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 الميت: األبعاد والتداعيات قناة البحر

 محمد أبو سعدة

 مقدمة:

من  ينيتفاقا برعاية أمريكية حول حصة الفلسطينإ؛ مؤخرًاالسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني  توقع

، وقد جاء 1م6107-7-2الموافق وذلك يوم الخميس  الميت،بالبحر  حمرربط البحر األولي من مشروع المرحلة األ

جيسون "تفاق بوساطة مبعوث الرئيس األمريكي دونالد ترامب لعملية السالم في الشرق األوسط اإل

الكيان و ردنيةبين المملكة األ تفاق عليه سابقًالما تم اإل ستكمااًلجاء إتفاق هذا اإل علما أن .2"غرينبالت

  .3م6105 ممن عاأن المشروع نفسه في فبراير الصهيوني بش

الت عدة ح ستراتيجيةإمعيقات  أن قناة؛ إالحمر بالميت على شكل األ فكرة ربط البحركانت البدايات األولي لوقد 

 مشروع نفق حمر بالبحر الميت عبرخرى وهي ربط البحر األأفكرة القناة بفكرة  ستبدالإلى إأدى . مما دون ذلك

 .4نابيب أو

 

 :وتطورها نشأة الفكرةأواًل: 

م. وسيطرتها على قناة 0226لمصر عام  بدأت فكرة ربط البحر األحمر بالبحر الميت منذ االحتالل البريطاني

، إلى فلسطين "تشارلز غوردون"، الجنرال في السودانها العسكري رسال حاكمإب قامت بريطانيافقد . السويس

. ميتلالقاضية بتوصيل البحر االحمر بالبحر ا”. م آلنوليا“مريكي تقدم بها الخبير السياسي األلدراسة فكرة 

، مما دفع ببعض ن الحماس البريطاني للفكرة تراجعلك أفكاراً مهمه حول المشروع، "غوردون"وبالفعل، قدم 

 لتقاط الفكرة والعمل على تطويرها. والمنظرين السياسيين الصهاينة إل العلماء

، "براهامإبراهام بن "إسم إتخذ له اعتنق اليهودية واالذي  "،بوركارتماكس "فقد قام المهندس السويسري 

لى إ "بوركارت"أرسل  فقدليتالءم مع الحلم الصهيوني في فلسطين،  "آلن وغوردون" بتعديل وتطوير ما طرحه

                                 
  الرابط.م،7187-7-81 تاريخ الزيارة ،"إسرائيل والفلسطينيون يتوصلون إلى اتفاقية مياه هامة للضفة الغربية وقطاع غزة"، تايمز اوف اسرائيل 1 
 الرابط.م، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "إسرائيل تبيع السلطة مياه المتوسط" الجزيرة،موقع  2 
سرائيل يوقعان اتفاق  الجزيرة،موقع  3   الرابط.م، 7187-7-81قناة البحرين"، تاريخ الزيارة "األردن وا 
 الرابط.م، موقع تيفهاف للدراسات البيئية ، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "أمام مشروع القناة الكثر من المعضالت"راشيل عيناف،  4 

http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81/
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/13/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/13/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/2/27/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.tevahadvarim.co.il/2014/11/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D/
http://www.tevahadvarim.co.il/2014/11/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D/
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 ىقترح فيه شق قناة من خليج حيفا إلاللمشاريع،  نتائج أبحاثه التي تضمنت مخططا موجزًا "تيودر هيرتزل"

 م، ـ011رتفاع . بهدف استغالل فارق اإلغور بيسان، ومن ثم السير بمحاذاة نهر األردن، وصوال إلى البحر الميت

  .5ما بين سطح البحر المتوسط والبحر الميت لتوليد الطاقة

 م،0016الذي صدر عام  "الجديدة –األرض القديمة "بعرض هذا المشروع في كتابه  "تيودور هيرتزل"قد قام و

وفي خمسينيات القرن  .6 "بوركات"حيث أشار فيه إلى التصاميم المتعلقة بمشروع قناة البحار الذي أرسلها إليه 

يٌر في التربة الزراعية، بتقديم ، وهو خب"والتر لودرميلك"العشرين، قام األكاديمي الصهيوني البروفيسور 

 .ين حيفا والبحر الميتب إلنشاء مسار ثان مختلف على البحر المتوسط يصل ما قتراحإ

بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثالثة اقتراحات لربط البحرين  لصهيونيةقامت الحكومة ام،  0077وفي عام 

وفي الثمانينيات تولت شركة هارزا  .7الميت والمتوسط، واقتراح آخر بربط البحر األحمر بالبحر الميت عند إيالت

األمريكية، بتمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، بدراسة المشروع بمختلف مقترحاته، واستمر َّت هذه 

حمر بالبحر ربط البحر األ إمكانيةن النتائج كانت سلبية حول مدى أال إ م،0002الشركة في إجراء دراساتها حتى 

بدأ البحث عن بديل لمشروع قناة تربط بين البحر األحمر في البحر الميت وكانت النتيجة لذلك  .8الميت عبر قناة 

 مشروع انابيب وقنوات هو األفضل.

 

 :ثانيًا: طبيعة المشروع

مليون متر مكعب في السنة من خالل أنبوب يبلغ  611تفاق المعلن حول المشروع يشير إلى ضخ حوالي اال

ر مكعب من المياه تتم تحليتها في منشأة تقام في العقبة، تحصل حكومة مليون مت 21نحو  كم، 021طوله 

 01مليون متر مكعب لصالح مدينة ايالت والعربة. ويحصل الجانب األردني على  51و 01العدو منها على ما بين 

نشاء ثالث إ بهدف 9طبريا لصالح بحيرةمليون متر مكعب  51مليون متر مكعب الحتياجاتهم في الجنوب، و

                                 
 الرابط.م، موقع ستو العبري للدراسات ، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "حر الميتماهو قناة الب"رامي اريئيلي،  5 
 الرابط.م، 7187-7-81، موقع وايزمن ، تاريخ الزيارة "انقاذ البحر الميت من الصرف الصحي"جوناثان ، واخرون ،  6 
 مرجع سبق ذكره.م، موقع ستو العبري للدراسات ، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "ماهو قناة البحر الميت"رامي اريئيلي،  7 
 الرابط.م، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "قناة البحرين"موقع المعرفة ،  8 
 الرابط.م، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "اتفاق بين االردن واسرائيل لتنفيذ ربط البحر االحمر بالبحر الميت"موقع القدس العربي ،  9 

https://stwww1.weizmann.ac.il/energy/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97/
https://stwww1.weizmann.ac.il/energy/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97/
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.marefa.org/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.alquds.co.uk/?p=302175
http://www.alquds.co.uk/?p=302175
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مليون  011و 651 ما بينتكلفة مد األنبوب  وتقدر سمكية.يضا كمزارع أتستخدم  سياحية.بحيرات صناعية 

 .10دوالر، ستتم من تبرعات دول مانحة، وقد أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم قرض لذلك

 :تنقسم التفاصيل اإلنشائية إلى ثالثة أقسام هيو

كم على الجانب األردني مكون من أنفاق وأقنية ومواسير مختلفة األحجام واألقطار. 021خط أنابيب طوله  بناء-0

رتفاع األنابيب ولتنساب إم وهو مستوى 065رتفاع إإلى هذا الخط من محطة الضخ على  حيث سيتم رفع المياه

م فوق 017تفاع رإى شاطئ البحر الميت الجنوبي على بعد ذلك المياه في األنابيب بشكل طبيعي حتى تصل إل

 .مستوى سطح البحر

وإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية  سنويا، 0مليون م 251محطة التحلية بقدرة استيعابية  إنشاء-6

 ،م517لالستفادة من االرتفاع الشاهق لسقوط المياه والبالغ 

األراضي  –الكيان الصهيوني  –"األردن  طراف الثالثةاأل علىياه العذبة لتوزيع المياه ناقل الم إنشاء-0

 .11الفلسطينية المحتلة"

 

 وأبعاده االستراتيجية أهمية المشروعثالثًا: 

ن يحقق مشروع أنابيب المياه الواصل بين البحر األحمر والبحر الميت مكاسب إقتصادية وسياسية أمن المتوقع 

 وهي:  12وعسكرية،

حر المالحة، ومع عن طريق المشروع الجديد إلى مجال صناعة تحلية مياه الب يدخل الكيان الصهيونيس -0

، فإن الكيان 13عالم في مجال الفقر المائيشح مصادر المياه المتاحة، كواحدةٍ من أسوأ بلدان ال معاناة األردن من

مناطق السلطة و في األردن هذا المجال، ووجود عمل دائم لهضمن عن طريق استثماراته في الصهيوني سوف ي

 .14الفلسطينية

                                 
 الرابط. وكالة معا االخبارية م،7187-7-81!، تاريخ الزيارة  "قناة البحرين الميت و األحمر"، فتحي خضيرات  10 
 الرابط.م، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "االستراتيجيةاتفاقية قناة البحرين وأبعادها "موقع سما االخباري،  11 
 الرابط.م، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "قناة البحرين.. إسرائيل تحقق حلم "هرتزل" والهدف: إخضاع المنطقة"موقع خليج أن الين،  12 
 موقع تيفهاف للدراسات البيئية ،مرجع سبق ذكره. م،7187-7-81، تاريخ الزيارة "أمام مشروع القناة الكثر من المعضالت"راشيل عيناف، 13 
 الرابط.م، 7187-7-81قناة البحرين"، تاريخ الزيارة  ائيلي برعاية أميركية على مشروع اتفاق فلسطيني إسر "موقع سبوتنك،  14 

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764443
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=764443
http://samanews.ps/ar/post/182262/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://samanews.ps/ar/post/182262/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
http://alkhaleejonline.net/articles/1425368180270082300/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
http://alkhaleejonline.net/articles/1425368180270082300/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201707131025073286-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201707131025073286-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
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لى ع الكيان الصهيوني؛ لتوليد الكهرباء وزيادة قدرة فاع بين البحر األحمر والبحر الميتاستغالل فارق االرت -6

 من استهالك %57من المياه المحالة تساوي  ، مع توفير كميةالحاليةمن قدرتها  %65بحوالي  15إنتاج الكهرباء

كخطوة أولى  الفلسطينيةردن واالراضي دير الكهرباء األمما يجعل لديها فائض لتص .من المياه الكيان الصهيوني

 .16 وجنوب سوريا في خطوة الحقة مصر والسعوديةوربما 

من المياه الالزمة لتبريد  ل مشروع مياه البحرين على نوعية معينةمن خال سوف يحصل الكيان الصهيوني -0

أمر شديد أيضا وهو  .مجاًنا صهيونيوسوف يحصل عليها الكيان الالمفاعالت النووية، وُتع رف بالمياه الثقيلة، 

من المفاعالت النووية في صحراء النقب، الستبداله  الذي ينوي إقامة عدد للكيان الصهيوني اإللحاح بالنسبة

عاًما  61الفتراضي منذ عقود، فديمونة الفرنسي األصل عمره االفتراضي هو بمفاعل ديمونة الذي بلغ عمره ا

م، وطيلة العقود الماضية، وقعت فيه تشققات وتسربات إشعاعية 0020فقط، بينما بدأ تشغيله في العام 

وي َّْين وفي هذا فإنه من المقرر إقامة مفاعَلْين نو .عاماًل في المفاعل بأمراض سرطانية 061أصابت أكثر من 

 .17إضافيين في النقب

اه توفير الميل توسيع صهيوني في بناء المستوطنات في الضفة الغربية نتيجة سيساهم المشروع في -0

الموجودين بالفعل لتقليل المخاطر المستوطنين وإعادة توزيع  جديدة،العذبة الالزمة إلقامة مستوطنات 

ستراتيحي لهم من خالل الصهيوني من خالل توسيع العمق اإلعلى الكيان المترتبة على أي هجوم صاروخي 

 المستوطنات.

االقتصاد ْين األردني  ، وذلك نتيجة لربطفي مسار التطبيع الصهيوني العربيخطوة عملية نوعية وهامة -5

  .ي، وجعلهما يدوران في فلكه، باعتباره أقوى منهماالصهيون والفلسطيني باالقتصاد

ي يؤد، مما الكيان الصهيوني والدول العربية ربما يكون مقدمة لمشاريع اقتصادية كبري بينهذا المشروع -2

إلى العراق والخليج  الكيان الصهيونييمتد من حديد  خطة سكة. أهمها مشروع لى زيادة التطبيع وعالنيتهإ

تضمن هذا المشروع ، ويالكيان الصهيونيالعربي، وإنشاء منظومة للنقل اإلقليمي يكون محورها األساسي 

إلى بوابة رئيسية للعبور التجاري  وأسدودجوانب متعلقة بالنقل البحري؛ حيث سيتم تحويل ميناَءْي حيفا 

  .18والسياحي ونقل األفراد إلى مناطق الشرق األوسط المختلفة

                                 
 مرجع سبق ذكره.م، موقع تيفهاف للدراسات البيئية ، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "أمام مشروع القناة الكثر من المعضالت"راشيل عيناف، 15 
 مرجع سبق ذكره.م، 7187-7-81، تاريخ الزيارة "قناة البحرين"موقع المعرفة ، 16 
 مرجع سبق ذكره.م، 7187-7-81، تاريخ الزيارة  "اتفاقية قناة البحرين وأبعادها االستراتيجية "موقع سما االخباري،  17 
  مرجع سبق ذكره.م،7187-7-81، تاريخ الزيارة "قناة البحرين"موقع المعرفة ، 18 
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حجم  لى تزايدإهيوني خاصة في ظل التوجه الص .يدا حقيقيا لقناة السويس المصريةوهو ما قد يعد تهد

 ؛من مجمله حجم تجارته العالمي م6101خالل  %01من المتوقع أن تصل إلى  والتيمع الصين وأسيا؛  تهتجار

السويس يفكر في إنشاء خط السكة  تجارته لقناة دفع رسوم عبورأن يقوم الكيان الصهيوني بفبدال من 

 الحديدية لتقليل التكلفة.

 .إظهارها في صورة المتعاون مع الدول المحيطة بهاو ،في العالم الكيان الصهيونيتحسين صورة -7

 ٥-٣خط دفاع عن الكيان الصهيوني بعرض من  الناحية العسكرية حاجز صد أمني يعد هذا المشروع من -2

 (التإيخالء المنطقة الحدودية المحاذية لخط سير المشروع " من العقبة )إكم" حيث سيقوم الكيان الصهيوني ب

هو وادي عربة وصحراء و خرآحضاري و وع سيمر عبر إرث تاريخين هذا المشرإلذا ف ،التاريخية ريحاأحتى مدينة و

  19في النقب وتحديدا قري العراقيب ير آالف العائالت البدويةلى تهجإ البيئة إضافةعني تدمير هذه النقب مما ي

 

 خاتمة

دن ربين كل من األ الميت،البحر و مرحالبحر األلى التصور الذي سيكون عليه الرابط بين على الرغم من الوصول إ

في  قصيرة، خاصةزمنية المشروع لن يتم تنفيذه خالل فتره إال أن  الفلسطينية،الصهيوني والسلطة  والكيان

العملية للمشروع قد بدأت  لكن ما يمكن تأكيده أن الخطوات .ظل الظروف السياسية المتقلبة في المنطقة

 .20بالفعل

 

 

 

 

                                 
 مرجع سبق ذكره.م، وكالة معا االخبارية 7187-7-81، تاريخ الزيارة "!األحمرقناة البحرين الميت و "، فتحي خضيرات19 
 ."اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية( 20)


