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 عبد الرحمن الوافي*

 
	المس****توى	على	المنطقة	في	المؤثرة	اإلس****رائیلیة/األمریكیة	المش****روعات	بأھم	الدراس****ة	ھذه	تعلقت	

ً 	ترتبط	والتي	واألمني،	والبیئي،	االقتص**ادي، ً 	ارتباطا 	من	المقدس	ابھمكت	في	المذكورة	األلفیة	بالنبوءات	بینا
	.		أخرى	ناحیة	من	الجدیدة	أو	الكبرى	إسرائیل	مملكة	وبقیام.		ناحیة

ً 	األمر	یبدو	قد		 	ألمرا	وھذا	،	عملیة	وتطبیقات	منطقیة،	شواھد	إلى	یستند	أنھ	إال	األولى،	للوھلة	الواقع	عن	بعیداً 	أو	غریبا
	وقراراتھا	وجھاتھات	من	كثیراً 	لتسوغ	األلفیة	النبوءات	على	المتعاقبة	األمریكیة	اإلدارات	اعتمدت	فلطالما	بالطبع،	استثنائیا	لیس

ً 	,العام	رأیھا	أمام	لمتطرفةا	أو	اإلمبریالیة 	للنبوءة	إنجازاً "	ذاتھ	بحد	قیامھا	یعد	الذي	,بإسرائیل	األمر	تعلق	ما	اذا	خصوصا
ً 	الغریب	أن	إال	1.ریجان	رونالد	األمریكي	الرئیس	وصف	بحسب	"التوراتیة 	المشاریع	حتى	شملت	المقدس	الكتاب	نبوءات	أن	حقا
	جدید،ال	األوسط	الشرق	مشروع	سیاق	في	المنطقة	في	إعدادھا	على	وإسرائیل	المتحدة	الوالیات	من	كل	تعكف	التي	االقتصادیة
	.		واإلسالمي	العربي	العالمین	من	إسرائیل	وتمكین

	ھب	أدلى	حدیث	خالل	من"	نتنیاھو	ینبنیام-	حینھا–	اإلس**رائیلي	المالیة	وزیر	كش**ف	م2003	عام	في
	روعالمش	فإن	مذكرةال	ھذه	وبحسب,	االبن	بوش	إلى	مشروع	مذكرة	قدم	أنھ.	الفرنسیة"	لوفیجارو"	لصحیفة
	دولال	من	االقتصادیة	القوة	مراكز	تنتقل	أن	على,	ثالثة	أو	عامین	خالل	جدید	أوسط	شرق	إنشاء"	إلى	یھدف
سرائیل،	إلى	العربیة شرق	الرئیسي	الثقل	مركز	دھابع	ستحتل	التي	إ 	أیا	لعربیةا	الدول	أما,	الجدید	األوسط	لل
	.2"الجدید	التكوین	ھذا	في	ھامشیة	فستصبح	وزنھا	كان

ً 	سیتم	التي	االقتصادیة	الركیزة	ھي	المشروع	ھذا	ركائز	أھم	أن	نتنیاھو	بین	وقد 	بكةش	إنشاء		لھا	وفقا
	واقواألس***	المش***اریع	من	بش***بكة	المنطقة	دول	اقتص***ادیات	ربطت	التي	مائیة،ال	قنواتالو	بریةال	طرقال	من

ً 	الس***یطرة	بھدف	الكبرى	واإلس***رائیلیة	األمریكیة	الش***ركات	بھا	تتحكم	التي	االقتص***ادیة 	لش***رقا	على	تماما
	.األوسط

	ربطی	حدید	سكة	خط	إقامة	على	بدایةال	في	المشروع	ھذا	في	اإلسرائیلي/األمریكي	االھتمام	تركز	قدل
	قارةال	سیتضمن	وأنھ	خاصة	المصریة،	السویس	قناة	میزة	إلغاء	إلى	یھدف	"إیالت"	و	"أشدود"	میناءي	بین

	استثمارو,	إیالت	میناء	لصالح	أفریقیة	دول	عدة	في	وتجارة	تسویق	مراكز	نشر	طریق	عن	،	كذلك	األفریقیة
	العراقي	النفط	نقل	في	الخط 	حركة	نقل	بخطوط	التحكم	من	إس****رائیل	تمكن	أخرى	مش****اریع	إلى	إض****افة,

																																																													
		الجذور	العالم	ونھایة	الكبرى	إسرائیل	بمخطط	وعالقتھ	والعالم	إلسالميا	العالم	على	الصلیبیة	الحملة	یوسف	الطویل	انظر	1

		151ص	م0102	2ط	العربي	القلم	صوت	مصر	األول	الجزء	المواجھة	سبل	الممارسة
		24ص	إلى	18ص	2011	مایو	اإلستراتیجیة	والدراسات	للمتابعة	الكاشف	مركز	مجلة		مصر	على	االقتصادیة	الحرب	إعالن	انظر	2



	یاتوالوال	إس***رائیل	حمةر	تحت	وجعلھا	العربیة	الدول	اقتص***ادیات	تكبیل	وبالتالي	والواردات،	الص***ادرات
	العقبة	لیش***مل	أش***دود	إیالت	مش***روع	تمدید	م2010	العام	في	عرض	نتنیاھو	بأن	اإلش***ارة	وتجدر.	المتحدة

 ً 		3	.أیضا
ً 	تبدو	االقتصادیة	المشاریع	ھذه	مثل	أن	ومع سیة	اقتصادیة	أبعاد	ذات	مشاریع	ظاھریا 	إال	بحتة،	وسیا

ً 	مباش***ر	بش***كل	تتعلق	الحقیقة	في	أنھا 	الجدد	نوالمحافظو,	األمریكي	المس***یحي	الیمین	من	كل	بعقیدة	أیض***ا
	لنبوءات"	وفقا	المنطقة	لمستقب	خاللھ	من	یتحدد	جدید،	أوسط	شرق	لرسم	ماوسعیھ	-سیتبین	كما-	الصھاینة
	یسرئ	كش**رط	،الكبرى	إس**رائیل	دولة	امقی	إلى	المؤدیة	الطریق	خارطة	معالم	رس**مت	التي	،"المقدس	الكتاب
	.	السعید	المسیاني	العصر	لحلول

	لىع	الھیمنة	من	إس**رائیل	لتمكین	األمثل	الس**بیل	ھي	واالقتص**ادیة	التنمویة	والمش**اریع	المال	أن	كما	
ً 	ھرین،الن	بین	ما	أقالیم 	رئیس	شكلب	تقفان	الثقیلة	االقتصادیة	وقوتھا	المتحدة	الوالیات	نفوذ	كان	إذا	خصوصا
	ناةق	ومشروع	أشدود،/إیالت	لمشروع	المماثلة	البحار	بطر	مشاریع	أن	بالذكر	والجدیر	.	المشاریع	تلك	وراء

	لىإ	بوضوح	ھرتزل	أشار	حیث	ھرتزل،	ثیودور	الحدیثة	الصھیونیة	الحركة	قائد	أحالم	أحد	كانت	البحرین،
	المؤس***س***ین	إن	بقولھ	م،1902	عام	نش***ره	تم	الذي"	القدیمة	الجدیدة	األرض	كتابھ	في	اإلس***تراتیجیة	ھذه

	4"شيء	كل	یتوقف	فعلیھم	المیاه	مھندسو	ھم	القدیمة	الجدیدة	لألرض	الحقیقیین

	المقدس،	الكتاب	نبوءات	في	المش***اریع	ھذه	لمثل	أثر	وجود	فإن	ھرتزل،	ذكره	ما	عن	النظر	وبغض
ً 	دلیالً "	المقدس	كتابھم	مع	أرفقوا	واإلنجیلیین	الص***ھاینة	بأن	الش***ك	إلى	یدعو 	خاللھ	من	لھم	لیتس***نى"	تجاریا
	إلى	یش****یر	ما	المقدس	كتابھم	نص****وص	ض****من	نجد	حیث	مقدس،	دیني	غطاء	تحت	مخططاتھم	جمیع	تنفیذ
	لبس***	على	تقوم	بأنھا	ُوص***فت	مش***اریع	وھي,	التاریخ	نھایة	قبل	التجاریة	المش***اریع	من	العدید	قیام	حتمیة
	نم	المواصالت	وخطوط,	االقتصادیة	كاألسواق	التنمویة،	القطاعات	كافة	وتشمل,	العرب	وخیرات	ثروات
	.		الدراسة	ھذه	بھ	تحط	لم	مما	ذلك	غیر	وربما	مائیة،	وقنوات	سكك

	إنشاء	ىإل	تشیر	مصر	بخراب	المتعلقة	المقدس	الكتاب	نبوءات	بعض	أن	المثال	سبیل	على	نجد	حیث
	شدودأ	مرفأي	یربط	الذي	بوش/	نتنیاھو	لمشروع	كبیر	حد	إلى	مشابھة	یجعلھا	بشكل	وخلیج،	وسوق،	سكة،
ً 	تمثل	بحیث	بینھما،	تجاریة	مراكز	نشر	ثم	ومن,	حدیدیة	بسكة	وإیالت ً 	سوقا 	المتوسط،	رالبح	منطقة	في	رئیسا
	.	األحمر	والبحر

	لقتتع	التاریخ،	نھایة	بفترة	مرتبطة	نبوءة	أشعیاء	سفر	من)	19	اإلصحاح	في	جاء	الالمث	سبیل	فعلى	
	إلى	رمص**	بین	تربط	س**كة	إقامة	یعقبھا	والتي	مص**ر،	س**تش**ھدھا	التي	والفتن	والفوض**ى	الخراب	من	بمش**اھد
	-:	النبوءة	تقول	حیث	آشور،

	رآشو	إلى	والمصریون	مصر	إلى	اآلشوریون	فیجيء	آشور	إلى	مصر	من	سكة	تكون	الیوم	ذلك	في"
	بھا	،األرض	في	بركة	وألش**ور	لمص**ر	ثلثا	إس**رائیل	یكون	الیوم	ذلك	في	األش**وریون،	مع	المص**ریون	ویعبد
	".إسرائیل	ومیراثي	أشور	یدي	وعمل	مصر	شعبي	مبارك	قائًال 	الجنود	رب	یبارك

	رمص***	بین	تربط	التاریخ،	نھایة	قبل	س***تقوم	س***كة	ھناك	أن	نجد	الس***ابقة،"	فاندیك"		ترجمة	بحس***ب
	ظھور	یعني	ما"	highway	كلمة	وردت	فقد	الجدیدة	القیاس****یة	األمریكیة	الترجمة	بحس****ب	أما.		وآش****ور
		وآشور	مصر	بین	یربط	عام	أو	سریع	طریق

																																																													
 /http://www.aljazeera.net، الجزیرة نت .  26/8/2012انظر : إسرائیل تحیي سكة الحدید داخلھا ،  3
 /http://www.albayan.aeم . 19/6/2013إمیل ، إسرائیل وشد أطراف مصر ، صحیفة البیان اإلماراتیة ، انظر : أمین ،  4



highway	from	Egypt	to	Assyria,	and	the		In	that	day	there	will	be	a	

Assyrians	will	come	into	Egypt	and	the	Egyptians	into	Assyria,	and	the	Egyptians	
	5worship	with	the	Assyrians.	will	

	المسمى	ھو	أشدود،	إلى	الحدید	سكة	خط	مینائھا	من	سیمتد	التي"	أیلة-	أَیال"	إیالت	أن	المعروف	من
	في"	وفیداع"	عملیة	في	رابین	إس**حق	بقیادة	إس**رائیلیة	قوة	احتلتھا	التي	المص**ریة	الرش**راش	لمدینة	العبري

	علیھ	داود	النبي	فإن	القدیم،	الماض***ي	عن	تتحدث	توراتیة	نص***وص	في	جاء	ما	وبحس***ب	م،10/3/1949
	علیھ	س***لیمان	ابنھ	أعدھا	ثم	ومن"	العرب"	األدومیین	من	البلدة	ھذه	على	اس***تولى"	إس***رائیل	ملك"	الس***الم
		6	.التجاري	ألسطولھ	كمیناء	السالم

	بالھالل	علیھا	یطلق	التي	المنطقة	وھي	,دجلة	ھرن	من	األعلى	الجزء	على	فتقع	األصلیة	أشور	بالد	أما
	تش**ھد	اأنھ	یبدو	التي	ونینوى,		أربیل	عواص**مھا	وأھم	.العراق	من	وأقالیم	كاملة	الش**ام	بالد	وتض**م	الخص**یب

	اإلمبراطوریة	امتدت	وقد.		للیھود	اس****تیطاني	مش****روع	بوادر	،∗الدراس****ات	بعض	بینت	ما	بحس****ب	الیوم
	عالساب	القرن	منذ	ألشدود	ضمھا	إلى	إضافة	تركیا،	من	أجزاء	وضمت	المتوسط	البحر	سواحل	إلى	اآلشوریة
		7	.والیاتھم	إلحدى	عاصمة	وأصبحت	اآلشوریون،	وسكنھا	المیالد،	قبل	عشر

سكة	مشروع	تناولنا	ما	إذا	جلي	بشكل	الصورة	تتضح	وقد 	بنا	یجدر	أنھ	إال	للجدل،	المثیرة	األخرى	ال
	لتيا	والمض***طربة	العص***یبة	األوقات	في	وخلیج	س***وق	قیام	عن	تتحدث	التي	دانیال	نبوءة	إلى	أوالً 	التطرق
	رؤیة	ببحس	تعبر	التي	المحنة،	أیام	أو"	الزمان	ضیق"ب	المقدس	كتابھم	یسمیھا	ما	وھي	المسیح،	قدوم	تسبق
	واألحداث	باالض***طرابات	ذلك	على	ویبرھنون,	فیھ	نعیش	الذي	الحالي	الزمن	عن	المس***یحیین	الدین	رجال
	إس**رائیل	دولة	قیام	المثال	س**بیل	على	ض**منھا	ومن	األوس**ط،	الش**رق	ویش**ھدھا	ش**ھدھا	التي	والحالیة	ةاألخیر
	الحدیثة 	وأحداث	الدن،	بن	بزعامة	القاعدة	تنظیم	وظھور	إس****رائیلیة،/		عربیة	ص****راعات	من	تبعھا	وما,
	الفارس***یة	ریةاإلمبراطو	وبزوغ	وأفغانس***تان،	العراق	على	األمریكیة	والحرب	س***بتمبر،	من	عش***ر	الحادي
	ةالس***ن	بین	التوترات	تص***اعد	إلى	إض***افة,	المنطقة	في	نفوذھا	وامتداد	إیران	قوة	تص***اعد	خالل	من,	ثانیة

	نبأت	قد	األحداث	ھذه	جمیع	أن	یرون	حیث	الحالیة،	الطائفیة	والص**راعات	العربي،	الربیع	وأحداث,	والش**یعة
	لمنظمةل	اس**تطالع	بحس**ب	األمریكیین	ثلث	أىر	فقد	ولھذا	المس**یح،	عودة	تس**بق	كداللة	المقدس	الكتاب	بھا

	الكتاب	خطة	من	كجزء"	یأتي	وحروب	صراعات	من	سوریا	في	یجري	ما	بأن	"LifeWay	"العالمیة	الدینیة
	8".النھایة	ألوقات	المقدس
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	لھا	ینظر"	العربي	الربیع"	المنطقة	دول	اكتس*****حت	التي	والفوض*****ى	االض*****طرابات	فإن	ھنا	ومن
	سواء،	حدٍ 	لىع	والمسیحیین	الیھود	لإلسرائیلیین	بناءة	فوضى	أنھا	على	المقدس	كتابھم	إلى	استناداً 	لیوناإلنجی
	سوق	إلى	فةإضا	الكبرى،	بإسرائیل	المتعلقة	المواصالت	خطوط	وتشیید	إسرائیلي،	استیطان	سیتبعھا	حیث
ً 	المسیح	وعودة	ھرمجدون	معركة	قبل	قیامھما	من	بد	ال"	خلیج"	و 	.		المقدس	لكتابھم	مصداقا

	أورش***لیم،	لتجدید	األمر	خروج	من	أنھ	وافھم	فاعلم:	"	دانیال	س***فر	من)	9	اإلص***حاح	في	جاء	حیث
	ض***یق	في	وخلیج	س***وق	ویبني	یعود	أس***بوعاً،	وس***تون	واثنان	أس***ابیع	س***بعة	الرئیس،	المس***یح	إلى	وبنائھا،
		األزمنة

ً 	بأن"	فاندیك"	ترجمة	بحس***ب	ھنا	نجد ً 	س***وقا 	ورش***لیمأ	تجدید	فیھا	یعاد	التي	الفترة	بین	س***یقام	وخلیجا
	س**رائیلإ	قیام	تعقب	التي	العص**یبة	األیام	أي	األزمنة،	ض**یق	فترة	وھي	،	المس**یح	عودة	تس**بق	التي	والفترة
			∗.اإلشارة	قتسب	كما	اإلنجیلیین	ؤیةر	بحسب	األیام	ھذه	أي	المسیح،	قدوم	وتسبق

	مائي	وخندق	plazaتجاري	مركز	بقیام	یفید	ما	نجد	الجدیدة	القیاس***یة	األمریكیة	الترجمة	بحس***ب	أما
moat"حتى	في	أوقات	الشدة	والمحن		."	

"So	you	are	to	know	and	discern	that	from	the	issuing	of	a	decree	to	restore	
and	rebuild	Jerusalem	until	Messiah	the	Prince	there	will	be	seven	weeks	and	
sixty-two	weeks;	 it	will	be	built	again,	with	plaza	and	moat,	even	 in	 "times	of	

distress		

	ولیةالد	األحداث	مجریات	بحس***ب	لفترة	فترة	من	وتتغیر	تتجدد	المقدس	الكتاب	ترجمات	أن	ویالحظ
	إلى	قادر	درةبق	تتحول	المثال	سبیل	على	خلیج	كلمة	نجد	حیث,	واإلسرائیلیة	األمریكیة	السیاسیة	والتوجھات

	یؤكد	مما	جرا،	وھلم	تجاري	لمركز	تتحول	وس**احات	مائي،	لخندق	بدورھا	تحولت	خندق	وكلمة	خندق	كلمة
	بلباس	اسیةالسی	والتوجھات	القرارات	تتحلى	لكي	وذلك	السیاسیة،	المعطیات	مع	التوراتي	النص	تكییف	على

	.تمییز	وال	فھم	دون	الدینیة	العاطفة	تسوقھا	التي	المسیحیة،	الجماھیر	بدعم	وتحظى	القدسیة

	بواسطة	بلالمستق	صناعة	یحاولون	اإلنجیلیین	بأن	یرون	الغربیین	والباحثین	الكتاب	من	عدیدال	وھناك
"	اروديج	روجیھ"	یقول	المثال	سبیل	فعلى	،المقدس	الكتاب	في	القدیم	اإللھي	الوعد	إلى	التاریخ	عجلة	إعادة
	یكتبون"	ذلك	من	العكس	على	ھم	بل	التاریخ،	منظار	من	المقدس****ة	النص****وص	یقرؤون	ال	األص****ولیین	أن

	لدعم	جعكمر	المقدسة	النصوص	باستخدام	التاریخ	یصنعون	فھم"	المقدسة	للنصوص	قراءتھم	حسب	التاریخ
			9.المعاصرة	السیاسیة	القضایا	من	یناسبھم	ما

	الض*****یقة	فترات	في	تجاري	س*****وق	بناء	إلى	تش*****یر	التي	الس*****ابقة)	9:دانیال	نبوءة	أن	نجد	ولھذا
	الص***حف	كش***فت	حیث	،	م2011	العام	ذمن	حقیقھابت	وإس***رائیل	المتحدة	الیاتالو	ھمت	قد	واالض***طراب،
	تؤكد	دأشدو/إیالت"	حدید	سكة"	والبري	البحري	النقل	خط	لمشروع	سریة	مستندات	تسرب	عن	اإلسرائیلیة

,	مراألح	البحر	على	المطلة	اإلسرائیلیة	إیالت	مدینة	في	عمالق	تجارى	بحري	رصیف	إقامة"	إسرائیل	عزم
	لقب	من	بالكامل	ممول"	المش***روع	بأن	أكدت	كما"	العالمي	التجاري	كونج	ھونج	خلیج	قدرات	بنفس	وخلیج
ً 	تقرر	وأنھ	،"األمریكیة	المتحدة	الوالیات 	بدایة	التنفیذ	حیز	یدخل	أن	على	م18/7/2011	تاریخ	في	رس***میا
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	رئیس	أعلن	وقد"الس***ویس	قناة	أس***طورة	إنھاء	بھدف	أعوام	5	خالل	إنجازه	ویتم	م9/1/2012	تاریخ	من
	العربة	منطقة	في	مدینتین	وإقامة	الضخم	المشروع	ھذا	في	عالمیة	شركة	70	مساھمة	اإلسرائیلیة	الحكومة
		10	.المشروع	ھذا	تنفیذ	أعقاب	في	األردنیة	الحدود	من	القریبة

	اءبن	من	فرغت	أن	بعد"	مائي	خندق"	لحفر	مناقص***ة	عن	باإلعالن	إس***رائیل	قیام	ھو	بالذكر	والجدیر
	الدفاع	وزارة	طرحت	حیث	العنص***ري،	الفص***ل	بجدار	یس***مى	ما	أو	العازل	بالجدار	المتمثل	البري	خندقھا

-یةاإلس**رائیل	دالحدو	طول	على	الواقع"	فیالدلفیا"	محور	طول	على	مائي	خندق	لحفر	مناقص**ة	اإلس**رائیلیة
	غزة	وجنوب	مص****ر	بین	وأنفاق	خنادق	حفر	من	الفلس****طینیة	المقاومة	رجال	منع	بحجة	وذلك.,	المص****ریة
	.	إسرائیل	زعم	بحسب	األسلحة	لتھریب

ً 	یعد	المائي	الخندق	ھذا	أن	إال ً 	خندقا 	لتيا	اإلس**رائیلیة	العالمیة	القناة	وھي	البحرین،	قناة	لخندق	ھامش**یا
ً 	جوانبھا،	أحد	في	تمثل ً 	خندقا ً 	أمنیا 	أن	إال	،الجنوبیة	الجھة	من	یأتیھا	عربي	زحف	أيّ 	من	لوقایاتھا	استراتیجیا

	أخرى	بوءةن	خالل	من	ذلك	ویتجلى.		بكثیر	ذلك	تتعدى	بل	الحد	ھذا	عند	تتوقف	ال	المقدسة	بالنبوءات	عالقتھا
	أو	الس***كة	مش***روع	یھاف	تكرر	التي,	أش***عیاء	س***فر	من	عش***ر	الحادي	اإلص***حاح	نبوءة	وھي	التاریخ،	لنھایة
ً 	النبوءات	أكثر	من	النبوءة	ھذه	كانت	وربما.		مجدداً 	الس**ریع	الطریق 	إس**رائیل	مملكة	تأس**یس	لمخطط	ش**رحا

	-:	فیھا	جاء	حیث	؛	الكبرى	أو	جدیدةال

	ونویك	األمم	تطلب	إیاه,	للش**عوب	رایة	القائم	-المس**یح	آباء	من	–	یس**ى	أص**ل	أن	الیوم	ذلك	في	یكون"
	مص**ر	ومن	رأش**و	من	بقیت	التي	ش**عبھ	بقیة	لیقتني	ثانیة	یده	یعید	الس**ید	أن	الیوم	ذلك	في	ویكون	.مجداً 	محلھ

	ویجمع	لألمم	رایة	ویرفع.		∗البحر	جزائر	ومن	حماة	ومن	ش**نعار	ومن	عیالم	ومن	كوش	ومن	فتروس	ومن
	من	نالمضایقو	وینقرض	افرایم	حسد	فیزول.األرض	أطراف	أربعة	من	یھوذا	مشتتي	ویضم	إسرائیل	منفیي
	نيب	وینھبون	غربا	الفلسطینیین	أكتاف	على	وینقضان.	∗افرایم	یضایق	ال	ویھوذا	یھوذا	یحسد	ال	افرایم	یھوذا،
	مصر	بحر	لسان	الرب	ویبید..	طاعتھما	في	∗عمون	وبنو	یدھما،	امتداد	وموآب	أدوم	على	یكون	معا	المشرق
	التي	عبھش	لبقیة	سكة	وتكون.باألحذیة	فیھا	ویجیز	سواق	سبع	إلى	ویضربھ	ریحھ	بقوة	النھر	على	یده	ویھز
	.	"مصر	ارض	من	صعوده	یوم	إلسرائیل	كان	كما	أشور	من	بقیت

	موسى	عم	إسرائیل	بنو	سلكھا	التي	السكة	تماثل	سكة	قیام	عن	حدثتی	السابق	النص	أن	من	الرغم	على
ً 	مص***ر	من	خروجھ	عند	أي"	مص***ر	ارض	من	ص***عوده	یوم"	الس***الم	علیھ 	فرعون	من	إس***رائیل	ببني	ھربا

	نم	ثم	ومن	موسى،	عصا	بواسطة	قسمین	لھم	هللا	فرقھ	أن	بعد	األحمر	البحر	عبر	بمرورھم	ابتداءً 	وجنوده،
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	نصال	ھذا	أن	على	یؤكدون	اإلنجیلیین	أن	نجد,	وفاران	س**یناء	بریة	في	تیھھم	بعد	أریحا،	حتى	األردن	وادي
	جاء	ماك"	مص**ر	بحر	خلیج"	أو"	مص**ر	بحر	لس**ان"	یفس**رونو.		التاریخ	نھایة	في	تتحقق	س**وف	نبوءة	یمثل
	 11".السویس	خلیج"بـــ	كثیرة	ترجمات	في

	إیالت"	بمش***روع	تتعلق	ال	یجعلھا	الس***ابقة،	النبوءة	علیھ	أكدت	التي	الس***كة	مس***ار	أن	یبدو	وبالتالي
	عھام	وترافق	حدة،المت	الوالیات	رعتھا	التي	األردنیة	اإلس****رائیلیة	الس****الم	بمعاھدة	تتعلق	ما	بقدر"	أش****دود
	.	بیسان	وحیفا	بغداد،	حیفا	حدید	وسكة	البحرین،	قناة	مشروع	مثل	الضخمة،	المشاریع	من	حزمة

	تم	بینھما،	س***الم	معاھدة	واش***نطن	إعالن	بموجب	وإس***رائیل	األردن	وقعت	م25/7/1994	یوم	ففي
	المیت	حرالب	بین	تربط	اةقن	ش**ق	یتض**من"	البحرین	قناة"	علیھ	أطلق	بمش**روع	القیام	على	خاللھا	من	االتفاق
	یاهم	منس***وب	من	المیت	البحر	س***یس***تفید	حیث	الجفاف،	من	المیت	البحر	إنقاذ	ذریعة	تحت,	األحمر	والبحر
 12	.األحمر	البحر	سطح	عن	المیت	البحر	سطح	النخفاض	نظراً ,	األحمر	البحر

	في	جاء	كما	األردن	وادي	أخدود	لتنمیة	يرئیس***	مخطط	إلى	یش***یر	بنداً 	المعاھدة	نفس	تض***منت	وقد
	طقةلمن	المتكاملة	للتنمیة	كبرى	أھمیة	الطرفان	یولي:	(	اإلس****رائیلیة	الخارجیة	لوزارة	الرس****میة	الص****یاغة
	تبطةالمر	والمشاریع	والبیئیة،,	االقتصادیة	المجاالت	في	مشتركة	مشاریع	ذلك	لیشمل	األردن،	وادي	أخدود
سیاحة,	بالطاقة 	تصادیةاالق	اللجنة	إطار	في	إلیھ	التوصل	تم	الذي	المرجعي	اإلطار	االعتبار	ینبع	اخذین,	وال
	لذلك	،األردن	وادي	أخدود	لتنمیة	رئیسة	خطة	إلى	الوصول	بھدف	األمریكیة-	اإلسرائیلیة-	األردنیة	الثالثیة
 .13).التطبیق	في	والسیر	التخطیط	إلتمام	جھدھما	قصارى	الطرفان	سیبذل

ً 	دوراً 	لعب	أنھ	إال	الوساطة	بدور	متمثالً 	یبدو	األمریكي	لدورا	أن	من	الرغم	وعلى 	ذاھ	بلورة	في	رئیسا
	تالمی	والبحر	األردن	نھر	باس**تكش**اف	الغربي	االھتمام	أن	إلى"	المعلنة"	التقاریر	أش**ارت	حیث	المش**روع،

	سفرانسی	ولیم"	الضابط	قادھا	التي	األمریكیة	البعثة	خالل	من	تقریباً،	سنة	100بـ*******	إسرائیل	دولة	قیام	سبق
ً 	وأظھرت	واقتصادیة،	وعلمیة،	دینیة،	ألسباب	البعثة	ھذه	انطلقت	وقد	م،1848	عام	في"	لنش 	شدیداً 	اھتماما

	لخرائطا	بعض"	لنش"	البعثة	قائد	رس***م	وقد	المس***تقبلیة،	وأبعادھا	وإمكانیاتھا،,	طبیعتھا	ودراس***ة	بالمنطقة
			14.نفلسطی	وفي	فیھا	الیھود	توطین	إلى	ادع	كما	بھ،	المحیطة	والمرتفعات	المیت	البحر	لشواطئ

	ثمانینات	من	ابتداءً 	المیت	البحر	قناة	لمش**روع	دراس**ات	بعمل	األمریكیة"	ھارزا"		ش**ركة	قامت	كما
سة	آخر	تاریخ	وھو	م،1996	عام	حتى	المنصرم	القرن 	الدراسات	معظم	تھدف	كانت	وقد	الشركة،	لھذه	درا
	تسمى	ما	أو	،"واشنطن	إعالن"	اتفاقیة	خالل	من	تحویره	تم	الھدف	ھذا	أن	إال	إلسرائیل	الطاقة	بتولید	السابقة

	س**بقت	كما	وبیئیة	وس**یاحیة	اقتص**ادیة	أبعادً 	لیش**مل	م،1994	لعام"	اإلس**رائیلیة	–	األردنیة	الس**الم	معاھدة"
	15	.اإلشارة

																																																													
11 Isaiah 11 New American Bible (Revised Edition), bible gateway, www.biblegateway.com 
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 ً 	والس**فارة	الدولي	البنك	عن	ممثلین	حض**وروب		26/2/2015	في	واألردن	إس**رائیل	وقعت	فقد	عموما
	أھم	أنھاب	اإلس***رائیلیون	وص***فھا,		مش***روعال	تنفیذ	من	األولى	المرحلة	في	للبدء	یةاتفاق	عمان	في	األمریكیة
	حازم	الدكتور	األردني	المیاه	وزیر	كش**ف	وقد	1994.16	عام	الس**الم	معاھدة	منذ	األردني	الجانب	مع	اتفاقیة
	من:		البحرین	ناقل	مشروع(	نوانع	تحت	للطاقة)	إدامة(	جمعیة	نظمتھ	لقاء	ضمن	13/3/2016	في	الناصر
عن الش***ركة المؤھلة لتنفیذ المرحلة األولى 	الحالي	العام	نھایة	في	س***یعلن"	األردن	بأن)	,	حقیقة	إلى	رؤیة

وأن یبدأ التش******غیل التجاري للمش******روع  2017من عطاء ناقل البحرین على أن تبدأ أعمال البناء عام 
	17".2020منتصف عام 

	الزالزل	من	مزیداً 	س***یجر	الذي	،	المش***روع	ھذا	مخاطر	من	قویة	تحذیرات	بیئیة	منظمات	عدة	وجھت	قدل
	یةالبحر	البیئة	على	كبیراً 	تھدیداً 	یمثل	أنھ	كما	الزالزل،	لخطر	األص**ل	من	المعرض**ة	المنطقة	على	المدمرة
سیاحي	الجذب	وأماكن	،	عام	بشكل	األحمر	للبحر ساحلیة	للمناطق	المائیة	ال سھا	وعلى	ال 	ةباإلضاف	مصر	رأ
	تلك	حجم	بدا	مھما	أنھ	إال	18.بالمنطقة	البیئي	النظام	على	یةإیكولوج	تغییرات	حدوث	من	یس*****ببھ	قد	ما	إلى

	وقوعھاب	المقدس	الكتاب	أسفار	تنبأت	التي	الكوارث	من	یسیراً 	جزءاً 	ولو	تضاھي	أن	یمكن	ال	فإنھا	الكوارث
		المنطقة	في

	طریق	نع	الجدیدة	إسرائیل	تأسیس	إلعادة	اإللھیة	اإلستراتیجیة	مع	توافقی	،البحرین	ةقنا	مشروع	نإ
	قناة	عم	المتطابق	السریعة	الطرق	مشروع	بأن	وضوح	بكل	السابقة	أشعیاء	نبوءة	أشارت	حیث	العرب،	سلب

	غربا	طینیینالفلس**	أكتاف	على	وینقض**ان(	الفلس**طینیین	وتحدیداً 	العرب	لبس**	على	یقوم	مس**اره،	في	البحرین
	)طاعتھما	في	عمون	وبنو	یدھما	تدادام	وموآب	أدوم	على	یكون	معا	المشرق	بني	وینھبون

	سطینیینالفل	أكتاف	على	انقضاضھما	بعد	سیقومان	یھوذا	وسبط	افرایم	سبط	أن	إلى	ھنا	یشیر	فالنص
ً 	العمونیون	ویكون	وموآب،	أدوم،	بنھب ً 	تتوافق	الحالة	وھذه.		لھما	خدما 	الثاني	اإلص**حاح	في	جاء	مع	أیض**ا
	ورةكعم	عمون	وبنو	كسدوم،	تكون	موآب	أن:		إسرائیل	إلھ	الجنود	رب	یقول	أنا	حي	فلذلك"	صفنیا	سفر	من
ً 	ملح	وحفرة	القریص	ملك 	"تمتلكھم	أمتي	وبقیة	شعبي	بقیة	تنھبھم,	األبد	إلى	وخرابا

	المیت	البحر	ینب	میل	100	مس**افة	الممتد	اإلقلیم	ھبأن	أدوم	المس**یحیة	الكتابیة	المعارف	دائرة	وتعرف
)	میةالھاش	األردنیة	المملكة(	في	اآلن	یقع	أدوم	من	الشرقي	والجزء.	.	العربة	غور	جانبي	،على	العقبة	وخلیج

	بین	األردن	وادي	فھي	موآب	أماعربات	الیوم،	األردن	لمملكة	المیت	البحر	من	الشرقي	القسم	فھي	موآب	أما,
			19	.األردنیة	عمان	مدینة	إلى	تشیر	وعمون	المیت،	والبحر	یبوق	مصب

	رین،البح	قناة	مشروع	في	واالستیطان	للسلب	المعرضة	المناطق	نفس	ھي	المناطق	ھذه	نجد	وبالتالي
ً ش**روعم	حقیقتھ	في	یعد	الذي ً اس**تیطانی	ا 	دیدح	س**كة	مش**روع	المش**روع	بھذا	تعلق	وقد.	س**یاحي	غطاءٍ 	تحت	ا
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	إلى	الص**ھیوني	الكیان	من	الحدود	على	تقع	أردنیة،	قریة	58	من	أراضٍ 	اس**تمالك	رافقھ	الذي)	بغداد/	حیفا(
			20	.العراقیة	الحدود

	رؤیة	وفق	األردن	وادي	لتنمیة	تھدف	،"الس*****الم	وادي"	علیھا	أطلق	خطة	المش*****روع	تض*****من	كما
	ىالكبر	والفنادق	والبحیرات،,	المس*****توطنات	من	العدید	إنش*****اء	یتم	بحیث	أردنیة،	أرض	على	إس*****رائیلیة
	كاملة	شبكة	عبر,	فلسطین	بجنوب	األردن	جنوب	بربط	إسرائیل	نجاح	یعني	مما	والحیوانیة،	النباتیة	والحدائق

	البحر	ملكت	ال	إسرائیل	أن	مع	ھذا,	یھودیة	رافیةغدیمو	ببنیة	النقب	وملء,	السریعة	والطرق	التحتیة	البنى	من
	ھاعلی	تقام	أو	القناة	یھاف	س***تمر	التي	األراض***ي	وال,	طبریا	بحیرة	وال,	األردن	نھر	وال,	المیت	وال,	األحمر

	مما	ریعھا،	س***تدیر	من	وھي	المش***اریع،	بھذه	األول	المتحكم	تعد	ذلك	مع	أنھا	إال	اإلس***تراتیجیة،	مش***اریعھا
		21	.السارق	رحمة	تحت	المالك	وقوع	یعني

	صادرةم	إلسرائیل	یتیح	الذي	البحرین	لمشروع	معارضتھا	السیاسیة	القوى	من	العدید	أبدت	فقد	ولھذا
ً 	درتأص	التي	الفلسطینیة،	الشعبیة	والھیئات	المنظمات:		القوى	ھذه	ضمن	ومن	الطبیعیة،	عربال	ثروات 	بیانا
	وتس**ویة	ملكیتھم	س**لب	على	بالموافقة	الفلس**طینیین	إلجبار	مقبولة	غیر	محاولة	ھو	المش**روع	أن:		(	فیھ	قالت

	من	نھمحرما	على	عیةالش****ر	الص****بغة	ویض****في	المائیة	الفلس****طینیین	حقوق	یقوض	فھو	وبالتالي،	حقوقھم،
	لمیتا	للبحر	الفریدة	المیزات	مش****روع	س****یدمر	المیت	البحر	إنقاذ	أن	بالتالي	وھو.	األردن	نھر	في	ملكیتھم
	من	ناتجةال	الكثیفة	واألمالح	األحمر	البحر	میاه	من	میتة	بركة	إلى	البحر	تحویل	المقرر	فمن.	البیئي	ونظامھ
	ھذا	إنف	وبالتالي	،	)والعالمي	الفلس***طیني	التراثي	موقعال	ھذا	تدمیر	إلى	س***یؤدي	الذي	األمر"	األخیر	تحلیة
ً 	ملح	حفرة"	إلى	المیت	البحر	یتحول	أن	إمكانیة	یعني 	الكتاب	وص*****ف	س*****تخدمنا	ما	إذا"	األبد	إلى	وخرابا
		22	.المقدس

	توالي	باعتبار	االقتص****ادیة	المش****اریع	لتلك	الرئیس	المحرك	ھو	األمریكي	المالي	الدعم	أن	ش****ك	ال
	لنش	بعثة	قبل	من	عام	100بـ********ـ********	نفس**ھا	إس**رائیل	قیام	قبل	األردن	لنھر	االس**تكش**افیة	والبعثات	اتالدراس**
	باإلضافة	اإلشارة،	سبقت	كما	األمریكیة"	ھارزا"		شركة	بھا	قامت	التي	الدراسات	من	تالھا	وما	األمریكیة

	لربط	1955-1950	يعام	بین	كیتون	جون	األمریكي	الخبیر	قدمھا	مختلفة	قنوات	لس**بع	مش**اریع	س**بعة	الى
	إلى	إش**ارة"	جونس**تون	مش**روع"		بمس**مى	عرف	الذي	المش**روع	وكذلك	،23	المتوس**ط	بالبحر	المیت	البحر
	الش****رق	إلى	م1953	عام"	ایزنھاور	األمریكي	الرئیس	أرس****لھ	الذي	الخاص	المبعوث,	جونس****ون	إریك

"	ماین	ش**اس"	مؤس**س**ة	أعدتھ	والتي	ووادیھ،	وروافده	األردن	نھر	مص**ادر	تنمیة	مش**روع	لمناقش**ة	األوس**ط
	البحر	ىحت	وتسیران	طبریا	بحیرة	من	تبدآن	قناتان	ھي	منھا	األولى	رئیسة،	قنوات	ثالث	ویشمل	األمریكیة،
	24	.الغربیة	الغور	قناة	واألخرى"	االردن	نھر	شرقي	الشرقیة	الغور	قناة	إحداھا	المیت،

	اةقن	في	معظمھا	تتجس****د	والتي	,األردن	ونھر	المیت	بالبحر	المتعلقة	المش****اریع	ھذه	أھمیة	أن	ویبدو
	القیامو	إس***رائیل،	إلى	الثانیة	والیتھ	فترة	في	لھ	رحلة	أول	في	یتوجھ	أن	إلى	أوباما	دفعت	ما	ھي	،	البحرین
	إلى	الت**الي	الیوم	في	التوج**ھ	ثم	ومن	المی**ت،	البحر	مخطوط**ات	في	والتمعن	الق**دس،	في	متحفھ**ا	بزی**ارة
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	25.ناألرد

أن  إلى فباإلضافة	دینیة،	عوامل	إلى	رئیس	بش****كل	یرجع	األردن،	بنھر	لقدیما	األمریكي	االھتمام	إن
 معمودیة یس555555وع "ربھم" تمت في نھر األردن على ید یوحنا المعمدان "یحي علیھ الس555555الم مما یجعلھ من

ً إ	اإلنجیلیة	الناحیة 	ھرمجدون"	التاریخ	ایةنھ	بمعركة	یرتبط	كذلك	موقعھ	فإن	إس*******رائیل،	لبني	رثا 	لتيا"
	الجلی**ل	بین	األردن	نھر	من	الغرب	إلى	تقع"	المعرك**ة	ھ**ذه	إن	حی**ث	األمریكیون،	اإلنجیلیون	ھ**اینتظر

 لقس "بیلي جراھام"ا	االبن،	لبوش	الروحي	األب	أشار	ما	بحسب"	∗یزرعیل	سھل	في	والسامرة

ً 	باعتباره	األردن	نھر	إلى	األمریكیون	اإلنجیلیون	ینظر	ولھذا	 	لمناطقا	موتقس**	المس**یح،	لمملكة	میراثا
	يف	الرب	الس***ید	علیھ	أقس***م	ما	بحس***ب	وذلك	عش***ر،	اإلثنا	إس***رائیل	بني	أس***باط	بین	بالقرعة	بھ	المحیطة
		فیھ	جاء	الذي	حزقیال	سفر	من)	47	اإلصحاح

	عشر	اإلثني	إسرائیل	أسباط	بحسب	األرض	تمتلكون	بھ	الذي	التخم	ھو	ھذا	الرب	السید	قال	ھكذا(
	لكم	تقع	األرض	وھذه	إیاھا	آباءكم	ألعطي	یدي	رفعت	التي	كصاحبھ	أحدكم	وتمتلكونھا	قسمان،	یوسف
	روثةبی	و	حماة	صدد،	إلى	المجيء	إلى	حثلون	طریق	الكبیر	البحر	من	الشمال	نحو	األرض	تخم	وھذا	نصیبا،

	حرالب	من	التخم	ویكون	حوران،	تخم	على	التي	الوسطى	وحصر	حماة	وتخم	دمشق	تخم	بین	التي	سبرائم	و
	ودمشق	حوران	بین	الشرق	وجانب	الشمال،	جانب	وھذا	حماة	وتخم	شماالً 	والشمال	دمشق	تخم	انعین	حصر
	الجنوب	وجانب	المشرق،	جانب	وھذا	تقیسون	الشرقي	البحر	إلى	التخم	من	األردن	إسرائیل	وأرض	وجلعاد

 ً 	الغرب	وجانب	،جنوبا	الیمین	جانب	وھذا	الكبیر	البحر	إلى	النھر	قادش	مریبوث	میاه	إلى	ثامار	من	یمینا
	ألسباط	لكم	األرض	ھذه	فتقتسمون	الغرب،	جانب	وھذا	حماة	مدخل	مقابل	إلى	التخم	من	الكبیر	البحر
	وسطكم	يف	بنین	یلدون	الذین	وسطكم	في	المتغربین	وللغرباء	لكم	بالقرعة	تقسمونھا	إنكم	ویكون,	إسرائیل
	السبط	في	نھا	ویكون	إسرائیل،	أسباط	وسط	في	المیراث	یقاسمونكم	إسرائیل	بني	من	كالوطنیین	لكم	فیكونون
	)الرب	السید	یقول	میراثھ	تعطونھ	كھنا	غریب	یتغرب	فیھ	الذي

ً 	ھناك	أن	من	الرغم	وعلى ً 	تناقضا 	سلب	یةعمل	أنھا	على	بأكملھا	العملیة	تصور	التي	النبوءة	بین	فاضحا
	ھذه	تعد	التي	النبوءة	ھذه	وبین	،"الیھود"	یھوذا	وسبط,	26".األنجلوساكسون	المسیحیین	افرایم	سبط	قبل	من

ً 	األراض***ي 	عدونیت	ال	بأنھم	وغیرھا،	النبوءة	ھذه	على	بناءً 	یرون	اإلنجیلیین	أن	إال	المس***یح،	لملكوت	میراثا
ً 	تمثل	كونھا	العرب	أراضِ 	على ً 	میراثا 	المس***یح	مملكة	نطاق	ض***من	لھم	یھبھا	أن	على	الرب	أقس***م	س***ماویا

	ال	قاداالعت	وھذا,		القدس	الكتاب	بین	كما	الحالیة	إلسرائیل	المجاورة	الدول	أنقاض	على	تقوم	التي	األرضیة،
	حیث	لعرب،ا	المسیحیین	الصھاینة	كذلك	یشمل	بل,	فحسب	المتحدة	الوالیات	في	المسیحیین	الصھاینة	یشمل
	27	:بقولھ	اإلصحاح	ھذا	علىس "انطونیوس فكري" الق	یعلق

	األرض	توزیع	ھنا" 	بعمل	علیھا	حص*****لنا	التي	والبركات	الس*****موات	ملكوت	لمیراث	یش*****یر	وھذا,
	هللا	أعطى	وإذا	یعطى،	الذي	ھو	فا©.	..تحص**ى	ال	ھكذا	الروح	من	علیھا	حص**لنا	التي	والخیرات...	المس**یح

																																																													
25 President Obama's Middle East trip March 20-23 2013, The White House, www.whitehouse.gov. 
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	الروح	ماروث	ولبركات	لنا	ةالمادی	هللا	لعطایا	إشارة	التقسیم	ھذا	إذاً :	"	یضیف	ثم"	یُعیِّر	وال	بسخاء	یعطى	فھو
ً 	األرض	على	ھنا	ونحن	اآلن	القدس 	28	"األبدي	الملكوت	لمیراث	یشیر	،وأیضا

	لةمنفص	لیست	إیالت/أشدوت	مینائي	حدید	سكة	ومشروع	البحرین	قناة	كمشروع	مشاریع	أن	شك	ال
	تحت	،	م1996	عام	في"	الس**یاس**یة	والدراس**ات	المتقدمة	اإلس**تراتیجیة"معھد	عن	الص**ادرة	الوثیقة	تلك	عن

	لجددا	المحافظین	قادة	أھم	من	عدد	أعدھا	والتي"	المملكة	لتأمین	جدیدة	إستراتیجیة:		نظیفة	استراحة"	عنوان
	حیث,	29"نتنیاھو	بنیامین"	حینھا	اإلس**رائیلي	الوزراء	رئیس	إلى	تقدیمھا	وتم,	بیرل	ریتش**ارد	رأس**ھم	وعلى
	الشرق	شروعم	أساسھا	على	رسم	التي	الرئیسة	القاعدة	تمثل	الوثیقة		تلك	تضمنتھ	ما	أن	الباحثین	بعض	یرى

		الوثیقة	ھذه	في	ورد	مما	كان	وقد	،	∗الكبیر	األوسط

	األفك**ار	من	ج**دی**دة	بمجموع**ة	نتنی**اھو	حكوم**ة	وتجيء" 	یش*******یرون	ال**ذین	أولئ**ك	یوج**د	وبینم**ا,
	،س****الم	عملیة	ص****یاغة	تس****تطیع	فھي	بارعة،	بانطالقة	للقیام	فرص****ة	إس****رائیل	لدى	فإن,	باالس****تمراریة
ستراتیجیة ساس	على	مبنیة	سالم	وإ ساس	تماماً،	جدید	فكري	أ ستعید	أ 	لألمة	وفروی	اإلستراتیجیة،	المبادرة	ی

	دءالب	نقطة	االقتص**ادي	اإلص**الح	یكون	أن	یجب	والتي	،الص**ھیونیة	بناء	إلعادة	ممكنة	طاقة	كل	لبذل	مجاالً 
	األردنو	تركیا	مع	الوثیق	العمل	:یلي	بما	القیام	تس***تطیع	وحدوده،	البلد	ش***وارع	إس***رائیل	تؤمن	ولكي.	فیھا

	الس***الم"	ش***عار	عن	االبتعاد	ذلك	ویتض***من.	والتھدیدات	المخاطر	اش***د	من	بعض	وص***د	وزعزعة	الحتواء
	األشد	كنی	لم	إن	ھام	عنصر	انھ..		القوة	توازن	على	مبني	لإلستراتیجیة	تقلیدي	مفھوم	إلى	واالنتقال"	الشامل
شرق	تاریخ	في	أھمیة سرائیل	وجود	ان,	األوسط	ال سخة	وغنیة	شامخة	إ شرق	األساس	سیكون	وقویة	ورا 	ل
	30".سالم	في	یعیش	جدید	أوسط

	من	وإس****رائیل،	المتحدة	الوالیات	إعدادھا	على	تعكف	التي	الض****خمة	المش5555اریع یتبین بأنومن ھنا 
	شرافإ	تحت	ببعضھا	المنطقة	أجزاء	تربط	سوف	التي	العمالقة	الحدیدیة	والسكك	واألنفاق،	القنوات،	إنشاء
	التي	التاریخ	نھایة	ونبوءات,	المس****یانیة	اإلنجیلیین	معتقدات	عن	عزلھا	بحال	یمكن	ال	إس****رائیلي،/أمریكي
شیر 	بین	ستربط	والتي	اإلشارة،	إلیھا	سبقت	التي	الخطوط	مع	وصفھا	یتماھى	مواصالت	خطوط	قیام	إلى	ت
	سابقاً،	علیھ	تعارفالم	التصور	مع	یتماھى	ال	قیامھا	أن	یبدو	التي	،الكبرى	إسرائیل	دولة	ومستوطنات	أجزاء

	زرع	على	تقوم	واقعیة	أكثر	طریقة	خالل	من	ربما	لب	،	التقلیدیة	بالطریقة	المنطقة	دول	احتالل	في	والمتمثل
	العھد	في	إسرائیل	بنو	فیھا	عاش	التي	الفرات،	إلى	النیل	من	الممتدة	المناطق	كافة	في	إسرائیلیة،	مستوطنات
	يدراماتیك	مش**ھد	في	األخرى	تلو	الواحدة	تس**اقطت	التي	الدول	جمیع	في	أو	األردن	في	كانت	س**واء	القدیم،
ً 	متباعدة	المستوطنات	تلك	بدت	مامھ	فإنھ	وبالتالي 	واصالتم	شبكة	خالل	من	تتشابك	سوف	أنھا	إال,	جغرافیا
	فسن	ویطبق	الجنسیة،	نفس	یحمل	شعب	یقطنھا	األطراف،	مترامیة	مملكة	إلى	یكون	ما	أقرب	لتغدو	عمالقة،
	.	الدین	نفس	ویعتنق	القانون،

 
	*عبد الرحمن الوافي

 ماجستیر العلوم السیاسیة
 باحث في السیاسة األمریكیة في الشرق األوسط
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30 Clean	Break,	Op	Cit 



	

	


