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 :الممخص
سرائيمي عن قيام مشروع مالحي مائي يربط بحر ا    تفقت األردن وا 

االحمر والبحر االبيض المتوسط وقد تضمنت االتفاقية عمى ضوء االتفاقية 
األكبر وكذلك المشروع ىو التعاون االقتصادي  4994السالم بينيما عام 

عن مشروع ضخم يتمثل في  بين الكيان الصييوني واألردن منذ عقود
إنشاء رابط مائي يصل طولو  مائتي كيمو متر ما بين البحر المتوسط 
والبحر األحمر والبحر الميت أدنى نقطة عمى سطح األرض، ووقعتا 

رسمية بالفعل، تكمفة مشروع قد تصل ألحد عشر ممياًرا من  اتفاقية
ت مع وجود واضح ومؤثر لمبنك الدولي والواليات المتحدة كراعيْين الدوالرا

لالتفاق ومانحين من ضمن الدول الممولة لممشروع، وأعطت إسرائيل حافًزا 
لألردن لمتوقيع تمثَل في خمسين مميون متر مياه مكعب سنوية تقدميا تل 
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Abstract: 

Jordan and Israel agreed to establish a water navigation 

project linking the Red Sea and the Mediterranean Sea. 

The agreement stipulated a peace agreement between 

them in 1994 and the project is the largest economic 

cooperation between the Zionist entity and Jordan for 

decades, on a huge project represented in establishing a 

water link with a length of two hundred kilometers. 

Between the Mediterranean, Red Sea and Dead Sea, the 

lowest point on the surface of the earth, and they signed 

a formal agreement, the cost of a project that could reach 

eleven billion dollars with a clear and influential 

presence of the World Bank and the United States as 

sponsors of the agreement and donors from among the 

countries financing the project, and gave my Israelis An 

incentive for Jordan to sign represent fifty million cubic 

meters water annually provided by Tel Aviv to Amman 

from Lake Tiberias additional share of water.  
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 :المقدمة
ان مشروع قناة البحرين المالحي لربط  بين البحر الميت والبحر األحمر عن طريق 
خميج العقبة فقد كان ضمن الخطط اإلسرائيمية منذ عثرات السنين، وىو باألساس فكرة 

التاسع عشر إليجاد بديل عن قناة السويس بريطانية  في عيد االستعمار البريطاني  في القرن 
الفرنسية حينيا،  وكان اإلسرائيميون عمى وشك تنفيذ المشروع خالل فترة الثمانينيات من القرن 
العشرين لوال توقف تل أبيب عن تنفيذه وذلك  لرفض الممك حسين كما أشيع حينيا، بعدىا 

وىانسبرج بجنوب أفريقيا في الثامن عاد ليظير لممرة األولى عالمًيا في مؤتمر األرض في ج
عمى أساس أنو إنقاذ بيئي لمبحر الميت الذي ينخفض منسوب  2002والعشرين من عام 

بينما تؤكد بعض  2050مياىو متًرا واحًدا كل عام، ومن المتوقع جفافو بالكامل في عام 
اره يخالف كل الدراسات العممية زيفيا حينيا رفضت المجموعة العربية المشروع بشدة باعتب

الثوابت التي تمنع التعاون مع إسرائيل، ففي مؤتمر المياه بكيوتو اليابانية والذي كان في عام 
إعادة فكرة تنفيذ المشروع عمى أنو إنقاذ لألردن وذلك لوجود عجز مائي في  األردن    2003

ة آالف متر مكعب وىو يحتاج بحصة مائية سنوية لمفرد تبمغ مائة وستين متًرا مكعًبا مقابل ست
عالمًيا، وزيادة الحصو المائية الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي من المياه المحالة، ثم طرح ثالثًا 
كمشروع اقتصادي. وقد أكدت األردن مراًرا عمى أن المشروع سيكون أردنًيا خالًصا، وأن تنفيذ 

دارة المشروع في مراحمو األولى سيكون أردنًيا أيًضا بال شريك  أوضح اإلسرائيميون في ىذا وا 
الوقت أن المشروع سيكون عبارة عن قناتين، واحدة تربط البحر األحمر بالبحر الميت عن 
طريق خميج العقبة، ثم أخرى تصبح منفًذا من البحر الميت لممتوسط، بالتالي إقامة شبكة 

 . إبحار مائية كاممة وجديدة في حينيا قممت مصر عن أىمية ىذا المشروع
 .: تكمن مشكمة البحث في -مشكمة البحث :

 ؟ ىل اقامة المشروع لو اثار سمبية عمى الدول العربية المشاركة في انشاءه1-
  ىل يؤثر مشروع عمى االمن العربي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا 2-
 ما ىو حجم تأثير المشروع عمى قناة السويس 3-

مائي تأثيرًا عمى األمن المائي مشكمة الدراسة يوثر المشروع ال-: فرضية البحث
 .: العربي الفرضية االتية
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من خالل الدارسة عرفنا ان ىنالك اىداف استراتيجية اقتصاديًا  :ىدف البحث
 وسياسيًا وعسكريًا من قبل الكيان الصييوني كذلك يؤشر المشروع عمى االمن المائي العربي.

 المشروع لقناة البحرين ألمالحية قامةانشأة وفكرة  :المبحث األول
 بدأت فكرة مشروع قناة البحرين حين طرحيا الضباط البريطانيون ألول مرة عام

ثم جرت الحقا محاولة تنفيذىا إبان ، حول قناة السويس االلتفافكيفية  يفكرون في ،1850
وقبل قيام دولة ، إال وبعد سنواٍت مما نشره ىرتزل، 4984رئاسة ميناحيم بيگن، تحديدا عام 

إسرائيل في فمسطين، وضع عدد من الميندسين البريطانيين واأللمان مخططات مشروعات 
لمد قناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت، بغرض توليد الكيرباء، وتمَّت مناقشة ىذه 
المشروعات في المؤتمرات في خمسينيات القرن العشرين، قام  األكاديمي اإلسرائيمي 

سور والتر لودرميمك، وىو خبيٌر في التربة الزراعية، بتقديم اقتراٍح إلنشاء مسار ثان البروفي
قامت  4977مختمف عمى البحر المتوسط يصل ما بين حيفا والبحر الميت، وفي عام 

الحكومة اإلسرائيمية بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثالثة اقتراحات لربط البحرين الميت 
بط البحر األحمر بالبحر الميت كانت النتيجة النيائية لتوصيات والمتوسط. واقتراح آخر بر 

حتالل بحر الميت بغزة التي كانت تحت االىذه المجنة تأكيد أفضمية مشروع توصيل ال
اإلسرائيمي في ذلك الوقت، باعتبارىا األكثر جدوى اقتصاديًا، أما اقتراح توصيل البحر الميت 

واألقل من حيث الجدوى االقتصادية من بين ىذه بإيالت، فقد اعتبرتو المجنة األسوأ 
المقترحات جميًعا وفي الثمانينيات تولت شركة ىارزا األمريكية، بتمويل من البنك الدولي 
لإلنشاء والتعمير، بدراسة المشروع بمختمف مقترحاتو، واستمرَّت ىذه الشركة في إجراء 

  (1) . دراساتيا
    لمكيان  الصييوني  ةاالستراتيجيأىداف المشروع  -

وييدف المشروع بدائل لتوليد الطاقة الكيربائية لتوليد الطاقة إلسرائيل  وفي عام     
، تم تغيير اتجاه المشروع برمتو؛ حيث استبدلت قناة تربط البحر الميت بالبحر األحمر 4996

ليتحول إلى بقناة لربط البحر الميت بالبحر المتوسط، كما تم تغيير اليدف من المشروع 
استيداف تحمية مياه البحر بواسطة الطاقة الكيربائية المنتجة من المشروعات وكان لتوقيع 
منظمة التحرير الفمسطينية والحكومة األردنية اتفاقيات أوسمو ووادي عربة مع إسرائيل دور في 

لتي ىذا التحويل الكبير لممشروع، كما كان النطالق عممية كوپنياگن في ذلك الحين، وا
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مشروعًا لتحسين مستوى العالقات ما بين الفمسطينيين واألردنيين من جية وبين  35وضعت 
الصياينة من جيٍة أخرى، ويتم تنفيذىا من خالل لجنة اقتصادية تشارك في عضويتيا 

سرائيل والسمطة الفسطينية   ؟.الواليات المتحدة واألردن وا 
 إسرائيل تتعامل مع فكرة المشروع 

الخبراء في تقديم عدة اقتراحات عن حفر سبع قنوات لربط البحر الميت نشطت جيود 
 عبد جمال . ثم جاءت خطوة الرئيس4955 -4950بين  بالبحر المتوسط في الفترة ما

ومنع سفن إسرائيل من المرور فييا لتزيد من نشاط حكومات  السويس قناة تأميم في الناصر
حة المجاورة. وقد إسرائيل إليجاد بديل عن القناة من خالل ربط البحر الميت بالبحار المفتو 

دورًا بارزًا في نقل الفكرة  2000لوزارة التعاون اإلقميمي عام  ترأسوأثناء  بيريس شمعون لعب
، ألنيا أخرجت بيجن مناحيم إلى حيز التنفيذ. وىنا البد من التنويو لدور الحكومة التي ترأسيا

فكرة المشروع من وحدانية التفكير والتنفيذ إلى دعوة األردن لممشاركة في تنفيذ المشروع 
الحكومة  اإلسرائيمي لربط البحر الميت بالبحر المتوسط ،الذي طرح في ذلك الوقت. لكن

األردنية والعديد من المنظمات الدولية تعاممت بتمك الفترة مع المشاريع المقترحة بنقد واضح، 
لما يحممو التنفيذ من العديد من األضرار البيئية والجيولوجية لممنطقة. لم يتأخر الموقف 

األحمر. األردني طوياًل. فقد طرحت الحكومة األردنية مشروعًا بدياًل يربط الميت بالبحر 
رفضت حكومة إسرائيل المشروع األردني. وقام مناحيم بيجن بدعوة األردن الى المشاركة في 

وانعكاساتو  لمسالم مدريد مؤتمر تنفيذ مشروع حكومتو. وجد المشروع فرصة جديدة لمظيور بعد
تفاق ابعد   4994يوليو  25شكل جدي في بعمى الموقف األردني حيث بدأ بحث المشروع 

وادي عربة، حيث شكمت لجنتان: واحدة لترسيم الحدود، واألخرى لبحث قضايا المياه، وقد 
عن التوصل الى اتفاق حول إنشاء قناة البحرين والواردة  49944أعمنت األخيرة في أغسطس 

المشروع معطاًل بسبب تعثر  أساسًا في ممحقات االتفاق الثنائي بين الدولتين ولكن ظل تنفيذ
المفاوضات عمى المسارات األخرى واندالع االنتفاضة ومعارضة مصر لممشروع الذي ييدد 

 .(2)مصالحيا في قناة السويس
سرائيل، تم التوافق عمى  وعمى إثر المقاءات المتعددة التي تمت بين حكومتي األردن وا 

( في جوىانسبرج في سبتمبر لمستدامةا تنميةلم العالمية القمةأن يطرح خالل قمة األرض )
شكل جديد لتنفيذ الفكرة: خط أنابيب وليس حفر قناة من أجل تقميص المعارضة  2002
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العربية وخفض التكمفة. طرحت الفكرة في إطار مؤتمر دولي لمبيئة، من أجل إضفاء أبعاد 
ع. وقد أكد بيئية تصرف النظر عن الحقائق السياسية واالقتصادية التي يتضمنيا المشرو 

شمعون بيريز أنيم اضطروا إلى تغيير المصطمحات من قناة إلى خط أنابيب تجاوبًا مع 
المستجدات الدولية واإلقميمية في قمة األرض، ومن أجل تخفيف المعارضة ضد المشروع، 
وخاصة من الدول العربية. في المقابل وجدت سمطة الحكم اإلداري الذاتي في رام اهلل المحتمة 

ا أمام موقف صعب فرضتو التفاىمات بين الجانبين كما في مؤتمر جوىانسبرج وقد برز نفسي
التفاىم الثالثي حول الفكرة المشروع، خالل المنتدى االقتصادي الدولي الذي عقد في األردن 

 .وقد تضمنت عدد من المراحل لتنفيذ المشروع وىي عمى النحو االتي .2003في عام 
وتنتيي في عام  4984القناة بمراحل ثالث تبدأ من عام  مراحل تنفيذ المشروع:

 وىي :4990
المرحمة األولى: وىي عممية التنقيب ورسم الخرائط وتستغرق ستة شيور )وقد  -أ

 (.4984انتيت بنياية عام 
سنوات  3و 2.5المرحمة الثانية: وىي مرحمة التخطيط الفعمي لممشروع وتدوم بين -ب

 مميون دوالر 70و 60. وتكاليف ىذه المرحمة بين 4982وقد بدأت في مطمع عام 
سنوات  6و 4ج المرحمة الثالثة: وىي مرحمة التنفيذ العممي لممشروع وتستغرق بين 

 مميون دوالر 700أو  600وتكمف ما يزيد عمى  4990ويقدر ليا أن تنتيي عام 
الكيان وكذلك ىنالك عدد من االبعاد والمحددات في أىداف المشروع التي تسعى لو 

 الصييوني 
 في تنفيذ ىذا المشروع إلى تحقيق عدد من األىداف وىي عمى النحو االتي .

 محددات  اقتصادية لمدول  -أوآل:
ان اليدف المباشر لمشروع قناة البحرين ىو توليد الطاقة الكيربائية. وبموجب 

لكمية المنتجة ميغاواط من الكيرباء. وتعادل ىذه ا 600المخططات المعمنة سينتج المشروع 
مميون  300% من استيالك )إسرائيل( الحالي من الكيرباء وتبمغ قيمتيا نحو 30-25نحو 

مميون دوالر ىي قيمة المحروقات التي  800باإلضافة إلى توفير  4980دوالر بأسعار عام 
إلنتاج ىذا الحجم من الطاقة. ومن المتوقع أن يغطي المشروع كمفتو خالل عشرين  موستستخد

مًا من تاريخ تشغيمو  وستزيد كمية الكيرباء المنتجة عند االنتياء من تنفيذ المشاريع عا
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الممحقة بالقناة بمقدار خمسة أضعاف عما تتجو المحطة الكيربائية الخامسة ألنو سيتم انتاج 
ميغاواط بالطاقة الشمسية ضمن الخطة القاضية بتحويل البحر الميت إلى بركة  4.500

ميغاواط أخرى من المحطة النووية المزمع إنشاؤىا في النقب. وبذلك يبمغ  900شمسية وانتاج 
ميغا  3.000مجموع القوة الكيربائية المنتجة من المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر نحول 

ميغاواط عن مجموع االستيالك الحالي لمكيرباء في )إسرائيل(، وقرابة  400واط. أي بزيادة 
المقدر استيالكيا في )إسرائيل( حتى نياية القرن الحالي  وتوفير % من كمية الكيرباء 50

المياه الالزمة لتبريد محطات القوة النووية في النقب، ولتبريد خطة القوة الكيربائية التي ستدار 
قامة محطات لتحمية مياه البحر الجارية في القناة  بأحواض الزيت الحجري في شرقي النقب وا 

أراضي النقب الشمالي وتطوير الزراعة وتحسين المراعي  في ىذه  لالستفادة منيا في ري
                                                                                                    .البقعة 

تأسيس المستعمرات والمدن الصييونية عمى طول القناة لممارسة وظائفيا  فضال عن
قامة مجمعات ومرافق سياحية عمى شواطىء الزراعية والصناع ية والتجارية مع إنشاء ك، وا 

تمك البرك وعمى امتداد القناة كذلك تغذية البحر الميت بالمياه لتعويضو عن مياه نير األردن 
التي ينوي الكيان الصييوني تحويل معظميا من وراء السد المزمع إنشاؤه شمال بحيرة طبرية 

يل الساحمي والنقب لري األراضي الزراعية في ىذه اإلقميم وتحسين ونقميا إلى الجميل والس
مناخ النقب الشمالي وتمطيف درجات الحرارة وزيادة كميات األمطار السنوية الياطمة عمى 

 المنطقة وتييئة الفرصة لزراعة المحاصيل وزيادة اإلنتاج الزراعي  .
 ثانيآ : محددات المشروع  العسكرية لمدول           

إقامة حاجز مائي طبيعي في جنوب فمسطين لحماية المناطق الوسطى المعمورة 
والمأىولة بالسكان من ىجوم مصري متوقع في المستقبل واستخدام ىذا الحاجز المائي ضد 

وادي  إلغراقأي ىجوم عربي قد يحدث من الجبية الشرقية، إذ يمكن أن يفتح وقت الحاجة 
م لمجيوش العربية من الشرق أضافة الى إقامة المفاعالت األردن بمياه البحر لمنع أي تقد

 النووية والمصانع الحربية عمى امتداد القناة لتوفير المياه الالزمة في عمميات تبريد المفاعالت           
 محددات المشروع  السياسية       -: اثالث

مخالفتيما  ان شق القناة وتغيير معالم األرض الفمسطينية يكرسان باإلضافة إلى
القانون الدولي، واقعًا سياسيًا جديدًا ويدعمان سيادة الكيان الصييوني عمى أرض فمسطين 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)4229 ) 
 

ترويج دعاية في األوساط العالية والمحافل الدولية عمى أساس قدرة الكيان الصييوني عمى 
ي استغالل المصادر الطبيعية في فمسطين، فيو بالتالي أحق بالسيادة عمى التراب الفمسطين

ومحاولة الكيان الصييوني ربط بعض الحكومات والشركات الكبرى الغربية بيذا المشروع 
ليخمق ليا مصالح تحتم عمييا دعم الكيان الصييوني وتأييده سياسيًا ودعم بقاء االستعمار 
الصييوني االستيطاني في فمسطين يجذب المياجرين الييود من الخارج لالستيطان في منطقة 

           .القناة  
 االسرائيمية حول المشروع االتفاقات -ج

االتفاق المعمن حول المشروع كما نقمتو صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيمية يشير 
كم ،  480مميون متر مكعب في السنة من خالل أنبوب يبمغ طولو  200إلى ضخ حوالي 

العقبة، تحصل حكومة مميون متر مكعب من المياه تتم تحميتيا في منشأة تقام في  80نحو 
مميون متر مكعب لصالح مدينة ايالت والعربة. ويحصل  50و 30العدو منيا عمى ما بين 
مميون متر  50مميون متر مكعب الحتياجاتيم في الجنوب، و 30الجانب األردني عمى 

وبحسب الصحيفة ، فقد  وتباع المياه ليم بسعر المياه المكررة. مكعب صالح من بحيرة طبريا،
ب الفمسطينيون أن يحصموا في اطار الخطة عمى موطئ في شمال البحر الميت، في طم

 30منطقة عين فشخة، لكن طمبيم جوبو بالرفض. وبحسب االتفاق، فإنيم سيحصمون عمى 
إنيم يبيعوننا  -مميون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا مياه محالة أو مكررة بسعر االنتاج 

كما أن ىنالك مشروعات ستنفذ عند مدخل  المياه لسكان الضفة. مياىنا، ليحسنوا بذلك توريد
وكانت قد  ومخرج األنبوب عمى خميج العقبة والبحر الميت من أجل إنشاء بحيرتين سياحيتين.

اشارت عدة مصادر صحفية داخل إسرائيل عمى أىمية وجود أنبوب نقل المياه داخل الجانب 
فيو اعتراضات أنصار البيئة في داخل إسرائيل. كما األردني من الحدود، األمر الذي تتجاوز 
ستتم من تبرعات دول  دوالرمميون  400و 250بين  أن تغطية تكمفة مد األنبوب البالغة ما

 مانحة، في حين أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم قرض.
 

 خطوات مشروع قناة البحرين .
لبحر الميت بالبحر األحمر مازال يؤكد المراقبون أن المشروع المطروح حاليًا لربط ا

برمتو قيد الدراسة والتفاوض ،وأنو بالرغم من تسويق أفكار محددة عن طبيعة المشروع 
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وجيتي النظر األردنية واإلسرائيمية  بينومراحمو إال أن ىذه التصورات التي جاءت لمتقريب 
   مازالت بعيده عن اتفاق األطراف المشاركة أو الممولة لممشروع.

 شك أن المشروع لن يتم تنفيذه خالل فتره قصيرة، فبحث تأثيرات المشروع ووضع وال
تصور شامل عن طبيعتو و ممحقاتو، وكيفية التنفيذ سيحتاج إلى وقت طويل وبخاصة في ظل 

لكن ما يمكن تأكيده أن الخطوات العممية لممشروع قد  الظروف السياسية المتقمبة في المنطقة.
ناقمت الصحف العربية التي قامت بتغطية أعمال المنتدى االقتصادي بدأت بالفعل، فقد ت

سرائيل والسمطة  الدولي األخير الذي عقد عمى شاطئ البحر الميت أن ممثمي األردن وا 
الوطنية الفمسطينية اتفقوا عمى ىامشو عمي ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروع قناة لربط 

في الشرق  يس الموضوع أو ربطو بالوضع المتأزمالبحر الميت بالبحر األحمر وعدم تسي

 .األوسط

سرائيل منذ عام   في اعداد دراسة جدوى نيائية 2007بدأت األردن وفمسطين وا 
ماليين دوالر منيا.  8مميون دوالر تم جمع  45حوالى لممشروع بتمويل من بعض المانحة 

الوقوف عمى اآلثار االيجابية وبعد االنتياء من دراسة الجدوى المقدر ليا عامين، سيتم 
 والسمبية لممشروع ثم بعد ذلك اتخاذ القرار باالستمرار وتنفيذ المشروع.

وزير  الناصر وحازم )يسار(، شالوم سيمڤان وزير البنى التحتية والمياه اإلسرائيمي
تفاقية مشروع اسطيني، بعد توقيع طة المياه الفمرئيس سم العتيمي وشداد الزراعة والري األردني،

 البنك ، في اجتماع عقد بين ممثمي2042عام 4.وفي 2013 عام 9 ،واشنطن قناة البحرين،
، اتفق عمى مباشرة تنفيذ خطة ربط البحر شالوم سمڤان ووزير البنى التحتية والمياه، الدولي

األحمر بالبحر الميت لضمان رفع مستوى المياه في األخير والذي بات عمى وشك الجفاف. 
طراف الدولية، التي كانت تعترض عمى ىذا وقد أبمغ ممثمو البنك الدولي اإلسرائيميين أن األ

المشروع، تراجعت عن اعتراضيا وبات ىناك توافق مشترك النطالق المشروع. وكانت األردن 
والسمطة الفمسطينية قد عارضت فكرة المشروع لكنيا، وفق االسرائيميين، عادت وتراجعت عن 

 معارضتيا. 
وافقت إسرائيل واألردن والسمطة الوطنية الفمسطينية عمى خطة  2013 عام في

، طموحة لبدء إعادة تعبئة البحيرة القديمة بالمياه المالحة التي سيتم ضخيا من البحر األحمر
وتخفيف نقص المحمية من المياه العذبة في الوقت نفسو. تم التوقيع عمى االتفاقية 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/2013
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/2013
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بحضور ممثمين عن وزارة الخارجية األمريكية والبنك الدولي، وحسب تصريحات  واشنطن في
، وقعت الحكومة األردنية 2015 فبراير 28 إسرائيميين، أردنيين وفمسطينيين فيمسئولين 

. ينظر األحمر والبحر الميت البحر واإلسرائيمية اتفاقية لمبدء في تنفيذ قناة البحرين لمربط بين
 ( 2خريطة )

 (  خطوات المشروع اإلسرائيمي 2خريطة )

 
 internationalpeaceandconflict.org. -:المصدر 

عن طريق  الميت البحر إلى األحمر البحر وييدف المشروع إلى نقل المياه من
منيما ستشكل كم، وذلك عمى مرحمتين؛ األولى  492أنابيب[[ يصل إجمالي طوليا إلى 

 المرحمة األساسية وىي إنشاء قناة تربط بين البحر األحمر والبحر الميت عمى أن تنفذ عبر خطوتين:

http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/2015
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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باتجاه الشمال، كيمومترا من شاطئ العقبة  42تتضمن قناة بطول  الخطوة األولى:
مترا مكعبا في الثانية، لتصل بعد ذلك إلى محطة رفع تضخ المياه  60بسعة تدفق تصل إلى 

 4مترا فوق سطح البحر، لتصب في أنابيب أخرى قطرىا  426بواسطة األنابيب إلى ارتفاع 
 كمم إلى الشاطئ الجنوبي لمبحر الميت، وبواسطة االنسياب 4800أمتار تنقل المياه وبطول 

أمتار لتنساب إلى  407الطبيعي، ولتصل إلى نقطة ترتفع عن سطح البحر الميت بحوالي 
 507متر تحت سطح البحر، وبالتالي االستفادة من فرق المنسوب المقدر بـ  400مستوى 

 أمتار لتوليد الطاقة الكيربائية.
تفاع الشاىق بناء محطات لتوليد الطاقة الكيربائية لالستفادة من االر  الخطوة الثانية:

 لسقوط المياه.
وبعد االنتياء من إنشاء القناة سيتم طرح عطاء عالمي لمشركات المتخصصة إلنشاء 
سرائيل وفمسطين عمي أساس نظام بناء وتشغيل ونقل  محطة تحمية ونقل المياه إلى األردن وا 

 ثانية.   الممكية وبكمفة تقديرية تصل إلي ثالثة مميارات دوالر، وىو ما يشكل المرحمة ال
 

 لمشروع أنبوب وقناة البحرين. 2013مقطع طولي لممسارين المقترحين في نوفمبر 
 
 
 
 
 
 
 

 internationalpeaceandconflict.org. المصدر:
 اىمية المشروع لمكيان الصييوني :المبحث الثاني

االبعاد إسرائيل إلى االىتمام بيذا المشروع، والعمل عمى الدفع ىناك مجموعة من 
  .إلنجازه، ومن بينيا ابعاد اقتصادية وأخرى سياسية وعسكرية

 أواًل: البعد االقتصادي لممشروع

http://www.internationalpeaceandconflict.org/forum/topics/blue-peace-red-sea-dead-sea-pipeline-plan-signed?xg_source=activity#.VPcl6yvF98E
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المشروع ذات ابعاد اقتصادية ليس من خالل الدراسات وحسب التصريحات الرسمية 
مميون متر مكعب من مياه البحر األحمر  300ل والمتوقع فإن المشروع سيسحب ما يقارب ا

سنوًيا عمى أن تضخ باتجاه البحر الميت عن طريق خط األنابيب الذي سيبدأ من مدينة العقبة 
األردنية، ثم في المراحل المستقبمية ستصل كمية المياه المسحوبة من البحر األحمر لممياري 

مياه عمى أن تكون الطاقة اإلنتاجية ألول متر مكعب سنوًيا أيًضا سيتم إنشاء محطات تحمية 
مميون متر مكعب سنوًيا، ومع تطويرىا سيتم أيًضا إنشاء محطات توليد  85565محطة ىي 

كيرباء لالستفادة من فرق المنسوب بين سطح البحر األحمر وسطح البحر الميت والبالغ 
 .اًضا في  العالممتر ارتفاًعا تبًعا لكون البحر الميت ىو النقطة األكثر انخف 600

مميون متر مكعب إضافية من مياه بحيرة  500الجانب األردني ستزوده تل أبيب ب  
الذي  –طبرية لسد العجز المائي لديو مقابل توقيعو عمى االتفاق، أما الجانب الفمسطيني 

فمن المفترض أن تصل حصتو من المشروع ثالثين مميون متر مكعب  –غاب عن التوقيع 
المحالة المروج عن المشروع ىو ىذه الفوائد، من تحمية مياه البحر لسد احتياجات من المياه 

األردن وفمسطين والكيان المحتل في منطقة تنخفض فييا حصة الفرد المائية باستمرار. وتدل 
الدراسات عمى دخوليا في أزمة مائية قريبة وفي نطاق الشح المائي، ومن ناحية أخرى 

لمنسوب الكبير واستغالل اندفاع المياه من أعمى ألسفل وصواًل لمبحر االستفادة من انخفاض ا
الميت لتوليد الكيرباء، ومن ناحية ثالثة إنقاذ البحر الميت وىو ىدف بيئي من أىم األىداف 

 .  (5)الترويجية لممشروع 
وتيدف إسرائيل من وراء مشروع قناة البحرين ىذا إلى اىداف اقتصادية ومنيا فوائد   

أعادة ارتفاع منسوب المياه في البحر الميت إلى المستوى الذي كانت عميو في بداية القرن 
عاًما من بدء تشغيل قناة البحرين  وتدخل إسرائيل عن طريق  20العشرين، في غضون 
جال صناعة تحمية مياه البحر المالحة، ومع معاناة األردن مع شح المشروع الجديد إلى م

مصادر المياه المتاحة، كواحدٍة من أسوأ بمدان العالم في مجال الفقر المائي، فإن إسرائيل 
األردن ومناطق  -سوف تضمن عن طريق استثماراتو في ىذا المجال، ووجود عميل دائم لو

يعتمد عميو في الحصول عمى احتياجاتو  -المحتمة أيًضا السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية
من مياه البحر المحالة، في مقابل الحصول عمى مياه أنيار األردن واليرموك ومياه الضفة 

ما يضمن المزيد من التأثير السياسي إلسرائيل، باإلضافِة إلى المزيد من مالغربية العذبة. 
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ل  إنقاذ البحر الميت من الجفاف، ومع انخفاض الموارد المالية نتيجة ىذا العمل من خال
منسوبو ارتفعت نسبة المموحة فيو إلى مستوياٍت قياسيٍة تفوق نسبة المموحة في المحيطات؛ 

لت إسرائيل  % 29وذلك بسبب جفاف مصادر المياه العذبة التي كانت تصبُّ فيو؛ حيث حوَّ
يا الزراعية، خاصًة نير األردن،  من المياه التي كانت تذىب إليو من األنيار الستخدامات

استغالل فارق االرتفاع بين البحر األحمر والبحر المتوسط؛ لتوليد الكيرباء وزيادة قدرة 
% من قدرتيا حاليًّا عمى ذلك، مع توفير كميٍة من 25إسرائيل عمى إنتاج الكيرباء بحوالي 

  .                               المياه% من استيالك إسرائيل من 57المياه المحالة تساوي
  البعد السياسي والعسكرية لممشروع-ثانيًا :

ىنالك جانب عسكري وسياسي  واقتصادي مع الجيران العرب، ومن بين ىذه  
ىناك حزمٌة من األىداف السياسية والعسكرية التي تغطييا إسرائيل وكذلك التعاون  األىداف

الميت أحد أىم مصادر إسرائيل في الحصول عمى  المستمر مع الدول العربية  ويعتبر البحر
نوعيات معينٍة من األمالح والمعادن النفيسة والنَّظائر النَّادرة، مثل البوتاس و"المغنيسيوم 

، وكميا مواد يستخدميا إسرائيل في 2388والفوسفات الغني بشوائب اليورانيوم الطبيعي 
األسمحة الكيماوية والنووية، بمثل ىذه  "تموين" مصانعو العسكرية العاممة في مجال إنتاج

المواد الشديدة الندرة في األسواق العالمية ، سوف تحصل إسرائيل من خالل المشروع   عمى 
نوعيٍة معينٍة من المياه الالزمة لتبريد المفاعالت النووية، وُتَعرف بالمياه الثقيمة، التي ال توجد 

 (3) لمتوسط، وسوف تحصل عمييا إسرائيل مجاًنآإال في أعماق بعيدة في البحرين األحمر وا
وىو أمر شديد األىمية بالنسبة إلسرائيل التي تنوي إقامة عدٍد من المفاعالت النووية 
في صحراء النقب، الستبدالو بمفاعل ديمونة الذي بمغ عمره االفتراضي منذ عقود، فديمونة 

م، 4963بدأ تشغيمو في العام  عاًما فقط، بينما 20الفرنسي األصل عمره االفتراضي ىو 
عاماًل  420وطيمة العقود الماضية، وقعت فيو تشققات وتسربات إشعاعية أصابت أكثر من 

في المفاعل بأمراض الخطيرة إلى مضاعفة حجم الوقود النووي الذي عمل عميو إسرائيل، 
وكالىما  "،239-% أو "پموتونيوم90" المخصب بنسبة تزيد عمى 235-سواًء أكان "يورانيوم

كما أن ذلك سوف يزيد من حجم النفايات النووية لدى  يستخدم في إنتاج األسمحة النووية.
، وخصوًصا في 4967إسرائيل، والتي ُتدَفن اآلن في األراضي الفمسطينية المحتمة في العام 

مناطق جبال الخميل، وسوف يزيد تموث البيئة بطبيعة الحال في إقميم البحر األحمر 
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قامة حزمٍة من المشروعات الزراعية والسياحية ذات األىمية السياسية، و االقتصادية ا  و كميا.
من جيٍة أخرى و يرتبط المشروع  -سوف تدعم من مشروعات التطبيع اإلسرائيمي اذفحسب؛ 

الخاص بقناة البحرين بحزمٍة من األىداف والمشروعات األخرى غير المعمن عنيا، ومن بينيا 
نشاء منظومة مشروع إنشاء خط سك ة حديد يمتد من إسرائيل إلى العراق والخميج العربي، وا 

لمنقل اإلقميمي يكون محورىا األساسي إسرائيل، ويتضمن ىذا المشروع جوانب متعمقة بالنقل 
البحري؛ حيث سيتم تحويل ميناَءْي حيفا وأشدود إلى بوابة رئيسية لمعبور التجاري والسياحي 

وبالفعل تم البدء في تطوير الميناءين المذكوَرْين،  (4)لشرق األوسطونقل األفراد إلى مناطق ا
نشاء خط سكة حديد أكثر تطوًرا بين حيفا والعفولة وبيسان؛ تمييًدا لربطو بشبكة الخطوط  وا 
الحديدية األردنية من عند نقطة تقع عند معبر الشيخ حسن، ومن ىناك إلى العراق ودول 

أيًضا كما أن ىناك مشروًعا إسرائيميًا آخر لنقل نفط غرب الخميج العربية، ويتضمن األمر 
سيبيريا الروسي عبر إسرائيل إلى شرق آسيا؛ وذلك باستخدام "تاپ الين" اإلسرائيمي القديم، 
والذي ُسمِّي بيذا االسم توازًيا مع اسم خط األنابيب السعودي القديم الذي كان يذىب إلى 

  (1) نظر الى خريطةلبنان، وكان ُيسمَّي "بتاپ الين  ي
 ( مسارات مشروع قناة الشرق األوسط اإلسرائيمي1خريطة )
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.internationalpeaceandconflict.org  :المصدر-    
 ثالثًا : االبعاد االستراتيجية والمخاطر لممشرع

لممشروع وييدف المشروع إلى نقل المياه من البحر  ياستراتيجىنالك ابعاد وىدف 
كم، وذلك عمى  492األحمر إلى البحر الميت عن طريق أنابيب[[ يصل إجمالي طوليا إلى 

كم، من شاطيء العقبة شمااًل، بسعة تدفق تصل إلى  42مرحمتين؛ األولى حفر قناة بطول 
م فوق  426يب إلى ارتفاع /ث، لتصل إلى محطة رفع تضخ المياه بواسطة األناب³³م 60

كم إلى الشاطئ  480متر تنقل المياه وبطول  4سطح البحر، لتصب في أنابيب أخرى قطرىا 
الجنوبي لمبحر الميت. المرحمة الثاني ىي بناء محطات لتوليد الطاقة الكيربائية لالستفادة من 

الميت وتولد الطاقة االرتفاع الشاىق لسقوط المياه وتحقق توازن في مستوى الماء في البحر 
الكيربائية لدعم احتياجات الطاقة الخاصة بالمشروع. المشروع المقترح سوف يمعب دورًا ىامًا 
في التعاون االقتصادي بين اإلسرائيميين واألردنيين والفمسطيين في البحر الميت، من خالل 

فالتغيير العنيف يبدو المشروع عمى ىذا القدر من األمان قطًعا،    (6 ) خطة وادي السالم
والمتسارع عمى ىذا المستوى البيئي الكبير سيصاحبو جانب من خطر غير محدود! من 
ناحية، فإن من أخطار القناة تغيير المنسوب المائي واإلخالل بو بين البحر األحمر والمحيط 

مما اليندي نتيجة سحب المياه المتوالي سنوًيا، ثم األىم وىو رفع مستوى مياه البحر الميت 
سينتج عنو بحسب خبراء إغراق أراضي أردنية متاخمة لمبحر والصناعات المتاخمة لشواطئ 
البحر الميت بمساحة تقترب من الكيمومتر المربع؛ مما ُينِتج تيجيًرا قسرًيا لمسكان ىناك. ومن 
ناحية أخرى فإن البحر الميت ىو منطقة زلزالية نشطة، مع حجم المياه المتدفق من البحر 

حمر وارتفاع منسوب البحر الميت سيزيد الضغط عمى القاع مما سيؤدي احتماال إلى نشاط األ
زلزالي مرتفع في منطقة البحر األكثر مموحة واألردن عموًما. ومن ناحية ثالثة فإن نسبة 
التركيز الممحي في البحر األكثر مموحة في العالم ستقل بكل تأكيد تبًعا لكميات المياه المتدفقة 

، مما يضر بصناعات البوتاسيوم األردنية شديدة األىمية لمزراعة ومن الجدير بالذكر أن عميو
األردن التي تنادي دائًما بإنقاذ بحر الميت ىي أكثر من يدرك ومعيا العرب أن سبب جفاف 

الرافد األساسي لمبحر  –البحر الميت األساسي ىو تحويل إسرائيل لمجرى مياه النير األردني 
ؤىا عمى مياىو العذبة عن طريق سد دغانيا الذي يسحب المياه المتوجية إلى البحر واستيال –

الميت ويرسميا إلسرائيل، مما سيتسبب أيًضا في جفاف بحيرة طبرية نفسيا )أىم مورد مائي 
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إسرائيل تبدو الحاجة الممحة لممياه مع الضغط األمريكي عمى الحكومة األردنية دافعْين قويْين 
ا بيذا المشروع. لكن األىم ىو تذكر أن إسرائيل ال تفعل أي شيء إال لو كان في لممضي قدمً 

صالحيا، وال تعطي ىباٍت وتعاوًنا بيذه السيولة، فيذا يخالف كل سياساتيا المعمنة وغير 
المعمنة، وخصوًصا مع أعدائيا التاريخيين واألوائل العرب وقناة البحرين، أو قناة البحر 

ت، ىي مقترح ألنشاء قناة )أنابيب وقناة ماء مالح( من البحر األحمر إلى البحر المي-األحمر
البحر الميت. ستمد القناة المياه الصالحة لمشرب لألردن، إسرائيل واألراضي الفمسطينية، 

 ( 7)  . ىنالك مكاسب وفوائد عديده لممشروع
برنامجيا النووي تعزيز القدرات النووية اإلسرائيمية؛ فتل أبيب والتي تضع في 1-

تبدو  –الستخدامات متعددة ال تقتصر عمى الطاقة السممية  –إنشاء أربعة مفاعالت أخرى 
في حاجة لرافد ضخم من المياه لتبريد ىذه المفاعالت بدون الحاجة إلطالة عممية النقل. 

لمستجمبة لذلك، في النية اإلسرائيمية أن تكون المفاعالت عمى طول القناة مع استخدام المياه ا
 .من البحر األحمر في تبريدىا

الكيرباء المنتجة بحسب النائب األردني رائد حجازين سوف توفر عمى إسرائيل 2-
ستمائة وخمسين مميون دوالر سنوًيا مع سد احتياجات إسرائيل من الكيرباء، فضاًل عن توسيع 

أراضي النقب، مما سيؤدي الرقعة الزراعية التي سترَوى بالمياه المحالة مما يساىم في زراعة 
تمقائًيا لتوسيع رقعة االستيطان اإلسرائيمي فييا ورفع معدالت اليجرة إلييا مع إقامة مستعمرات 

  (8) صييونية ضخمة جديدة وتحقيق اليدف اإلسرائيمي األىم )تكثيف االستيطان
مي قوٌي مع تعزيز مصادر الطاقة اإلسرائيمية بيذا الشكل ينتج لدينا اقتصاٌد إسرائي3-

لمغاية أضعاف ما ىو عميو اآلن، مع توسع تام في الصناعات اإلستراتيجية وتقميل االعتماد 
عمى مصادر الطاقة التقميدية، مما يؤدي لتثبيت الجذور اإلسرائيمية في المنطقة ككيان يحاول 

 .الحفاظ عمى صالبتو وزيادتيا باستمرار
مناطق السمطة( واألردن، حيث إعادة ترسيم الحدود بين فمسطين )ممثمة في 4-

متر فضاًل عن أنيا كميا ستكون في  400ستشكل أنابيب نقل المياه خطوًطا فاصمة بعمق 
الجانب األردني، مع إمكانية تشريع حماية إسرائيمية مفيومة في سياق مشروع ضخم كيذا 

ستقبمي ونشر نقاط أمنية صييونية، واألىم ىو وضع عائق بالغ الضخامة أمام أي مشروع م
 .إلقامة دولة فمسطينية
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جغرافًيا فإن القناة فيما بعد ستشكل حاجًزا ميًما لمغاية يمنع أي ىجوم مستقبمي 5-
عربي عمى إسرائيل من الشرق، وىو أمر قد يبدو مستبعًدا تبًعا لمعالقات العربية اإلسرائيمية 

سيناريوىات األمن القومي  الحالية لكنو ال يبدو بيذه الغرابة بالنسبة إلسرائيل التي تضع كل
 .أماميا وتتعامل معيا بمنتيى الجدية

دخول التعاون المؤسساتي العربي اإلسرائيمي لمرحمة جديدة كجزء من الخطط 6-
اإلسرائيمية، حيث تمقائًيا ستنشأ شبكة اقتصادية قوية ما بين شركات إسرائيل المختصة في 

رباء وما بين الشركات األردنية والمجتمع مجال الزراعة والري والصناعات اليندسية والكي
األردني عموًما، مع تغمغل في بنية الدولة األردنية وبعض المفاصل االقتصادية الميمة فييا 

   . (  2, 1  ) عن طريق االقتصاد اإلسرائيمي انظر صورة
  . 2011 حتى 1772( توضح انخفاض مستوى المياه في البحر الميت من  2 -1صورة ) 
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 internationalpeaceandconflict.org. -المصدر :
، وتقمصت مساحة يقل بمعدل متر واحد سنوياً  الميت البحر أن مستوى المياه في

% في العشرين عام األخيرة. يرجع ىذا بشكل كبير إلى تحويل حوالي 30السطح بحوالي 
بميون متر  4.5. في أوائل الستينيات، نقل النير الميت البحر % من حجم المياه إلى90
. لكن الخزانات، القنوات الميت البحر إلى طبرية بحيرة ب من المياه كل سنة منمكع

التي تنقل المياه ألغراض الزراعة والشرب  وسوريا األردن ،إسرائيل بنتياومحطات الضخ التي 
 والصرف المسوس الماء مميون متر مكعب سنويًا )خاصة 400  قممت من التدفق إلى حوالي

يخمق مشكالت بيئية خطيرة في: تكوين مجاري  الميت البحر (. تناقص مستوىالصحي
المنشآت، المزارع والطرق؛ انحسار شواطئ البحر وتكوين سيول طميية مزعجة؛   تيدد

ى البيئة والحياة النباتية والحيوانية في المنطقة. قدرت دراسة لمبنك الدولي وتأثيرات أخرى عم
الفوائد غير الممموسة لحل المشكالت البيئية المرتبطة بتناقص مستوى سطح البحر بحوالي 

 مميون دوالر أمريكي. 34
 -المسارات األخرى لمقناة )القناة والنفق( والتي تحقق نفس أىداف قناة البحر األحمر 

رحتو إسرائيل في الثمانينيات ، وىو مقترح طالميت البحر - المتوسط البحر قناة البحر الميت،
لكن تم تجاىمو بسبب تكاليف االستثمار الباىظة وتركز ىدفو حول الطاقة. مؤخرًا تم إحياء 
الفكرة من جديد. مسار آخر )خط األنابيب، النفق والقناة( اقترح انشاؤه من البحر المتوسط 

 نير . البدائل األخرى لمعالجة مشكالتاألردن ووادي بيسان إلى البحر الميت عن طريق
اقترحت فيما بينيا تجديد تدفق المياه في نير األردن عن طريق استخدام  الميت والبحر األردن

 .األردن نير تحمية المياه وتغيير سياسات المياه عمى ضفتي
وأصبح المشروع جزًءا من عممية الدار البيضاء التي انطمقت في أعقاب التوقيع عمى 
اتفاقيات أوسمو، واعتمدت عمى أساس عقد مؤتمر سنوي لمتعاون االقتصادي ما بين العرب 

سرائيل تحضره الدول المانحة؛ لتحسين مستوى التطبيع االقتصادي   (40)اإلسرائيمي.-العربيوا 
 تطوير خطة وتندرج خطة مشروع قناة البحرين ضمن مشروع أكبر، وىو مشروع أو

 العالمية القمة حياء ىذا المشروع في، أعمن رسميًّا إعادة إ2002، وفي عام األردن وادي
 .(44)التي عقدت في جنوب أفريقيا في ذلك العام  لمستدامةا لمتنمية

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA
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وشيدت مرحمة السبعينات من القرن الماضي، حالة واسعة من النقاش في الدوائر 
قميميًا ودوليًا، حول فكرة ربط البحر الميت بأحد البحار  السياسية واألكاديمية، محميًا وا 

افس االستعماري بين بريطانيا وفرنسا في المفتوحة،لكن بدايات الفكرة، ظيرت في مراحل التن
منتصف القرن التاسع عشر ، عمى التحكم بالطرق المؤدية لممستعمرات في الشرق، خاصة، 
مع تبمور فكرة حفر قناة السويس لدى الفرنسيين، مما دفع بالبريطانيين لمبحث عن ممر بحري 

م فكرة ربط البحر 4850عام دون المرور بالقناة. وقد طرح الميندس البريطاني وليام آلن 
الميت بالبحر المتوسط عبر قناة تبدأ من خميج حيفا إلى وادي األردن، بحيث يمكن رفع 
منسوب المياه في البحر الميت وخميج العقبة إلى درجة تمكن من إبحار السفن من البحر 

وان المتوسط إلى البحر األحمر عبر البحر الميت، وعرض ىذه األفكار في كتاب لو بعن
 .(42)” طريق جديد لميند –البحر الميت “

لم يمنع احتالل بريطانيا لمصر وسيطرتيا عمى قناة السويس من التفكير في تطوير 
الفكرة، فأرسمت حاكم السودان البريطاني، الجنرال تشارلز غوردون، إلى فمسطين لدراسة فكرة 

.لكن  إدخال بعض التعديالت عميياوبالفعل، قدم غوردون أفكارًا جديدة، ساىمت ب”. وليام آلن“
الحماس البريطاني لمفكرة تراجع ، مما دفع ببعض العمماء والمنظرين السياسيين الصياينة 
اللتقاط الفكرة والعمل عمى تطويرىا. قام الميندس السويسري ماكس بوركارت الذي أعتنق 

ليتالءم ” آلن وغوردون” الييودية واتخذ لو اسم ابراىام بن ابراىام، بتعديل وتطوير ما طرحو
مع الحمم الصييوني في فمسطين، الذي كان يراود أبرز دعاة الغزو الييودي/اإلسرائيمي في 
أواخر القرن التاسع عشر، والذي كانت ترجمتو العممية:االستيالء عمى األرض والمياه و إنتاج 

لتي تضمنت ،أرسل بوركارت إلى تيودر ىيرتزل نتائج أبحاثو ا4899الطاقة. وفي عام 
مخططا موجزا لممشاريع، اقترح فيو شق قناة من خميج حيفا إلى غور بيسان، ومن ثم السير 

م ما بين 400بمحاذاة نير األردن، وصوال إلى البحر الميت. بيدف استغالل فارق االرتفاع 
سطح البحر المتوسط والبحر الميت لتوليد الطاقة. و قد قام تيودور ىيرتزل بعرض ىذا 

، حيث أشار فيو إلى 4902الذي صدر عام ” الجديدة  –األرض القديمة ” وع في كتابو المشر 
 التصاميم المتعمقة بمشروع قناة البحار الذي أرسميا إليو بوركات .

عام ” يورث” تتابعت جيود العديد من الميندسين من أجل تطوير الفكرة ) النرويجي 
( 4944عام ” والتر الودر ميمك”ألمريكي،وا4925عام ” بيير جنادريون“، والفرنسي 4949
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وربطيا بزيادة عدد الغزاة الييود، الذين يتطمب استعمارىم لألرض_ خاصة في النقب_ المزيد 
لجنة استقصاء الحقائق في “من المياه. من أجل ذلك قامت الحركة الصييونية بتشكيل 

في فمسطين بناء عمى  بيدف دراسة ومعرفة إمكانيات استيعاب المستوطنين الييود” فمسطين
 4943استغالل أقصى لألراضي والمياه الفمسطينية. ونشرت المجنة أول تقرير ليا في عام 

:تحويل مياه نير األردن ألغراض الري، وتعويض انخفاض  يتضمن عدة اقتراحات ، منيا
، مستوى البحر الميت الناتج عن ذلك بنقل مياه البحر المتوسط عبر قناة إلى البحر الميت

 .(43)إضافة إلى استغالل ذلك في توليد الطاقة 
 األىداف اإلسرائيمية في قناة البحر الميت

سرائيل عام  اتفاقا لتنفيذ المرحمة األولى من مشروع بناء قناة  2043وقعت األردن وا 
 2050 .تربط البحر األحمر بالبحر الميت الذي قد تجف مياىو بحمول عام

سرائيل في مقر البنك الدولي في وقعت السمطة الف 2044وفي عام مسطينية واألردن وا 
واشنطن، اتفاقا لتقاسم موارد المياه وبناء محطة تحمية عمى خميج العقبة ودراسة مد خط 
أنابيب يربط البحر الميت باألحمر .. وقال وزير المياه والري األردني حازم الناصر إن 

 –ق عطاء مشروع ناقل البحر األحمر "األردن سيبدأ خالل األسابيع المقبمة تحضير وثائ
 ."البحر الميت تمييدا لطرحو لمتنفيذ خالل العام الحالي

مميون متر مكعب سنويا من مياه البحر  300وبحسب الناصر فإنو سيتم سحب 
مميار متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل  2األحمر في المرحمة األولى لتصل الى 

مميون متر مكعب من المياه المحالة  30سيوفر لمجانب الفمسطيني المستقبمية لممشروع الذي 
كم جنوب عمان(  325الصالحة لمشرب سنويا كما سيجري "تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة )

كمم مع بناء محطتي رفع لضخ  4كمم وخط آخر إلى الجانب االسرائيمي بطول  22بطول 
أنو سيمضي  2043ردن في آب/أغسطس المياه الناتجة" إلى البحر.وتم أعالن حكومة األ

قدما في تنفيذ المشروع بيدف منع جفاف البحر الميت، البحيرة الطبيعية األكثر مموحة عمى 
سطح األرض واألكثر انخفاضا في العالم، إضافة إلى تأمين مياه محالة لممممكة التي تعد من 

ا عن مشروع قناة البحرين في أكثر عشر دول في العالم افتقارا لممياه مع تجدد الحديث مؤخر 
إسرائيل، والتي تربط البحر األحمر بالبحر الميت، وذلك عقب موافقة البنك الدولي عمى تمويل 
ىذا المشروع، وما أعمنو وزير المواصالت اإلسرائيمي في فبراير الماضي عن اتفاق مع األردن 
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راق ودول الخميج عبر عمى مشروع مشترك إلنشاء خط سكة حديد يمتد من إسرائيل إلى الع
األردن. مع تجدد الحديث حول ىذا المشروع تبرز عدة تيديدات أمنية واقتصادية تضر الدولة  
باألمن العربي مستوييو القومي والقطري، ينبغي التنبيو لمخاطرىا والتحسب جيدا لمواجيتيا 

الصييوني تيودور  مبكر ال يدرك الكثيرون أن ىذا المشروع كان أحد أحالم ـ أو نبؤات الزعيم
ن كان بشكل مختمف في كتابو "األرض الموعودة" ونشره عام  ، 4902ىرتزل التي طرحيا وا 

حين تحدث عن قناة لوصل البحر المتوسط )من ىاديرا( بالبحر الميت، حين قال: فعال 
نزية سيكون ىذا مشيدا رائعا رائعًا لمغاية، مع انسياب المياه بوفرة إلى أسفل عمى التروس البرو 

العمالقة لمتوربينات التي تتحرك بسرعة فائقة وصاخبة ومنيا تخرج قوة الطبيعة اليمجية التي 
تم وقفيا والسيطرة عمييا لتنقل إلى مولدات التيار الكيربائي ومن ثم وبسرعة إلى األسالك 

تيا حتى الممدودة في كل أنحاء البالد ـ البالد الجديدة ـ العتيقة التي أحيتيا ىذه القوة وغمر 
أضحت حديقة كبيرة ووطنًا ليؤالء الناس الذين كانوا من قبل فقراء وضعفاء ويائسين 

( وبعد ذلك بسنوات وضع عدد من الميندسين 54/3/2004ومنبوذين" )آرئيل شنيال معاريف 
البريطانيين واأللمان مشروعات لمد نفس القناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت ولكن 

الكيرباء، كما نوقش في المؤتمرات الصييونية التي عقدت بعد ذلك وفي بغرض توليد 
، قام د. والتر لودرميمك ـ 4948الخمسينيات من القرن الماضي، وبعد قيام إسرائيل عام 

الخبير في التربة ويطمق اسمو حاليا عمى كمية اليندسة الزراعية في معيد التخنيون اإلسرائيمي 
سار ثان مختمف عمى البحر المتوسط يصل ما بين حيفا والبحر ـ بتقديم اقتراح إلنشاء م

قامت الحكومة اإلسرائيمية بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثالثة  4977الميت  وفي عام 
اقتراحات لربط بين البحرين الميت والمتوسط، وعرض آخر بربط البحر األحمر بالبحر الميت 

ذه المجنة التأكيد عمى أفضمية مشروع توصيل عند ايالت، وكانت النتيجة النيائية لتوصيات ى
البحر الميت بغزة، باعتبارىا األكثر جدوى اقتصاديا أما اقتراح توصيل البحر الميت بإيالت 
فقد اعتبرتو المجنة ىو األسوأ واألقل من حيث الجدوى االقتصادية. وينبغي أن نضع في 

 ت االحتالل اإلسرائيمي منذ حرباالعتبار أن غزة في ىذه الفترة من السبعينيات كانت تح
ـ وفي الثمانينيات وعن طريق البنك الدولي قامت شركة "ىارزا" لميندسة ـ وىي شركة  1967

أمريكية مقرىا في شيكاغو ـ بعمل دراسة لممشروع كان يتوقف من حين آلخر، حتى عام 
إلى توليد ، وىو تاريخ آخر دراسة أجرتيا ىذه الشركة لمشاريع كان معظميا ييدف 4996
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تم تغيير جوىر المشروع وىدفو، حيث استبدل 4996الطاقة إلسرائيل. لكن في دراسة عام 
بقناة ربط البحر الميت بالبحر المتوسط، قناة أخري تربط البحر الميت بالبحر األحمر، كما تم 

ية تغيير اليدف من المشروع ليتحول إلى استيداف تحمية مياه البحر بواسطة الطاقة الكيربائ
المنتجة من المشروع. ويرتبط ىذا التغيير الحاد في جوىر المشروع وىدفو باتفاقية السالم التي 
سرائيل، والتي يوصي بذلك البند العشرون منيا ـ والسيما شجعت  وقعت آنذاك بين األردن وا 

مشروعا كان أكبرىا مشروع "خطة تطوير  35عميو أيضًا خطة عمل كوبنياجن التي تضمنت 
ألردن"، من خالل المجنة االقتصادية الثالثية والتي تضم الواليات المتحدة واألردن وادي ا

سرائيل وذلك في عام  أقرت المجموعة الخامسة ـ والمسماة ـمجموعة  1994 وفي عام 4993وا 
العمل اإلقميمية لمتنمية االقتصادية في اجتماعيا بالرباط ىذا المشروع. ثم أعمن رسميا إحياء 

 ع في القمة العالمية لمتنمية المستديمة التي عقدت في جنوب أفريقيا في عامىذا المشرو 
2002 . 

وفي جمسات مؤتمر المنتدى االقتصادي العالمي الذي عقد في االردن في عام 
عقدت عدة اجتماعات ضمت وزير البيئة التحتية اإلسرائيمي يوسف  2005وفي مايو  2003

جامعة بن جوريون بالنقب، ووزير الري األردني، وقد  بارتيسكي، ود. أفيشي بريمرمان رئيس
 :استيدفت االجتماعات مناقشة ثالث نقاط رئيسية ىي

  .أوال: ىل المشروع ممكن تنفيذه من الناحية التقنية
 ثانيا: ما التكمفة المالية لممشروع؟ 
إلى ثالثا: ما الجوانب السمبية لممشروع وبالطبع لم يكن الجانب اإلسرائيمي بحاجة  

ىذه الدراسات، فقد جري دراسات كثيرة معمقة حول المشروع؟ طوال السنوات الماضية، ولكنو 
  . كان بحاجة إلى تسويق الفكرة القديمة

 فكرة المشروع وأىدافو من وجية النظر اإلسرائيمية
شكل جزءا من الحدود بين إسرائيل وي بحيرة ال قيمة لياالبحر الميت من اسمو  يعد
شديدة المموحة، إذ تبمغ نسبة المموحة بيا تسعة أضعاف مموحة المحيط، ولذلك تنعدم واألردن، 

فييا وحوليا مظاىر الحياة. وتتزايد المموحة بيا باستمرار رغم أن نير األردن يصب بيا بعض 
كم فاصال 85مياىو العذبة، وكذلك جداول مائية أخري. ويمتد البحر الميت بطول حوالي 
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كم في المتوسط،. كما يقع مستواه تحت سطح البحر  4 8ل، وبعرضاألردن عن إسرائي
  .مترا، ولذلك يعتبر أكثر األماكن انخفاضا في العالم 993بحوالي 

وتتحكم الحقائق العممية والجغرافية في ىذا المشروع، فوادي عربة ارتفاعو يتراوح بين  
م حفر قناة تسير من متر عن سطح البحر ولذا فإن أي مشروع يستمزم ان يت 200و 400

ايالت عمى خط الحدود اإلسرائيمي ـ األردني بطول عشرة كيمو مترات ثم ترتفع المياه بواسطة 
طممبات عمالقة إلى أعمي لتتحور في مواسير أو إنفاق داخل الجبال، من خالل ترعة 

وعبر كم، 320صناعية، وذلك بطول إجمالي لمقناة التي ستربط البحرين األحمر والميت يبمغ 
مميار متر مكعب بشدة من مياه البحر األحمر إلى البحر الميت شديد  2ىذه القناة سيتدفق 

االنخفاض، أو قد تنفذ خطة إسرائيمية أخري تقترح أن يمد المشروع داخل. أراضييا، ثم تمر 
 .المياه عبر طممبات إلى الجانب األردني حتى تصل إلى البحر الميت

ع في بدء تنفيذ ىذا المشروع لخدمة عدة أىداف، منيا ما وتسعي إسرائيل إلى اإلسرا
  :ىو معمن ومنيا ما ىو خفي، أما المعمن منيا فيتمثل في اآلتي

إنقاذ البحر الميت من الجفاف بعد أن جفت مصادر المياه العذبة التي كانت  -4
حر % من المياه التي كانت تذىب من األنيار إلى الب29تصب فيو، حيث حولت إسرائيل 

الميت لصالح استخداماتيا الزراعية، خاصة نير األردن، وبحيث يعود منسوب المياه الذي 
  .عاما من بدء تشغيل المشروع 20كان عميو بداية القرن في غضون 

أن تضمن إسرائيل صناعة تحمية المياه ووجود عميل دائم يعتمد عمييا في  -2
ففي المخطط اإلسرائيمي أن تقنع إسرائيل الحصول عمى احتياجاتو من مياه البحر المحالة. 

كال من االردن والسمطة الفمسطينية بإنشاء مصانع تحمية مياه تعتمد عمى الخبرة اإلسرائيمية ـ 
وىي محدودة ـ في ىذا المجال لتنفيذ ىذا المشروع باىظ التكاليف، وبالتالي يقوم الطرفان 

  .مسمي األردني والفمسطيني بتسديد قروض المشروع ألجل غير
استغالل فارق االرتفاع بين البحرين في توليد الكيرباء وزيادة قدرة إسرائيل عمى - 3

% من استيالك المياه في 57% مع توفير كمية من المياه المحالة تساوي 25انتاجيا بحوالي 
 إسرائيل من خالل منشآت تحمية المياه التي سيتم أنشاؤىا عمى امتداد القناة

  :المعمنة ليذا المشروع فتتمثل في اآلتي أما األىداف غير 
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ـ أن تحصل إسرائيل مجانا بموجب ىذا المشروع عمى مياه لتبريد مفاعالتيا النووية 4
الجديدة التي تنوي اقامتيا في النقب، حيث تنوي إسرائيل إقامة مفاعل في ىذه المنطقة بعد أن 

سنة.  34سنة( ليصل إلى  20) بمغ مفاعل ديمونة سن "الشيخوخة" وتعدي العمر االفتراضي
 420، وحدثت بو تشققات وتسرب أشعاعي أصاب أكثر من 4936فقد بدأ تشغيمو في عام 

عامال في المفاعل بأمراض سرطانية، وأعمنت القناة الثانية في التميفزيون اإلسرائيمي أنيم رفعوا 
  .دعاوي قضائية ضد حكومة إسرائيل مطالبين بتعويضات

مزيد من مياه انيار األردن واليرموك ومياه الضفة الغربية العذبة، ـ السيطرة عمى 2
بينما تزود االردن والفمسطينيين بمياه بحر محالة، وذلك عبر خمس محطات تحمية مياه، 
توجد دراسات لبنائيا، ثالث منيا داخل إسرائيل، وواحدة في شمال األردن، وواحدة في غزة، 

 2ـ  4بة التي تحتاجيا إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة تجذب وىذا سيوفر إلسرائيل المياه العذ
مميون مياجر جدد، وتساعد عمى إعادة توزيع السكان المكدسين في المنطقة الساحمية ووسط 
إسرائيل، وبما يقمل المخاطر األمنية التي قد يتعرضون ليا من قصف الصواريخ العربية 

وصناعية، يتم تصدير انتاجيا إلى الخارج بدءًا واإليرانية ـ ىذا إلى جانب مشاريع زراعية 
بالدول العربية واإليرانية ـ ىذا إلى جانب مشاريع زراعية وصناعية يتم تصدير انتاجيا إلى 

  .الخارج بدءا بالدول العربية المجاورة في إطار عمميات التطبيع المستمرة في العالقات
مياه وضمان عميل دائم يعتمد ـ خمق صناعات إسرائيمية جديدة كصناعة تحمية ال3

عمى إسرائيل في استمرارىا ويشتري قطع الغيار وغيرىا، حيث ستبيع لألردنيين والفمسطينيين 
سنتا، بينما تبمغ 30المياه المحالة بنسبة الثمثين إلى األردن والثمث لمفمسطينيين بسعر دوالر و

المكعب، لذا تتعجل إسرائيل في سنتا لممتر  52تكمفة ما تحصل عميو إسرائيل من مياه تحمية 
تعميم متخصصين، وتتبني شركات ليا أسماء كبيرة )عائمة برونجمان( استعدادا لتمك الخطوة 
من خالل مشروع تحمية المياه في عسقمون، عمى الرغم من ان إسرائيل ليس ليا تاريخ يذكر 

 . في ىذا المجال
  حقيقة األىداف اإلسرائيمية

يذا المشروع فإن تجاىل إسرائيل حقائق عممية واضحة تطمق رغم الواجية البراقة ل
عالمات استفيام كبيرة حول تمسكيا بمشروع نقل مياه البحر األحمر إلى البحر الميت، بدال 
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من نقل مياه البحر المتوسط إليو، حيث تؤكد ىذه الحقائق العممية أن نقل مياه البحر المتوسط 
 ىذه الحقائق في اآلتيأكثر جدوي وأوفر اقتصاديا، وتتمثل 

جراما في المتر، بينما تبمغ مموحة  25إن متوسط درجة المموحة في البحر المتوسط 
% عمى مموحة 72جراما في المتر ـ أي أن مموحة البحر األحمر تزيد 42مياه البحر األحمر 

ىو البحر المتوسط، فمماذا تصر إسرائيل عمى تحمية المياه األكثر مموحة إذا كان اليدف 
  (16). تخفيض درجة مموحة البحر الميت

 .مشروع قناة الشرق االوسط وانعكاساتيا عمى االمن المائي العربي :المبحث الثالث
تبدو اعتبارات عديده لألمن القومي العربي وخاصو الجانب المصري ميددة من وراء 

لعوامل القوة الشاممة ىذا المشروع وفيو عدد عن جوانب القوة التي سوف يضيفيا ىذا المشروع 
اإلسرائيمي، والتي ىي بالتالي خصم من معادلة القوة العربية، فإن ىناك مجموعًة من المخاطر 

 التي تتيدد األمن القومي العربي، والمصري عمى وجو الخصوص من جرَّاء ىذا المشروع.
بإسرائيل فبالنسبة لألردن وفمسطين أواًل، فبجانب مخاطر ربطيا وربط مواردىا المائية 

يقوم عمى أساس االعتماد عمى التمويل األجنبي  -اقتصاديًّا -ومصالحو، فإنَّ المشروع
الستثمارات كثيفة وذات عائدات بعيدة المدى، وبعض ىذه العائدات، غير ربحيَّة، بما يجعل 

كما  ية.ليا بعًدا اجتماعيًّا، وبالتالي المزيد من التأثير األجنبي عمى األردن واألراضي الفمسطين
أن بعض الخبراء األردنيين يقولون إن تمويل المشروع عن طريق القروض، سوف يضخم من 
مشكمة المديونية العامة، وىو ما سيؤدي إلى إضافة المزيد من األعباء عمى الميزانية العامة 

 األردنية، ككمفة خدمة ىذه القروض.
اذ التمويل ىو  .وما يتعمق بدور الشركات الكورية في مشروع قناة البحرين

المسؤولين الحكوميين اإلسرائيميين عن تراجع  الدولي البنك أبمغ ممثمي 2012 عام في
واعتبرت إسرائيل ىذا التوافق تقدمًا   األطراف التي كانت تعترض عمى مشروع قناة البحرين.

ستكمال االجراءات الضرورية وحث الدول التي ساعدت في تمويل بحث كبيرًا سيساىم في ا
المشروع باالستمرار في دعم مراحل تنفيذ المشروع. ووصف شالوم االتفاق حول تنفيذ 
المشروع ب"رمز التعاون االقميمي" قائال:"منذ عشرين سنة ونحن نبذل الجيود النجاز ىذا 

فسيكون رائدا، عمى رغم ما يتضمنو من تعقيدات  المشروع واذا ما تم تنفيذه وفق ما خطط لو

http://www.marefa.org/index.php/4_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/2012
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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وتكمفة كبيرة ". وكانت بعض دول غربية واألردن السمطة الفمسطينية قد عارضت فكرة 
 المشروع لكنيا، وفق اإلسرائيميين، عادت وتراجعت عن معارضتيا. 

أعمن البنك الدولي عن إمكانية إنشاء قناة ربط البحر األحمر بالبحر  2013 عام في
الميت ومحطة لتحمية المياه لممساعدة في وقف فقدان المياه المالحة الداخمية. قال البنك 

بميون دوالر  400عو اإللكتروني، أن تكمفة المشروع ستبمغ الدولي في تقريره المنشور عمى موق
كم وأن أكبر المخاطر ىو التسرب المحتمل لمياه البحر  477وستشمل مد خط أنابيب بطول 

تحت األرض. يظير أوطى مكان عمى األرض عمى بعد ثمثي مساحة سطح البحر الميت 
 (47)لمعدني لألسمدة. بسبب الجفاف، والجرف الزراعي والضخ الستخراج األمالح ا

وصف عمماء البيئة تقرير البنك الدولي بأنو "غير مسؤول بتجاىمو المخاطر البيئية 
 البنك نفى مسؤول في 2013 ديسمبر 48 والتكمفة االقتصادية العالية إلنشاء القناة".في

مميون  400أن تكون لدى البنك نية لتمويل مشروع قناة البحرين، والذي تصل تكمفتو  الدولي
وزير البنى التحتية والمياه اإلسرائيمية قد أعمن في بداية ديسمبر  شالوم سمڤان دوالر. وكان

قد وافق  عن الوصول التفاق بشأن مباشرة مشروع قناة البحرين، وأن البنك الدولي 2043
 [9]عمى منح قرض لتنفيذ المشروع.

وحسب البنك الدولي أن بين الدول الثالث التي وقعت عمى االتفاق، إسرائيل واألردن 
سمطة الفمسطينية، فقط األردن يستحق الحصول عمى قرض بموجب أنظمة البنك، لكن وال

وضعو ال يسمح لو بالحصول عمى قرض كيذا، ولذلك كان واضحًا أن ىذه اإلمكانية ليست 
 قائمة.

وكانت تقارير صحفية إسرائيمية ذكرت أن البنك الدولي سيمول المشروع الذي وصفتو 
نما ىو بأنو قناة البحرين من أجل  إنقاذ البحر الميت رغم أن المشروع ليس بيذا الحجم وا 

 . (48)أصغر بكثير وال يتعدى مد أنابيب مياه بين البحرين
لين األردنيون ؛ حيث دأب المسؤو السويس لقناة ومن ىنا تبرز خطورة منافسة المشروع

واإلسرائيميون عمى القول إن المشروع مجرد أنبوب وأنو ليس مخصًصا لمنقل البحري، وخالفو، 
ولكن الحقيقة غير ذلك، فارتباطات المشروع بمشروعات أخرى من ىذا النوع، يجعل منو 

 تيديًدا حقيقيًّا لقناة السويس كناقٍل دولي ميم لحركة التجارة والنفط العالمية. 

http://www.marefa.org/index.php/16_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/2013
http://www.marefa.org/index.php/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/18_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/2013
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http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DA%A4%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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ضافة إلى ذلك يتيدد المشروع المصالح االقتصادية المصرية في مجال النقل باإل
الجوي والبحري، خصوًصا فيما يختص بمشروعات الموانئ الكبرى عمى البحرين المتوسط 

 .(49)واألحمر، مثل ميناء العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة 
التي سوف تقام حول نقاط بدء وانتياء فرَعْي  بجانب ذلك فإن المشروعات السياحية

القناة، والتي سوف تتوازى مع إنشاء مناطق حرة أردنية وفمسطينية، من شأنيا تيديد أعمدة 
تنمية االقتصاد المصري الرئيسية.وبشكٍل عاٍم، فإنَّ شق قناة مائية تربط البحر األحمر بالبحر 

لك من إقامة مجتمعات عمرانية وخالفو، وجذب الميت، وتوليد الكيرباء منيا، وما يستتبع ذ
مزيٍد من المياجرين والسكان في منطقة النقب سيزيد من قدرات إسرائيل الجيوسياسية، وكذلك 
ستعالج الكثير من عوامل الضعف الديموغرافي التي يعاني منيا، وكل ذلك بالتبعية يعني 

 المزيد من التيديد لألمن القومي المصري.
يمكن أن تؤثر عمى القناة، وقال ان  التيوتدرس ىيئة قناة السويس جميع المشروعات 

المشروع لو تم عمى ىيئة قناة مالحية فمن يستطيع أن يؤثر عمى المالحة بقناة السويس، اما 
 (20)اذا كان عمى ىيئة أنبوب ينقل المياه فيذا أمر آخر 

 عمى الدول العربية اواًل: األثار البيئية لمشروع قناة البحرين  
مميار متر مكعب سنويًّا من مياه البحر  2عمى المستوى البيئي، يعتبر تدفق حوالي 

األحمر إلى البحر الميت، سيحدث تأثيرات عميقة عمى البيئة البحرية لمبحر األحمر، بما في 
في ذلك المناطق التي توجد فييا ثروات مصر الطبيعية وأماكن جذبيا السياحي الرئيسية، 

. آثار المشروع الضارة بالعرب: إذا كان مشروع قناة الغردقة جنوب سيناء وحتى سواحل
 البحرين يحقق لمكيان الصييوني األىداف االقتصادية والعسكرية والسياسية فإنو في الوقت

 . (24)نفسو يمحق أضرارًا كبيرة بالعرب لما لو من آلثار سمبية متعددة الجوانب
 اىم االثار  الجيويوليتكية  لممشروع 

وال يجيز القانون  يؤدي تنفيذ مشروع القناة إلى تغيير المعالم الجغرافية لفمسطين. 
غرافية ألنو يحقق مصمحة المحتل ججراء أي تغيير في ىذه المعالم الالدولي لسمطة االحتالل إ

عمى حساب مصمحة أصحاب البالد الشرعيين. والمشروع يعمل عمى مصادرة األراضي 
العربية التي تمر منيا القناة. كما انو يؤثر في البحر الميت وما تحويو مياىو من كنوز معدنية 

معروف أن نسبة األمالح ثمينة ويؤدي إلى التأثير في التركيب الكيماوي والبيولوجي لمياىو. فال

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9
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% في حين ترتفع ىذه النسبية في مياه 5والمركبات في مياه البحر المتوسط ال تزيد عن 
% في األعماق. وىذا يعني أن خمط مياه البحر 32% عمى السطح و28البحر الميت إلى 

المتوسط بمياه البحر الميت بواسطة القناة المقترحة سيؤدي إلى ىبوط كمية األمالح 
% حسب تقديرات شركة البوتاس العربية، مما يؤثر 45مركزات في مياه البحر الميت بنسبة وال

مباشرة عمى االستثمارات العربية لمياه البحر الميت. وقد يحدث من جية أخرى تكمس في قعر 
البحر الميت ألن نسبة الكمس في مياه البحر المتوسط التي ستصب في البحر الميت عن 

  .(22)عة طريق القناة مرتف
وال شك أن من شأن ارتفاع منسوب مياه البحر الميت أن يعرض بعض المواقع  

األثرية عمى شواطئو وضفاف نير األردن األدنى لغمرىا بالمياه. ولبعض ىذه المواقع صفة 
كما أن  مقدسة لدى الطوائف المسيحية، مثل منطقة المغطس في المجرى األدنى لنير األردن.

البحر الميت يؤدي إلى ازدياد الضغط العمودي عمى قاعو وبالتالي إلى  ازدياد حجم مياه
تخمخل ديناميكي قد يولد حركات بنائية تتمثل في حدوث الصدوع واليزات األرضية والبراكين، 

واذا  عممًا بأن البحر الميت قابع في أكثر مناطق القشرة األرضية ضعفًا من الناحية البنيوية.
وني أن يقيم المفاعالت النووية والمصانع الكثيرة في منطقة القناة فإن استطاع الكيان الصيي

ىذا العمل سيعرض المنطقة بأكمميا ألخطار تسرب االشعاعات النووية وتموث اليواء بفعل 
أدخنة المصانع، األمر الذي يجعل مناخ النقب الشمالي غير صحي. وقد يتعرض سكان 

 إلييم.الضفة الغربية لوصول الرياح المموثة 
   -اآلثار االقتصادية: -1

 بإجراءومياه البحر الميت. وال يسمح القانون الدولي  شواطئلألردن ثالثة أرباع 
تغييرات في مساحتو وحجم مياىو وخواصيا الكيماوية ما لم يوافق األردن عمى ىذه التغييرات. 
وتشير التقارير إلى أن شق القناة سيؤدي إلى ارتفاع مستوى منسوب مياه البحر الميت بمعدل 

وىذا االرتفاع في منسوب مياه البحر  م خالل عشرين سنة. 46سم سنويًا أي ما يعادل  80
سيعرض منشآت شركة البوتاس العربية ألخطار الغرق بدءا بمضخات سحب المياه الميت 

وقناة التصريف وأحواض المالحات الجامعة لممياه وانتياء بالسد الموازي لخط اليدنة والقائم 
فاصال المياه المغتصبة عن سائر مياه البحر الميت.  4949في البحر الميت منذ عام 

الط مياه البحر المتوسط بالبحر الميت، اذ ستنخفض كثافة وسيأتي الضرر أيضًا من اخت
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المياه ونسبة المركبات التي تستخرج من البحر الميت كالبوتاس والممح الصناعي وممح 
 (23)المائدة.

وستمحق األضرار أيضًا بالمنشآت السياحية والمواقع األثرية والمقدسة فيتراجع النشاط 
وسيؤدي ارتفاع مياه البحر الميت إلى جانب  جعًا كبيرًا.السياحي في منطقة البحر الميت ترا

ذلك كمو إلى غمر مساحات من األراضي الزراعية حول ىذا البحر. وال سيما أراضي األغوار 
الجنوبية كغور الصافي وغور المزرعة وغور الحديثة. وستعرض األراضي الزراعية الغربية 

تنقمو الرياح نتيجة التبخر. وسيخسر كذلك  إلى أخطار التممح بفعل رذاذ مياه البحر الذي
 بعض مزارعي قطاع غزة جزءا من أراضييم الزراعية التي تمر القناة فييا أو بالقرب منيا.

 اآلثار االجتماعية:-2
ينتج عن اغراق بعض األراضي الزراعية في األغوار المالصقة لمبحر الميت  
عن العمل في قرى أخرى قريبة، أو في  إلى ىجر أراضييم وقراىم بحثاً  المزارعيناضطرار 

وسوف تصبح القناة بعد حفرىا  المدن، األمر الذي ينعكس عمى حياتيم االجتماعية الجديدة.
إلى  مجيرانيمنطقة وىجرتيم الصيفية مع حاجزًا طبيعيًا يحول دون تجوال بدو النقب في ال

ذا عمم أن من وسائل سمطة االحتالل الصييوني  البدو  إلجبارالمناطق الواقعة شمالي القناة. وا 
عمى الرحيل إلى األردن عزليم في تجمعات محددة فوق افقر أراضي النقب اتضح مدى 

  التأثير الزلزالي (24)ومن االثار االجتماعية  ،الخسائر االقتصادية واالجتماعية التي ستصيبيم
كما أن خبراء يؤكدون أن البيئة المحيطة بالبحر األحمر غير متماسكة وغير مستقرة 

البحر  -جيولوجيًّا، بما يعرضيا لممزيد من عدم االستقرار إذا ما تم حفر قناة "البحر األحمر
الميت"؛ مما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الزالزل واليزات األرضية في المنطقة ومنيا 

وحسب اتفاقية البحار تمتزم الدول المشاطئة بعدم  الذري في صحراء النقب.مفاعل ديمونة 
اقامة أي مشاريع ضخمة دون مراجعة اآلثار البيئية ليا وأن البنك الدولي لو وجد أن المشروع 

 .(25)ل فمن يمولو طر بيئية أو يتسبب في احداث زالز ستكون لو مخا
 :اآلثار السياسية3- .  
لحفر قناة البحرين آثار سمبية وخطيرة عمى فمسطين ألنيا تكرس االحتالل  

الصييوني وتحولو إلى واقع معترف بو. كما أن اختيار الكيان الصييوني قطاع غزة لتبدأ من 
شواطئو قناة البحرين يدل عمى تمسك ىذا الكيان المغتصب باألراضي المحتمة منذ عام 
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ن إقامة المفاعالت ال4967 نووية عمى امتداد القناة وامتالك األسمحة النووية يؤثران عمى . وا 
الوزن السياسي لمكيان الصييوني في األحداث السياسية ويضاعفان بال شك من أخطار 
سياستو العدوانية التوسعية في المنطقة ويمكنانو من الييمنة وفرض ارادتو السياسية عمى 

 (26) ( 3ينظر خريطة ) األقطار العربية المجاورة
     ( مراحل لربط البحر المتوسط والبحر االحمر3خريطة  )              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rnationalpeaceandconflict.org   المصدر 

      قناة البحرين بمشروعات استراتيجية إسرائيمية
أما ما تزعمو إسرائيل من أن إنقاذ البحر الميت ليكون مصدرا لمسياحة فإن الخبراء 
ينفون ذلك ألنو في حالة نقل مياه البحر األحمر األكثر مموحة إليو سيتحول لون مياه البحر 
الميت إلى المون األبيض ثم األحمر الدامي نتيجة تفاعل بكتيريا الحديد، وىو ما ينفي الحديث 
عن تشجيع السياحة، خصوصا أن منطقة البحر الميت شديدة القسوة والحرارة المرتفعة معظم 

إن حفر قناة من أشدود عمى البحر  ر السنة، وال توجد أحياء مائية تذكر في البحر الميتشيو 
كم وسيكون الحفر سيال في أراضي -08المتوسط إلى البحر الميت لن يزيد طوليا عمى 
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مستوية تمر بالقرب من مدينتي بيت جبرين والخميل. ىذا في حين أن حفر قناة من ايالت 
وادي عربة إلى مدينة سدوم عمى البحر الميت ستكون مسافتيا  عمى البحر األحمر وعبر

 200كم وعبر أرض بيا صخور نارية يصل ارتفاعيا في بعض المناطق إلى أكثر من  320
مميار دوالر، لذلك فإن تسديد  50متر، وىو ما سيزيد تكاليف شق القناة إلى أكثر من 

مماذا إذن تصر إسرائيل عمى شق قناة قروضيا لن يكفيو عائدىا بالكامل لعشرات السنين، ف
كم وعبر أراض صعبة وبتكمفة أعمي، في  320من البحر األحمر إلى البحر الميت بطول 

كم وعبر أراض سيمة  80حين ترفض شق قناة من البحر المتوسط إلى البحر الميت بطول 
 .  (27). وبتكمفة أقل

  المخاطر أمنية وبيئية عمى مصر
قناة مائية تربط البحر األحمر بالبحر الميت، وتوليد الكيرباء  مما ال شك فيو أن شق

منيا وما يستتبع ذلك من إقامة مجتمعات عمرانية، وجذب مزيد من المياجرين والسكان في 
منطقة النقب سيزيد من قدرات إسرائيل الجيوبوليتيكية ومعالجة عناصر الضعف التي تعاني 

ألراضي الصالحة لمزراعة والصناعة والعمران، خصوصا منيا بالنسبة لقمة السكان ومحدودية ا
. وما 5402انو من المخطط أن تستوعب إسرائيل حوالي مميون مياجر إضافيين حتى عام 

يستتبع ذلك بالضرورة من بناء ىياكل عسكرية إضافية لمدفاع عن ىذه المجتمعات العمرانية 
  .الجديدة

ة النقب يتم تبريدىما بمياه القناة إن أقامة مفاعمين نوويين أضافيين في منطق 
المقترحة، سيؤدي إلى مضاعفة حجم الوقود النووي الذي تحصل عميو إسرائيل عدة مرات، 

. فإذا كان مفاعل 239% أو بموتونيوم 90مخصب بنسبة تزيد عمى  235سواء كان يورانيوم 
 450عد ذلك إلى ميجاوات ثم ب 70ميجاوات إلى  2 6ديمونة الحالي بعد أن زادت طاقتو من

كيمو جراما بموتونيوم سنويا، فمنا أن نتصور حجم ما يمكن أن ينتجو  45ميجاوات ينتج حاليا 
ذا كان السالح  4000مفاعالن نوويان يعمل كل منيما بطاقة  ميجاوات في المستقبل، وا 

 25، أو 239كيمو جرامات بموتونيوم  8ـ 6كيمو طن يحتاج إلى  2 0النووي الواحد ذو قدرة
% فأعمي، فان إسرائيل في حالة بنائيا المفاعمين 90مخصبا بنسبة  235كيمو جراما يورانيوم 

النوويين الجديدين في النقب سيكون لدييا من الوقود النووي الصالح لبناء أسمحة نووية ما 
يمكنيا من بناء مئات من القنابل ورءوس الصواريخ النووية، ناىيك عما سيترتب عمى ذلك من 
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دة حجم النفايات النووية الناتجة عن ىذه المفاعالت، والتي ستزيد من تموث البيئة في زيا
 منطقة البحر األحمر كميا، حيث تقوم إسرائيل بدفنيا في النقب ومنطقة جبال الخميل

وىي قناة تربط البحر  ،ال يمكن استبعاد استكمال المرحمة األولي من المشروع 
األحمر بالميت، بمرحمة ثانية لممشروع توصل البحر الميت بالبحر المتوسط، وبما يشكل 
منافسة خطيرة لقناة السويس التي تعتبر أحد الموارد الرئيسية لمعممة الحرة بالنسبة لالقتصاد 

صعبة وتعميق المصري، وسوف تمكن التقنيات الحديثة في مجال حفر القنوات في األراضي ال
مجري مالحي في البحر الميت من التغمب عمى الصعوبات التي سيواجييا مثل ىذا 
المشروع، وبما يسمب مصر أحد مصادر قوتيا االقتصادية. ان اعتماد األردن والفمسطينيين 
عمى مياه تحمية مياه البحر التي تبيعيا ليما إسرائيل بأسعار مرتفعة، سيجعل إسرائيل تضع 

مصدر رئيسي لمحياة وىي المياه العذبة الصالحة لمشرب والزراعة، وبتحكم إسرائيل  يدىا عمى
في ىذا المصدر الحيوي لمحياة، سوف تشكل عامل ضغط شديد عمى الشعبين األردني 

 (28) .والفمسطيني
 االحاالت
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