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  العقبة ريفييرا يف املقبل، الصيف يف

  شاحوري إيالن
  

 األردن، يف والعقبة السعودية، شواطئ تشمل أوسطية شرق ريفييرا إنشاء إن  
 النطاق، واسع سياحي خمطط من جزء هو مصر، يف سيناء وجنوب إسرائيل، يف وإيالت

 على أيام قبل وُضع السالم، وقت النقب يف الكامنة السياحية الطاقات حتقيق إىل يرمي
 ذلك، ازاةمو ويف .برعام عوزي السياحة ووزير بيرس شمعون اخلارجية وزير طاولة

 خليج تربط مياه قناة حلفر أردين – إسرائيلي ملشروع عريضة خطوطاً  اخملطط يرسم

  .امليت بالبحر والعقبة إيالت
 طلب على بناء أعد الذي اخملطط، هذا سيشكل احلكومة، قِبل منت مناقشته وبعد  

 املتعددة السالم جلان ملناقشات أساساً  أُخرى، جهات جملة من اخلارجية، وزارة
 إىل يستند اخملطط هذا كان لو وحتى .ومصر واألردن إسرائيل بين املشتركة األطراف،

 يتناول شامل إسرائيلي خمطط أول فهو إسرائيل، إىل األردنيون قدمه مقترح
  .وجاراتها إسرائيل بين قريب لسالم احملتملة االنعكاسات

 عالقة لها لياع جهات األخير، العام نصف خالل اخملطط، إعداد يف اشترك وقد  
 واجليش الدفاع، ووزارة اخلارجية، وزارة يف وموظفون السالم، حمادثات بإدارة

 املعماريين دسيننامله طاقم رأس على وكان .خمتلفة اقتصادية ووزارات اإلسرائيلي،
 طاقم رئيس مزور، أدام األستاذ املهندس اخملطط، هذا بلوروا الذين املدن، وخمططي
 وخمطط املعماري واملهندس األلفين، ألعوام إلسرائيل الرئيسي التخطيطي البرنامج

  .النقب يف السياحة تطوير إدارة رئيس اليترسدورف، تومي املدن
 قبل إسرائيل إىل إثره، يف اخملطط بُلور الذي مقترحهم، قدموا قد األردنيون وكان  
 على قترحامل واشتمل .األطراف املتعددة اللجان اجتماعات أحد خالل أشهر، بضعة

                                                            

  "٢٣/٦/١٩٩٣، "هآرتس. 
  صحايف إسرائيلي. 
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 – السوري االنهدام طول على امليت بالبحر األحمر البحر تربط مياه قناة حلفر خمطط
 املقترح نص ذلك، موازاة ويف .الكهربائية بالطاقة واألردن إسرائيل وتزود اإلفريقي،

 وإنشاء الصحراء، يف بحرية زراعة وتطوير القناة، امتداد على مستوطنات إقامة على
  .للسياح جذب مراكز بها حتيط اصطناعية بحيرات
 كانا الذي اخملطط يف األردنيين مقترح اليترسدورف وتومي مزور أدام دمج وقد  

 لتطوير خماسي خمطط وهو ذلك، منهم بيرس الوزير طلب أن بعد إعداده، إىل منصرفين

 املنسّق اخملطّط يقدم أن املفترض ومن .١٩٩٧ – ١٩٩٢ لفترة بالنق يف السياحة

  .السالم حمادثات إطار يف واملصريين األردنيين إىل اإلسرائيلي املوقفَ
 وسياحة مواصالت طرق تطوير أن مؤداه بموقف اخملطط واضعو استرشد وقد  

 قناة كمشروع اجلنسيات، متعددة مشاريع إقامة جانب إىل التاريخية، األماكن يف

 وريفييرا وإيالت، العقبة بين موحدة مواصالت وشبكو امليت، البحر – حمراأل البحر

 وسيقدم واستيطانه، النقب تطوير يف انقالب إىل سيؤدي مصرية، – إسرائيلية – أردنية

  .كبيرة مساهمة وجاراتها إسرائيل القتصاد
 إن :السالم وقت النقب يف الكامنة السياحية للطاقة أساسية جوانب بضعة هناك  

 آخر، قطاع أي من أكثر السياحة طقاع يف يؤثران األمني التوتر وزوال السالم وجود
 املنطقة يف احلدود فتح أن كما مهمة؛ بصورة السياح عدد يف يزيدا أن شأنهما ومن

 يف يزيد أن شأنه من األعوام، آلالف والشرق الغرب بين برياً جسراً شكلت التي املذكورة،
 الطبيعية فرادتها من جزءاً فقدت املنطقة، تقسيم إثر ففي السياح؛ لدى جاذبيتها

 طريق تشمل التي املواقع، يةجاذب يف الدول بين التعاون وسيزيد واألثرية، والتاريخية
  .املميزة الطبيعية واحملميات األنباط ومدن العطور
 السالم من مصنفة سيناريوهات خلمسة وفقاً وضعت اخلطة فإن الواقع، ويف  

 بلدين، ببين املراقَب للتنقل احلدود فتح األول، .وجاراتها إسرائيل بين يبرم قد الذي
 احلدود فتح هو آخر إمكان وهناك .السياح بتنقل سيسمح الذي مثالً، واألردن إسرائيل

 مصر، من مثالً، متواصل، جغرايف امتداد عبر السياحة بانتقال سيسمح الذي األمر كلها،
  .السعودية إىل واألردن، إسرائيل عبر
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 ثنائية مشاريع يف ثنائي لتعاون العريضة اخلطوط آخر سيناريو ويضع  
 تثبيت واملطار؛ البحري بامليناء يتعلق فيما والعقبة إيالت تعاون مثالً، :اجلنسية

 إمكان وثمة .امليت البحر – األحمر البحر قناة مشروع وتنفيذ امليت، البحر مياه منسوب

 وإسرائيلية، مصرية، ريفييرا مثالً، :إقليمية مشاريع يف األطراف متعدد تعاون هو آخر

  .العقبة – إيالت خليج يف وسعودية وأردنية،
 على قومي، إقليمي مستوى على التعاون أبعد ملدى خمصص سيناريو يتناول  
 ضرورة عن ستتنازل الدول فإن اريو،السين هذا وبحسب ".األوسط الشرق أوروبا" شاكلة
 جزء سيتالشى كما مطار، أو بحري كميناء القومية، التحتية البنى من بجزء ذاتياً التزود

 مساحة تقليص اإلمكان يف سيكون املثال، سبيل على وهكذا، .األمنية الضغوط من
  .النقب يف الرماية حقول

 :املنطقة يف السياحة من طأنما بضعة تتطور أن املتوقع من للتقرير، ووفقاً   
 يف بما واجليولوجية، واألثرية التاريخية املواقع حول سيما ال هادفة، سياحة األول
 لدراسة والبحث للدراسة ورحالت والبغال، اجلمال فيها تستخدم رحالت مثالً، ذلك،

 والعقبة إيالت يف االستجمام مواقع تشكل أن املتوقع ومن .دينية وسياحة الطيور،
 طبية سياحة تتطور أن املمكن من امليت، البحر وحول .االستجمام لسياحة جذب كزمرا

 العربية، الدول يف متطورة غير التسلية ثقافة وأنماط الداخلية السياحة أن ومع .متفرعة
 من قريبة مواقع يف اإلقامة سيفضلون ممن كثر أثرياء الدول هذه يف أن املفترض فمن

  .اليوم يفعلون كما أوروبا، يف كازينوهات
 قناة شق يقضي الذي األردين املقترح هو اخملطط هذا يف املركزي املشروع لكن  

 البحر من مياه نقل إىل املشروع هذا ويهدف .امليت والبحر األحمر البحر بين مائية
 من بديالً البحر مياه وستشكل .امليت البحر نحو انحدارها من الكهرباء وتوليد األحمر
 إسرائيل يف للري حتويلها قبل سابقاً، امليت البحر إىل تتدفق كانت التي ةالعذب املياه

  .املياه مستوى توازن على سيحافظ وبذلك ،البحر مياه تتبخر وسوف .واألردن
 قناة ملشروع املركزي الهدف هو االرتفاعات فوارق بواسطة الكهرباء توليد إن  

 ذلك، على عالوة لكن، .له اقتصادياً مبرراً يشكل الذي األساسي املوضوع وهو البحرين،
 وبيئية اقتصادية جماالت يف أُخرى فوائد املشروع على تترتب أن املتوقع من
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 إىل حتتاج جماالت يف لالستثمار وشرطاً أساساً يشكل أن املشروع شأن ومن .وسياسية
 يفو .الطبيعة وجمال والزراعة، الصناعي، والتبريد البحرية، كالزراعة البحر، مياه

 عربة، ]وادي[ إىل املياه حتويل :ميدانين يف أساساً  يساهم أن شأنه من البيئة، جمال
 والبحيرات املائية، والبرك املشروع، قناة( فيه كثيرة مائية مستجمعات وإنشاء

 .عربة ]وادي[ يف جديداً بيئياً واقعاً املستجمعات هذه وستخلق ).وغيرها السياحية،
 ثنائي مشروع إنشاء إن .األول مستواها إىل امليت البحر اهمي سيعيد املشروع أن كما

  .السياسي التعايش يف طبعاً  سيساهم واألردن، إسرائيل قبل من اجلنسية،
 كلم ١٠٠ نحو القناة وستمتد العقبة، من البحر مياه ستضخ للمخطط، ووفقاً   

 حتت تقريباً متراً ٢٢٠ مسافة على املنطقة، هضبة إىل وصوالً عربة، ]وادي[ طول على
 تحولس ومنها األردنية، األراضي إىل ةالقنا مسار سيعود الهضبة ومن .البحر سطح
 طاقتها تعادل أردنية، طاقة حمطات ثالث بواسطة إسرائيل باجتاه وتُسقط غرباً املياه

 متر ١٠٠ مستوى على شماالً  القناة مسار سيتجه إسرائيل، ويف .ميغاواط ٦٠٠ نحو
 ثالث بواسطة املياه ستضخ ومنها هكيكار، ناؤوت منطقة إىل الً وصو البحر، سطح حتت

 ستوجه هناك ومن .أيضاً ميغاواط ٦٠٠ نحو طاقتها تعادل إسرائيلية طاقة حمطات
 اجلنوب من البوتاس ملصنع التابعة املاحلة البرك متخطية امليت، البحر نحو املياه

 فسيتم الكهرباء، توليد وأما ياً،يوم ساعة ١٨ املياه ضخ سيتم للمخطط، ووفقاً  .والشرق
 القناة يف املياه وستتدفق .ذروته فيها االستهالك يبلغ التي الست الساعات خالل

 والنقل الضخ عمليات يف اإلمداد توازن أجل ومن .ساعة ٢٤ طوال متتالية بصورة
 وحمطة ضخ حمطة كل وأسفل أعلى يف املياه لتخزين برك ستنشأ الكهرباء، وتوليد
 أنشطة يف للمياه، موصالً ستشكل التي القناة، استخدام اإلمكان يف أنه كما .طاقة

  .معينة أوضاع يف حملية ومالحة اصطياف
 تكلفة تبلغ أن املفترض من أجريت، التي األولية االقتصادية تللتحليال وفقاً  

 يستغرق وأن منها، األكبر القسم الدويل البنك يمول دوالر، مليار ١,٩ نحو املشروع بناء
  .أعوام ثمانية بناؤه

 .الثالث الدول بين املشتركة املواصالت مشاريع سلسلة أيضاً اخملطط يتناول  
 ميناء تتضمن كما .واألردن ومصر إسرائيل بين ستربط طرقاً املشاريع تلك وتتضمن

 وتطوير دعم شأنهما من نبطيم، يف دولياً  ومطاراً غزة، يف حرة جتارية منطقة سيشكل
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 املركز تطوير يف سيساهم الذي األمر راسخة، جنوبية مركزية كعاصمة بعالس بئر
 أماكن، يف فغرباً شرقاً الطرق شبكات ربط وسيؤدي .والنقب امليت البحر يف السياحي

  .إقليميين سياحيين كمركزين دعمهما إىل رامون، ومتسبية عراد كبلدتي
 يف مطار إنشاء ترحيق إيالت، قرب :دولية مطارات عن أيضاً اخملطط يتحدث  

 كذلك اإلمكان ويف .أيضاً  إيالت يخدم أن يمكن الدويل العقبة مطار أن كما عفرونه، عين
 يف أن كما تهيئتها، بعد املدين للطيران وعوفدا نبطيم يف العسكرية املطارات استخدام
 أيضاً النقب ويف .تهيئتها عسالو يف مطارات وإيتام هييراح وبكعات رامون متسبية

  .بوكر وسديه وديمونه، ياهاف، وعين يطبحاه، منها متفرقة، أماكن يف هبوط راجمد
 إيالت، إىل تصل حديد سكة إلنشاء خطة النقب ففي القطارات؛ التقرير يغفل ومل  

 طول على سكة بناء املمكن من مصر، ويف .العقبة إىل تصل سكة فتوجد األردن، يف وأما
 عسقالن بمنطقة الشمال يف السكك هذه ربط يمكن التقرير، وبحسب .الساحل حمور
 خط إقامة إمكان إىل التقرير يشير كما .والعقبة إيالت بمنطقة اجلنوب ويف ورفح،
 امليناء إىل ويضاف .والعقبة وتبوك، ودهب، ونفيعوت، إيالت، بين منتظم مالحة

 منطقة إىل سيتحول الذي غزة، يف امليناء والعقبة، إيالت يف إنشاؤه اخملطط املشترك،
 .تيملا البحر يف إلقامته خمطط آخر مالحة وخط حرة، جتارية



 

 
 

  

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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