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 البحر لربط تاريخياً اتفاقاً يوقّعون والفلسطينيون واألردن إسرائيل

0Fامليت بالبحر األحمر

*
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 بالبحر األحمر البحر لربط" تاريخياً" اتفاقاً  والفلسطينيين واألردن إسرائيل ممثلو وقّع

 .إسرائيلي وزير به صرّح ما بحسب االنكماش، يف اآلخذ امليت

 اجلانب وعن شالوم، سيلفان املناطقية التنمية وزير اإلسرائيلي اجلانب عن االتفاقية وقّع

 رئيس العتيلي شداد الفلسطيني اجلانب وعن ناصر، حازم املائية واملوارد الزراعة وزير األردين

 .املياه سلطة

 ـ املياه إن اإلسرائيلي اجليش إلذاعة شالوم سيلفان اإلقليمية والتنمية الطاقة وزير وقال

 العقبة خليج من جتُلب سوف ـ واشنطن يف الدويل البنك مقر يف االثنين سيوقَّع الذي لالتفاق طبقاً

 .األحمر البحر من الشمايل اجلزء نهاية يف الواقع

 اجلزء يُنقل بينما والفلسطينيون، واألردن إسرائيل منه لتستفيد املياه من جزء وسيُحلّى

 .امليت البحر إىل أنابيب أربعة عبر املتبقي

 الدول إىل رخيصة حمالة مياه توفير على املترتبة االقتصادية اجلوانب إىل شالوم وأشار

" الدبلوماسي ـاالستراتيجي " اجلانب ثم ،"امليت البحر إنقاذ" يف املتمثل البيئي واجلانب ا�اورة،

 .والفلسطينيين إسرائيل بين السالم حمادثات فيه تتعثر وقت يف يوقَّع الذي لالتفاق

 ".تاريخية خطوة وهو اجلهود، من سنوات بعد إجناز هذا" :شالوم وقال

 املياه، قضايا عن املسؤول الوزير العتيلي، شداد الفلسطيني اجلانب عن االتفاق ووقّع

 .شالوم اإلسرائيلي الوزير جانب إىل ناصر، حازم األردين املياه ووزير
                                                           

*
: )BBC( "هيئة اإلذاعة البريطانية"املوقع اإللكتروين لـ  :املصدر 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/12/131209_israel_jordan_palestinian_dead_sea_agreeme
nt.shtml 



 ۲۰۱٤ ربيع، ۹۸، العدد ۲٥المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق إسرائيلية
 

۲ 
 

 لتحلية مصنع إنشاء ذلك يف بما ستُطرح، برمته للمشروع دولية مناقصة" إن شالوم وقال

 .االتفاق توقيع عقب" األربعة األنابيب أول ووضع العقبة، يف املياه

 .واألردن إسرائيل بين السالم اتفاق توقيع عند ١٩٩٤ عام إىل املشروع فكرة وتعود

 .املشروع بشأن استطالعياً تقريراً ٢٠١٢ عام يف نشر قد الدويل البنك وكان

 سحب أن من حذرت األوسط، الشرق يف األرض أصدقاء فرع مثل البيئة، جماعات لكن

 وقد الهش، امليت للبحر اإليكولوجي النظام جذرياً يغير قد األحمر البحر مياه من كبيرة كميات

 .حمراء طحالب وإزهار اجلبس، من بلورات تشكيل إىل هذا يؤدي


