جامعةةةةةةة

ةةةةةةةةر  -غةةةةةةةةة

كليةةة ب ا ع وعلةةة
عمةةةةةةةا

إلنسةةةاني

ودر سةةةةة ةات وعليةةةةةةةةا

ماجسةة ر ر سةةات وقةةرو عسةةة

األبعاد االسرتاتيجية خلليج العقبة وأثرها على األمن القومي العربي
"دراسة يف اجلغرافيا السياسية"
The strategic dimensions of the Gulf of Aqaba and its impact on
Arab national security : A study in political Geography

إعداد الباحث
سعيد حممود ابراهيم املدهون
إشـــــراف
الدكتور :صبحي يوسف األستاذ
أس اذ جلغر فيا وسياسي ملقارك

قدمت ذه ورساو س كماالً مل طلبات حلص ل على رج ملاجس ر يف ر سات
رةغ
وقرو عسةة من كلي ب ا ع وعل إلنساني ة جامع
 1436ه2015-م

"قَالُوا سُبْحَانَك ال عِلْم لَنَا إِال مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّك
أَنت الْعَلِيم احلكيم"
صدق اهلل العظيم
سورة البقرة اآلية )(32

أ

إهـــــــــداء
إىل روح أبي الغايل وأخي إبراهيم رمحهم اهلل.
إيل أرواح من هم أكرم منا مجيعاً الشهداء العظام الدكتور بشري والصديق املخلص منري احلجار رمحهم
اهلل وكافة الشهداء.
إىل ذلك النور الساطع  ....أمي الغالية أدامها اهلل سنداً يل.
إىل من كانوا يل سنداً وذخر ًا وعزة ...إخوتي األعزاء وأخواتي الكرميات.
إىل من محلت معي مهوم احلياة وساعدتين عليها...زوجيت املخلصة
إىل مهجة القلب والفؤاد.امل املستقبل.أبنائي األعزاء .دميا وحممود ومحزة وعلي.
إىل كل من كان له فضل علي بعد اهلل عز وجل يف مواصلة مسريتي العلمية
إىل كل من أحبين ومتنى يل التوفيق والنجاح
أهدي هذا العمل املتواضع

ب

شكر وعرفان
الحمد هلل رب العالمين الذي هدانا وحبانا بتوفيقه ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين

سيدنا محمد عليه وعلي اله وصحبه المجتبين أفضل الصالة وأتم التسليم أما بعد:

بداية فان الحمد والشكر هلل أوال وأخي ار على إعانته و توفيقه لي في إتمام هذا الجهد و هذه

الدراسة ،فلوال فضله ونعمته وتوفيقه لما رأت هذه الدراسة النور.

ثم وامتثاال لحديث المصطفى محمد صلي هللا عليه واله وسلم""من ال يشكر الناس ال يشكر

هللا" فإنني أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للكثيرين ممن تفضلوا على بالدعم والعون والمساعدة في
إنجاز هذه الدراسة وأخص بالذكر:
 أستاذي الدكتور /صبحي يوسف األستاذ والذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة ،فبفضلهللا عز وجل ثم بجهده المتواصل وتوجيهاته السديدة ورحابة صدره ،تم إنجاز هذه الرسالة فله
مني كل الشكر والتقدير.

 كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة والحكم على تفضلهم بقبول مناقشة هذهالرسالة والحكم عليها األستاذ الدكتور /احمد سعيد دحالن والدكتور /اشرف حسن شقفة.

 كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألخ الدكتور/عدنان الحجار رئيس جامعة االسراءلمساعدته وتشجيعه ومتابعته لجهدي أثناء البحث والدراسة.

لغويا.
 كما أتقدم بالشكر والتقدير لألستاذ /احمد رفيع لتدقيقه الرسالة ً كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور /خميس الكيالني لمساعدته لي في الترجمة واالقتباسمن المراجع األجنبية.

 أيضا أتقدم بالشكر لجميع أساتذتي في قسم التاريخ وقسم العلوم السياسية بجامعة األزهر الذينلم يبخلوا على بعلمهم ونصحهم وارشادهم ،واشكر زمالئي في القسم الذين سعدت بالتعرف
إليهم والدراسة معهم.

 كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألخ األستاذ/محمد بدر واألستاذ/عاهد فروانة واألستاذ/إيادأبو زعيتر واألستاذ /إياد كرم واألستاذ/احمد وادي واألستاذ احمد النجار ،علي وقوفهم بجانبي
وتشجيعهم لي النجاز هذه الدراسة.
وأشكر كل من دعمني وشجعني وقدم لي العون أثناء رحلة الدراسة واعتذر ممن نسيتهم من
الشكر والتقدير.
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ملخص الدراسة:
يتناول هذا البحث موضوعاً من الموضوعات االستراتيجية التي لم تنل اهتماما كافياً من

الدراسة في الوطن العربي ،ويتمثل في دراسة االبعاد اإلستراتيجية لخليج العقبة وأثرها علي األمن
القومي العربي ،حيث تمثل األطماع اإلسرائيلية في هذه المنطقة أحد أهم مصادر التهديد والتحدي
لألمن القومي العربي ،باعتبار أن للخليج أهمية جيواستراتيجية كبيرة بالنسبة لهذه الدول ،فقد قامت

إسرائيل باحتالل القرية المصرية أم الرشراش وأقامت مدينة إيالت بدالً منها وأيضا احتالل جزيرتي
تيران وصنافير السعوديتين والسيطرة علي المالحة في مضايق تيران ذات االهمية المالحية في خليج

العقبة والبحر األحمر ،وبذلك تكون قد وصلت إسرائيل إلي مأربها واالتصال بالدول اإلفريقية ذات

العالقة الحميمة معها (إثيوبياواريتريا) وتهديد األمن القومي العربي بدعم األقليات في دول القرن

االفريفي ،وآثارة النزاعات الطائفية والعرقية في الدول العربية وتشجيعها علي االنفصال والتجزئة .وقد
مثل خليج العقبة نقطة هامة في البعد االستراتيجي واألمني اإلسرائيلي ولذلك عمدت إسرائيل للبقاء فيه
ليمثل نقطة انطالقها وبوابتها للبحر األحمر والدول اإلفريقية والعالم الخارجي ،وعلي ذلك أصبح

الصراع اإلسرائيلي العربي حول خليج العقبة وجزر ومضائق تيران المحتلة من القضايا العربية الشائكة
والمؤثرة في األمن القومي العربي.
عالجت الدراسة بالتفصيل األهمية اإلستراتيجية لمنطقة خليج العقبة بأبعادها السياسية

واالقتصادية والعسكرية ،وتحليل مصادر ومقومات األطماع اإلسرائيلية في منطقة خليج العقبة
والمناطق اإلستراتيجية المتاخمة لها ،والفكر اإلسرائيلي المؤدي إليها،والحروب التي خاضتها إسرائيل

من اجل حرية المالحة في المضائق والممرات المائية العربية ،يضاف إلى ذلك توضيح الرؤية العربية

الشاملة لمواجهة األطماع اإلسرائيلية في منطقة خليج العقبة والمنطقة العربية بصفة عامة في أبعادها

السياسية واالقتصادية االجتماعية والعسكرية من خالل رؤية استشرافية لمستقبل المنطقة.

وقد اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على عدة مناهج بحثية وهي المنهج التاريخي والذي تم
من خالله تتبع الجذور التاريخية لمنطقة خليج العقبة ،والتعرف على الخلفية التاريخية لشخصية

الخليج ،والتعرف على أسباب ودوافع وتداعيات الحروب اإلسرائيلية باعتبارها نزاعات سياسية حول
السيطرة والمالحة في الخليج ،والمنهج الوصفي وقد تم استخدامه لوصف جغرافية الخليج ،والجزر
الواقعة فيه والمضايق المائية الموجودة به ،واألهمية اإلستراتيجية بأبعادها السياسية واالقتصادية
والعسكرية للخليج بالنسبة للدول المطلة عليه.

كما تم االعتماد علي المنهج التحليلي للوقوف علي مواقف األطراف المختلفة ذات الشأن

واالهتمام بخليج العقبة والجزر الواقعة فيه والمالحة في مياهه والتعرف علي أثر ذلك علي األمن

القومي العربي.
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كما تم االعتماد على المنهج االستشرافي في محاولة لتقديم رؤية استشرافية لمستقبل خليج

العقبة في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية والوقائع الجديدة التي فرضت بالقانون الدولي وبالقوة
اإلسرائيلية علي األرض وفي ظل الضعف العربي.
وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها أن األطماع اإلسرائيلية

في المنطقة العربية تعد الخطر األكبر واالهم علي األمن القومي العربي ،وأن سياسة أمريكا واسرائيل
في المنطقة هي من تقف وراء تكريس حالة التجزئة العربية،،وتثبيت سياسة فرض األمر الواقع التي

تنتهجها إسرائيل ،كما بينت الدراسة أن الدعم الدولي الغربي واالنجلوأمريكي تحديدا ؛وما أسفر عنه من
صدور ق اررات من مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة،هو من غير الوضع القانوني لخليج

العقبة من خليج وطني وتاريخي إلي خليج وممر مائي دولي.

ووضعت الدراسة بعض التوصيات كان أهمها ،وجوب الحفاظ على الهوية العربي ــة ،والعمل
علي تعزيز األمـ ـ ــن القومي العربي ،والسعي الجاد لالرتقاء االيدولوجي العربي ،والمح ــافظة على الهيـبـة
والمكانة الدولي ــة للوطن العربي ،إضافة إلي مجموعة من التوصيات لمواجهة األط ـم ــاع اإلسرائيلية في

المنطقة منها في المجال السياسي ،االقتصادي ،العسكري واالجتماعي و الثقافي.
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Abstract
This research deals with the strategic dimensions of the Aqaba Gulf and its
impacts on Arab national security: A study in political Geography Israeli ambitions
in this region are one of the main sources of threat to Arab national security.
The Gulf has a great geo-strategic importance for Arab economic، political and
military dimensions. Israel has fought wars against Arab states in order to open
shipping lanes through Arab cross-straits and waterways. Israel has occupied the
Egyptian village Om Rishrash and established the city of Eilat instead of it. In
addition، it occupied the Saudis islands of Tiran and Sanafir. It controls the
navigation in the Straits of Tiran، which has a great importance in the Aqaba Gulf
and the Red Sea. Thus، Israel has reached its goals. It connects African countries
(Ethiopia- Eritrea) with a close relationship with it. Israel supports minorities in the
African countries، raises sectarian and ethnic conflicts in the Arab countries and
encourage them to secede and retail. The Aqaba Gulf represents an important point
in the Israeli security dimension. Therefore، Israel proceeded to stay in it to
represent the starting point and the gateway to the Red Sea and African countries
then to the outside world. It became the Arab-Israeli conflict over Islands and the
Straits of Tiran، which affects the Arabs national security.
The study clarifies the Arab vision against the Israeli ambitions in Aqaba
region in particular and the Arab region in general focusing on the political،
economic and military dimensions through a forward-looking vision for the future
of the region.
The study achieves its goals on several research methods:
1-Historical and descriptive approach: so as to adjust the events and developments
of Aqaba Gulf area especially concerning the historical and geography of the bay
background. In addition to the statement of reasons and motives of Israel، war was a
political conflict over the control and navigation in the Gulf (The strategic
importance of the political، economic and military dimensions for the littoral
states).
2-Analytical approach: used to stand on the vision
Of the various parties، and to identify the impacts on Arab national security.

ح

3 - Forward-looking approach: used to provide forward-looking vision for the future
of the Aqaba Gulf، in light of regional and international developments، and new
realities imposed by the Israeli force on the ground Coincided with the Arab
weakness.
The study concluded with a set of the most important results:
Israel is the greatest threat to Arab national security، and that the Israeli
policy as well as the American policy are behind the consecration of Arab retail
case. Both seek to further fragmentation along ethnic and sectarian lines، in order to
serve Israeli expansionist ambitions in the Arab region. Israeli policies have been
successful because of the weakness of the Arab position، and the absence of the
Arab vision of the future. Western and American support for Israel has produced
international decisions for the sake of Israel.
The study recommends the following:
Arabs must work to confirm the joint Arab security، and to develop a unified
Arab vision، with economic، military، political، social and cultural dimensions
against the Israeli ambitions in the Arab region، especially in the Aqaba Gulf.
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الفصل األول
اإلطار النظري للدراسة
 ملقدم مقكل ودر س تساؤالت ودر س أ د ف ودر س أ مي ودر س منهج ودر س حلدع ملكاني ولدر س ودر سات وسابق و عقيب علي ودر سات وسابق -مصطلحات ودر س

1.1مقدمة:
يقع خليج العقبة في الركن الشمال الشرقي للبحر األحمر ويبلغ طوله حوالي  110ميل

ويتراوح عرضة بين  17-8ميالً ،ويقع عند مدخل الخليج مضيق تيران.

يحيط بخليج العقبة كالُ من المملكة العربية السعودية بساحل يبلغ طوله  94ميالً ،واألردن

التي يبلغ طول ساحلها  20ميالً ،ومصر التي يبلغ طول ساحلها  125ميالً ،ثم إسرائيل بساحل يصل
طوله  7أميال فقط.

خضع خليج العقبة طوال تاريخه لسيادة الدول المطلة عليه ،واعتبرت مياهه

منذ أالف السنين مياهاً إقليمية عربية ،ولم تعتبر جزًء من البحار العالمية ،أو الممرات المائية الدولية،
وتميزت المنطقة على مر العصور باألهمية التي ازدادت بعد شق قناة السويس المصرية 1869م،
والتي كان لها األثر في ربط موانئ الشرق بالغرب ،ما زاد األهمية االقتصادية لخليج العقبة كأحد أهم

الطرق التجارية الرئيسية الواقعة في المنطقة العربية خالل الحكم العثماني،لكن هذه األهمية كانت
تزداد وتنقص من وقت ألخر تبعاً للظروف والتغيرات العالمية واإلقليمية في المناطق المحيطة بخليج

العقبة .

أصبح الخليج خط المواجهة بين الدولة العثمانية وبريطانيا منذ أوائل القرن العشرين ،وأخذت

كالً منهما تسعى الحتوائه ،ثم جاء االحتالل االنجليزي لمصر عام 1882م وأثر سلباً على األهمية
االقتصادية لمنطقة خليج العقبة بسبب الموقف المتأزم بين الدولة العثمانية وبريطانيا ،وشكلت ُمحاولة

توطين اليهود في سواحل خليج العقبة نهاية القرن التاسع عشر كاختبار بريطاني للدولة العثمانية،
ورسماً للسياسات البريطانية المستقبلية في المنطقة.
ثم أصدرت بريطانيا وعد بلفور المشؤم في نوفمبر تشرين ثاني 1917م بإقامة وطن قومي لليهود
على أرض فلسطين ،وبدأت الهجرات الصهيونية اليهودية إلى أن تم إعالن دولتهم في  15مايو/أيار

1948م ما أدى إلى قيام حرب فلسطين األولى عام 1948م التي انتهت بهزيمة الجيوش العربية،

وقيام الدولة الصهيونية التي وصلت حدودها إلى أم الرشراش (ايالت حالياً) على خليج العقبة في

مارس 1949م.

وغدت فلسطين القضية المركزية للدول العربية وجوهر الصراع العربي اإلسرائيلي في منطقة الشرق
األوسط ،ودارت على أثرها عدة حروب بين العرب واسرائيل منها العدوان الثالثي 1956م ،وحرب
1967م ،وحرب أكتوبر 1973م.

وكان للتواجد األجنبي في المنطقة العربية منذ خمسينيات القرن العشرين خاصة الواليات المتحدة

األمريكية أثر كبير في تكوين ودعم دولة إسرائيل وجعلها منطقة ارتكاز ووثوب للقوى الغربية على

المنطقة العربية بأسرها وتهديد أمنها القومي بكل أبعاده.
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1.2مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في الوقوف علي األبعاد اإلستراتيجية لمنطقة خليج العقبة ،وابراز أهميتها

الجيو سياسية بالنسبة للدول المشاطئة للخليج واظهار وتعرية األطماع اإلسرائيلية في المنطقة وتأثيرها

علي األمن القومي العربي ،ال سيما أن الخليج بدوله المطلة عليه وجزره ومياهه عربياً خالصاً ،منذ
زمن بعيد،ومن الناحية القانونية يعتبر الخليج من الخلجان الداخلية ،لوال تدخل القوي العالمية الكبرى
لدعم شريكتهم في المنطقة (اسرائيل) في بقاء احتاللها لألراضي الفلسطينية العربية المحتلة وجزيرتي

تيران وصنافير وقرية أم الرشاش  ...وارغام العرب علي القبول بالق اررات الدولية التي صدرت بشأن

المالحة في الخليج وجوازها لكافة الدول في المياه الدولية لخليج العقبة والبحر األحمر.
 -1.3وتأسيسا على ما سبق يمكن اشتقاق السؤال الرئيس التالي:
ما أثر األبعاد االستراتيجية لخليج العقبة على األمن القومي العربي؟
التساؤالت الفرعية المنبثقة من التساؤل الرئيس.
ما الجذور التاريخية لخليج العقبة؟
ماهي السمات الجغرافية البارزة والمميزة لخليج العقبة؟
ما األهمية اإلستراتيجية لخليج العقبة بالنسبة للدول المشاطئة له؟
ما هي أسباب وتداعيات الصراع اإلسرائيلي  -العربي علي خليج العقبة؟
ما هو البعد القانوني للمالحة في الخليج؟
ما مستقبل العالقة بين إسرائيل والدول العربية في منطقة خليج العقبة؟
 1.4أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق األمور التالية:
 تتبع الجذور التاريخية لمنطقة خليج العقبة. -التعرف على المالمح الجغرافية والجزر والمضائق المائية في خليج العقبة.

 إبراز األهمية اإلستراتيجية بأبعادها االقتصادية والسياسية والعسكرية واألمنية لخليج العقبة. الوقوف على أسباب الصراع اإلسرائيلي  -العربي بشأن الخليج وتداعياته. -التعرف على األبعاد القانونية واألحكام الدولية الخاصة بالمالحة في مياه خليج العقبة.
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 توضيح المقصود باألمن القومي العربي ومدي تأثره بمشكلة خليج العقبة وأهميته االستراتيجيةللدول المطلة عليه.

 استشراف مستقبل خليج العقبة واستراتيجية دول المنطقة في ظل األطماع والتهديدات الخارجة.-1.5أهمية الدراسة:
مما ال شك فيه أن أكثر ما يؤجج من وتيرة التوتر والصراع في منطقة خليج العقبة ،ويؤثر

بشكل كبير في أمنها واستقرارها ،أهميتها اإلستراتيجية بالنسبة للدول المطلة علي الخليج ،والتي لها
مصالح اقتصادية في مياهه وموارده الطبيعية و المالحة فيه ،وأغراض عسكرية ،وأمنية ذات صلة

بالدول الواقعة علي البحر األحمر والمتصلة بالخليج ،وهذه األهمية تعتبر الدافع األساسي لقيام الباحث
بدراسة تحليلية جيوسياسية لهذه المنطقة وتكمن أهمية الدراسة في أنها:
تتناول الجذور التاريخية لمنطقة خليج العقبة والسيادة السياسية علي الخليج وجزره والسواحل

والمدن الواقعة عليه والتي اختلفت من فترة آلخري ولتداعيات االحتالل اإلسرائيلي وتدخل القوي الكبرى
لضمان حرية المالحة فيه.
تسعى الدراسة الي توضيح األهمية اإلستراتيجية لخليج العقبة بالنسبة للدول المشاطئه للخليج
بأبعادها المختلفة السياسية واالقتصادية والعسكرية واألمنية وأثرها على األمن القومي العربي.
تتناول المطامع اإلسرائيلية في خليج العقبة والحروب التي شنتها إسرائيل ضد العرب ألغراض

تخدم وصولها وسيطرتها علي الخليج وحرية مالحتها فيه ،وأبعاد ذلك وأثره على األمن القومي العربي.

تظهر أسباب وتداعيات االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية باعتبارها نقطة الوصول الي

خليج العقبة ومن ثم البحر األحمر لتحقيق مآربها فيه الوصول إلى دول إفريقيا السيما أنها منعت من
ذلك بإغالق قناة السويس في وجه المالحة اإلسرائيلية.

تفيد شريحة واسعة من العالم العربي واإلسالمي نظ ارً ألهمية الخليج بالنسبة للدول العربية

المطلة عليه والرتباط الخليج العضوي بالدول الغير مشاطئة له.

إثراء المكتبة العربية لمثل هذه الدراسة المتخصصة في البحث في منطقة العقبة والتي تمثل

إسهاماً جديداً وحلقة جديدة من حلقات البحث العلمي في مجال مهم وحيوي .
 1.6منهجية الدراسة:

نظ اًر لتناول البحث عدة جوانب مختلفة وحاجة الباحث فيه للتوفيق والتحليل والربط بين الجمل

المختلفة بمعلوماتها المختلفة الطبيعية والبشرية والتاريخية واالقتصادية والسياسية ،لذلك فإن الباحث في
هذا المجال يحتاج ألكثر من منهج ووسيلة للبحث وصوالً لتحقيق أهدافه .
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ولذا فقد اعتمد الباحث علي المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج االستشرافي

وذلك على النحو التالي:

استخدم الباحث المنهج التاريخي لتتبع الجذور التاريخية لمنطقة خليج العقبة والتعرف على

الخلفية التاريخية لشخصية الخليج ،والتعرف على أسباب ودوافع وتداعيات الحروب اإلسرائيلية
باعتبارها نزاعات سياسية حول السيطرة والمالحة في الخليج.

واستخدم المنهج الوصفي لوصف جغرافية الخليج والجزر الواقعة فيه والمضائق المائية

الموجودة به واألهمية اإلستراتيجية بأبعادها السياسية واالقتصادية والعسكرية للخليج بالنسبة للدول
المطلة عليه.
واعتمد على المنهج التحليلي للوقوف علي مواقف األطراف المختلفة ذات الشأن واالهتمام

بخليج العقبة والجزر الواقعة فيه والمالحة في مياهه و أثر ذلك علي األمن القومي العربي.

واستخدم المنهج االستشرافي في محاولة لتقديم رؤية استشرافية لمستقبل خليج العقبة في ظل

المتغيرات اإلقليمية والدولية والوقائع الجديدة التي فرضت بالقانون الدولي وبالقوة اإلسرائيلية على
األرض وفي ظل الضعف العربي.
 1.7منطقة الدراسة (الحدود المكانية للدراسة):
تغطي الدراسة منطقة خليج العقبة والدول المطلة عليه ،وهي مصر ،السعودية ،األردن

واسرائيل ويعتبر خليج العقبة من الخلجان العربية ذات األهمية االستراتيجية الكبيرة والذي يقع بين

درجتي عرض  30-28شماال وخطي طول 36-34شرقا . 2007 p.3)،(Abdel-Halim

ويحتوي الخليج على جزيرتي تيران وصنافير والتي تلعب دو اًر مهما في التحكم في المالحة

عبر الخليج بفعل موقعها االستراتيجي ومضايقهما ذات األهمية الكبيرة بالنسبة له (الشكل .)1
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شكل ( )1الموقع الجغرافي لخليج العقبة.
المصدر(:أطلس ،بتصرف من الباحث)
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 1.8الدراسات السابقة:
 -1دراسة محمد بن سعد البلوى(2014م) أهمية خليج العقبة ودور دول الجوار العربي في مواجهة
األطماع اإلسرائيلية.

تناولت الدراسة األطماع اإلسرائيلية في خليج العقبة ،واستهدفت دراسة مفهوم توازن القوى

والتغيرات التي طرأت عليه في منطقة الشرق األوسط بصفة عامة ومنطقة خليج العقبة خاصة ،عقب

الحروب العربية اإلسرائيلية ،بناءا على التطور التحليلي الذي أدخلته نظريات العالقات الدولية من
جهة والتطورات التي تولدت من خبرات الدول في عالقاتها علي المستويات اإلقليمية والعالمية ،وتحليل
مصادر ومقومات

األطماع اإلسرائيلية في منطقة خليج العقبة والمناطق اإلستراتيجية المتاخمة له ،باعتبارها احد أهم

مصادر تهديد األمن العربي ،كما تشكل خط ار علي استقرار المنطقة بأسرها في ظل تداعيات النظام

العالمي الجديد في أعقاب أحداث سبتمبر2001م واحتالل العراق.وهدفت الدراسة إلي إبراز األهمية
السياسة واالقتصادية والعسكرية واألمنية للمنطقة،وابراز وتوضيح األطماع اإلسرائيلية فيها وبيان
خطرها علي امن الوطن العربي وعلي امن المنطقة بأسرها،ووضع تصور ورؤية استشرافية للدول

العربية في المنطقة لمواجهة األطماع واألهداف اإلسرائيلية في المنطقة،وقد أوصت الدراسة بضرورة

تمسك بما يملكه الوطن العربي دون التفريط بأي جزء،والتأكيد علي ضرورة االرتقاء بالواقع العربي

علي كافة المستويات،كما وأوصت الدراسة بضرورة تحديد األهداف القومية،ووضع الخطط
واالستراتيجيات في مختلف النواحي علي أسس علمية سليمة لتكون قادرة علي النهوض بالوطن العربي

والحفاظ علي أمنه واستق ارره ومواجهة األطماع اإلسرائيلية في المنطقة.

 -2دراسة نائل عيسى شقليه(2013م) السياسة الخارجية اإلسرائيلية تجاه منطقة القرن اإلفريقي وأثرها
على األمن القومي العربي2011_1991 :م.

تحدثت الدراسة عن السياسة الخارجية اإلسرائيلية تجاه منطقة القرن اإلفريقي ،وابراز مدي االهتمام

اإلسرائيلي بالمنطقة ،حيث ربطت بين الجهود اإلسرائيلية وحرصها علي تمتين عالقاتها بدول القرن
اإلفريقي تاريخياً ،وبين محددات السياسة اإلسرائيلية بالمنطقة والتي ببدورها تفسر أسباب التواجد
اإلسرائيلي نحوها ،واهتمامها المتزايد بها ،وتطرقت الدراسة إلي المساعي اإلسرائيلية للتغلغل في منطقة

القرن اإلفريقي ،من خالل تتبع ورصد تحركات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية اإلسرائيلية التي كان

لها الدور األكبر في تنفيذ تلك السياسة.
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وهدفت الدراسة إلى إبراز أسباب االهتمام اإلسرائيلي بالمنطقة ،من خالل تسـليط الضـوء علـي

األهـداف األمنيـة والسياسـية واالقتصـادية ،مـع اسـتعراض اآلليـات والمـداخل التـي اسـتخدمتها إسـرائيل

لتنفيذ سياستها بالمنطقة وتمتين عالقاتها بدولها.

وتناولت الدراسة بالتحليل مدي تأثير التغلغل اإلسرائيلي في القرن اإلفريقي على األمن القومي

العربي بشكل عام ،واألمن القومي السوداني والمصري واليمني بشكل خاص.

وتوصلت الدراسة إلى ثبات صحة الفرضية التي استندت عليها والتي مفادها :أن االهتمام اإلسرائيلي
في المنطقة يأتي ضمن مدركات النخبة الحاكمة ،في إسرائيل ،علي ما تشكله من أهمية جيو
استراتيجية واقتصادية لدولة إسرائيل ،وأن هذا االهتمام وما تبعه من جهود تضافرت مع متغيرات دولية

ساهمت في دعم التحركات اإلسرائيلية بالمنطقة ،وساعدت إسرائيل في بسط نفوذها في مناطق

إستراتيجية في القرن اإلفريقي مما أثر سلباً علي منظومة األمن القومي العربي.

أوصت الدراسة بضرورة تطوير العالقات العربية اإلفريقية ،ولتحجيم التحركات اإلسرائيلية في القرن

اإلفريقي ،من خالل رسم خطوط للتعاون االستراتيجي بين العرب واألفارقة ،وضرورة تغيير نمط

التعامل العربي مع تلك الدول الفقيرة ومدها بالمساعدات الالزمة ،وتفعيل دور جامعة الدول العربية
لتكون مرجع عربي ومساعدتها في تدشين مراكز عربية ثقافية في القرن اإلفريقي ودعمها في عمل

شراكة عربية مع البيئات والمنظمات الدولية الخيرية.

 -3د ارسـ ـ ــة محمـ ـ ــد شـ ـ ــقورة (2013م) :بعن ـ ـ ـوان مشـ ـ ــروع قنـ ـ ــاة البح ـ ـ ـرين (األحمـ ـ ــر _الميـ ـ ــت) والفوائـ ـ ــد
المرجوة.مركز بحوث ودراسات األرض واإلنسان ،غزة ،فلسطين.

تناولت الدراسة بالبحث والتحليل المشروع المقترح تنفيذه حاليا وهو مد قناة أنبوب تصل البحر
األحمر بالبحر الميت ورصد األبعاد المختلفة للمشروع من خالل التعرف على تاريخ فكرة قناة

البحرين ،ثم التعريف بالمشروع المطروح وأهدافه ،وعالقة المشروع بعملية السالم في الشرق األوسط،
باإلضافة إلى تأثير قناة البحرين على األمن القومي العربي ،من خالل عرض دوافع ووجهات نظر

المشاركين في دراسة جدوى هذا المشروع .وعرض اآلفاق المستقبلية لهذا المشروع من خالل تناول
الفوائد والمخاطر ،ووجهات نظر المعارضين له.

وهدفت الدراسة إلى إلقاء المزيد من الضوء على مشروع قناة البحرين (األحمر – الميت) ،نظ ار
ألهميته الخاصة بالنسبة لمستقبل الدولة الفلسطينية التي تعتبر أحد البلدان المشاطئة للبحر الميت،

ولتأثيره على حقوق الشعب الفلسطيني التي ما زالت تحت التفاوض ،وبخاصة في مجال المياه وتوزيع

ثروات البحر الميت.
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وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها :أن مشكلة المياه هي إحدى عناصر األمن القومي حاض ار

ومستقبال وان المياه أحد عوامل ومقومات الحفاظ على االستقالل السياسي واالقتصادي للدول العربية

وتعد المياه في المنطقة العربية مطمعا لآلخرين إما للسيطرة أو للتحكم في منابعها.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها:

الدعوة إلى ضمان عدم المساس بالحقوق المائية الفلسطينية في حوض نهر األردن والمياه

الجوفية الفلسطينية .كما أن هناك ضرورة للتشاور والتنسيق مع الدول العربية المعنية للتوصل إلى

موقف عربي موحد في هذا الشأن ،والتمسك بق اررات القانون الدولي والتي تضمن الحقوق الفلسطينية،
وتضمن اإلدارة المشتركة لكامل الحوض مع األطراف األخرى على قدم المساواة ويجب على

المفاوضين أن يتسلحوا بجيش من الخبراء والموظفين لمتابعة الخرائط والخطط التفاوضية مجال المياه
وتوزيع ثروات البحر الميت .وان الحقوق المائية الفلسطينية ال زالت تشكل إحدى المحاور السياسية

للصراع الفلسطيني _اإلسرائيلي ،الترويج لمشروع قناة البحران بدأ منذ معاهدة السالم للعام، )١٩٩٤
بين الجانبين األردني واإلسرائيلي (في سياق المحافظة على البيئة وانقاذ البحر الميت من الجفاف

والزوال،إال أن الدالئل تشير إلى أن الهدف البيئي ما هو إال غطاء وعائي يهدف إلى التقليل من حجم

االنتقادات التي يمكن أن يواجهها المشروع على المستويين اإلقليمي والدولي.

 _4دراسة حمزة سليمان السالمات ( )2010بعنوان :العوامل المؤثرة على تعديل الحدود األردنية مع

سوريا والعراق والسعودية.

تناولت الدراسة العوامل المؤثرة على تعديل الحدود األردنية مع سوريا والعراق والسعودية ضمن

اقتراح أن الحدود تتعدل في ظل عالقات سياسية جديدة ،ألن العالقات تعتبر عامالً مؤث اًر في الوصول

إلى ترسيم الحدود وتخطيطها.

وقد تناولت الدراسة في الفصل الثالث منها العالقات األردنية – السعودية والحدود بين الدولتين

ومطالبة السعودية بمنطقة (العقبة ومعان) في عام 1935م باعتبارها أرضاً سعودية وكان الموقف

البريطاني من هذه المطالب المعارضة التامة العتبارات عسكرية وغير ذلك.

وعندما بدا األردن بمفاوضات مع الحكومة البريطانية من أجل معاهدة االستقالل قام الملك

عبدالعزيز آل سعود بإرسال رسالة إلي السفير البريطاني في السعودية مفادها  :المطالبة بمنطقة

(العقبة ومعان) وحرية المرور لسوريا ،وتتالت األحداث بين التوتر واالنفعال في العالقات بين الدولتين
إلي أن وصلت إلي الهدوء والمصالحة بين العائلتين الحاكمتين الهاشمية وآل سعود وعلي أثر

التعديالت اإلسرائيلية ورغبة المملكة األردنية أثر تحسن العالقات مع السعودية لتوسيع مساحة األرض
التابعة له جنوب خليج العقبة في تسهيل الدفاع عن مرفأها الوحيد اجتمع عام 1965م وفد أردني
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وآخر سعودي ونتيجة االجتماعات تم عقد اتفاقية تعين الحدود األردنية – السعودية عرفت باسم

(اتفاقية عمان) ونتج عنها توسيع الساحل األردني في العقبة من  6كيلو متر إلى  25كيلو متر.

ومقابل ذلك تنازل األردن عن جزء من أراضيها الداخلية زادت عن أراضي الجانب السعودي

المتبادلة بحوالي  1000كيلو متر مربع.

 -5دراسة صالح بن ناصر العميري( )2008بعنوان :التطور العمراني للمدن الساحلية بمنطقة تبوك
بالمملكة العربية السعودية وتأثير البعد السياحي عليه (حالة دراسية مدينة حقل).

تناولت الدراسة التطور العمراني للمدن الساحلية وتأثير البعد السياحي علي نموها الحضري
بمنطقة تبوك ،واتخذت من مدينة حقل السعودية الواقعة علي خليج العقبة دراسة حاله لها ،وتعرضت
الدراسة لمدن ساحلية مشابهة واقعة علي خليج العقبة مثل مدينة شرم الشيخ المصرية ،ومدينة العقبة

األردنية لمقارنتها مع الحالة قيد الدراسة ،وفيها تطرق الباحث لموقع العقبة والمدن الساحلية الواقعة

عليه وتقسيماتها اإلدارية والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية والسكنية فها ،واستعرضت الدراسة

الخطط التنموية الالزمة واألهداف التنموية المرتقبة والمخطط الهيكلي العام والشمولي للمدينة والمدن
المشابهة والمماثلة لها.
-6دراسة زياد عبد الرواضية( )2007بعنوان" :البتراء ،العقبة ،وادي رم" عمان ،األردن.
تناولت الدراسة البحث في األطر والمقومات التي يمكن ان تساهم في خلق إقليم سياحي متكامل في

موقع العقبة والبتراء ووادي رم ،بحيث تصبح منتجاً واحداً.

وقد ركزت الدراسة على الخدمات السياحية المتوفرة وقدمت إطاللة على البنية التحتية لهذه المناطق
وايضاح للموارد البشرية في األماكن المذكورة.
وتناولت الدراسة المقومات الموجودة فيها من حيث الجغرافية واآلثار وتشكيلة اإلقليم وتقسيماته

اإلدارية ،منوهاً الباحث إلي تاريخ هذه المنطقة واإلرث األثري الكبير الذي يمثل أجياالً من الحضارات

أرادت أن تحط رحالها في هذه المنطقة ألهميتها وحيويتها.

 _7دراسة عيسى درويش( )1998بعنوان :ركائز االستراتيجية في خدمة األمن القومي ،القاهرة.
تفيد هذه الدراسة أن اإلستراتيجية العربية ترتكز علي منظور قومي ال قطري ،وانها تري بأن

الخطر علي الجزء من األمة هو خطر علي الكل وأن اإلستراتيجية العربية ترتكز علي مجموع إمكانية
األمة وليس علي إمكانية هذا القطر أو ذاك وأن المواجهة مع العدو المحتمل هي مواجهة ثقافية
وسياسية وعسكرية وحضارية ،وتشير الدراسة الي عوامل تهديد األمن القومي العربي والتي منها
التجزئة واالنفصال في الوطن العربي ومسألة الحدود الوهمية بين األقطار العربية والخالف حول
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الحدود مع دول الجوار الجغرافي ومشكلة المياه واألقليات وزرع إسرائيل في قلب الوطن العربي

ومحاولة توسيع هذا الكيان اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وتكنولوجياً للسيطرة علي المنطقة العربية

بكاملها،وقد أوصت الدراسة بأنه يجب أن تركز إستراتيجية األمن القومي العربي علي إعداد الجيوش
والدخول في الصناعات اإلستراتيجية وتوسيع دائرة األصدقاء وتحييد الواليات المتحدة إذا أمكن وبناء

عالقات صداقة ومصالح مع أوروبا والصين وروسيا والهند والدول اإلسالمية واإلفريقية واخراج من
تغريهم إسرائيل بالتحالف معها من الدول اإلسالمية مثل تركيا ،وايقاف نفوذها في إفريقيا والدول

المنفصلة عن االتحاد السوفيتي سابقاً وكذلك وضع إستراتيجية لتبادل المصالح والمنافع.

 _8دراسة صالح الدباغ ( )1967بعنوان :السيادة العربية على خليج العقبة ومضيق تيران _ دراسة

قانونية.بيروت.

تبين هذه الدراسة ،باألسانيد التاريخية والقانونية ،حق العرب الثابت في خليج العقبة ومضيق

تيران ،وتبين ما تدعيه إسرائيل من حقوق لها في مياهه تحت ستار حرية المالحة ،مذكرة بعدم شرعية

الوجود اإلسرائيلي في فلسطين عامة ،وفي ساحل خليج العقبة خاصة الذي احتلته القوات اإلسرائيلية
بعد توقيع اتفاقية الهدنة مع مصر سنة 1949م ،وبينما كانت المفاوضات جارية لتوقيعها مع األردن،
وتعرض الدراسة في هذا السياق تطور قضية المالحة في الخليج خالل حربي 1956م و 1967م

وحق العرب في إغالق المالحة بوجه إسرائيل استناداً إلي أحكام القانون الدولي المتعلقة بحقوق
الدول في حالة الحرب كما تكشف دور كل من الواليات المتحدة وبريطانيا في فتح مضيق تيران أمام

المالحة اإلسرائيلية بعد العدوان الثالثي علي مصر سنة 1956م.
ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات:

علي الرغم من أن الدراسات السابقة قد أسهمت في مجال معرفة جوانب متعددة من شخصية خليج

العقبة ومنطقته بشكل عام،إال انه كان هناك جوانب قصور واضحة وتحتاج إلي دراسات أكثر عمقاً
وشمولية،إضافة إلي أن الدراسات السابقة كل علي انفراد تركز علي جانب معين من جوانب شخصية

الخليج ،فمن هذه الدراسات ما يركز علي تبيان األسانيد القانونية التي تدلل علي حق العرب الثابت في

خليج العقبة ،ومنها ما يركز علي التطور العمراني والسياحي والصناعي والتجاري في منطقة خليج

العقبة ،ومنها ما يتناول العوامل المؤثرة علي تعديل الحدود بين الوحدات السياسية المشكلة لمنطقة

خليج العقبة،ومنها ما يتناول دراسة السياسة اإلسرائيلية تجاه منطقة القرن اإلفريقي وأثرها علي األمن

القومي العربي كمنطقة مجاورة ومؤثرة والعبور اإلسرائيلي إليها البد وان يمر من خالل منطقة خليج

العقبة ،بينما ما يميز دراستنا عن غيرها من الدراسات هو أنها تبين أهمية منطقة خليج العقبة
اإلستراتيجية بالنسبة للدول الواقعة علي خليج وتعكس المقدرات والموارد االقتصادية في المنطقة كما
تبين التوتر في العالقات والحروب التي شنتها إسرائيل ضد الدول العربية ونتائجها لضمان حرية
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المالحة لسفنها وتعكس الدراسة األطماع اإلسرائيلية في البحر األحمر وفي قارة إفريقيا واثر ذلك علي

األمن القومي العربي ،وتقوم الدراسة علي تحليل مصادر ومقومات األطماع اإلسرائيلية في منطقة
خليج العقبة والمناطق اإلستراتيجية المتاخمة له ،والفكر الصهيوني واإلسرائيلي المؤدي إليها،كما

وتطرح الدراسة رؤية استشرافية للمنطقة ورؤية إستراتيجية لمواجهة إسرائيل وأطماعها في المنطقة في

أبعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية.
 1.9مصطلحات الدراسة:
 -1خليج العقبةThe Gulf of Aqaba:

خليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر األحمر ،يقع شرق شبه جزيرة سيناء ،تمتلك مصر واسرائيل،

واألردن ،والسعودية سواحل على هذا الخليج ،سمي بخليج العقبة نسبة إلى مدينة العقبة الواقعة علي
ساحله

الشمالي في اللغة العبرية يشار إلي الخليج أيضا باسم "خليج إيالت" نسبة إلي مدينة إيالت

المجاورة للعقبة ،يبلغ طول خليج العقبة من مضيق تيران جنوباً إلي وادي عربة شماالً  110ميال أما
عرضه فيتراوح بين  8-17ميال ،في الجهة الشمالية من الخليج تقع أربع مدن هامة كمدينة حقل في

السعودية ،طابا في مصر ،والعقبة في األردن ،و ايالت في إسرائيل. 2004 p.2)، (Monismith
 -2مضيق تيرانthe Straits of Tiran:

مضيق تيران هو ممر مائي عرضه  4.5كيلومتر بين شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب،
ويفصل خليج العقبة عن البحر األحمر ،وتوجد في المضيق جزيرتان سعوديتان في الممر المائي وهما
تيران وصنا فير ،يطلق عليه مضايق تيران ،وذلك الحتوائه أكثر من مضيق ،إذ أن هناك مضيقان
أوسعهما بين مدينة شرم الشيخ بسيناء وجزيرة تيران ،وفيه ممران أعمقهما وأوسعهما هو ممر إنتربرايز

إلى الغرب (عمقه 950قدم) وممر جرافتون المحفوف بالشعاب المرجانية (عمقه240قدم) ،والمضيق
اآلخر بين جزيرة صنا فير وجزيرة العرب ضحل (عمقه54قدم) وممره ضيق.
 -3األمن القومي العربيArab National Security:
يمكن تعريف األمن القومي العربي بأنه قدرة األمة العربية علي حماية كامل التراب العربي
ومنجزاتها وقيمها من التهديدات سواء كانت تلك التهديدات موجهة لقطر عربي بعينه أو لألمة كلها

(حوات،2002 ،ص.)5
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-4األمن اإلقليمي :Regional Security
هو اصطالح أكثر حداثة برز بشكل واضح ما بين الحربين العالميتين ليعبر عن سياسة مجموعة

من الدول التي تنتمي إلى إقليم واحد يسعى من خالل وضع وتنظيم تعاون عسكري لدول ذلك اإلقليم

إلى منع أية قوة أجنبية أو خارجية من التدخل في ذلك اإلقليم فهو نوع من التحالف بين دول إقليم

معين لتنظيم الدفاع عن ذلك اإلقليم وجوهر هذه السياسة هو التعبئة اإلقليمية من جانب والتصدي

للقوى الدخيلة من جانب آخر وحماية الوضع القائم من جانب ثالث(المشاط،1989،ص.)15
-5المياه اإلقليميةTerritorial Waters:

هي ذلك الجزء من المياه التي تالصق ساحل الدولة المطلة على البحر ،وتعتبر جزء ال يتج أز من

بنية الدولة شأنها في ذلك شأن األقاليم األرضية ،حيث تمارس الدولة عليه حقوقها كافة ،كما تسري

فيه سائر أنظمتها وقوانينها ،فتستثمر ثرواتها ،وتدافع عنها عند تعرضها العتداء خارجي ،كما تشكل
حدود سياسية بين الدول (البلوى ،2014 ،ص.)112
ً

-6اإلستراتيجية" Straigus :
هي كلمه مشتقه من استراتيجوس "  " Straigusاليونانية بمعنى قائد ،وكانت تستخدم في الماضي
للداللة على فن إعداد المعارك ،أي الخطة العامة لحمله عسكريه كاملة ،ثم تطور المصطلح ليصبح

العلم والفن الذي بموجبه يمكن تجنيد كافة اإلمكانات والقدرات البشرية سواء كانت اقتصاديه أم سياسية

أم عسكريه من اجل بلوغ مكانه قوية يمكن بها تحقيق الهدف سلمياً وبدعم من القوات المسلحة.
(هارون )1998،307،أي أنها خطط أو طرق للوصول إلى هدف معين على المدى البعيد اعتمادا
على التكتيكات واإلجراءات األمنية في استخدام المصادر المتوفرة في المدى القصير.

-7نظام المرور العابر:Transit System
يعتبر نظام المرور العابر من األنظمة التي استحدثتها اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام

1982م ولم يكن من األنظمة المالحية المعروفة من قبل ،وقد استخدمت المشروعات التي نوقشت في

المؤتمر الثالث لقانون البحار تعبير (المرور العابر) لمحاولة التوفيق بين االتجاهات المتعارضة التي
سادت مناقشات موضوع المرور عبر المضايق المستخدمة للمالحة الدولية.

وعرفت الفقرة الثانية من المادة ( )38من االتفاقية المرور العابر بأنه " ممارسة حرية المالحة
والتحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل والسريع في المضيق " (المادة  38من االتفاقية الثانية

لقانون البحار 1982م).
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-8المرور البريءInnocent Passage :

الذي ال يجوز وقفه والذي يطبق في المضايق التي تصل البحر اإلقليمي لدولة أجنبية للبحر

العالمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة ،ويشمل المالحة عبر البحر اإلقليمي لغرض االجتياز فقط

دون الدخول للمياه الداخلية ،أو زيارة ميناء يقع خارج المياه الداخلية ،أو التوجه من والى المياه
الداخلية إلى ميناء آخر ،وان يكون المرور متواصالً وسريعاً مع أماكن التوقف والرسو إذا كان هناك
ما يستدعي ذلك ،ويكون المرور بريئاً إذا كان ال يضر بسالمة الدولة الساحلية أو بأمنها ،وتلتزم كافة

السفن التي تمارس حق المرور البريء أن تمتنع عن أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سيادة

الدولة الساحلية ،أو مناورة أو تدريب بأي نوع من األسلحة ،وأي عمل من أعمال التلوث المقصود،
وعن إطالق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها عليها ،وعن إطالق أي جهاز عسكري يستهدف المساس
بالدولة الساحلية وعن أي نشاط ليست له عالقة مباشرة بالمرور ( الطائي،2006 ،ص .) 3

 -9البحر الميت"The Dead Sea":
بحيرة مالحة على الحدود بين فلسطين واألردن ،ويجرى إليها نهر األردن ،ويعتبر أكثر األجسام
المائية انخفاضا في العالم كله ،إذ يبلغ انخفاضه عن منسوب سطح البحر  395متر ،والبحر الميت
يحتفظ بكل األمالح الذوابه التي تحملها إليه الينابيع الحارة ونهر األردن ،ومن هنا فان نسبة ملوحة

مياهه قد تبلغ حتى عند سطحه حوالي  ،%28طوله  80كم ،وأقصى عرض له  17.5كم ،مساحته

 1049كم( 2شربل)1998،92،
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الفصل الثاني
الضوابط التارخيية واجلغرافية خلليج العقبة.
 ملبحث عل :وض ب -ملبحث وثاني :وض ب

و ارخيي ملنطق لليج وعقب
جلغر في ملنطق لليج وعقب

 -ملبحث وثاوث :مل ر وطبيعي ع ملقدر ت وسياحي .

 2.1تمهيد:
رغم أن خليج العقبة والمنطقة المحيطة به لم يكن ذات أهمية اقتصادية كبيرة في حد ذاتها ،إال

أن األهمية السياسية والعسكرية لهذه المنطقة أخذت في التصاعد بعد ظهور األطماع الكبيرة في
السيطرة علي الخليج ومنطقته من الدول الكبرى واإلمبراطوريات المتعددة عبر التاريخ ،التي سعت
جاهدة للسيطرة عليه واحتواءه ،وبرزت أهمية المنطقة بشكل واضح علي مر العصور ،السيما بعد

افتتاح قناة السويس المصرية عام 1869م حيث ربطت موانئ الشرق بالغرب.

يناقش هذا الفصل بشكل موجز األهمية التاريخية والجغرافية للمنطقة ولخليج العقبة بالنسبة

للدول المشاطئة له ،ويحول إيضاح الفترات التي ازدادت فيه أهمية المنطقة والفترات التي قلت فيها هذه

األهمية ،وابراز أهم المعالم الجغرافية للمنطقة وأبرز المدن المطلة علي الخليج ،واهم الجزر والمضائق

الواقعة في مياهه ،وعرض بعضا من المقومات والمقدرات الطبيعية والسياحية التي تتميز بها المنطقة.
2.2الـــمــــبـــــحث األول:
الضوابط التاريخية لمنطقة خليج العقبة:

كانت منطقة خليج العقبة مع بداية القرن العشرين مكونه من قرى صغيرة ،وكانت العقبة قرية
صغيرة يسكنها حوالي  350شخصاً ،ويتردد عليها البدو من وقت إلى آخر ،كما كانت نويبع عبارة

عن قلعة صغيرة لها سور تحيط به أكواخ حجرية يسكنها الجنود وعائالتهم؛ كذلك حال قرية ذهب؛ أما

نبق (نبك) فقد استخدمها تجار المواشي درباً لهم في رحالتهم بين الحجاز ومصر ،حيث كانوا يأتون
إلى ميناء الشيخ حميد ،ليعبروا الخليج حتى نبق ،ثم يقطعون سيناء إلى السويس؛ كذلك الحال في قرى
حقل ومقنا وأم الرشراش ،فقد كانت قرى صغيرة أيضاً ،أما جزيرتي تيران وصنافير اللتان تقعان جنوب
خليج العقبة عند مدخلة ،فكانتا خاليتان ،بينما تواجدت في جزيرة فرعون خرائب قلعة صالح

الدين(مهنا،2001،ص.)32

خليج العقبة هو جزء من الصدع الكبير الذي أصاب القشرة األرضية والذي يضم البحر

األحمر وخليج العقبة ووادي عربة والبحر الميت ونهر األردن وبحيرة طبرية وهو يحد سيناء الجنوبية
من الشرق ويمتد في منطقة بتراء العربية شماال إلى الشرق من خط عرض28الي 29.30شماال.ويمتد
امتدادا طوليا في شبه جزيرة سيناء من جنوب الجنوب الغربي إلي شمال الشمال الشرقي فاصال بذلك

بين المملكة العربية السعودية شرقا ومصر غرباً (سلطان ،1967 ،ص.)78

ويعتبر االدوميون أول من أقام واستعمل ميناء العقبة الذي يقع على رأس الخليج في التجارة

والمالحة الدولية وذلك باستخدامه في تصدير النحاس الذي تم استخراجه وتعدينه في المنطقة وتدل
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الحفريات األثرية في المنطقة على أن الخليج ومينائه العقبة كان حلقة الوصل مع الكثير من الدول
والممالك القديمة (المنزالوي،2010،ص.)11

وقد عرف خليج العقبة قديما باسم "خليج لحيان" نسبة إلي بني لحيان الذي كان لهم السيطرة عليه

وعلى جواره منذ القرن الخامس وحتى القرن الثالث قبل الميالد ،ثم عرف بعد ذلك باسم (بحر الملح)

كما أطلق عليه (بحر القلزم) نسبه لمدينه القلزم على الخليج الثاني ،وفي المصادر القديمة أطلق اسم
(بحر سوف) على الخليج وقيل على البحر األحمر بأكمله ،وعرف أيضا باسم خليج إيله وخليج
االيالنين (علي،1964،ص.)142

وقد لعبت مدينه العقبة على رأس الخليج والبحر األحمر دو اًر لـه أهميـة كبيـرة فـي تـاريخ العـالم القـديم

والوسيط والحديث وكانت نافذة الشام على الجنوب العربي وافريقيـا والشـرق األوسـط علـى الخلـيج ولـذلك

جـ ــاءت المحـ ــاوالت المتكـ ــررة للسـ ــيطرة علـ ــى الخلـ ــيج واخضـ ــاعه ،وكـ ــان للفراعنـ ــة واإلغريـ ــق والبطالمـ ــة

والس ـ ـ ـ ــلوقيين ث ـ ـ ـ ــم الروم ـ ـ ـ ــان والبيـ ـ ـ ـ ـزنطيين والف ـ ـ ـ ــرس دوره ـ ـ ـ ــم العس ـ ـ ـ ــكري والتج ـ ـ ـ ــاري والمالح ـ ـ ـ ــي في ـ ـ ـ ــه

(غوانمة ،1984،ص.)17

ويعتبر خليج العقبة من أهم الخطوط المالحية التي ربطت قارات العالم القديم ببعضها البعض،

إضافة إلي أن ميناء العقبة(إيله)كان يربط بين الطريق التجاري البري الذي يأتي من الشام والحجاز
ومصر والمغرب العربي وبين الطريق المالحي الذي يصل الهند وشرق وجنوب أسيا وافريقيا ،ويعتبر

الخليج ومدينة العقبة نقطة اتصال بين قارتي أسيا وافريقيا وبين مغرب العالم العربي واإلسالمي وبين

مشرقه (البشاري ،1873 ،ص.)178

وقد كان خليج العقبة منذ أقدم العصور حتى مطلع القرن العشرين يعتبر خليجاً وطنياً تابعاً لمصر،
تضمه شواطئها،وقد عني المصريون القدماء بمنطقة العقبة وشبه جزيرة سيناء منذ أقدم العصور ،وقد

أطلقوا عليها اسم (توشويت) أي أرض الجذب والعراء ،وقد كانت سيطرة المصريين علي المنطقة

سيطرة كاملة ،قاموا باستغالل المنطقة واالنتفاع بها في استخراج المعادن منها كالفيروز،
والنحاس،والحديد ،وقد دونوا على الصخور أخبار غزواتهم وحمالتهم للبحث عن المعادن في المنطقة
كما تدل علي ذلك اآلثار التي تركوها الفراعنة في المنطقة ،وقد سكن بني إسرائيل منطقة مصر

وخليج العقبة فتره زمنية غير بسيطة ،وفي عهد الملك "سليمان "أنشا بنو إسرائيل ميناء سموه "عصيون

جابر" أوزيون جابر عند رأس خليج العقبة(وقد يكون ميناء العقبة الحالي أو بالقرب منه) وقد استثمره

سليمان عليه السالم في دعم دولته واقتصاده واالنفتاح علي بقية دول العالم وبخاصة شرق وجنوب

أسيا وسواحل إفريقيا الشرقية فانشأ فيها أسطوال تجاريا كبي ار،وقد عرف الخليج بأنه خليج "إيله"في

العصور الوسطي ،تم زال حكم بني إسرائيل باستعادة االدوميون حكمهم وسيطرتهم علي المنطقة وكان
ذلك في النصف األخير من القرن العاشر قبل الميالد ،ثم جاء حكم األنباط ليحتل خليج العقبة أهمية
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كبيرة عندهم لتحكمه في الطرق المارة شماال وجنوبا وشرقا وغربا وقد تميزت مملكتهم بممارسة أهلها

للتجارة ،تم استولي علي المنطقة الرومان وأقاموا إمبراطوريتهم وأصبحت المنطقة والية رومانية ،وانتهي
عهدهم بقدوم اإلسالم والفتح اإلسالمي لتعود لمنطقة خليج العقبة سابق مجدها مرة أخرى لوقوعها علي

طريق الحج البري القديم بين مصر وشمال إفريقيا والحجاز (سلطان،1967،ص.)11

وفي العصر اإلسالمي كان لخليج العقبة أهمية كبيرة ليس فقط على مستوي التجارة الدولية وانما

أيضا على مستوي التجارة الداخلية والمحلية ،وشكل حلقة وصل بين موالي الدولة اإلسالمية المختلفة

(المنزالوي ،2010،ص )22وظل يخدم حركة التجارة والمواصالت الدولية قرونا عديدة متعاقبة،
وبرزت أهمية موانئ الخليج في ميناء العقبة والسويس كمينائين هامين مؤثرين في حركة التجارة الدولية

(غوانمة ،1984 ،ص )17وجعل من مدينة العقبة الواقعة علي رأس الخليج حامية رئيسة للقوافل
التجارية وطرق الحجيج (صفوان ،1988،ص.)33

أما الصليبيون فقد سيطروا علي خليج العقبة وميناؤه أكثر من خمسون عاماً وازدادت حدة تدخلهم

في تجارة الخليج والبحر األحمر ومهاجمة السفن والسواحل اإلسالمية واعتداءهم على القوافل

التجارية،وقوافل الحجاج القادمة إلي الجزيرة العربية،مستخدمين ميناء العقبة كرأس حربة ونقطة انطالق

لهم (القلقشندى،1915،ج،7ص.)445

وقد عمد الصليبيون علي تقطيع أوصال العالم اإلسالمي باحتاللهم العقبة جنوب األردن ليمنعوا أي

وحدة أو اتصال أو تعاون بين الشام ومصر ،وقد وقفت إمارة الكرك الصليبية بحصونها العديدة،سدا
قويا يمنع أي اتصال بين القاهرة ودمشق وبغداد والحجاز،ولم يكن هناك سبيل أخر للوصول إلي

دمشق من العراق إال عن طريق الرحبة والبر .ومن القاهرة إال عن طريق البر عبر الصحراء،ولم يكن

المرور من هذه المسالك يتم دون أن يتعرض المسافر ألخطار جسيمة من كمائن الفرنجة الذين

يحاولوا إحكام السيطرة على البالد وعلي حركة المرور والسفر واالتصال،وقد القى التجار والمسافرون
المشاق الصعبة والمخاوف العديدة في سلوك هذه الطرق النائية القريبة من الصحراء،إذ كثي ار ما كانوا

يتعرضون

لغارات

العربان

الذين

ال

يترددون

في

نهب

ما

يحملونه

من

أموال

وبضائع(غوانمة،1982،ص. )36
لذلك كان من أهم أولويات القائد اإلسالمي (صالح الدين األيوبي ) تحرير ميناء العقبة وازالة تحكم

الصليبيون بخليج العقبة،ولكن ظروفه لم تكن تساعده علي تنفيذ خطته والبدء بتحرير المنطقة ،فقد

حارب على عدة جبهات،منها جبهة مصر التي عانت تنازع األمراء والوزراء ومكائدهم،وجبهة الشام
التي تعاني صراعات داخلية وخارجية تحتاج إلي تفرغ صالح الدين لها ،هذا فضال عن جبهة

الصليبين المفتوحة علي مصراعيها من خالل الهجمات الصليبية المكررة علي مصر وعلي القوافل

التجارية،ولذلك قام صالح الدين بتأجيل خطة معركته مع الصليبين في المنطقة ،إال أن خروج أهله مع
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قافلة من دمشق قاصدة مصر عبر العقبة،وخوفه عليهم من األسر،جعلته يسرع في خطته لتحرير

العقبة وتامين الطريق بين مصر والشام وكان ذلك بخطة محكمة ،خطة عسكرية وعبقرية ضمنت له
شن وخوض معركته ضدهم بح ار و وب ار في آن واحد ،وذلك لوجود قلعتين في العقبة قلعة بحرية في

جزيرة فرعون،وقلعة برية علي الساحل ،ولقد وظف صالح الدين كافة الخبرات والعقول والمعارف

واإلمكانات في هذه المعركة الحاسمة لضمان االنتصار فيها ،وفعال تم ذلك في العشر األوائل من ربيع

اآلخرة سنة (566ه1170.م) (أبو شامة،2002،ص.)67
وبعد إنهاء الوجود الصليبي في العقبة كانت المدينة في حالة خراب ودمار فعمد المماليك إلى إعادة

إعمارها وتأهيلها لتعود لسابق عهدها فقامت شجرة الدر بافتتاح طريقها البري عندما قادت قافلة الحج
المصرية عام"645ه"1248-وتأكيدا على إحياء المدينة وطريقها البري قام أيضا الظاهر بيبرس بزيارة

الكعبة المشرفة عبر العقبة حامال معه كسوة الكعبة ،ولقد شهد ميناء العقبة في العهد المملوكي نشاطا
وتطو ار ملحوظا متزامنا مع النشاط التجاري والمالحي في البحر األحمر ،فقد شجع المماليك التجارة

والسياحة ،وأقاموا وانشئوا الخانات(الفنادق)على طول طرق المواصالت واالتصاالت في مصر والشام
خدمة لحركة التجارة الداخلية والخارجية في المنطقة (سلطان ،1967،ص.)12
وانتهى عهد المماليك بعد أن اجتاحت جيوش العثمانيين الشام واشتبكت مع الجيش المملوكي بقيادة

قلنصوه الغوري في معركة مرج دابق عام922هجري انهزم الممالك وقتل قلنصوه وسقطت مصر تحت
الحكم العثماني.
وبعد ذلك ورثت الدولة العثمانية الصـراع علـي تجـارة البحـر األحمـر ومنطقـة العقبـة،ووقع مينـاء
العقبة في تلك الفترة تحت رحمة الظـروف العسـكرية والسياسـية واالقتصـادية للدولـة العثمانيـة ،وفـي تلـك
الفتـرة اســتمر الصـراع علــي المالحــة فــي خلــيج العقبــة والبحــر األحمــر وبلــغ ذروتــه عنــدما ظهــر الوجــود
الفرنسي واالنجليزي في البحر األحمر في القرن الثامن عشـر ،ليعقـد المشـكلة السـيما بعـد تمـرد مماليـك
مصــر علــي التعليمــات العثمانيــة وعقــدهم اتفاقيــات تجاريــة ومالحيــة فــي البحــر األحمــر ،ســمح بموجبهــا

للم اركــب االنجليزيــة بالرســو فــي مينــاء الســويس،وهكذا بــدأ الصـراع وصــدرت الفرمانــات العثمانيــة تـرفض
هــذه االتفاقيــات ،وعلــي اثــر ذلــك أصــدر الســلطان العثمــاني عبــد الحميــد فرمانــا ،لضــم ســيناء للســيادة

العثمانيــة واخراجهــا مــن حــدود مصــر ،وتســليم القــالع الحجازيــة ومــن ضــمنها قلعــة العقبــة مــن الحكومــة

المصرية ،ومع ذلك بقي خليج العقبة ضمن الصراعات الدولية ورغـم صـراع الدولـة العثمانيـة علـي إبقـاء
سيطرتها علي الخليج وعدم السماح بحرية المالحة الدولية فيه بدأ التسـابق بـين العثمـانيين والبريطـانيين

عل ــي س ــيناء وخل ــيج العقب ــة ،فأقام ــت تركي ــا الحص ــون العس ــكرية ف ــي سـ ـيناء وش ــرق خل ــيج العقب ــة وردت
بريطانيا بإرسال بوارجها البحرية الي طابا ،وكاد أن يحصل الصدام بينهما ،لوال أنه تم احتـواءه وعقـدت

اتفاقيـة الحـدود فــي طابـا علــي أثـر ذلــك عـام  1906بــين الطـرفيين ،وبموجبهــا خرجـت ســيناء مـن حــدود
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الدولــ ــة العثمانيـ ـ ــة لتعــ ــود لمصـ ـ ــر ،وبقيـ ـ ــت طابــ ــا تتبــ ــع العقب ـ ــة التـ ـ ــي تتب ـ ــع الدول ـ ــة العثمانيــ ــة بـ ـ ــدورها

(شقير،1986،ص. )204

وفي عام 1914م أخلت مصر سيناء وقامت الدولة العثمانية باحتاللها لتقوية موقعها

العسكري في الحرب العالمية األولى ،وقد طال العقبة والمنطقة بشكل عام في هذه الحرب نصيبا واف ار
من القصف الذي أدي إلى تدمير جانب كبير من القلعة إضافة إلى عدد كبير من المنازل في المدينة،
وفي هذه األثناء برزت أهمية خليج العقبة وميناؤه كمدخل بحري جنوبي لفلسطين والشام لذلك وضعت

القوات الفرنسية والبريطانية نصب

أعينها احتالل الخليج والسيطرة عليه لكنها فشلت عدة مرات

بفضل دفاع الدولة العثمانية عنه (النمر ،1971،ص .)26
وبعد فشل القوات البريطانية في احتالل الخليج والميناء لعدة مرات ،كانت القوات والجيوش

العربية تزحف من الشمال باتجاه الخليج ودارت معارك شرسة مع األتراك أسفرت أول معاركها إلي قتل
ثالثمائة جندي واسر مائة وستين آخرين،ثم استمر زحف الجيوش العربية ودارت معركة بينهما في (أم

نصيلة)ومناطق أخرى أفضت إلي استسالم تركيا ودخول القوات العربية إلي العقبة ووصلت إلي الخليج
في السادس من تموز عام 1917م ،وبعد دخول القوات العربية إلي العقبة وتمركزهم فيها برزت من

جديد أهمية ميناء العقبة،فكان أول استخدام له هو بناء معسكر للجيش علي شواطئ الخليج،ومن ثم

استقبال السفن فيه حيث كانت أول سفينة ترسو فيه الباخرة البريطانية (دفرين) والتي أرسلها الجنرال

اللنبي إلي العقبة محملة بكميات كبيرة من المؤن والذخيرة ،وبعد ذلك وصلت البوارج البريطانية
والحملة البريطانية إلي المنطقة وقد لعب الخليج دو ار بار از في دعم الحملة العسكرية وشكل نقطة

إمداد رئيسية في دعم الحملة البريطانية،ثم رجع الخليج يعج بالسفن والبوارج التي تنقل الجنود والمؤن
والسالح والمتطوعين إلي العقبة (ماضي،1988،ص.)32

حيويا للجيوش العربية أثناء زحفها إلى الشمال ،حتى انتهى عملها
وبقي خليج العقبة يشكل شرياناً
ً
بانهيار الحكم الفيصلي في دمشق عام 1918م ،وعاد ميناء العقبة ميناءا داخليا يخدم سفن الصيد

المحلية والبضائع المحلية التي تجلبها مراكب أهالي العقبة الشراعية والتي كانت تجلب البضائع من
الموانئ المصرية والحجازية إلى ميناء العقبة (النمر ،1971،ص.)53
علــى الــرغم مــن تحــول المينــاء إلــى مينــاء محلــي وت ارجــع أهميتــه وبالتــالي ت ارجــع أهميــة منطقــة

وخليج العقبة بشـكل عـام فـي تلـك الفتـرة إال أن ذلـك لـم يبعـدها عـن األطمـاع الدوليـة ،فقـد عـادت مسـالة

الســيادة علــي الخلــيج الــي الواجهــة فــي بدايــة القــرن العش ـرين عنــدما ظهــرت األطمــاع الصــهيونية فــي
المنطقــة لتــدخل خلــيج العقبــة مــن جديــد فــي دائ ـرة االهتمــام الــدولي ،فمــع بدايــة المخططــات الصــهيونية

إلقامة وطن قومي لليهود في فلسطين حرص الصهاينة علي تحديد حدود فلسطين،ولم يقتنعوا بحدودها
التاريخيــة والجغرافيــة ،فــي البدايــة حرص ـوا علــي شــملها لش ـرقي األردن بوعــد بلفــور إلقامــة وطــن قــومي
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لليهود في فلسطين،وعندما فشلوا في ذلك عمدوا إلي محاولـة مـدها نحـو الجنـوب لتتصـل بخلـيج العقبـة،

وذلــك لضــمان إقامــة مــوطئ قــدم لهــم علــي البحــر األحمــر؛ ليكــون منفــذا بحريــا جديــدا يصــلهم بم ـوانئ

شرقي أسيا وافريقيا دون الحاجة لعبور قناة السويس ،،إال أنهـم لـم ينجحـوا فـي ذلـك ،وبعـد صـدور صـك

االنتداب علي فلسطين عام1922م بوشر في تحديد حدود فلسطين فاقتطع النقب وجزء من وادي عربة
والحقــا بفلســطين،وكانت منطقــة العقبــة آنــذاك تابعــة لحكــم الش ـريف حســين بــن علــي فــي الحجــاز الــذي

رفــض كــل هــذه الترتيبــات ،وتواصــلت أطمــاع الصــهاينة فــي خلــيج العقبــة والبحــر األحمر،وهــذا مــا عبــر
عنه بن غوريون في أول تصريح له مسجل عام 1933م عندما قال ":إن العقبة وموقع إيالت التاريخي

(أم الرشراش) سيسمح لنا بالتمركز في الخليج(العقبة)والبحر األحمر" (الديب،1979،ص.)56
وقد كانت فلسطين تطلق علي مساحة من األرض تفوق بكثير حدود فلسطين المعروفة

جغرافيا ،وفي ذلك يقول هرتزل في مذكراته (أن الشعار الذي يجب أن يرفع هو فلسطين داوود

سليمان) وتكون المساحة التي يريدها هرتزل بذلك تمتد من الفرات إلي النيل " أي إسرائيل الكبرى كما
يدعون (الحباشنة،1998،ص)74

علي أي حال لم يقتنعوا بحدود فلسطين وحاولوا مدها نحو الجنوب لتتصل بخليج العقبة،

ولتنفيذ مأربهم والوصول إليه قام اليهود قبل عام  1939بشراء أراضي في منطقة العقبة ،كما وامضي

حاييم وايزمان معظم الوقت عند مقابلته الرئيس األمريكي "ترومان" عام  1947إلقناعه بأن يكون
النقب عند التقسيم من حط إسرائيل ،لحاجتهم لذلك في خدمة أغراضهم التوسعية واألمنية.
لم ينتظر اليهود طويال لتحقيق أحالمهم في الوصول إلي خليج العقبة والسيطرة عليه والتحكم
به ال سيما بعد صدور قرار التقسيم  ،1947ففي عام 1948سقطت فلسطين بأيدي العصابات

الصهيونية،وحدثت مؤامرة االستيالء علي منطقة أم الرشراش الواقعة علي خليج العقبة،بينما كان الوفد

األردني يجري محادثاته بخصوص اتفاقية الهدنة في جزيرة رودس،عندما اصدر الجنرال االنجليزي

جلوب،قائد الفيلق العربي باألردن،بسحب القوات األردنية من مناطق رأس النقب وأم الرشراش إذ
تقدمت القوات اإلسرائيلية علي الطرق التي أخلتها القوات األردنية رغم الهدنة وتوقف القتال ،ووصلت

إلي منطقة أم الرشراش واستولت عليها في /10مارس1949/م دون قتال ،وبذلك اطلوا علي خليج

العقبة ومضيق تيران ،وفرضوا واقعا جديدا علي المنطقة ،وفي عام  1951م أقامت إسرائيل ميناء

إيالت علي خليج العقبة بمحاذاة مدينة وميناء العقبة األردني (البلوى،2014،ص. )34

كان االستيالء اإلسرائيلي على منطقة إيالت مطلبا استراتيجيا وحيويا لها وذلك من خالل ما

عبر عنه أحد قادتها العسكريين حين قال"ال بد من السيطرة على منطقة النقب بأكملها ،وخاصة منطقة

رأس النقب ،والوصول إلي ساحل البحر األحمر والسيطرة علي أم الرشراش لنصل إلى منفذ بحري
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علي البحر األحمر ليكون لنا رئة نتنفس منها ونطل بها علي العالم في الشرق وتسير من خاللها

أساطيلنا البحرية"(الزغبي ،1990،ص.)75

باحتالل إسرائيل الم الرشراش (إيالت حاليا) أصبح لها منفذ علي البحر األحمر ،وباشرت

اعمالها إلقامة ميناء إيالت ،هذا وقد أسفرت جولة الصراع العربي اإلسرائيلي األولى عن نجاح إسرائيل
في فرض وجودها بالقوة مدعومة من القوى الغربية ،وذلك بعد قبول العرب توقيع اتفاقيات الهدنة في

ردوس ،وقبول إسرائيل العضو رقم ( )59باألمم المتحدة ،وظهور عديد من المشكالت منها مشكلة

الالجئين،والمقاطعة العربية اإلسرائيلية ،وحق المرور في الممرات المائية،وتغيير الحدود،

واتخاذ

إسرائيل مبدأ األمر الواقع كإستراتيجية لها ،وقصور نظام الهدنة،وضعف التنسيق والتعاون
العربي،وتبني العرب سياسة ال صلح مع إسرائيل(العارف،1956،ص.)282

وعلي أثر احتالل أم الرشراش اتخذت مصر العديد من اإلجراءات لحرمان الكيان الصهيوني
من االستفادة من احتاللها أم الرشراش ومن هذه اإلجراءات إغالق خليج العقبة في وجه المالحة

اإلسرائيلية ،ومنع وصول أية سفينة إليها ومصادرة البضائع منها واالتفاق مع السعودية باحتالل أو
استئجار جزيرتي تيران وصنافير علي مدخل خليج العقبة لتشديد الخناق علي الكيان الصهيوني ومنع
أي خروقات لإلغالق (الدباغ ،1967 ،ص.)29

وبالرغم من هذه اإلجراءات المصرية إال أن إسرائيل استمرت في احتاللها الم الرشراش وأقامت
مدينة إيالت وميناء إيالت ،الذي ظل محاص ار حتى عام 1956م ،ما حدا بإسرائيل وحلفائها شن

العدوان الثالثي علي مصر والذي كان من أهم أهدافه تحقيق حرية المالحة في خليج العقبة ،فتقدمت

المدرعات اإلسرائيلية وعبرت خط الهدنة في شهر تشرين الثاني من عام1956واحتلت القوات

اإلسرائيلية أجزاء كبيرة من سيناء وشرم الشيخ وجزيرتي تيران وصنافير،بعد ذلك انسحبت القوات
اإلسرائيلية من المناطق التي احتلتها واستبدلت بالقوات الدولية مكانها في شرم الشيخ،بعد أن تم االتفاق
علي السماح للسفن اإلسرائيلية والسفن األخرى بالمرور في خليج العقبة.

ومنذ ذلك التاريخ اخذ ميناء إيالت باالزدهار والتطور التدريجي ونمت معه مدينة إيالت،واخذ

يقوم بدور محوري وحيوي في تجارة دولة إسرائيل الخارجية ،وبخاصة مع دول شرقي إفريقيا وجنوب

شرق أسيا واستراليا،وتم ربط مدينة إيالت بمدينة بئر السبع ومينائي اسدود وعسقالن علي البحر

المتوسط بطرق رئيسية معبدة تخترق إقليم النقب وتنقل البضائع عبر هذه الطرق بالشاحنات الضخمة،
كما تم ربط إيالت بمنشئات البوتاس في اسدود وبمركز المفاعل النووي في ديمونة بطرق رئيسية

معبدة أخرى تخترق وادي عربة وتربط إيالت أيضا بمناجم الفوسفات في النقب (الموسوعة الفلسطينية
ج ،1ص .)338
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 2.3الـمـبـحث الـثـانــي:
الضوابط الجغرافية:
يقع خليج العقبة إلى الشرق من شبه جزيرة سيناء والي الغرب من شبه الجزيرة العربية ويقع

بين دائرتي عرض  30-28درجة شماال وخطي طول 36-34شرقا يبلغ طول خليج العقبة
نحو110ميال بحرياً ويتراوح عرضه بين  8ميال في أضيق نطاقه عند رأس الخليج وبين 24ميال في
أوسع نطاقه ما بين بلدة مقنة شرقا وجنوب ميناء دهب غربا ،أعمق نقطة في الخليج ( )1850متر

تحت سطح البحر ،تشغل سواحله ثالثة أقطار عربية هي المملكة العربية السعودية ومصر والمملكة
األردنية باإلضافة إلى فلسطين المحتلة.
سمي الخليج بـ (خليج العقبة) نسبة إلى مدينة العقبة الواقعة علي ساحله الشمالي ويشار إليه
بخليج إيالت نسبة إلى مدينة إيالت ،المجاورة للعقبة .ويوجد عند كتفي الخليج عند مدخله جنوبا
أرخبيل صغير يشمل على عدد من الجزر الصخرية الصغيرة تبلغ حوالي  30جزيرة كانت تابعة كلها

للملكة السعودية أكبر هذه الجزر ،جزيرتي تيران صنا فير وهما اللتان تتحكمان في مداخل خليج العقبة
(سلطان ،1967 ،ص.)3
 2.3.1أبرز الجزر الواقعة في خليج العقبة وتلعب دو ار هاما في التحكم في المالحة في الخليج:
-1جزيرة تيران:
وهي جزيرة كانت تتبع السيادة السعودية تم تأجيرها لمصر ألغراض دفاعية ،ومازالت تحت
السيطرة المصرية حتى اليوم ،تقع عند مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر

األحمر ،ضمن دائرة عرض َ2ْ7.56شماال وخط طول 3ْ4.3َ3شرقا ،وتبعد مسافة 4-3اميال عن
الشواطئ السعودية ،وتبعد مسافة 6.43كيلومتر عن شاطئ سيناء وتبلغ مساحتها 39.5كم 2وتسمي

أيضا بثيران ويبلغ طولها  11.27كيلومترات وعرضها 8.046كيلومتر ،وتتكون من صخور القاعدة
الجرانيتية القديمة ،وتنحدر طبوغرافيا بشكل عام في اتجاه الشمال والشرق،بينما تمتد سلسلة من التالل

الجرانيتية المنعزلة بمحاذاة سواحلها الغربية،وأعالها جبل تيران الذي يصل ارتفاعه إلي 526متر فوق

سطح البحر في جنوب الجزيرة الغربي،وتكون مع بعض الجزر وبعض الشعب المرجانية القائمة
وبعض الصخور ما يعرف بمضايق تيران،التي تتحكم في المدخل الجنوبي لخليج العقبة ،وتسيطر
علي حركة المالحة البحرية من والي خليج العقبة ،وتوجد بعض المراسي علي سواحل الجزيرة التي

تحيط بها مياه عميقة يصل عمقها حولي 200متر،وتحتل هذه الجزيرة موقعا استراتيجيا فريدا إلشرافها

علي الممرات البحرية كافة المكونة لمضيق تيران الواقع غرب الجزيرة.
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وقعت جزيرة تيران تحت سيطرة إسرائيل بعد حرب عام 1967م وأصبحت مم اًر دولياً فيما بعد،

أسندت لعهدة مصر لتنفيذ بنود اتفاقية السالم المصرية  -اإلسرائيلية والتي تنص على وجوب وضع
قوة للمراقبة تسيطر عليه قوات الم ارقبة المتعددة الجنسيات؛ للتأكد من امتثال مصر واسرائيل لألحكام

األمنية الواردة في اتفاقية السالم بينهما والمتعلقة بفتح خليج تيران (البلوى،2014،ص.)91
-2جزيرة صنافير:

صنافير هي جزيرة تابعة للسعودية ،وهي تقع شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن

البحر األحمر،وهي جزيرة صغيرة نسبيا وتقع علي مسافة ميلين للشرق من تيران ،وتبلغ مساحتها نحو
 33كيلومتر مربع ،وتبعد عن الساحل السعودي  7.242كيلومتر،وتقع في دائرة عرض 27.55شماال
وخط طول 34.42شرقا ،وتتسم طبوغرافية الجزيرة بارتفاع بعض التالل في قسمها الغربي،ويوجد في
جنوبها خليج مفتوح يصلح ملجأ للسفن في الحاالت االضط اررية،كما يوجد ممر ضيق صالح لمالحة

السفن محدودة الحمولة التي ال يتجاوز عمق غاطسها 50مت ار،في المنطقة المحصورة بين صنا فير

والساحل السعودي،وال تقل أهميتها اإلستراتيجية عن جزيرة تيران لتحكمها في خطوط االقتراب إلي

خليج العقبة.

وهي كما جزيرة تيران جزيرة سعودية مؤجرة لمصر ،احتلت من قبل إسرائيل في حرب 1967م

وهي تحت السيادة المصرية ،وفي البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة

صنا فير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي ال يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى
تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر األحمر ،وجزيرة صنافير وكذلك

جزيرة تيران قدمها الملك فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية السابق لمصر لمنع مرور السفن
اإلسرائيلية لميناء إيالت على خليج العقبة إثناء حرب  1967م إال أنها احتلت من قبل إسرائيل لذلك

فان جزيرة صنا فير تعود ملكيتها للمملكة العربية السعودية ويمكن رؤية هذه الجزيرة بوضوح من
منطقة رأس الشيخ حميد في الشمال الغربي من السعودية.أسندت لعهدة مصر لتنفيذ بنود اتفاقية

السالم المصرية اإلسرائيلية والتي تنص علي وجوب وضع قوة للمراقبة الدولية المتعددة الجنسيات

(الدباغ،2003،ص.)61
-3جزيرة فرعون:

وتقع على بعد 12.87كيلومتر من مدينة العقبة ويبلغ محيطها نحو ألف متر وتبعد عن

شاطئ سيناء نحو  250متر قبالة طابا ،ويوجد بها أثار لقلعة قديمة يعتقد أنها صليبية بناها بلدوين

األول عام 509هـ أي  1116م ،وقد حماها القائد صالح الدين األيوبي واستخدمها في دفاعه عن

الخليج وميناؤه العقبة من الصليبين والحمالت الغربية (شكل .)2
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شكل ( )2اهم الجزر المتحكمة في خليج العقبة.
المصدر( :أطلس ،بتصرف من الباحث).
- 2.3.2مضائق الخليج- :
المضيق عبارة عن ممر بحري يصل بين مسطحين مائيين ويفصل جزئين من اليابس أو أكثر
عن بعضهما .وقد يقل عرض المضيق ليصل إلى بضعة مئات من األمتار مثل المضايق التركية

بالقرب من اسطنبول .وقد يتسع عرضه ليصل إلى  32كيلومت اًر أو أكثر مثل مضيق دوفر بين
بريطانيا وفرنسا ،ومضيق بهرنج بين روسيا والواليات المتحدة ،وتنطبق القواعد الخاصة بالمياه

اإلقليمية والدولية على المضايق ،فإذا كان عرض المضيق أكثر من ستة أميال (حوالي 10

كيلومترات) تصبح نصف هذه المسافة موزعة على جانبيه مياهاً إقليمية ،والشـقة المائية في وسطه

أما لو كان عرض المضيق ثالثة أميال (حوالي خمسة كيلومترات) فإنه يصبح
تصبح مياهاً دوليةّ ،
مياهاً إقليمية صرفه ،ويصبح للدول المحيطة به حق السيطرة عليه ويحدد نصيب كل منها من

المضيق بخط يمر في وسطه.

25

وقد وردت صيغة الجمع "مضائق" وليس المفرد لوجود ثالثة مضائق عند نقطة التقاء خليج

العقبة بالبحر األحمر ،حيث تقع جزيرة تيران وكذلك جزيرة صنا فير في مدخل الخليج الجنوبية وذلك
بين الطرف الجنوبي الغربي للملكة العربية السعودية والطرف الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة سيناء.
وتتمثل الممرات والمضائق في الخليج في:
-1المضيق األول:

حيث يقع بين جزيرة صنافير والمملكة العربية السعودية وهو ممر ضيق ضحل عمقه  54قدم

أي ما يساوي (164متر) وبالتالي فهو ال يصلح للحركة المالحية ،وهو ما يفقده أهميته الجيوسياسية .
-2المضيق الثاني :ممر انتر برايز:

فهو يقع بين جزيرة تيران ومدينة شرم الشيخ حيث يقع الي الغرب من هذه المنطقة الفاصلة
ويبلغ عمقه  950قدم وهو الممر الصالح للمالحة ،ويبلغ عرضه  500يارده أي ما يساوي(4.57كم)

ويقع ضمن السيادة المصرية .

-3المضيق الثالث :ممر جرافتون:
ويقع الي الشرق من المنطقة الواقعة بين تيران وشرم الشيخ وهو ممر محفوف بالشعب
المرجانية ،ويبلغ عمقه  40قدم وهو ال يصلح للمالحة (هيئة المساحة ،2010،ص.)12
-2.3.3مميزات موقع خليج العقبة:
-1الموقع العام:
يعد خليج العقبة من أهم وأقصر الخطوط التي ربطت قارات العالم القديم ببعضها البعض،

إضافة إلي أن ميناء العقبة الواقع علي أرس الخليج كان يربط بين الطريق التجاري البري الذي يأتي
من الشام والحجاز ومصر وليبيا وجنوب آسيا وأفريقيا ،إضافة إلي أن العقبة بوابة الشام ومدخل

الحجاز ومصر ،كما أن العقبة ورأس الخليج يحظى بأهمية إستراتيجية كبيرة ألنها تعتبر مفتاح األردن
والسعودية وفلسطين ومصر وأن السيطرة عليها وعلي الخليج يعني السيطرة على اتصال هام بين هذه

األقطار ويستند إليها خط الدفاع األول عن مصر من االتجاه الشرقي الذي يمتد من غزة إلى بئر
السبع كما يسيطر على طريق االقتراب الرئيسي في شبه الجزيرة العربية (عبيدات ،1977،ص.)12
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-2البعد الحضاري والثقافي:
يعد خليج العقبة والمدن الواقعة عليه ال سيما العقبة وميناؤها نقطة التقاء كبري الحضارات

القديمة في المنطقة مثل الحضارة الفرعونية في مصر وحضارتي الكنعانيين والفينيقيين في الشام
وحضارة عرب الجزيرة العربية ،بل تعدت ذلك الي الكثير من الحضارات اإلنسانية البعيدة والقريبة

حيث كانت مم اًر ومق اًر لكثير من األمم والحضارات القديمة والحديثة وهذا ما أكدته الحفريات واآلثار

القريبة من المنطقة وقد كانت مدينة العقبة الواقعة عند رأس الخليج والمسماه باسمه علي مدار تاريخها

نافذة ثقافية وتجارية وحضارية دولية بدأت منذ أربعة آالف عام عندما أنشأ علي شواطئها اآلدميون

ميناء النحاس الشهير تاريخياً ليكون بذلك أول خط مالحي وليحتل ميناء العقبة بعد ذلك موقعه المتقدم
علي خارطة التجارة الدولية (المنزالوي ،2010،ص.)45
-3المناخ:
يتأثر مناخ الخليج بالبيئة الصحراوية المحيطة به ،مما يجعله حا ارً وجافاً وتبلغ درجات

شتاء مما يجعل المدن الساحلية الواقعة عليه مشتاً عالميا يقصده الكثير
الح اررة فيه 32صيفاً و 18
ً
من سكان الشمال األوربي والسياح ليستمتعوا بجو فصل الشتاء هناك ،أما معدل المطر السنوي فيصل

إلي (50ملم) سنويا،كما تهب علي الخليج رياح قويه علي مدار السنة ،وتأتي أكثر من  %85من هذه

الرياح من الشمال والشمال الغربي ،وقلة األمطار وقوة الرياح هذه أدت إلي تمييز مياه الخليج عن

غيرها من مياه البحار األخرى في نسبة الملوحة حيث يرتفع تركيز الملح في الخليج الي (3.4مليج ارم)
كما تعد مياه خليج العقبة نظيفة وصافية ورائعة جدا ،وشدة ضوء الشمس عند سطح الخليج عالية،

ودرجة الح اررة علي أعماق تزيد علي  200متر ثابتة عند 1درجة مئوية ،بينما تكون عند السطح من

( )28-20درجة مئوية و كما يتعاقب المد والجزر علي جانبي الخليج بشكل ملحوظ
(البحيري ،1973،ص.)63
-4التنوع الحيوي:

لقد انعكست مميزات الخليج والظروف البيئية السائدة فيه بشكل ايجابي علي التنوع الحيوي

فيه ،فصفاء الماء ودرجة الح اررة ،ودرجة الملوحة وحركة الماء وشدة اإلضاءة وتنوع البيئية البحرية

والتضاريس جعلت من الخليج بيئة قياسية متفردة عن نظيرها في البحار والخلجان األخرى في العالم،

مما جعله يبدو لوحة خالبة بآالف األنواع الجميلة والنادرة من األحياء البحرية ،فخليج العقبة وحده

يحوي حوالي %40من أنواع المرجان الصخري التي تقطن المنطقة الممتدة بين سواحل البحر األحمر

وحتى سواحل استراليا ،كما ويحوي الخليج أكثر من  500نوع من المرجان الصلبي والرخو ،وأكثر من
 1000نوع من األسماك الملونة والجميلة (إبراهيم،1983،ص.)57
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 -5الرواسب الفيضية:
من مميزات خليج العقبة أنه وبالرغم من وقوعه عند مصبات العديد من األودية المنحدرة

والمنحدرات الجبلية التي تتسبب في نشوء مجموعة من المراوح الفيضية المتالصقة فقد يتسم الساحل
بخلوه من الرواسب الفيضية التي تجلبها أودية الصحراء من الداخل ،وذلك لبروز أحد الحافات التلية،

مما كان سبباً في تحول مجاري األودية بعيداً عن المكان الذي أقيمت به األرصفة وهذا أدي إلي زيادة
في نقاء مياهه ونظافتها (البحيري ،1973،ص.)66
-6طبوغرافية الساحل:

يعتبر خليج العقبة تكوينا صدعياً ،وهو جزء من األخدود اإلفريقي العظيم يبلغ طوله  160كم،

بينما يتراوح عرضه  5كم عند طرفه الشمالي ليصل إلي  24كم علي طول امتداد ،وتمتاز جغرافيته
بشدة االنحدار ،حيث تهبط بسرعة لتصل إلي عمق يتراوح بين (1800-1000متر) وتميل منحدرات

البنية الداخلية بشدة من حافة الماء مباشرة إلي قاع البحر ،بحيث ال يبعد عمق  20قامة أكثر من

 150متر عن شاطئ الخليج ،وبالتالي فقد أمدت الطبيعة ميناء العقبة بحاجز محكم األمواج

(إبراهيم ،1983،ص.)59
-2.4الــمــبــحث الــثالــــث:
الموارد الطبيعية والمقدرات السياحية:
السياحة في العالم ظاهرة حديثة زادت أهميتها كثي ار بعد الحرب العالمية الثانية،حتى أصبحت
تعد في كثير من الدول من أهم مواردها االقتصادية،شأنها في ذلك شأن الزراعة والصناعة والتعدين

وفي األردن علي سبيل المثال أصبح الدخل السياحي يفوق كال من الدخل الزراعي والصناعي ،كما

أصبحت السياحة نفسها بما لها من آثار حضارية وعمرانية وثقافية مجاال خصبا من مجاالت العمل
أمام الشباب،والسياحة تعتبر ظاهرة جماعية تقصد إلي المتعة النفسية والذهنية والثقافية ووسيلة لدعم

اقتصاديات الدول في جهات العالم المختلفة ،وهي بالمفهوم الحديث ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر

الحديث األساس فيها الحاجة المتزايدة للحصول علي عمليات االستجمام وتغيير الجو والوعي الثقافي

المنبثق عن تذوق جمال الطبيعة ونشوة االستمتاع بجمال الطبيعة وخصوصا ما ينتج عن عمليات

االختالط المتزايدة السريعة بين مختلف األمم وطبقات المجتمع اإلنساني ونتيجة أيضا لحركة تنشيط
التجارة والصناعة وادخال التحسينات علي وسائل النقل(عبد الوهاب،1967 ،ص.)85
يعد خليج العقبة واحدا من أهم المناطق السياحية في العالم ،ويعود ذلك إلي العديد من
الظروف الطبيعية والعوامل السياسية التي تضافرت وجعلته يتسم بمجموعة من الخصائص والمميزات

السياحية والتي ناد ار ما تجتمع في منطقة واحدة من العالم ،ويميز الخصائص السياحية التي تتمتع بها
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منطقة خليج العقبة الموقع الجغرافي في قلب الشرق األوسط عند التقاء مجموعة من أهم القارات

والبحار في العالم،إضافة إلي قربه النسبي من القارة األوربية ،كما يميز موقع الخليج شواطئ شبه
جزيرة سيناء وشواطئ شبه الجزيرة العربية،عالوة علي مجموعة من الخصائص المورفولوجية التي

جعلت من خليج العقبة والسواحل واألراضي المحيطة به منطقة جذب سياحي مميزة ،ويشكل المناخ

ميزة من أهم المزايا التي يتمتع بها خليج العقبة ومنطقته ،فالشمس ساطعة مشرقة طوال العام ،ودرجة

الح اررة معتدلة تميل إلي الدفء معظم شهور السنة ،ما جعل المنطقة مشتى عالميا مثاليا ومصيفا
بدرجة اقل في نفس الوقت.

ويتمتع خليج العقبة بميزة سياحية رئيسية هي طبيعة مياهه والحياة البحرية فيها ،فمياهه دافئة

شديدة الصفاء عالية الملوحة ،تزخر بحياة بحرية فريدة من حيث تنوع األسماك والحيوانات واألحياء

والنباتات البحرية ،ما يجعله واحدا من أهم مناطق الغطس تحت الماء في أنحاء العالم.

ويقع خليج العقبة في منطقة شهدت الكثير من األحداث الدينية التي تهم أصحاب جميع الديانات

السماوية،كذلك األحداث السياسية المهمة عبر التاريخ التي تعني جميع شعوب المنطقة وبعض شعوب
العالم ،ويمكن اعتبار الوضع السياسي المعاصر للمنطقة عنصر جذب سياحي قوي ،فتقسيم سواحل

الخليج بين أربع دول،واالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين وما تمخض عنه من حساسية سياسية وعسكرية

للمنطقة ،وما شهدته منطقة الخليج والمناطق المجاورة لها من جوالت صراع سياسي وعسكري ؛كل
ذلك أدي إلي إضفاء أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية مميزة علي الخليج ،أسهمت في تعزيز
اإلمكانيات السياحية للخليج ومن ثم زادت أهميته االقتصادية(البلوى،2014،ص.)133

ولقد شكلت منطقة خليج العقبة منذ فجر التاريخ مركز التقاء طرق التجارة والثقافة بين آسيا وأوروبا

وأفريقيا اذ يرجع تاريخ االستيطان البشري فيها ما يزيد عن أربعة آالف عام قبل الميالد ،وقد نمت

أهمية هذه المنطقة إقليميا بعد إنشاء الموانئ علي الخليج وبالتالي االتصال الحقيقي بالبحر األحمر.

وتتمتع منطقة خليج العقبة اليوم باالستقرار والتعاون بين الدول حوله ،خاصة في مجال السياحة.

وتعتبر من الواجهات السياحية المشهورة واألكثر شعبية وخاصة في رياضة الغوص ،وخصوصاً في

شرم الشيخ.

وتدل الحفريات القديمة واألثرية علي وجود معدن النحاس في المنطقة فقد تم استخراجه

وتعدينه في منطقة العقبة وسمي ميناؤها قديما بميناء النحاس ألجل ذلك وأصبحت مدينة العقبة الواقعة
علي رأس الخليج مرك اًز لتعدين وصهر النحاس إال أن هذا المورد تم استنزافه ولم يعد موجودا اآلن

(الذنيبات ،1998،ص.)36
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وال تزال المنطقة تعتمد علي المقدرات السياحية واألثرية التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي

فيها ،إضافة إلي الثروة السمكية والمرجانية الغنية فيها ،وخليج العقبة هو موطن لكثير من خيرة الحياة

البحرية في الشرق األوسط ،بينما الشعب المرجانية الموجودة فيه ال مثيل لها في العالم ،حيث يحتوي

العقبة علي مجموعة كبيرة من الحياة البحرية ،مثال قنديل البحر ،خيل البحر ،خيار البحر ،سرطان

البحر ،الروبيان ،قنافذ البحر  ،والعديد من أنواع األسماك والديدان التي تحفر بيوتها في قاع البحر
الرملي .ويمكن االطالع على مجموعة متنوعة من األعشاب البحرية في المياه الضحلة .ولعل من أهم
عناصر الجذب للغواصين في خليج العقبة هو الشعاب المرجانية الملونة ،خصوصا تلك الموجودة في

الجزء الجنوبي من الساحل األردني ،وهناك نحو  100نوعا من المرجان الحجري ،كما أن هناك عدة
مئات من أنواع األسماك جعلت بيوتها بين الشعاب ،وتعيش من خالل التغذي على بعض الطحالب التي

تنمو على الشعاب المرجانية.

ففي خليج العقبة يعيش عالم غريب عجيب ال يقتصر علي األسماك فقط ،فهناك أيضا الكثير من

الشعاب المرجانية الجميلة والزاهية األلوان ،ونظ اًر لغ ازرة المياه في خليج العقبة والذي يتمتع بطبقات

مرجانية ترتبط فيها حياتياً العديد من األسماك واألحياء البحرية والتي يلعب دو اًر هاماً في حياتها هو

بقاء المياه نظيفة ودافئة طوال العام ،ويضيف لدي الباحثين في هذا المجال وجود  120صنفاً من
المرجانيات ،كما ويحتوي الخليج والبحر األحمر علي  400صنف من األسماك واألنواع الجميلة التي
تتعايش مع الطبقات المرجانية وغير القابلة لألكل منها أسماك الهرج ،والفراشة ،والببغاء أما األسماك

التي تؤكل فمنها السلطان إبراهيم ،الشعور ،الناجل .وفي العصر الحديث أصبح العمل جاداً لجعل

منطقة العقبة في كافة الدول المشاطئة للخليج والتي لها مدن واقعة عليه مرك اًز ومق اًر استثمارياً دولياً

منافساً ،وتشجيع القطاع الخاص في كافة أعمال التطوير والتنمية في المنطقة ،مما يضمن توفير بنية
تحتية وخدمات ذات مستوي عال للمستثمرين والمعنيين والزوار علي حد سواء(وهبة،1987،ص.)9
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 2.5الخالصة:
-

يقع خليج العقبة إلى الشرق من شبه جزيرة سيناء ،والي الغرب من شبه الجزيـرة العربيـة ،ويبلـغ

طوله 110ميال أي ما يساوي (160كم) ،وعرضه يتراوح بين  8أميال و17ميال ،سمي بخليج
العقبة نسبة إلي مدينة العقبـة الواقعـة عنـد رأس الخلـيج ،ويشـار إليـه بخلـيج ايـالت نسـبة لمدينـة

ايالت المقامة علي أنقاض مدينة أم الرشراش المصرية.
-

يضــم الخلــيج حـوالي 30جزيـرة أهمهــا جزيرتــي تيـران وصــنافير ،ويضــم ثــالث مضــائق أصــلحها
للمالحة ممر انتر برايز.

-

ان لمنطقــة الخلــيج أهميــة إســتراتيجية كبي ـرة عبــر التــاريخ فقــد كان ـت نافــذة الشــام علــى الجنــوب

العرب ــي وأفريقي ــا والش ــرق األوس ــط واعتب ــر خل ــيج العقب ــة عب ــر الت ــاريخ م ــن أه ــم وأقص ــر الط ــرق
والخطوط المالحية التي ربطت قارات العالم القديم.

-

كان لكـل مـن الفراعنـة واإلغريـق والبطالمـة والسـلوقيين والرومـان والبيـزنطيين ثـم الفـرس أطماعـا
في منطقة خليج العقبة وكان لهم دو ار عسكريا وتجاريا ومالحيا في خليج العقبة.

-

في عصر اإلسالم زادت أهمية منطقة خليج العقبة العتمادها طريقا ومم ار بريا لقوافل الحجيج.

-

كان خليج العقبة يعتبر خليجا وطنيا حيث كانت سيطرة مصر عليه سـيطرة كاملـة ،وقـد اسـتفاد

-

ســيطر الصــليبيون علــي الخلــيج أكثــر مــن خمســون عامــا إلــى أن جــاء صــالح الــدين األيــوبي

المصريين من منطقته وانتفعوا منها في استخراج المعادن منها كالفيروز والنحاس والحديد.
وحرره منها.

-

خضع الخليج والمنطقة لسيطرة الدولة العثمانية ،وتنافست مع بريطانيا في السيطرة عليه.

-

كانــت الســيطرة علــى خلــيج العقبــة علــي ســلم أولويــات الحركــة الصــهيونية ،حيــث ســيطر اليهــود

-

يتصف الخليج بالموقع المتميز ،وتعتبر المدن الواقعة عليه ملتقي كبرى الحضارات القديمة في

على مدينة ام الرشراش المصرية لتكون لهم موطئ قدم على خليج العقبة والبحر األحمر.

المنطقة ،ويمتاز مناخه بأنه حا ار وجافا مما يجعله مشـتا عالميـا يقصـده الكثيـر مـن السـياح فـي

العالم.
-

يعتبــر خلــيج العقبــة مــن أهــم المنــاطق الســياحية فــي العــالم ،ويعــود ذلــك للعديــد مــن الظــروف

الطبيعيــة والعوامــل السياســية التــي تظــافرت وجعلتــه يتســم بمجموعــة مــن الخصــائص والمميـزات
السياحية والتي ناد ار ما تجتمع في منطقة واحدة في العالم.
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الفصل الثالث
األهمية االسرتاتيجية خلليج العقبة
 ملبحث عل:

مي وسياسي ولخليج.

 ملبحث وثاني:

مي الق صا ي ولخليج.

 ملبحث وثاوث:

مي وعسكري ع مني .

 .3.1تمهيد:
ترجع األهمية اإلستراتيجية لخليج العقبة الذي ،إلى كونه يربط دول شرق المتوسط وخاصة األردن

وسورية ولبنان وفلسطين المحتلة مع شرق وجنوب إفريقيا وأسيا والشرق األقصى واستراليا ونيوزلندا

واندونيسيا ،ولذلك عمدت إسرائيل إلي اإلطاللة عليه واحتالل قرية أم الرشراش المصرية ،الواقعة عند

رأس الخليج ،لتكون قاعدة إسرائيل على البحر الحمر ومركزها للسيطرة عليه ونقطة انطالقها في شل
االقتصاد المصري واقامة قناة موازية لقناة السويس ومرفأ لغواصات دولفين النووية الصهيونية التي

تشكل تهديد مزمن لبوابة مصر الشرقية البحرية،
وسور مانعاً بين آسيا العربية وأفريقيا العربية ،وسداً
اً

في وجه حجاج المغرب العربي ،ورم از لتدويل البحر األحمر ،باإلضافة إلى فك العزلة السياسية عن

إسرائيل وفتح أسواق لمنتجاتها وجلب المواد الخام الالزمة لصناعاتها ومصد ار للثروة البحرية واألسماك،
ولذلك كان خليج العقبة والبحر األحمر هدفا استراتيجيا في السياسة اإلسرائيلية.
 -3.2المبحث األول:
األهمية السياسية لخليج العقبة:
كان خليج العقبة يعد خليجا وطنيا فقد كان منذ عصر الفراعنة تابعا لمصر وقد أوضحت اآلثار
التي تنسب للمصريين القدماء سيطرة المصريين على شبه جزيرة سيناء وعلى منطقة خليج العقبة

سيطرة كاملة ،وقد ظلت مياه خليج العقبة مياها وطنية في العهد العثماني ،وما أن استقلت السعودية
ومصر واألردن ،صارت مياهه ألول مرة في التاريخ تظهر بمظهر مخالف ،حيث صارت تتقاسم
مياهه ثالث دول هي مصر والسعودية واألردن.

وأي كان فقد ظل خليجا عربياً إلى أن قامت حرب فلسطين في13مايو1948حيث بدا تدخل

عنصر غير عربي ،ليطل علي الخليج من أعاله وليتحكم في مداخله عند تيران ،حيث كانت المنطقة

المقصودة في حيازة األردن ،وكانت تمثل مساحة من النقب علي شكل مثلث ينتهي الضلعان منه في
منطقة ام الرشراش لكن إسرائيل قامت بعملية عسكرية وتقدمت الحتاللها والسيطرة عليها ،وكان ذلك
بينما كان يقوم الوفد األردني بالتفاوض مع الوفد اإلسرائيلي في جزيرة رودس لتوقيع اتفاق الهدنة ،ظل

الوفد اإلسرائيلي يماطل الوفد األردني إلي أن ابلغه باحتالل قطاع النقب الممتد حتى خليج العقبة،
وبذا أطلت علي خليج العقبة وفرضت واقعا جديدا علي الدول العربية وعلي العالم ،البد من التعامل

معه (محمد ،1998 ،ص .)139-138

ولقد كانت الحدود السياسية لفلسطين في السنوات األخيرة للحكم العثماني يسير حدها مع الضفة

الغربية لنهر األردن تاركا إياه بمنابعه الشمالية وبحيرة الحولة داخل سوريا .وبعد ذلك يدخل الحد بحيرة

طبرية ليسير في وسطها ،وبعد أن يخرج منها يسير بمحاذاة الضفة اليمنى (الغربية لنهر األردن) تاركا
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إياه لوالية سورية ،ويستمر كذلك حتى يدخل البحر الميت ليسير في وسطه تاركا نصفه الشرقي لوالية
سورية ،وبعد أن يخرج من البحر الميت جنوبا يسير في وسط وادي عربة متجها صوب خليج العقبة
لكن الحد لم يكن يصل إلي رأس الخليج الن حدود مصر كانت تنتهي علي الساحل الشرقي لخليج

العقبة بعد أن تدور حول طرفه من الشمال (الديب ،1979،ص .)9

وتبدو األهمية السياسية لخليج العقبة في أن الذي يسيطر عليه وعلى المالحة البحرية فيه،
يستطيع أن يمارس قد ار كبي ار من الهيمنة والنفوذ السياسيين علي الدول العربية المطلة عليه ،والدول

األخرى التي تعتبره ذو أهمية كبيرة بالنسبة لها دون أن تكون مشاطئة له مثل العراق (متولي ،أبو
العال ،1986،ص .)53
عملياً ،تضم منطق ُة خليج العقبة كالً من الدول المطلة عليه وهي مصر واألردن والسعودية
باإلضافة إلي إسرائيل وتقع في منطقة الشرق األوسط التي تحولت في اآلونة األخيرة إلى واحدة من
أكثر بؤر العالم أهمية والي ًة واضطراباً ،فالصراع العربي -اإلسرائيلي ،الذي يمثل الحلقة المركزية
للمشاريع السياسية في المنطقة ،بات من أهم مفرداته وملفاته مسألة تأمين أمن منطقة الخليج والحفاظ

على وجوده واستخدامه له ،في ظل انتقال مركز هذا الصراع التاريخي شرقاً باتجاه منطقة الشرق

األوسط مؤخ اًر ،السيما وانه يعتبر احد األسلحة بيد الدول العربية المحيطة بإسرائيل ،باإلضافة إلى
حالة االحتقان والتوتر التي تعرفها منطقة خليج العقبة بوصفها إحدى ملفات الصراع العربي

اإلسرائيلي ،كل هذه القضايا زادت من األهمية اإلستراتيجية والسياسية لمنطقة خليج العقبة

(منور،2008،ص.)2

ويعتبر البحر االحمر وخليجيه السويس و العقبة من أهم الممرات المالحية في العالم حيث

يتميز بموقع سياسي و جغرافي واستراتيجي مهم ،ألنه ملتقى ثالث قارات ،وحلقة الوصل بين ثالث

مناطق إقليمية مهمة هي :الشرق األوسط والقرن األفريقي ومنطقة الخليج العربي ،إضافة إلى انه
يعتبر من أهم النقاط المحورية والحساسة في تمرير النفط الخام من مراكز اإلنتاج في الشرق إلى مواقع

البيع واالستهالك في الغرب.

يحظى خليج العقبة والبحر األحمر ،بأهمية كبيرة لدى إسرائيل ،وقد كانت محاولة السيطرة

على البحر األحمر تعتبر من أهم األهداف اإلستراتيجية اإلسرائيلية للدخول إلى القارة األفريقية والتي

بدأت عام 1949م ،بعد تأسيس الوجود اإلسرائيلي في خليج العقبة ،وبهدف االتصال مع العالم

الخارجي عن طريق البحر األحمر ،ولتحقيق هذا الهدف بدأت إسرائيل بتأسيس وجود لها على البحر
األحمر بعد وصولها إلى خليج العقبة بغية استخدامه لتحقيق مصالحها العسكرية واالقتصادية
والسياسية في المنطقة .وكانت الخطة التالية هي السيطرة على البحر األحمر ذاته ،فبدأت باحتالل

األراضي العربية في الجزء الشمالي (النقب وأم الرشراش) ،واحتالل الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي
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من المنطقة (تيران وصنا فير) وألن إسرائيل تخشى فعالً أن ينجح العرب في تحويل البحر األحمر إلى
بحيرة عربية كما يطمحون .ومن ثم يفرضون حصا اًر على السفن اإلسرائيلية واغالق الخليج في وجه

المالحة اإلسرائيلية ،خاصة أن هذه المخاوف كانت قد تحققت إبان قيام العرب بالفعل بإغالق مضايق
تيران وباب المندب في عامي  ،1973 ،1967على التوالي لذلك ،اتسم خليج العقبة والبحر األحمر،

بأهمية حيوية واستراتيجية كبيرة لدي إسرائيل (معلوم ،1992،ص.)3

-3.2.1ويمكن تلخيص الدور االستراتيجي للبحر األحمر في النقاط التالية:
 -1يمثل قناة وصل بين البحار المفتوحة شماالً ،عبر البحر المتوسط وقناة السويس ،والبحار المفتوحة

جنوباً ،عبر باب المندب إلى خليج عدن فالمحيط الهندي .وتزيد وظيفته هذه من أهميته اإلستراتيجية،
خاصة من الناحيتين العسكرية واالقتصادية.

 -2يمكن اعتباره في منزلة خط أنابيب لنقل النفط الخام من مصادر إنتاجه على الخليج العربي إلى

أوروبا وأمريكا .ويتضح من ذلك أن الخليج العربي ،وان كان يعد مركز ثقل ،من الناحية االقتصادية،

إالّ أن أهميته تلك تعتمد على باب المندب والبحر األحمر .فإن كان حل أزمة الطاقة ،من ناحية

اإلنتاج ،يكمن في الخليج العربي ،فإن حلها ،من ناحية التسويق والنقل يكمن في البحر األحمر وقناة
السويس وخليج العقبة.

 -3للبحر األحمر أهمية كبرى من ناحية األمن :األمن القومي العربي بصفة عامة ،وأمن البالد
المطلة على البحر األحمر وأمن القرن األفريقي بصفـة خاصة .وهذه الدوائر األمنية متصلة ومتداخلة،
ومركز ثقلها اإلستراتيجي هو البحر األحمر.
 -4للبحر األحمر أهمية خاصة ،بالنسبة إلى عامَلي الوقت والمسافة .فهو يختصر المسافة والزمن،
إذا قورن بحركة المالحة عبر رأس الرجاء الصالح.
 -5متاخمة البحر األحمر لوحدات سياسية مختلفة ،وهي وحدات ليست سياساتها متطابقة بالضرورة،

بل هي متضاربـة في أغلب األحيان ،إضافة إلى مجاورة البحـر األحمـر لكثير من المناطـق الحساسة

ذات التأثير الحيوي ،مثل منابع النيل وروافده ،واألماكن المقدسة اإلسالمية ،ومنطقة اإلنتاج النفطي،
ويزيد ذلك كله من األهمية اإلستراتيجية للبحر األحمر وبالتالي أذرعه ومداخله الشمالية والشرقية ممثله
بخليج العقبة والسويس باإلضافة إلي باب المندب وخليج عدن في الناحية الجنوبية (بنحمو،2013،

ص.)4

 -3.2.2احتالل (ام الرشراش) إيالت:
في عام 1949م أصدر بن غوريون توجيهاته باالستيالء على مرفأ إيالت على البحر األحمر؛

معلالً ذلك بأهمية المرفأ لتحقيق مستقبل عالقات اقتصادية مع دول أفريقيا وآسيا ،وبالفعل احتلت قوةٌ
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عسكرية قادها الكولونيل إسحاق رابين (رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) قرية أم الرشراش على خليج

العقبة (نواة ميناء إيالت حالياً) ،وذلك في  10مارس 1949م ،أي بعد توقيع اتفاقية (رودس) للهدنة،
البعض يرجع أطماع إسرائيل في البحر األحمر إلى أول تصريح مسجل لبن غوريون سنة 1933م،
عندما قال" :إن العقبة وموقع إيالت التاريخي –أم الرشراش-سيسمح لنا بالتمركز في الخليج (العقبة)

والبحر األحمر" كما كتب في سنة 1934م لزميله القاضي (برانديز) في المحكمة األمريكية العليا:

"سيكون لنا طريق مائي مفتوح إلى المحيط الهندي وأكبر قارة في العالم من خالل خليج (إيالت)
والبحر األحمر" و يقول" :إنني أحلم بأساطيل داود تمخر عباب البحر األحمر" ،ويقول":إننا

محاصرون برياً ،والبحر هو طريقنا الرئيس للمرور الحر إلى يهود العالم ولالتصال بالعالم وحاول
اليهود قبل سنة 1939م شراء أراضي المنطقة ،كما أمضى وايزمان معظم الوقت عند مقابلته لترومان

سنة 1947م إلقناعه أن يكون النقب عند التقسيم من حظ إسرائيل ،ولكن القوة كانت الفصل،عندما
احتلت إسرائيل قرية أم الرشراش في  10مارس 1949م ،وألهمية المالحة عن طريق البحر األحمر
شنت إسرائيل حربين عدوانيين في 1956م و1967م ألجل ذلك ،ومن ثم فهي موجودة في البحر

األحمر و القرن األفريقي و الصومال و وارتريا و في جنوب السودان (شجاع،2003،ص.)28
-3.3المبحث الثاني:
األهمية االقتصادية لخليج العقبة:

يمكن القول أن الجغرافيا البحرية ظلت وال زالت محط اهتمام جميع الدول نظ ار لما لها من أهمية

إستراتيجية ،مما يجعل التنافس الدولي حول العديد من المواقع البحرية و المعابر المائية أخذ في
التزايد ،ولعل ما ساهم في هذا تلك الحاجات للموارد خاصة المعادن و موارد الطاقة كالنفط الذي يعد

محرك العالقات الدولية ،و قد ظلت الممرات والمضايق البحرية عامال استراتيجيا في مواقع
الدول،بخاصة اذا ما اقترنت بعوامل أخرى كطرق المالحة البحرية أو التجارة العالمية السيما الموارد

ذات الطابع االستراتيجي.و وتحظى الممرات والمضايق العربية بأهمية حساسة بكونها تشكل عصب

نقل النفط من المنطقة العربية إلى الغرب ؛ لذا ظلت هده المنطقة محط أنظار الدول الكبرى في
استراتيجياتها العسكرية واألمنية،باعتبارها تشكل نموذجا جغرافيا سياسيا مؤث ار على المصالح الحيوية

للدول المتقدمة و غيرها ونخص بالذكر البحر األحمر وخليج العقبة والخليج العربي،وسواء كانت
السواحل ذات قيمة طبيعيا أو اقتصاديا أو ليس بذات قيمة واضحة فان الدول تسعى سعيا حثيثا إلى

امتالك واجهات بحرية لما لذلك من أهمية اقتصادية في النقل البحري وهو ارخص أنواع النقل وأكبرها

حجما حتى اآلن ،لكن ذلك ليس كل ما في األمر فان الدول تسعى أيضا للحصول على منافذ بحرية
حيث تتوقع أهمية مستقبلية لتلك الشواطئ مهما كان حجم تلك المنافذ وأيا كانت صورتها الطبيعية

(أبو لقمة و األعور،1999،ص.)76
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ولعل من أهم الممرات والمضائق المائية والخلجان والجزر التي يحتدم الصراع عليها هذه األيام

تلك التي تقع في البحر األحمر ذي األهمية اإلستراتيجية وذلك مثل قناة السويس ومضيق باب المندب
وخليج العقبة.
تأتي األهمية االقتصادية لمنطقة خليج العقبة باعتبارها مدخل للبحر األحمر ،والتي توفر وتقدم

الخدمات للسفن العابرة التي عليها أن تدفع مقابال لتلك الخدمات ،والتي تعتبر أهم مورد اقتصادي

بالمنطقة ،ولهذا تعتمد الحياة االقتصادية بالمنطقة على الرسوم ،التي تفرض على السفن .اذ يعتبر
خليج العقبة والبحر األحمر وقناة السويس ممرات مائية هامة ،وتعبر منها صادرات دول الخليج

النفطية فمن خالل البحر األحمر يعبر ( )٪٦٠من احتياجات أوروبا من البترول (صفي
الدين ،2011،ص.)63

-3.3.1األهمية االقتصادية للخليج بالنسبة لألردن:
يكفي للداللة على أهمية خليج العقبة بالنسبة لالقتصاد األردني أنه يتم من خالله تصدير %78
تقريبا من مجموع الص ــادرات األردنيـة واستيراد ما نسبته  % 65من مجموع المستوردات األردنية عبر

ميناء العقبة إضافة إلى أن كل طن من البضائع يمر عبر الميناء يرفد االقتصاد الوطني بحوالي 25

دينا ار أردنيا (موقع العقبة.)2014،
وهذا يوضح األهمية الكبرى لخليج العقبة بالنسبة لألردن،ألنه يعتبر المنفذ البحري الوحيد لها وقد

شهد ميناء العقبة خالل الخمسة عقود الماضية تطو ار كبي ار ليصبح أحد الموانئ الرئيسية في منطقة
البحر األحمر ،ويعد ميناء العقبة األردني على البحر األحمر النافذة البحرية الوحيدة لألردن على

العالم ،حيث يقع في أقصى جنوب المملكة ويبعد عن العاصمة عمان  350كم ،ويقع الميناء في

مدينة العقبة على الحدود مع فلسطين المحتلة،ال سيما مع مدينة إيالت اإلسرائيلية المحاذية للمدينة من

جهة الغرب ،فيما يحده من جهة الشرق الحدود السعودية ،ويوجد للعقبة حدود مائية مع كل من مصر
والسعودية واسرائيل ،ولميناء العقبة أهمية سياحية كبرى لألردن إضافة ألهميته التجارية ،حيث يعد
حلقة الوصل في حركة التجارة بين األردن والعالم ،كما يستورد األردن من خالله معظم حاجاته من

النفط ويصدر من خالله خاماته األساسية ال سيما الفوسفات والبوتاس ،كما يوجد في الميناء منطقة
مخصصة الستقبال الغاز القادم من مصر ،وبلغ حجم مناولة البضائع في الميناء عام  2013حوالي

 9.4ماليين طن بارتفاع نسبته  %6مقارنة مع العام  2011الذي بلغ حجم المناولة فيه حوالي 8.7

ماليين طن (،القسوس،2002،ص.)11

وبرزت األهمية االقتصادية لميناء العقبة في فترة حرب الخليج األولى عام  1991واحتالل العراق

عام  ،2003حيث تحول الميناء لمعبر البضائع الرئيس للعراق بعد فرض العقوبات االقتصادية على
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هذا البلد ،وتعرض الميناء ألنواع من العقوبات تمثلت بفرض غرامات على السفن القادمة له وتعرضها

للتفتيش من قبل جهات دولية.

ولقد شكلت السياحة أكثر من % 11من الناتج المحلي األردني اإلجمالي ،وأدرت حوالي720

مليون دوالر أمريكي في عام. 2001وعوض انتعاش السياحة العربية والداخلية ،عن انخفاض عدد
السياح األمريكان واألوروبيين بسبب الحروب في المنطقة (القسوس ،2002،ص.)2

وتحتل منطقة العقبة مكانة متميزة على خارطة األردن السياحية فضالً عن أهميتها االقتصادية،

كونها المنفذ البحري الوحيد الذي يربط األردن بالعالم عبر البحر األحمر ،إلى جانب اعتبارها نقطة
انطالق هامة لزوار األردن القادمين إليه عبر البحر الستكشاف المعالم التاريخية واألثرية في مناطق

األردن الجنوبية كالبتراء ووادي رم ومحمية ضانا وغيرها من المواقع حيث يتيح قرب المناطق وقصر
المسافات بين العقبة وتلك األماكن للزائر أن يقضي وقتاً أطول ورائع عند زيارته لها ،حيث ال تستغرق

الرحلة من العقبة إلى البتراء أو وادي رم أكثر من ساعة (الروايضة ،2007 ،ص.)129

من المدن الرئيسية المميزة وذات األهمية االقتصادية الواقعة في منطقة خليج العقبة والتي تؤثر في
الدخل القومي لدولة األردن المشاطئة للخليج ،مدينة العقبة األردنية ،وهي مدينة سياحية واقتصادية

بامتياز.

-3.3.1.1مدينة العقبة األردنية:
الساحل األردني المطل علي خليج العقبة يمتد إلى مسافة  27كم فقط .وهو المنفذ البحري الوحيد

لألردن ،وعليه تقع مدينة العقبة السياحية وهي إحدى المدن الرئيسية الواقعة علي الخليج ،وتمثل موقعاً
مثالياً لالنطالق نحو استكشاف عجائب المنطقة الطبيعية والتاريخية األخرى تتميز بالشعاب المرجانية
الخالبة فيها ،كما تتميز بالمناخ المعتدل طوال العام ،مما جعلها مقصداً سياحياً جذاباً لذا فان الكثير
من النشاطات التنموية تنافست على احتالل هذا الساحل القصير خالل السنوات الخمسين الماضية

(ذنيبات ،1998،ص.)43
كانت مدينة العقبة منذ العهد المملوكي ماهي إال قرية صغيرة حول القلعة يغمرها تجار غزة

واألغراب في موسم الحج ثم تطورت شيئاً فشيئاً إال أن أصبحت في مصاف المدن األردنية الكبرى

والهامة ،فهي تشكل المنفذ الوحيد لألردن على الشواطئ المفتوحة ،وفيها يقع الميناء الوحيد لألردن
وهي مدينة سياحية وصناعية هامة.

ولقد كان لوجود الخليج أثره الكبير في أهمية المدينة وتطورها كما كان لوجود الكبير من المؤسسات

الخدمية والصناعية في المدينة قد ساعد على ازدهارها وتطورها ووصولها اليوم إلي ما هي عليه اآلن

(المنزالوي ،1994،ص.)72
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تضم مدينة العقبة العديد من المنشآت الصناعية الهامة والمناطق التجارية الحرة ،ومطار الملك

حسين الدولي ،وتعتبر مرك ًاز إدارياً واقتصاديا مهماً في منطقة أقصي جنوب األردن ،وتتوفر في العقبة
كل الخدمات والمرافق ذات المواصفات العالمية والجودة العالية فهناك سلسلة من الفنادق العالمية

نظر ألن العقبة اآلن هي منطقة
واألسواق التي تكتظ بالسلع العديدة والمتنوعة وبأسعار معقولة
اً

اقتصادية حرة ،فقد استعادت المدينة مكانتها التاريخية االقتصادية لتلعب دو اًر مهماً في اقتصاد المنطقة
كانت تمثله منذ أكثر من خمسة اآلف سنة .فقد كانت العقبة قديماً حلقة الوصل للطرق الرئيسية البرية
والبحرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وعادت لتقوم به اليوم بفضل موقعها الحيوي حيث ينظم مطارها

الدولي والذي يبعد عن قلب المدينة ( )20دقيقة بالسيارة ،رحالت منظمة من والى مدن وبلدان أوروبية
وعربية كونها تشكل نقطة حدودية مع كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر

العربية ،وفي العقبة آثار تاريخية تدل على عراقة المدينة وقدمها منذ اكتشف فيها ما يقال عنها أقدم

كنيسة في العالم ،عالوة على المواقع التاريخية واألثرية األخرى (البنك المركزي األردني،
،1980ص.)12

و تعتبر السياحة أحد مصادر الدخل القومي للملكة األردنية وهي نشطة في المدينة ألسباب

متنوعة وكونها مدينة ساحلية تقع علي خليج العقبة امتداد البحر األحمر وفيها أماكن جميلة يمكن

زيارتها منها األثرية مثل (قلعة العقبة ) أحد معاقل الثورة العربية الكبرى والتي بناها المماليك في القرن
الثالث عشر وفي مدينة العقبة مشاريع مهتمة في السياحة البيئية منها :محطة العقبة لمراقبة الطيور

والتي تستقطب عشرات اآلالف وربما الماليين من الطيور المهاجرة في الربيع أو الخريف ،ويتضمن
هذا المشروع غابة لألشجار الكبيرة وحدائق لألشجار مقامة في المنطقة باإلضافة إلي مسطحات مائية

كبيرة تلعب جميعها دو ار في استقطاب أنواع مختلفة من الطيور قدر يعتبر بعضها نادر الوجود في

العالم ،األمر الذي يدفع المهتمين في العالم لمراقبة الطيور ،وعلماء الطيور للقدوم لزيارة خليج العقبة
وعمل التحاليل العلمية واألبحاث الخاصة بالطيور فيها (العبادي،1956،ص. )88
كما تحتضن مدينة العقبة محطة العلوم البحرية ،الواقعة علي الجانب الجنوبي لخليج العقبة،
معرض لألحياء البحرية يستطيع فيها السائح أو الزائر مشاهدة األنواع المختلفة من المرجان واألسماك

وغيرها من الكائنات الحية المستوطنة في خليج العقبة.

مدينة العقبة أنشأ فيها منطقة صناعية ضخمة ،وتشهد عمراناً سكنياً وتشيد منتجعات جديدة

ومشاريع جديدة تزيد من فرصتها في جلب سياح العالم إليها (و ازرة النقل ،1986،ص.)45
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-3.3.2األهمية االقتصادية للخليج بالنسبة إلسرائيل:
أما إسرائيل ومنذ قيامها عام (1948م) أدركت أهمية البحر األحمر وخليج العقبة كرئة ثانية

تتنفس منها وتمد أذرعتها من خالله،ولقد أدركت إسرائيل ومن يدعمها من القوى العالمية الكبرى أهمية
البحر األحمر ككل وخليج العقبة ومضيق باب المندب كمتحكمين فيه ،والسبب أن البحر األحمر يمثل

حلقة الوصل بين أوروبا والشرق األدنى واألقصى فهو يصل البحر المتوسط بالمحيط الهندي ،و يعتبر

شريان التجارة العالمية وفي مقدمتها النفط،

ويعمل اإلسرائيليون على إحياء منطقة النقب الجرداء

وذلك العتقاد اقتصادييهم أن هدفهم في تحقيق االستقالل االقتصادي إلسرائيل واستغنائها عن

المساعدات الخارجية وهذا ال يتحقق إال من خالل تحول النقب إلي بقعة إنتاج ضخمة ،لذلك بدأت
تعمل علي مد أنابيب البترول من ميناء إيالت علي خليج العقبة إلي بئر السبع حيث تقام مصفاة

لتكريره ومد خط أخر إلي البحر المتوسط (االصبحي ،2011،ص)55

ومن المدن الرئيسية المميزة وذات األهمية االقتصادية الواقعة في منطقة خليج العقبة والتي
تؤثر في الدخل القومي إلسرائيل وهي دولة مشاطئة للخليج ،مدينة إيالت اإلسرائيلية ،وهي مدينة

سياحية واقتصادية بامتياز.
-3.3.2.1مدينة إيالت:

إيالت مدينة إسرائيلية على الساحل خليج العقبة وتقع في أقصى جنوب فلسطين بين

مدينة العقبة األردنية من الشرق وبلدة طابا المصرية من الغرب،تأسست مدينة إيالت في  1952في

موقع أم الرشراش كميناء ومركز صناعي .قبل تأسيس دولة إسرائيل في مايو  1948كانت في أم

الرشراش محطة شرطة صغيرة تابعة لسلطات االنتداب البريطاني وعدد قليل من المباني األخرى.
احتلت القوات اإلسرائيلية موقع أم الرشراش في  10مارس  1949دون معارضة من أية قوة عربية،

وكان آخر موقع سيطرت عليه القوات اإلسرائيلية ضمن حرب  .1948تم اختيار اسم "إيالت" للمدينة
الجديدة نسبة إلى اسم موقع قديم يذكر في الكتاب المقدس ،ويقع حسب التقديرات على شاطئ خليج

العقبة.تحتوي المدينة على ميناء يصل إسرائيل بموانئ الشرق األقصى ويطلق عليه اسمها (ميناء

إيالت) كما وتحتوي على منطقة سياحية كبيرة نسبيا مكونة من فنادق ومنتزهات .في عام1985م
أعلنت الحكومة اإلسرائيلية مدينة إيالت وضواحيها "منطقة تجارية حرة" حيث قللت نسبة الضرائب

المفروضة على سكانها وزوارها لتشجيع السياحة فيها (موقع إيالت.)2012،
مناخ إيالت هو أشد األماكن اإلسرائيلية ح اررة وجفافا لوقوعها بين صحراء النقب وسيناء.

درجة الح اررة في الصيف تتعدى  35درجة مئوية وفي الشتاء تنخفض درجة الح اررة إلى 12درجة
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مئوية ،ال تزيد كمية األمطار الساقطة عليها  30مليمت ار سنويا ،المناخ الذي يسود مدينة إيالت هو

شبه جاف ،ونتيجة لذلك تعتبر ملجأ للسياح يرتادوها من كافة بلدان العالم.

إن مدينة إيالت تعتبر من المراكز الرئيسية للتنمية في خليج العقبة ،حيث تقع على رأس

الخليج وهي تتمتع بمينائها المميز والمناطق الصناعية والسياحية والمرافق االقتصادية األخرى،
وجميعها تقع في منطقة ساحلية صغيرة ،وغالبا ما تعبر في مياه الخليج ناقالت النفط والسفن التجارية

وغيرها ،ويتدفق إلى هذه المنطقة مئات اآلالف من السياح تجذبهم الشمس والشواطئ والشعاب
المرجانية والهواء النقي .إن زيادة السياحة والتنمية الصناعية تزيد من الفرص االقتصادية لسكان
المنطقة ولكنها وضعت النظام البيئي الفريد من نوعه في خطر وزادت من الحاجة لحماية الموارد

وجمال منطقة خليج العقبة.

يوفر الشاطئ اإلسرائيلي الصغير علي خليج العقبة من السفن والنقل وصيد األسماك،
والتنمية الصناعية والسياحة الساحلية .وباإلضافة إلى ذلك ،في عام  2001عملت الحكومة اإلسرائيلية

علي جعل منطقة إيالت منطقة اقتصادية خاصة ،في سياق التخطيط لجذب االستثمارات إليها
والمساهمة في نموها االقتصادي،و يجري تطوير المنطقة السياحية الجنوبية التي تهدف إلى تحقيق
التنمية التجارية والسكنية من خالل االستفادة من الشاطئ والشعاب المرجانية وغيرها من المعالم

الطبيعية لتلبية سوق السياحة المتنامي مع التركيز بشكل خاص على القرى السياحية والمنتجعات
ومناطق التخييم وذلك للمزيد من تشجيع السياحة.
-3.3.3األهمية االقتصادية للخليج بالنسبة لمصر:
ويبدو أن الحكومة المصرية ومراكز األبحاث ومراكز التنمية المستدامة التفتوا وبشكل واضح
لخلق مشروعات تنمي منطقة سيناء وتطورها وهي المنطقة المحاذية لخليج العقبة حيث تقع شبه جزيرة
سيناء بين خليجي السويس والعقبة وتمكن مصر من االستفادة من هذه المنطقة ومقدراتها الطبيعية في

خدمة االقتصاد المصري،،ويتوفر لسيناء أهمية اقتصادية كبيرة ،حيث تضم العديد من المناجم التي
تنتج المنجنيز والنحاس والفحم والحديد والذهب والكبريت والجرانيت والجبس،كما تضم اكبر آبار

البترول في مصر ،ويوجد بها مشروعات صناعية مهمة مثل الصناعات الغذائية التي تعتمد علي
اإلنتاج المحلي من المنتجات الزراعية خاصة في مجال الفاكهة والخض اروات،كما يوجد في سيناء

العديد من مصانع االسمنت والزجاج المسطح والصودا الكاوية والمنتجات الغذائية (البلوى،

،2014ص.)78
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ومن المدن الرئيسية المميزة وذات األهمية االقتصادية الواقعة في منطقة خليج العقبة والتي تؤثر في

الدخل القومي لمصر وهي دولة مشاطئة للخليج ،مدينة طابا ،وشرم الشيخ ،وهي مدن سياحية
واقتصادية بامتياز.
-3.3.3.1مدينة طابا المصرية:
مدينة طابا هي مدينة مصرية صغيرة على خليج العقبة ال تتجاوز مساحتها الكيلو متر المربع

الواحد ،وهي ذات أهمية استراتيجية وسياحية كبيرة ،تقع طابا على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال
وهضاب طابا الشرقية من جهة ،ومياه خليج العقبة من جهة أخرى .وتبعد عن مدينة شرم الشيخ

حوالي  240كم باتجاه الشمال ،وتجاورها مدينة إيالت اإلسرائيلية ،وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا

شماال وشرم الشيخ جنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء حاولت

إسرائيل االحتفاظ بمنطقة طابا الساحلية على خليج العقبة والتي احتلتها ضمن األراضي العربية في
أعقاب حرب عام 1967م وانتهي األمر باالتفاقية المصرية _اإلسرائيلية ،ثم حاولت إسرائيل تحريك

الحدود داخل الحدود المصرية لتضم طابا إليها لكن األمر انتهي باتفاق الطرفين على التحكيم الدولي
وضمها لمصر .

وفى  29سبتمبر  1988أصدرت هيئة التحكيم التي انعقدت في جنيف حكمها لصالح الموقف

المصري وعادت طابا للسيادة المصرية في  15مارس 1989م ،وكانت محاوالت إسرائيل نابعة من
إستراتيجيتها في توسيع النفوذ البحري في خليج العقبة،وبالتالي في مياه البحر األحمر،واالستفادة منها

في النشاط السياحي،وفي التسلل إلي سيناء،حيث تتحكم طابا في مفترق الطرق الذي يصل بين رفح
وغزة والسويس وعمق سيناء(حسين،1989،ص.)51

ويوصف شاطئ مدينة طابا بأنه األكثر جماال على مستوى منطقة الخليج ويتكون من عدد

من الخلجان والبحيرات ومضيق وجزيرة ،أجمل مناظر هذه الجزيرة هو حصن صالح الدين ،الذي يبدو

واضحا وجليا من طابا ،ولذلك يرفد إليها أالف السياح من مختلف بلدان العالم ،ولقد اعتنى

اإلسرائيليون بها طوال فترة احتاللهم لها وحاولوا استغاللها خير استغالل ،وذلك يظهر من العمران

السكني والسياحي الذي تركوه فيه بعد رحيلهم ،ومنه تشيدهم لفندق "هيلتون طابا" والذي يعتبر اليوم

أبرز معالم المدينة السياحية.
وقد بلغت االستثمارات السياحية األجنبية للقطاع الخاص فيها حوالي  3مليارات جنيه مصري

في مشروعات فندقية وخدمية تم استكمال  %15منها في عام 2012م والباقي رهن العمل (البلوى،
،2014ص.)83
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ومن المشاريع االقتصادية الكبيرة في المنطقة والتي من األهمية بمكان أن نذكرها بشي من

التفصيل ،والتي تشترك بها كال من (األردن وفلسطين واسرائيل) مشروع قناة (أنبوب) البحرين األحمر
والميت.وهو من المشاريع السياسية ذات الصبغة االقتصادية.
 -3.3.4مشروع قناة البحرين (األحمر الميت):
آثار مشروع اتفاق األردن وفلسطين واسرائيل على إحياء مشروع قناة البحرين األحمر_الميت خالل

المنتدى االقتصادي الدولي الذي عقد في المملكة األردنية الهاشمية في شهر يونيو 2003م العديد من

التساؤالت حول طبيعة المشروع واألهداف الحقيقية له واآلثار التي يمكن أن تنتج عن تنفيذه.
بدأ الترويج للمشروع منذ معاهدة السالم عام 1994م بين الجانبين األردني واإلسرائيلي في سياق

المحافظة على البيئة ،وانقاذ البحر الميت من الجفاف والزوال ،إال أن الدالئل تشير إلى أن الهدف

البيئي ما هو إال إطار دعائي يهدف إلى التقليل من حجم االنتقادات التي يمكن أن يواجهها المشروع
على المستويين اإلقليمي والدولي (شقورة ،2005،ص.)6

-3.3.4.1وجهة نظر األطراف المختلفة من مشروع القناة:
يعــاني الجانــب األردنــي عج ـ اًز مائي ـاً بلــغ فــي عــام 2000م نحــو  240مليــون متــر مكعــب ،ومــن
المتوق ــع أن يص ــل إل ــى  430ملي ــون مت ــر مكع ــب ع ــام 2025م وف ــي الوق ــت الح ــالي يس ــتهلك األردن

900مليون متـر مكعـب مـن الميـاه سـنوياً ،بينمـا ال يمتلـك األردن سـوى  650مليـون متـر مكعـب سـنوياً
ويلجأ األردن إلى سوريا للحصول على حجم محدد من المياه سنوياً ،وهو ما يشكل هاجسـاً يهـدد األمـن

المائي األردني وتزداد حاجة الجانب الفلسطيني المائية طرديـاً بسـبب زيـادة السـكان الطبيعيـة ،إذ وصـل
عـدد ســكان الضـفة الغربيــة وقطـاع غـزة إلـى  4.2ماليــين نسـمة عــام 2010م وسـتبلغ الحاجــات المائيــة

 446مليــون متــر مكعــب فــي الســنة كمــا ســتؤدي الزيــادة الســكانية لت ارجــع نصــيب الفــرد مــن الميــاه مــن
 28.2متـر مكعــب عــام 2000م إلــى  19.9متــر مكعــب عــام 2010م ومثــل عجــز إسـرائيل فــي الميــاه

العذبة عام 2005م نحو  800مليون متر مكعب .

ويأتي في مقدمة الفوائد االقتصادية للمشروع االستفادة من القناة في مشاريع توليـد الطاقـة عبـر

اسـتغالل انــدفاع المـاء مــن مسـتويات مرتفعــة تصــل إلـى 100متــر إلـى مســتوى البحـر الميــت المــنخفض

حوالي  400متر عن سطح البحر ،حيث تشير المعلومـات المتاحـة أن المشـروع سـينتج طاقـة كهربائيـة
بمعــدل  500ميجــا واط ويت ارفــق مــع المشــروع تصــورات عــن حركــة اعمــار واســعة للمنطقــة الواقعــة بــين
خلــيج العقبــة والبحــر الميــت والتــي تعتبــر مــن اكتــر المنــاطق المهمشــة وغيــر المســتغلة بســبب طبيعتهــا

الصـحراوية وذلــك بإنشـاء مشــاريع مشـتركة بــين الــدول المشـاركة فــي تنفيـذ مشــروع القنـاة ،واقامــة منــاطق
صناعية حرة بهدف جذب االستثمارات األجنبية للمنطقة واالستفادة من الموقع المتوسـط للمشـروع الـذي
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تلتقــي فيــه مختلــف أنـواع الســياحة البحريــة والصــحراوية والدينيــة واألثريــة فــي مشــاريع منتجعــات ســياحية

علــى طــول القنــاة ،تتضــمن بحي ـرات اصــطناعية ون ـواد وفنــادق ؛ بجانــب مشــاريع زراعيــة وتربيــة أســماك

ذات جدوى اقتصادية كبيرة فـي بـرك وبحيـرات صـناعية ،ومشـاريع تكميليـة للمشـروع نفسـه مثـل صـناعة
تحليه المياه وغيرها (البلوي،2014،ص.)50

وسوف ينتج عن هذا المشروع أالف فرص العمل الفنية وغير الفنية في منطقة تعاني بشدة من

خطوة متقدمة لتعاون
البطالة ،واألهم أن المشروع وما سيترتب عليه من مشاريع أخرى ،سيشكل
ً
مشترك بين الدول العربية واسرائيل ونو ًاة لمزيد من المشاريع المشتركة.
ويتفق ذلك مع الرؤية األمريكية االقتصادية للمنطقة بعد مرحلة حرب العراق والتي تجلت في

مبادرة التجارة الحرة في الشرق األوسط التي أعلنتها الواليات المتحدة عشية انعقاد المنتدى االقتصادي

العالمي في األردن ،ونصت صراح ًة على تشجيع إقامة المناطق الصناعية الحرة بين إسرائيل والبلدان
العربية المحيطة بها بهدف تشجيع عملية السالم.
وقد أكد المسئولون األردنيون أن بلدهم بدأ فعالً في الترويج لالستثمار على الجهة الشرقية للبحر
الميت ،وأن هذه االستثمارات بلغت  100مليون دوالر خالل عام 2003م وأنها قابلة للزيادة ،لكن
مهما كانت الفائدة التي يمكن أن تعود على الجانب األردني أو الفلسطيني من المشروع أن الفائدة التي

ستجنيها إسرائيل أكبر بكثير ،ما يفسر التلهف اإلسرائيلي الواضح للمضي قدماً في التنفيذ مهما كانت

الصعوبات الفنية والمالية أو الحالة السياسية الموجودة في المنطقة (ملحم ،2002،ص.)19
 3.3.4.2دوافع الدول المختلفة لتنفيذ المشروع:

 -3.3.7.2وجهة نظر األردن :يعتبر المسئولون األردنيون أن مشروع القناة هو مشروع القرن الحالي
بالنسبة لألردن ،ويفسر ذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها األردن للترويج له على المستوى الدولي والعربي
وترتكز وجهة النظر األردنية في تسويقها للمشروع وخاصة على المستوى العربي على عدد من النقاط

أبرزها:

أ_ المشروع أردني المنشأ جاء رداً على مجموعة من المشاريع اإلسرائيلية التي أرادت وصل البحر
الميت بالبحر المتوسط أو األحمر.

ب_ إثارة المشكلة البيئية للبحر الميت خاصة انخفاض مستوى المياه فيه بشكل مستمر مع تسويق
مقولة إن البحر الميت سيختفي بعد خمسين عام إذا لم يتم إنقاذه اآلن.
ج_ يمثل المشروع حالً لمشكلة المياه الكبيرة التي يعاني منها األردن بشكل خاص والمنطقة بشكل
عام؛ حيث سيوفر حسب المصادر األردنية ما يزيد على  850مليون متر مكعب من المياه سنوياً
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لألطراف الثالثة (األردن وفلسطين واسرائيل) تصل حصة األردن منها نحو  570مليون متر مكعب
سنوياً(الناصر ،2003،ص.)9

 -3.3.4.3وجهة النظر الفلسطينية:
وجد الجانب الفلسطيني نفسه أمام خيارات محدودة بعد أن قامت األردن واسرائيل بعرض

المشروع على قمة األرض في جوهانسبرج عام 2002م بشكل منفرد ما اضطر الجانب الفلسطيني
للمشاركة في المشروع حتى يضمن المحافظة على حقوقه المشروعة ،بعد أن تأكد أن لدى األردن

واسرائيل رغب ًة في المشروع حتى بدون الجانب الفلسطيني ،وتركزت الدوافع الفلسطينية على االحتفاظ
بالحق القانوني الكامل لفلسطين كطرف مشاطئ في التعامل مع التوصيات الناتجة عن دراسة الجدوى
بما يتالءم وعدم المساس بحقوق المياه المعلقة مع إسرائيل أو سيادة الدولة الفلسطينية المستقبلية في

مختلف نواحي المشروع ذاته ؛ إضاف ًة إلى المحافظة على الحقوق الفلسطينية في استغالل ثروات
البحر الميت المختلفة والتي يقوم الجانبان اإلسرائيلي واألردني فقط باستغاللها )نشرة فتح
المركزية،1981،ص.)2
 -3.3.4.4وجهة النظر اإلسرائيلية:
عملت إسرائيل منذ قيامها عام 1948م وحتى اآلن على إنجاز عشرات الدراسات التي تناولت

المشروع الموضوع ،ما أوجد تفاهماً كبي اًر لديها لطبيعة هذا المشروع واالستفادة القصوى منه وترتكز
رؤية إسرائيل للمشروع على:

أ_ االستفادة من األجواء التي وفرها االنتصار األمريكي في حرب العراق والتي نتج عنها زيادة النفوذ
األمريكي بشكل كبير في المنطقة ،وتبني الواليات المتحدة لرؤية جديدة في المنطقة يقابلها خمول

وتفكك واستسالم عربي ،واعراض عن العمل المشترك ،ما يقضي على أي معارضة رسمية للتعاون مع

إسرائيل .ب_ ضرورة القيام بمشروعات مشتركة مع الدول العربية المحيطة بإسرائيل وخاصة األردن
التي يمكن من خاللها التسلل إلى المنطقة بأسرها.
ج_ كان أحد أهم أسباب فشل إسرائيل في تنفيذ المشروع سابقاً تفكيرها في تنفيذه بمفردها؛ ما عرضها
لمعارضة دولية النتهاكه حقوق الدول المجاورة ،األمر الذي دفع مناحيم بيغن ،رئيس الوزراء
اإلسرائيلي السابق إلى دعوة األردن للمشاركة في تنفيذ المشروع اإلسرائيلي لربط البحر الميت بالبحر

طرح في ذلك الوقت.
المتوسط الذي ُ

د_ يمثل المشروع أحد األهداف المبكرة للحركة الصهيونية التي آمنت بأن توفير المياه وتوليد الطاقة

من أهم ركائز االستيطان في فلسطين ،ففي عام 1902م أشار هرتزل إلى مشروع قناة تربط بين البحر
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المتوسط والميت في كتابه ( األرض القديمة الجديدة) وتضيف هذه النقطة بعداً تاريخياً له أهميته
بالنسبة لإلسرائيليين.

هـ_ تحقيق أكبر نفع ممكن لدولة إسرائيل واالستفادة من المشروع في تنفيذ مشروعات قومية إسرائيلية،

تزيد من قوتها االقتصادية والعسكرية والبشرية خاص ًة في منطقة النقب بما يحقق لها العديد من الفوائد
االقتصادية.
وُيعتبر حزب الليكود أشد المؤيدين للمشروع وأقرب الفترات التي إقتربت فيها إسرائيل من تنفيذ
الحكم ،ويؤيد هذا الرأي أن آرييل شارون كان ينظر قبل توليه
المشروع كانت خالل تولي حزب الليكود ُ
رئاسة الوزراء إلى المشروع على أنه أحد أحالمه التي ُيمكن أن تُنفذ رغم كل العراقيل؛ لذلك ما إن
تولى منصب رئيس الوزراء حتى كلف و ازرة البنيا التحتية بدراسة أوضاع البحر الميت تمهيداً إلقامة

المشروع بميزانية قدرها  4ماليين شيكل (شهبون ،2003،ص.)7
-3.3.4.5اآلثار السلبية لقناة البحرين (األحمر والميت):

ُ _1يشكل المشروع خرقاً قوياً لكل آليات مقاطعة التطبيع مع إسرائيل على المستوى العربي ،ويمثل
فجوة كبيرة ُيمكن من خاللها إلسرائيل العبور بقوة إلى الدول المجاورة خاصة دول الخليج والعراق التي

تمثل سوقاً كبي اًر للمنتجات اإلسرائيلية ،كما تركز إسرائيل على رؤوس األموال الخليجية التي يمكن أن
تستفيد منها في مشروعات صناعية مشتركة ،ويعتبر المشروع دافعاً لتنفيذ مشروعات إقليمية أخرى
تخدم المصالح اإلسرائيلية مثل مشروع إحياء أنبوب البترول الذي يربط الموصل بميناء حيفا ،وما يؤكد
هذه الرؤية أن المواقف اإلسرائيلية من اإلصرار على أخذ الموارد المائية في االعتبار عند طرح أي

مشروع للتسوية ينبع من اإلدراك التام لدور العنصر المائي في تبرير التوسع اإلسرائيلي ،وتمكين
إسرائيل من نسج شبكة من العالقات مع بلدان المنطقة ،تحقق لها ما تصبو إليه من االندماج في
برامج مشتركة مع هذه البلدان وهو ما تراه يعود بالفائدة على مختلف األصعدة .

 _2بعد أزمة الطاقة العالمية أثر حرب أكتوبر 1973م بدأت إسرائيل في التفكير جدياً في تنويع

مصادر الطاقة لديها ،للوصول إلى أقل قدر من االعتماد على النفط ،ويشكل مشروع قناة البحرين
فرصة ثمينة لها في هذا اإلطار إلى جانب الطاقة الهيدرو كهربائية التي ستنتج عن االستفادة من

اندفاع المياه لتوليد الكهرباء ،يمكن إلسرائيل استغالل الزيت الحجري الموجود في منطقة الجبال

المطلة على البحر الميت الذي تُقدر كميته بألفي مليون طن كوقود بديل للنفط الذي فشلت في
استخدامه خالل الفترة الماضية بسبب الحاجة إلى توليد الطاقة من الزيت الحجري بكميات كبيرة من
مياه التبريد وهو ما ستوفره القناة المزمع إنشاؤها ،ويفتح المشروع أيضاً مجاالً واسعاً لالستفادة من

الطاقة الشمسية خاص ًة أن منطقة البحر الميت تتمتع بدرجة سطوع كبيرة ،وارتفاع في درجات الح اررة ؛
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كذلك بالنسبة للطاقة الكهربائية المولدة عبر المفاعالت النووية حيث تشكل المياه التي ستوفرها القناة

الحل األمثل لمشكلة تبريد المفاعالت النووية اإلسرائيلية في منطقة النقب التي يتم اآلن تبريدها
باستخدام الهواء األكثر تكلفة.
 _3يمثل المشروع أهمية أمنية خاصة بالنسبة إلسرائيل ،تتمثل في خلق حواجز مائية وسكانية ،تعتبر

مانعاً أمنياً استراتيجيا وعسكرياً ،يمنع أي قوات عربية من التقدم وتنفيذ عمليات عسكرية ضد دولة

إسرائيل.

 _ 4تعتبر النقطة المحورية بين البحرين الميت واألحمر إحدى النقاط اإلستراتيجية المهمة التي يجب

أن تظل تحت السيطرة اإلسرائيلية ،كون هذه المنطقة تمثل خط الدفاع األول عن كيان إسرائيل.
 _ 5تشكل القناة مرحلة أولى لمشروع صهيوني يكتمل بحفر قناة ثانية تصل البحر المتوسط بالبحر

الميت ،لتصبح إسرائيل دول ًة محورية في العالم تمتلك قناة تضاهي او تهدد قناة السويس من وجهة
النظر اإلسرائيلية ،كما يمكن أن يحدث المشروع تغي اًر خطي اًر في البيئة الجغرافية لإلقليم ،يعني سيطرة
إسرائيل على الضفة الغربية لألبد .

وقد أكد بالفعل أعضاء الوفد اإلسرائيلي المشارك في قمة جوهانسبرج خالل المعارض

اإلسرائيلية

ان هناك نية لدى الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ مشروع القناة التي تربط بين البحر

األحمر والميت حيث يرتبط هذا التصور برغبة إسرائيل في زيادة نفوذها وسيطرتها في منطقة البحر

األحمر التي تعتبرها ذات أهمية خاصة بالنسبة ألمنها ،وهو ما تقوم به بالفعل من خالل التعاون مع
بعض الدول اإلفريقية مثل أرتيريا وأثيوبيا اللتان مكنتا إسرائيل من بناء قواعد عسكرية لها في قلب

البحر األحمر ،يمكن من خاللها رصد حركة السفن وتهديد المالحة البحرية والدول العربية المحيطة
والمجاورة (شقورة ،2013،ص.)14

-3.4المبحث الثالث:
األهمية العسكرية واألمنية لخليج العقبة.
لقد تصاعدت األهمية العسكرية لخليج العقبة والمنطقة المحيطة بها في قفزات واسعة خالل

القرن الماضي ،حتى أصبح الخليج خط المواجهة العسكرية بين الدولة العثمانية وبريطانيا واخذ كالهما
يسعى الحتوائه ،وبدأت الدولة العثمانية في عام  1900بمد خط سكة حديد الحجاز لتعوض فقدنها

لمصر وقناة السويس(الحتاللها من قبل بريطانيا) لنقل الجنود والعتاد العسكري والتموين من جهة،
وحتى تحكم قبضتها على الجزيرة العربية والحجاز من جهة أخرى.
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أصبحت مكانة العقبة وخليجها منذ سنة  1905ذات أهمية كبرى ،إذ أصبحت قاعدة عسكرية

مهمة مد اليها خط تلغراف من معان في شهر أيار  1905كما شرع العثمانيون عام  1906في مد
فرع من سكة حديد الحجاز ليصل بين مدينتي معان والعقبة (رضوان ،1983،ص .)187- 48-47

حاولت تركيا في عام  1905أن تقصى المصريين من منطقة العقبة فأرسلت قوة عسكرية تمكنت

من احتالل مركز طابا غرب العقبة وداخل حدود مصر ،هذه األزمة أعطت ثقال لخليج العقبة حيث
أثار ذلك حفيظة بريطانيا ،مما أدى إلى تصاعد شدة الخالف بين بريطانيا وتركيا في تلك المنطقة

حتى كاد هذا الصراع أن يؤدى إلى صراع شامل ،خاصة بعد تخلى روسيا وألمانيا عن تركيا في هذا

الخالف ،وبدات المفاوضات وتكونت لجنة ( انجليزية /مصرية /تركية)لتحديد الحدود المصرية حيث
حدد خط فاصل ادارى بين والية الحجاز ،ومتصرفيه في القدس وشبه جزيرة سيناء مما جعل كل شبه
جزيرة سيناء (بما فيها طابا )خاضعة لمصر وانسحب األتراك من طابا(الهوارى،2003،ص)61

لقد ازدادت األهمية العسكرية لخليج العقبة بإعالن الحرب العالمية األولى في عام  1914م

وعادت مسالة العقبة تظهر مرة أخرى في هذه الحرب عندما بادرت قطع بحرية بريطانية ثم أخرى
فرنسية باحتالل ميناء العقبة وتدميره ثم اضطرارهما في كل مرة إلى االنسحاب أمام القوات التركية
واصرارها على استرجاع الميناء ،اذ كان هؤالء جميعا يدركون أهمية منطقة العقبة بالنسبة لتركيا والدور

الذي يلعبه الخليج في حربها ضد بريطانيا وفرنسا ،كما كان األتراك يعرفون أهمية العقبة وخليجها عند
الحلفاء والخطر الذي يتهددهم لو استطاعت القوات الغازية احتالل العقبة .
تم احتالل العقبة عام  1917بايدى العرب أنفسهم الذين كانوا ثائرين على الدولة العثمانية وذلك
بمعاونة ضابط المخابرات البريطاني "توماس ادوارد لورانس" وكان بالنسبة لهم أهم نصر أحرزه العرب

في ذلك العام ،ومنذ ذلك الوقت أصبحت العقبة وما حولها من ارض شرق األردن الحالية جزء من

الحجاز إلى أن تكونت إمارة شرق األردن عام 1923م.

منع االنجليز رفع اى علم في مياه خليج العقبة سوى العلم البريطاني بعد الحرب العالمية األولى

وأعادت رسم الخريطة السياسية للعالم العربي من خالل تقسيمه بين بريطانيا وفرنسا ،خالل الفترة بين

عامين(1920م1948-م) واستثنت مصر من ذلك المنع وسمح لها باستخدام مرفأ ام الرشراش

(ايالت) في رأس الخليج لالتصال بحامية مصرية قريبة منه (ديستيريا ،1974،ص.)92

يتميز خليج العقبة والبحر األحمر بشكل عام بوجود المضائق الطبيعية واالختناقات (مضيق
تيران ،ومضيق جوبال ،ومضيق باب المندب ،فضال عن قناة السويس ) والتي تعتبر علي درجة كبيرة

من األهمية االستراتيجية والعسكرية لتحكمها بصفة أساسية بالطرق والمواصالت البحرية.
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كما أن طبيعة سواحل خليج العقبة والبحر األحمر وجزره المحاطة بالشعاب المرجانية وعدم توفر

المساعدات المالحية به،أدت إلي تحديد الطرق المالحية التي تسلكها السفن والبواخر والقطع العسكرية

البحرية،األمر الذي يحد من قدراتها علي المناورة إثناء العمليات العسكرية،كما أن نجاح الخصم في
غلق هذه الممرات المالحية من شانه الحد من إمكانيات امتالك السيطرة البحرية،وذلك رغم الطبيعة

الجغرافية واألحوال الجو مائية المساعدة طوال العام في البحر األحمر وخليج العقبة والسويس والتي
تسمح باستخدام جميع أنواع الوحدات البحرية والعسكرية(الحسيني1989،م،ص.)417
ولقد اكتسب خليج العقبة لوقوعه بين أربعة دول تطل عليه وتشترك في ملكيته أهمية عسكرية
كبيرة لكل األطراف لم تكن معروفة من قبل حيث تتزاحم الحدود السياسية البرية والبحرية لتلك الدول

في حيز صغير في رأس الخليج وهى حدود غير نهائية في بعض األحيان – خاصة الحدود البحرية –

كما أنها حدودا بين جانبين متناحرين (العرب واسرائيل ) مما أدى إلى أن تصبح الحدود السياسية غير
مستقرة للخليج ،لذلك تسعى كافة األطراف المشاطئة للخليج الستخدامه في تعزيز قدراتها العسكرية

في المنطقة في مواجهة اآلخرين والتأثير على األمن القومي و القطري للدول المجاورة ،ومن جهة

أخرى تعتمد كافة الدول المشاطئة لخليج العقبة على القوى الدولية للحصول على احتياجاتها الدفاعية
وعلى التكنولوجيا الالزمة لتحديثه ،وقد شعرت بعضها بحاجتها إلى القوى العسكرية الدولية لحمايتها
من مصادر التهديد اإلقليمية ،وتتكون هذه العالقات العسكرية من وجود خبراء ومستشارين من القوى
الدولية لدى اغلب دول خليج العقبة والبحر األحمر ،وعلى وجود قوات فعلية دائمة وشبه دائمة ،وعلى

إجراء مناورات مشتركة بين قوات لقوى دولية مع قوات وجيوش كال من مصر والمملكة العربية
السعودية واألردن واسرائيل وعلى وجود قواعد عسكرية لها فيها وحصولها على مساعدات عسكرية

منها(مسلم ،2001،ص.)221

وفي ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية ،التي سادت العالم بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة ،تمكنت
إسرائيل من تمتين عالقتها بعدد من الدول اإلفريقية ،في كافة المجاالت السياسية واألمنية والعسكرية
واالقتصادية بغية تحقيق أهدافها وكسر حاجز العزلة الذي يفرضه عليها الدول العربية من خالل إقامة

شبكة تحالفات مع دول الجوار غير العربية فضال ،عن االعتبارات االقتصادية والتجارية ،فدول القرن

اإلفريقي غنية بمواردها وثرواتها الطبيعية غير المستغلة ،باإلضافة أنها تعتبر سوقا لمنتجات إسرائيل.

ولألهداف األمنية ،والعسكرية خصوصية تامة في سياسة إسرائيل الخارجية تجاه دول المنطقة ،فثمة
مخاوف من انتشار الجماعات اإلسالمية" األصولية "في عدد من دول المنطقة ،كما هو الحال في

الصومال والسودان ،ومحاولة منها الحتواء التغلغل اإليراني في المنطقة ،فإسرائيل تنظر إلى هذه
المخاوف األمنية باعتبارها تهديدا مباش ار ألمنها القومي.
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وقد كان يعتبر البحر األحمر والزال أحد أهم الطرق بالنسبة لحركة المرور الدولية ،فحرصت

قوى االستعمار على السيطرة عليه ،ومع بداية القرن العشرين كانت بريطانيا وفرنسا تسيطران عليه

بشكل كامل ،وظل ذلك الوضع حتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي ،حين أصبح البحر

األحمر ومنافذه (السويس ،العقبة وباب المندب) في عمق اهتمام الواليات المتحدة األمريكية ،التي
رأت في البحر األحمر األهمية اإلستراتيجية بالنسبة لقوتها ،وهو ما أفسح المجال إلسرائيل في التعامل

بحر إسرائيلي ،حيث عقدت حلفاً قوياً مع إثيوبيا لتسيطر من خالل ذلك
مع مياه البحر األحمر وكأنه ٌ
على بعض الجزر في البحر األحمر تحت حجة وذريعة تدريب الجيش اإلثيوبي ،وبالتالي أصبحت

السفن اإلسرائيلية العسكرية والمدنية تجوب البحر األحمر دون أن يعترضها أحد(نجيب،1983،

ص.)132

كما فتحت إسرائيل طريقاً للتبادل التجاري مع جيبوتي ،وحرص قادة إسرائيل منذ إعالن

استقاللها على توجيه الطاقات األمنية والعسكرية صوب البحر األحمر لما فيه من مصلحة وأهمية

جيوسياسية لها وألمنها القومي في مقابل تفتيت األمن القومي العربي واضعافه.

وفي حقبة الحقة دعمت إسرائيل إريتريا بعد انفصالها عن إثيوبيا عام  1993وذلك إلبقائها

بعيدة عن الفلك العربي ،فذلك سمح إلسرائيل– أيضاً في تقوية وتوسعة نفوذها في خليج العقبة والبحر
األحمر كما وتدعم إسرائيل نشاط القراصنة في الصومال ،والذي أدى إلى تبرير التواجد العسكري

البحري الغربي واإلسرائيلي في البحر األحمر ومنطقة القرن اإلفريقي.

ولذلك فان إسرائيل ليس عندها ضوابط أخالقية أو غير ملزمة بأية التزامات طالما أن المناخ
الدولي يدور في صالحها ،فهي تقوم بكل ما هو محرم من أجل تحقيق أهدافها وضمان إبقاء هيمنتها

وتفوقها على دول المنطقة (نائل شقليه ،2013،ص.)99
-3.5الخالصة:
-

يتميز خليج العقبة بأهمية سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية كبيرة للدول المشاطئة له،
خصوصا مصر واألردن واسرائيل ،السيما وأن الذي يسيطر علي الخليج يستطيع أن يمارس
قد ار كبي ار من الهيمنة والنفوذ على الدول المطلة عليه.

-

يعتبر خليج العقبة حلقة وصل بين ثالث مناطق إقليمية مهمة هي الشرق األوسط والقرن

اإلفريقي ومنطقة الخليج العربي ،ويعتبر من أهم النقاط المحورية والحساسة في تمرير النفط

الخام من مراكز اإلنتاج في الشرق إلى مواقع البيع واالستهالك في الغرب.
-

السيطرة اإلسرائيلية على خليج العقبة ومضائق تيران كانت من أهم األهداف اإلستراتيجية
اإلسرائيلية للدخول إلى إفريقيا واالتصال بالعالم الخارجي عن طريق البحر األحمر.
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-

يعتبر خليج العقبة المنفذ البحري الوحيد لألردن وهذا ما يفسر األهمية االقتصادية الكبيرة

لخليج العقبة بالنسبة لألردن ،إذ تبلغ صادرات األردن من خالله %78من مجموع صادرات
البلد ،و%65من المستوردات األردنية.

-

ارتبطت األهمية االقتصادية لمنطقة خليج لعقبة بموقعها الجغرافي ،حيث لدوائر العرض دور

مهم في تحديد الظروف المناخية السائدة في الموقع ،وما ينتج عن ذلك من تأثير على الحياة

البشرية والحياة النباتية الحيوانية ،وعالقة ذلك بالمقومات االقتصادية من صيد وزراعة
وصناعة وسياحة وتجارة.

-

ارتبطت أهمية خليج العقبة االقتصادية من الناحية الجغرافية باتصاله بالبحر األحمر الذي

-

يزخر خليج العقبة وسواحله والمناطق المجاورة له بالعديد من الموارد االقتصادية الكامنة،

يمكن من خالله الوصول للبحر المتوسط والمحيط الهندي.
وهناك تخطيط الستغاللها مستقبال.

-

الثروات البحرية بأشكالها المختلفة تعتبر موردا غذائيا ومصدر سياحيا للدول المطلة على
خليج العقبة الذي يحوي مئات األنواع من األسماك الملونة والمرجان المميزة والتي ال يمكن

العثور عليها في أماكن أخرى غير خليج العقبة في العالم.
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الفصل الرابع
األبعاد القانونية للمالحة يف خليج العقبة.
 ملبحث عل:
ع خللجان.
 ملبحث وثاني:
وعقب .

بعا وقان ني ع ودعوي

بعا وقان ني ع ودعوي

 ملبحث وثاوث :مقكل
وقان ن ودعوي.

خلاص باملالح يف ملضائق

خلاص باملالح يف لليج

ملالح يف مضيق تر ن يف ض ء أحكا

-4.1تمهيد:
تقع مضايق تيران في مدخل خليج العقبة عند التقائه بالبحر األحمر،حيث توجد جزيرتا تيران

وصنا فير ،وهذه المضائق تقع في منطقة تكثر فيها الصخور التي تجعلها غير صالحة للمالحة فيما

عدا المضيق الواقع بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري والذي ال يتجاوز عرضه الصالح للمالحة
وعبور السفن 500متر،وال يعتبر هذا المضيق طبقا التفاقية جنيف سنة 1958م واتفاقية األمم المتحدة

لسنة 1982م من المضائق المستعملة في المالحة الدولية التي يطبق عليها (طبقا لهذه االتفاقية )
حق المرور العابر للسفن والطائرات األجنبية ،وذلك بسب أن هذا المضيق ليس مستخدما في المالحة

الدولية ،وال يربط بين جزء وأخر من أعالي البحار ،أوالمناطق االقتصادية ،وال ينطبق حق المرور
البريء علي هذا المضيق للسفن األجنبية طبقا للمادة ( )45من االتفاقية الجديدة التي تقضي بتطبيق

نظام المرور البريء في المضائق المستخدمة في المالحة الدولية والتي تصل بين جزئين من أعالي

البحار ،أو منطقة التصاق خالصة وبين البحر اإلقليمي لدولة أجنبية ،ذلك أن كال النصين يقضي
انطباق حق او نظام المرور البريء المفترض تطبيقه عند توافر شروطه طبقا لالتفاقية ،وال ينطبق هذا

الحق علي الخلجان التاريخية طبقا لالتفاقيتين ،فضال عن ان من شروط المرور البريء عدم إض ارره

باألمن والسلم ،وحسن النظام وهذا غير متوافر في بعض الدول الساحلية لخليج العقبة ولمضيق تيران
أيضا فيما تصر إسرائيل علي أن خليج العقبة ومضايقه جزء من أعالي البحار()1957 p. 3،Porter

-4.2المبحث األول:
األحكام القانونية والدولية الخاصة بالمالحة في المضائق والخلجان.
تعتبر المضائق والخلجان من أهم المواقع الجغرافية التي تمتاز بطابعها االستراتيجي المستمد من
موقعها في العالم ومدى حيويته وعالميته ،وهذا ما جعل من النظام الدولي أن يعمل منذ سنوات

ماضية على إعداد اتفاقيات دولية تنظم هذه الممرات المائية ،ومن بين أهم هذه االتفاقيات ،اتفاقية

جنيف لعام  1958واتفاقية جمايكا لعام  ،1982لكن يبقى اإلشكال المطروح :هو التصارع الدولي

على هذه الممرات المائية وما تحتله من مكانة بارزة في خطط واستراتيجيات القوى المتصارعة،

خصوصا القوى الخارجية الطامعة ،ومن األمثلة على ذلك نجد الخليج العربي ومضيق هرمز اللذان
يعتبران من أكثر المواقع المتصارع حولها في العالم بين الدول الخارجية والدول اإلقليمية ،لذلك تعد

المضائق والخلجان مقوم استراتيجي مهم ومحرك سياسي بامتياز في العالقات الدولية .فهي تعد على
عكس باقي المقومات االستراتيجية (كاللغة والدين ،األعراق ،القوة االقتصادية ،العلمية ،التكنولوجية

العسكرية) بل أكثرها تأثي ار على طبيعة العالقات بين الدول السيما المتجاورة منها ،والحديث عن

المضائق والخلجان كإحدى عناصر الجغرافيا السياسية من الناحية القانونية ،ينطلق من قانون البحار،

ثم ما يسمى بالمياه اإلقليمية ،هذا القانون الذي يشملهما ويستمدان الشرعية القانونية منه.
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فحيث أن قانون البحار قد نشأ عرفيا ،فقد جعله ذلك عرضة للتغيير وعدم التناسق ،كما أن

االعتبارات السياسية والمصالح االقتصادية تؤثر بشكل واضح في بلورة قواعده ،خاصة منها ما يهم

مياه المنطقة العربية والتي تعتبر مياهها أكثر ما يؤرق جنب االقتصاد الدولي باإلضافة إلى إن كل

التغييرات التي طرأت على هذا القانون كانت نتيجة لتغير اهتمامات الدول العسكرية أو التجارية أو
نتيجة للتطورات االقتصادية والعلمية،فكان مرآة عكست التنافس المستمر بين مصالح الدول ،والزال اثر

هذا تنافس في المصالح واضحا على القواعد القانونية وجل االتفاقيات والمعاهدات لهذا الحقل حتى

يومنا هذا ،وما المناقشات والصراعات التي حصلت داخل مؤتمري جنيف للبحار لعامي 1958م

و1960م ومؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار إال دليل على هذه الحقيقة ،ورغم ذلك فان ما

أصاب هذا القانون من تطور خالل العقدين األخيرين يكاد اليذكر إال ما يهم الدور االستراتيجي و
الحيوي للتجارة والمبادالت البحرية فيه(حمود،،2000،ص).86

وقد وضعت اتفاقية جنيف لعام 1958م تعريفاً صريحاً للمياه اإلقليمية وما تحتويه من مضايق

وخلجان ،كما استأثر النظام المستحدث للمرور في المضايق باهتمام كبير من جانب اتفاقية جنيف

الثانية 1982م و كانت أهم معالمه استحداث حقوق متعددة للدول المشاطئة لها (أي الخلجان)

ومايهم باقي الدول ،ولعل أهمها حق المرور العابر وهو حق وسط بين حق المرور البري و حق

المرور المطلق،الذي يطبق في أعالي البحار ،فممارسة حق المرور العابر – خالفا لحق المرور البري
 ال تخضع لرقابة الدولة الساحلية المشاطئة للممر و كذلك فان الغواصات تستطيع ممارسة هذا الحقوهي غاطسة ويترتب عن هذا الحق أيضا حق الطيران العابر فوق الممر لكل الدول وهي ميزة جديدة

لم تكن موجودة قبل اتفاقية 1982م ،ومع ازدياد أهمية البحار باعتبارها وسيلة للمواصالت التجارية
األقل تكلفة ،ومصد ار للثراء ازدادت معها ادعاءات الدول بحقها بتملك مساحات أوسع منها،وكذلك

السباق نحو خلق عالقات أكثر مع الدول المجاورة ألكثر المياه اإلقليمية حيوية في أكثر المواقع
إستراتيجية في أنحاء العالم ،ولعل أهمها البحر األحمر وجزره ومضايق هرمز وباب المندب وتيران
ومضيق جبل طارق وخليج العقبة وغيرها في المنطقة العربية (جواد ،لعمار ،2001،ص.)28
-4.2.1أهم تعاريف ومفاهيم الخلجان.
الخليج عبارة عن انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مداه علي نحو يجعله يحتوي

على مياه محصورة بالبر ،ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل.

وتنقسم الخلجان إلى ثالثة أنواع هي :الخلجان الوطنية والخلجان الدولية والخلجان التاريخية.
كما إن الخليج الذي ال تتعدى فتحته  10اميال بحرية أي ما يعادل (  ) 16.09كيلومترات بحرية

يعتبر مياها داخلية أو وطنية ،و هذا ما استقرت عليه القواعد الدولية كاتفاقية الصيد في بحر الشمال
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بين ألمانيا وبلجيكا والدانمرك و انجلت ار وهولندا في 1882م ،كما أخذت بهذا التحديد التساع فتحة

الخليج محكمة التحكيم في الهاي بشأن حقوق الصيد في خليج سانت لوران في كندا في النزاعات بين
الواليات المتحدة وبريطانيا ،وقد قضت الضرورات الدفاعية اعتبار بعض الخلجان التي تتجاوز فتحتها

ال10اميال بحرية أي(  )16.09كيلومترات بحرية خلجانا وطنية(داوود،1999،ص.)49

ومن جهة أخرى ،فان الخلجان كفكرة إلحدى حدود البحر اإلقليمي الداخلية أو خط األساس تقوم
على ما يسمى بالسند التاريخي ،ومن خالل هذه الفكرة فانه يمكن أن تخضع منطقة ما إلى سيادة

الدولة عند اجتماع

الشرطين التاليين :األول ،ممارسة الدولة المعنية الختصاصاتها على خليج ما لمدة طويلة أو غير

معلومة .والثاني :قبول الدول األخرى بتلك الممارسة أو على األقل عدم معارضتها.

وقد أدى تطبيق هذه النظرية إلى اعتبار عدد من الخلجان الصغيرة والواسعة خلجانا تاريخية.ولم
تحدد اتفاقيتا 1958م و1982م ،معايير للخلجان التاريخية؛ وانما اكتفتا بالقبول بعدم تطبيق قواعد

الخلجان عليها ،كما لم تحددا طريقة معينة لرسم خط األساس فيها ،ولهذا تحدد الدول خط األساس في
المياه التاريخية حسب رغباتها ومصالحها الخاصة ،وهذا ما وضع أسسه مؤتمر الهاي 1930م.
-4.2.2أهم تعاريف ومفاهيم المضائق.
-1التعريف الفقهي للمضيق الدولي:
اتجه الفقه الدولي في تعريف المضيق الدولي في اتجاهين رئيسيين هما :التعريف الجغرافي
والتعريف الوظيفي ،فالمضيق من الناحية الجغرافية هو عبارة عن ممر مائي يفصل بين إقليمين

ويصل بحرين ،لذلك َّ
فإنه يشترط لالتصاف بوصف المضيق من الناحية الجغرافية عدة شروط أهمها:

أن تكون مياه المضيق جزءاً من البحر وفقاً لمفهوم القانون الدولي ،وأن يتم تكوينه بطريقة طبيعية،
وأن تكون فتحة المضيق بين منطقتين من األرض ويصل منطقتين من البحر ،بحيث لو لم يوجد
المضيق النفصلت المنطقتان البحريتان واتصلتا باألرض.
وقد أضاف الفقيه الفرنسي"شارل روسو" "Charles Rousseauشرطاً آخر مفاده عدم خضوع

المضيق لنظام خاص يحكمه ،واصفاً المضايق من وجهة النظر الجغرافية بأنها كل ممرات بحرية
محصورة بين جزأين من األرض مهما كانت التسميات المستعملة (:مضايق ،ممرات ،قنوات ،مجار

مائية (.

ويرى الفقيه الفرنسي "جلبرت جيديل " "Gilbert Gidelأن المضيق من الناحية الجغرافية

هو):ممر بحري محصور بين جزأين من األرض مهما كانت طبيعة هذه األرض ومهما كانت سعة
هذا الممر المائي( موضحاً أن المضيق من الناحية القانونية هو) كل ممر طبيعي بين ساحلين ال
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يتجاوز عرضاً معيناً ،ويسمح باالتصال بين جزأين من المجاالت البحرية ،ومن غير المهم أن تعود

هذه المجاالت إلى بحر واحد أو بحرين ،وال يهم أيضاً إذا كان الممر قائماً بين جزيرة واقليم أو بين

جزيرتين أو بين مجموعة من الجزر( )دهبي ،2006،ص.)65

أما محمد حافظ غانم  :فقد عرف المضايق َّ
بأنها "عبارة عن فتحات طبيعية تصل بين بحرين "

مؤكداً بأن )الممرات البحرية هي تلك الفتحات التي توصل بحرين وهي إما طبيعية وتشمل المضايق،
واما صناعية وتشمل القنوات( (غانم ،1960،ص.)63

وعرفها الغنيمي(الغنيمي ،1970،صَّ )107
بأنها :مياه تفصل إقليمين وتصل بحرين وأن الممر المائي

ال يكون مضيقاً في القانون الدولي إذا توافرت له األوصاف الجغرافية للمضيق فحسب ،بل يجب إلى
جانب ذلك أن يكون مم اًر للمواصالت الدولية غير المتجهة إلى موانئ على شواطئ ذلك المضيق
-2التعريف القانوني للمضيق الدولي:
من الناحية القانونية يجب أن يكون المضيق الدولي محدود االتساع ،أي ال يزيد اتساعه على

ضعف مساحة البحر اإلقليمي للدولة أو الدول المطلة عليه ،فالمضيق الذي يزيد اتساعه عن ذلك

ويتوافر فيه شريط من البحر العالي على امتداده ال يعد من المضايق وال ينطبق عليه نظامها ،واَّنما

ينطبق عليه نظام البحر العالي ،شريطة أن يكون ذلك الشريط صالحاً للمالحة االعتيادية األمينة
بكامله ،وبالخصائص المالحية نفسها ،وقد تقرر ذلك في مؤتمر تقنين القانون الدولي في الهاي سنة
(1930حمود ،1985،ص.)265

إال أن مفهومه الجغرافي ال يتطابق بالضرورة مع مفهومه القانوني ،فتحديد طبيعة المياه التي

يتكون منها المضيق ،أو تلك التي يربط بينها ،أمر ضروري لتحديد صفته.

إذن يتجاوز عرض مياه المضيق عرض المياه اإلقليمية التابعة للدولة الساحلية ،ومن المضايق
ذات الشهرة الدولية نذكر مضيق ماجالن الذي يصل المحيط األطلسي بالهادئ ،والمضايق الدانماركية

التي تصل بحر البلطيق ببحر الشمال ،ومضيق جبل طارق الذي يصل األطلسي بالبحر المتوسط،
والمضايق التركية الموصلة بين البحر األسود والبحر المتوسط(البسفور والدردنيل).
وتعتبر المضايق البحرية من أهم النقاط المحورية والحساسة في تمرير النفط الخام من مراكز

اإلنتاج إلى مواقع البيع واالستهالك وفي حالة تعرض هذه الممرات البحرية إلى أي اختالف أو إغالق

فان األسواق النفطية ستصاب بأزمة إمدادات تؤثر على أسعار البترول ومستوى المخزونات

اإلستراتيجية في الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير عليه في توفير مصادر الطاقة.

كما أن معظم مناطق إنتاج النفط بالقرب من معظم المضايق البحرية ولذلك فإنها تشكل صمامات

إلمدادات الطاقة وكثي ار ما يتسبب ذلك في نشوب صراعات بين الدول للهيمنة على هذه الممرات
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البحرية لضمان عدم تعرض مصالحها للتوقف من قبل األعداء ويوجد في العالم حوالي  43مضيقا

مائيا تجوبها السفن التجارية وناقالت النفط العمالقة منها عدد كبير في المنطقة العربية واإلسالمية
(شكل  )3ومن أهمها مضيق هرمز ،مضيق باب المندب ،مضيق ملقا ،مضيق البوسفور ،مضيق
جبل طارق ،ومضيق تيران (داود ،1999،ص.)100

شكل (: )3المضائق في العالم اإلسالمي
المصدر(:أطلس ،بتصرف من الباحث)
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-4.3المبحث الثاني:
األحكام القانونية والدولية الخاصة بالمالحة في خليج العقبة.
-4.3.1الوضع القانوني بعد استيالء إسرائيل على جزء من شاطئ خليج العقبة 1949م
يعتبر عام  1948نقطة تحول للوضع القانوني لخليج العقبة ،حيث حدثت العديد من الظروف

المتفاعلة مع بعضها طيلة النصف الثاني من تلك السنة ،إلى أن أسفرت الرؤية في السنة الثانية عن

تغيير جذري لألوضاع السياسية والعسكرية وبالتالي القانونية في منطقة خليج العقبة وتقرر عقد اتفاق

هدنة مشترك بين مصر واألردن وسوريا ولبنان كل على حده من جهة ،واسرائيل من جهة أخرى،

وكان أول تلك االتفاقات في  24فبراير  1949م عندما وقع اتفاق هدنة بين مصر واسرائيل في جزيرة

رودس تحت إشراف هيئة األمم المتحدة ،وأشارت نصوص االتفاق إلى استجابة األطراف لما جاء في

الحل،وكانت أهم أحكام الهدنة المشتركة إقامة هدنة كاملة ،وتسوية الن ازعات بالطرق
السلمية(إسماعيل،1986،ص.)2
كانت إسرائيل تهدف منذ تأسيسها أن يكون لها موطئ قدم على خليج العقبة ولكن لم تتح لها

ظروف االقتتال الذي نشب بينها وبين العرب في  15مايو 1948أن تحقق هدفها رغم توقها لتحقيقها
بدأت إسرائيل عندما استقرت أوضاعها العسكرية اثر مفاوضات تهدئة في تنفيذ خطتها للوصول إلى

الشاطئ الفلسطيني المطل على خليج العقبة ،اذ قامت القوات الصهيونية بالتواطؤ مع القوات

البريطانية باحتالل قرية أم الرشراش على الساحل المصري في يوم 10مارس 1949م واستمرت في

احتاللها للساحل وأزالت قرية أم الرشراش العربية وبنت بدال منها مدينة ايالت وميناء ايالت ضاربة
بعرض الحائط قواعد القانون الدولي،أصبحت إسرائيل بهذا الوضع تشارك الدول العربية الثالث بشكل

غير مشروع في ملكية خليج العقبة من خالل احتاللها للساحل وللمياه اإلقليمية

لفلسطين(انطونى،1976،ص)2

اجري عبد الرحمن عزام األمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك اتصاالت بالسلطات السعودية

والمصرية أثر احتالل إسرائيل للساحل الفلسطيني على خليج العقبة وقد أسفرت هذه االتصاالت عن

اتخاذ المملكتين السعودية والمصرية إجراء مضادا تتمثل في اتفاق غير مكتوب بين المملكتين في

النصف الثاني لسنة 1949م جعلت المملكة العربية السعودية بموجب هذا االتفاق جزرها في مدخل
خليج العقبة (تيران وصنافير )تحت اإلدارة المصرية كما سمحت السعودية لمصر ان تضع قوات

مسلحة تابعة لها في جزيرة تيران السعودية حتى تتم السيطرة على مدخل الخليج ،وتمنع السفن

اإلسرائيلية من المالحة فيه ،وسيطرت مصر على جزيرتي تيران وصنا فير في  28يناير 1950م
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ووضعت قوات مسلحة في جزيرة تيران ونصبت بطاريات مدفعية ساحلية أخرى في رأس نصراني

وسيطرت بذلك على المالحة في مضيق تيران(سلطان،1967،ص.)16

أرسلت مصر مذكرتين إلي كال من سفارة الواليات المتحدة األمريكية ،والحكومة البريطانية بعد أن

أصبحت تلك اإلجراءات أم ار واقعيا ،مبينة ما تم من إجراءات ،وذكرت لهما أن التواجد المصري في
تيرن وانه سيبقى ح ار كما كان عليه في
جزيرتي تيران وصنا فير لن يعوق المرور البري في مضيق ا

السابق (الطائي ،1974،ص.)279
اء قانونيا يعد تطو ار مهما في قانون المياه اإلقليمية،تمثل في
اتخذت المملكة العربية السعودية اجر ً
إصدار مرسومين ملكيين أصدرهما الملك عبد العزيز في /28مايو1949/م اختص األول منها
بالرقابة والوالية على طبقة األرض الواقعة تحت التربة مباشرة ،وقاع البحر خارج المياه اإلقليمية في

الخليج العربي ،وحدد المرسوم الخاص بالمياه اإلقليمية في مادته الخامسة البحر الساحلي للمملكة
العربية السعودية بمقدار ستة أميال بحرية ،كما حدد في مادته التاسعة امتداد المنطقة المجاورة بمسافة

ستة أميال بحرية أخرى،وهذا ينطبق على جميع سواحل المملكة بما فيها سواحلها المطلة علي خليج
العقبة(عناني1977،ص.)20

كما أصدرت مصر منشو ار في /21ديسمبر1950/م م أوضح أن منطقة المياه الساحلية الواقعة

غرب الخط الموصل ما بين رأس محمد ورأس نصراني منطقة ممنوعة ال يجوز المالحة فيها ،وتم
توزيع ذلك المنشور على جميع شركات المالحة والقنصليات األجنبية في مصر ،كما أن مصر حذت

حذو المملكة السعودية في مد مياهها اإلقليمية مع مطلع العام 1951م ،فأصدرت مرسوما ملكيا جاء
في المادة الخامسة منه أن اتساع البحر اإلقليمي لمصر أصبح ستة أميال.
وبسماح السعودية لمصر بالتواجد في جزيرتي تيران وصنا فير ،ووضع مصر لقوات مسلحة في

جزيرة تيران،وبمد كال من مصر والسعودية لمياههما اإلقليمية إلي مسافة ستة أميال ،وباعتبار مصر
للمنطقة الواقعة بين رأس محمد ورأس النصراني مياها إقليمية مصرية تمنع المالحة فيها،واعالن
مصر عن تطبيقها للعديد من إجراءات التفتيش والضبط ،سيطرت دول خليج العقبة العربية علي

المالحة فيه واحتكرتها لصالحها ،وحرمت السفن اإلسرائيلية واألجنبية المتجهة إلي أو من ميناء ايالت

قانونياً من المرور في المضيق والخليج علي حد سواء(النجم،1968،ص.)39-38
-4.3.2الوضع القانوني للمالحة في الخليج بعد حرب عام 1956م:

ظهرت أول نتيجة تمخضت عنها القوانين المصرية بخصوص السفن التي تنوي المرور بمضيق
نيران في األول من يوليو  /تموز عام 1951م عندما حاولت إحدى السفن االنجليزية (أمبارير روش)
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المرور في مضيق تيران وهي محمله بشحنه من األسلحة في طريقها إلى األردن ولما لم تستجب

للتعليمات الخاصة بالمرور أوقفتها السلطات المصرية وساقتها إلى شرم الشيخ للتحقيق في أوراقها.

احتجت السفارة البريطانية على هذا اإلجراء وجرى تبادل عدة مذكرات بين الحكومتين المصرية
والبريطانية إثر ذلك ،وأقرت المذكرة األخيرة الموجهة من الحكومة البريطانية إلى الحكومة المصرية
بتاريخ  29تموز  /يوليو 1951م أن تتقيد جميع السفن البريطانية باإلجراءات المتبعة عندما تمر في

المياه اإلقليمية المصرية ورد وزير خارجية مصر في اليوم التالي برسالة وجهها إلى سفير بريطانيا في

القاهرة يبلغه فيها موافقة الحكومة المصرية على ما جاء في المذكرة حيث أنها مطابقة لحقوق مصر
في موانئها ومياهها اإلقليمية ثم استمرت السلطات المصرية في مباشره أعمالها في مراقبة المرور
بمضيق تيران (سلطان،1967،ص.)19

في  28يناير  /كانون الثاني 1954م قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس األمن ضد مصر في
محاولة إلصدار قرار ُيعطي سفنها حق المالحة في خليج العقبة وقناة السويس ،إال أن اعتراض
االتحاد السوفيتي لم ُيمكن إسرائيل من تحقيق ما خططت له (التركماني ،1988،ص)23
كان حادث السفينة البريطانية "أرجوبيك" في  10أبريل/نيسان 1955م التي حاولت المرور في

المضيق دون التقيد بالشروط الخاصة بالمرور ،فاستخدمت القوات المصرية في مضيق تيران القوة
ضدها ،فاحتجت الحكومة البريطانية رسمياً على اإلجراء تجاه السفينة "ارجوبيك" في  6يوليو /تموز
1955م ثم منعت السلطات المصرية سفينة بريطانية أخرى ،ما زاد من حدة التوتر بين مصر
وبريطانيا إلى أن وصلت األزمة ذروتها في  18يوليو  /تموز 1955م ،وكان الموقف البريطاني
واضح وصريح من المرور والمالحة في الخليج حيث صرحت حكومة بريطانيا أكثر من مرة أن الخليج

يعتبر جزء من أعالي البحار ومياهه تعتبر مياها دولية1972 p. 12)،. (Hammond & Alexander

وعلي اثر ذلك أصدرت السلطات المصرية في أغسطس آب 1955م تعليمات إلى السفن التي
تستخدم مضيق تيران ،وكان من بين هذه التعليمات إخطار السلطات المصرية قبل مرور السـفينة بمـدة

 72س ـ ـ ـ ـ ــاعة ،وتزوي ـ ـ ـ ـ ــدها ببيان ـ ـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ــفينة ،وجنس ـ ـ ـ ـ ــيتها وحمولته ـ ـ ـ ـ ــا ،ووجهته ـ ـ ـ ـ ــا ،وس ـ ـ ـ ـ ــاعة
مرورها(النجم،1968،ص . )44وكانت السياسة اإلسرائيلية تقوم علي أساس أنهـا دولـة مشـاطئة لخلـيج

العقبــة ،ومــن حقهــا ممارســة حقوقهــا فــي الخلــيج الســيما حريــة المالحــة فــي مياهــه والســيادة علــي الميــاه
اإلقليمية فيه 1957 p. 6)،.(Bloomfield

وفي  11سبتمبر  /أيلول 1955م صدر قرار من حكومة الكيان اإلسرائيلي يقضي بمد المياه

اإلقليمية لفلسطين المحتلة إلى مسافة ( )6أميال بحرية وقد كانت بريطانيا هي أولى الدول المؤيدة

الدعاءات إسرائيل في خليج العقبة ،فعلى إثر صدور قرار مصر الخاص بفرض الرقابة على الخليج،
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أصدرت الخارجية البريطانية بياناً في  12سبتمبر  /أيلول 1955م ذكرت فيه أن خليج العقبة هو
طريق مالحي حر،ثم عادت إسرائيل وأعلنت رسميا في /2أكتوبر1955/م أنها قد قررت جعل مياهها

اإلقليمية تمتد لمسافة ()6أميال بحرية تقاس من مستوى الجزر(غانم.)27 ،1964،

وفي يوم  26يوليو 1956م قامت مصر بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس ،وبتاريخ  29أكتوبر

1956م وقع العدوان البريطاني الفرنسي اإلسرائيلي المشترك على مصر واحتلت القوات اإلسرائيلية
منطقة شرم الشيخ االستراتيجية( .سلطان ،1967،ص.)19
احتلت القوات اإلسرائيلية جزيرتي تيران وصنافير عام 1956م بعد انسحاب القوات المصرية من
شبه جزيرة سيناء ،وتم فتح مضيق تيران وخليج العقبة أمام المالحة الدولية في نوفمبر 1956م
ومارست كل من الواليات المتحدة األمريكية وليبيريا ،والدينمارك ،وفرنسا والنرويج ودول أخرى إلى

جانب إسرائيل حق حرية المالحة فيه.

سحبت بريطانيا وفرنسا في  22ديسمبر 1956م قواتهما من األراضي المصرية انصياعاً لقرار

الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إال أن إسرائيل لم تلتزم بقرار الجمعية العامة وأرسلت مذكرات إلى
السكرتير العام لألمم المتحدة ،ضمنتها مطالبة بالتأكيد من امتناع مصر عن تطبيق حقوق المتحاربين
بعد االنسحاب من مضيق تيران وخليج العقبة ،كذلك االستفسار عن أن قوة للطوارئ ستمنع أعمال
العدوان عند تمركزها على الساحل الغربي لخليج العقبة ،وأن القوة ستبقى حتى يتم التوصل إلى اتفاق

بين األطراف حول ضمان حرية المالحة ،واالمتناع عن تطبيق حقوق المتحاربين وكانت ردود

السكرتير العام لألمم المتحدة أن االنسحاب غير المشروط هو الطريق إلى السالم في المنطقة.

أكدت الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية وغيرها من الدول التي تخضع لسياستها أو تتأثر بها
على أهمية حرية المالحة إلسرائيل في خليج العقبة ومضيق تيران ،ففي مذكرة لو ازرة الخارجية

األمريكية بتاريخ  11فبراير 1957م أكدت الواليات المتحدة أنها ( تعتبر خليج العقبة ومضيق تيران
مم اًر مائياً دولياً وأنه ال يحق ألي دولة أن تمنع المرور الحر والبريء في الخليج وفي المضائق

المؤدية إليه ،وأن الواليات المتحدة في حال عدم وجود قرار حاسم معاكس صادر من محكمة العدل

الدولية مستعدة لممارسة حق المرور الحر البريء واالشتراك مع دول أخرى لتأمين االعتراف بهذا

الحق ) كما و أكد إيزنهاور ،الرئيس األمريكي في ذلك الحين موقف بالده بالنسبة لخليج العقبة في

 20فبراير 1957م أن الخليج عبارة عن مياه دوليه ال يجوز لدولة منع المرور الحر والبريء فيها

(الخطيب ،1964،ص.)202
تبنت بريطانيا الموقف نفسه واتخذت عدة دول غربيه مواقف مشابهة ،أعلنت عنها رسمياً في الجمعية

العامة لألمم المتحدة ،ومن بين هذه الدول فرنسا وايطاليا وهولندا والدينمارك والسويد وغيرها وأوضح
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مندوبي الدول العربية في اجتماعات الجمعية العامة أن مياه الخليج هي مياه داخليه ،وأن مسألة

المالحة في الخليج مرتبطة بالقضية الفلسطينية بمجموعها وحل القضية يجب أن يكون واحداً ال يتج أز
ومن بين من أيد الدول العربية مندوب الهند الذي قال (:أن خليج العقبة يعتبر بح اًر داخلياً حيث أن

مياه إقليميه لكل من السعودية ومصر وبالتالي فإنه ليس مم اًر دولياً وأن السعودية ومصر
مياهه ً
تستطيعان إغالق خليج العقبة باتفاق بينهما ولهما الحق في ذلك ) أعلنت إسرائيل في األول من مارس
أنها ستنسحب من مضيق تيران على أن تستمر حرية المالحة الدولية واإلسرائيلية فيه ،وأنها ستعتبر

أي إعاقة لمرور مالحتها بمثابة هجوم عليها تمارس إزائه حق الدفاع الشرعي طبقاً للمادة ( )51من

ميثاق األمم المتحدة وتم بالفعل انسحاب القوات اإلسرائيلية المحتلة من مضيق تيران  4مارس 1957م

وحلت محلها قوات الطوارئ الدولية(الدباغ،1967،ص.)28

دخلت ناقلة النفط األمريكية " كيرن هيلز" التي ترفع العلم األمريكي مضيق تيران بتاريخ  6أبريل
 /نيسان 1957م ووصلت إلى إيالت معلنة بذلك تطبيق السياسة األمريكية بشأن حرية المالحة في

خليج العقبة ،وبعد دخول " كيرن هيلز" عبرت مئات السفن إلى ميناء إيالت اإلسرائيلي عبر مضيق
تيران ،وكانت إسرائيل قد جعلت من اقتحام الناقلة األمريكية والسفن األجنبية األخرى التي حذت حذوها
لمضيق تيران من قبلُ ،حجة لمرور سفنها من المضيق وقامت باستئجار سفن أجنبية لتشغيلها من
والى ميناء إيالت وهي آمنة لوجود قوات الطوارئ الدولية في شرم الشيخ.

-4.3.2.1كان من نتائج حرب1956م:
 _1مرور السفن اإلسرائيلية رافعة العلم اإلسرائيلي عبر قناة السويس.
 _2فتح خليج العقبة للمالحة الدولية واعتبار مياهه مياهاً دولية ،وضمنت إسرائيل بذلك وصول

البواخر وبترول إيران وبضائع إفريقيا إلى إيالت ،وسهل ذلك مهمتها في إيجاد مناطق ارتكاز في
الساحل اإلفريقي ،وفتح أفريقيا أمام دبلوماسيتها وتجارتها وحركتها ،وكانت إثيوبيا ألسباب تاريخية
وثقافية من أقوى بوابات ارتكازها (البلوى ،2014،ص.)266

-4.3.3الوضع القانوني لمنطقة خليج العقبة أثر حرب 1967م:
طلبت مصر من األمم المتحدة في عام 1960م سحب قوات الطوارئ الدولية من منطقة خليج

العقبة ،فاستجابت األمم المتحدة إال أن قوات الطوارئ استمرت في اإلشراف على مضيق تيران وخليج
العقبة ،وظلت السفن اإلسرائيلية بالتالي تمخر عباب الخليج جيئة وذهاباً ،فبدأت مصر في يوم 14
مايو  /آيار 1967م باالستعداد إلجراءات تنوي اتخاذها لتغيير الوضع القانوني المختلف عليه لخليج
العقبة واعادته لما كان عليه قبل سنة 1956م .
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طلبت مصر من هيئة األمم المتحدة سحب قوات الطوارئ الدولية من األراضي المصرية بحلول

 16مايو  /أيار 1967م وحلت القوات المصرية لمواقع القوات الدولية في منطقة شرم الشيخ وعلى
الحدود بين مصر وفلسطين وقطاع غزة على أثر إخالئها لهذه المواقع ،ثم أعلنت مصر إغالق مضيق
تيران وخليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية ،وعادت لممارسة الرقابة واإلشراف على المالحة ،وقررت

اتخاذ وتطبيق عدد من اإلجراءات الخاصة بالمالحة في مضيق تيران فعاد الوضع إلى ما كان عليه
قبل عام 1956م وعاد خليج العقبة خليجاً عربياً مغلقاً (الخطيب،1979،ص.)247
اعترضت معظم الدول الغربية على سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء ،أما إسرائيل فقد اعتبرت
إغالق مضيق تيران وخليج العقبة أمام المالحة منها واليها مبر اًر للحرب ،ووقفت الواليات المتحدة

األمريكية وعدد من الدول األوروبية الغربية إلى جانب إسرائيل وأعلنت تأييدها لها من خالل ما جاء

في خطاب الرئيس األمريكي ليندون جونسون في  24مايو/أيار 1967م:

" إن ما قيل عن إغالق خليج العقبة في وجه السفن اإلسرائيلية قد أضاف ُبعداً جديداً وخطي اًر لألزمة،
إن الواليات المتحدة تعلن هذا الخليج مم اًر مائياً دولياً ،وتشعر أن فرض حصار على سفن إسرائيل أمر

غير مشروع ،يمكن أن يؤدي إلى كارثة تحل بقضية السالم إن حق المرور الحر البريء في هذا
الممر المائي الدولي أمر له أهميته الحيوية للمجتمع الدولي " وأعلنت الواليات المتحدة في  2يونيو /

حزيران 1967م أنها قد تضطر إلى استخدام القوة بمشاركة الدول البحرية الكبرى لفتح مضيق تيران
وتأكيد دوليته ،ما زاد من سوء الموقف(الخطيب،1964،ص. )250
بدأت القوات اإلسرائيلية بشن هجوم شامل على مصر واألردن وسوريا مع صباح  5يونيو /
حزيران  1967م أسفر فيما بعد عن انتقال قضية خليج العقبة إلى مرحلة قانونية جديدة بعد أن

اقتحمت إسرائيل شرم الشيخ وأنهت الحصار المصري في 7يونيو /حزيران 1967م وبدأت جلسات

وعرض عليه عدة مشاريع ق اررات تسوية
مجلس األمن بعد قبول كل الدول المتحاربة وقف إطالق النار ُ
تقدمت بها عدة دول.
صدر عن مجلس األمن القرار رقم  242في  /22نوفمبر 1967م الذي قام بصياغته الوفد

البريطاني برئاسة "اللورد كروزون" وتم التصويت لصالحه باإلجماع من قبل الدول األعضاء كافة في

مجلس األمن ،وتضمن القرار في مادته األولى مبدأين هما  :انسحاب إسرائيل من األ ارضي التي
احتلتها في حرب 1967م وانهاء حالة الحرب من قبل جميع األطراف وأكد القرار في المادة الثانية في

الفقرة األولى الحاجة إلى ضمان حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.
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ورغم أن القرار  242كان غير متوازن وال منصف حيث يعطي إلسرائيل الكثير بينما لم يعطي

العرب سوى االنسحاب اإلسرائيلي من ارض قد أخليت عام 1967م ،وقد قبلته كل من مصر واألردن
ولبنان اضط ار ار ورفضته سوريا في حينه ثم قبلته فيما بعد (عبد السالم ،1980 ،ص)127
أعلنت مصر في نوفمبر 1967م على لسان رئيسها جمال عبد الناصر ان مصر رغم قبولها

القرار أنها لن تسمح إلسرائيل بالمرور في القناة أما إسرائيل فقد تظاهرت بقبول القرار رقم  242لكنها
لم تنفذه.
أصدرت الجمعية العامة في  8ديسمبر 1970م القرار رقم  2672أكدت فيه أنه جاء نتيجة
للجهود التي بذلتها الدول العربية الستصدار ق اررات تتالفى العيوب التي شابت القرار  242وأكد ذلك

القرار في الفقرة األولى منه " أن ضم األراضي بالقوة أمر غير مقبول " ما أنهى الخالف على تفسير

القرار  ،242إذ شملت االنسحاب من األراضي التي احتلت بالقوة سنة 1967م والتي من ضمنها
الساحل المصري على خليج العقبة .

جاءت حرب أكتوبر  /تشرين األول في 1973م ونتيجة لنتائجها صدرت عدة ق اررات من مجلس
األمن ( )338/339/340تم بموجبها وقف إطالق النار ،وارسال قوات دولية إلى منطقة القناة للفصل
بين المتحاربين ،صدر قرار مجلس األمن في  15ديسمبر/كانون األول 1973م يقضي بعقد مؤتمر

للسالم حول قضية الشرق األوسط في جنيف تحت رعاية األمم المتحدة ،وتم عقد المؤتمر في 21

ديسمبر/كانون األول 1973م تم من خالله توقيع اتفاق فصل القوات بين مصر واسرائيل في

18يناير/كانون الثاني 1974م(جرجس،1979،ص. )111

تم توقيع اتفاق فض االشتباك الثاني بين مصر واسرائيل في أول سبتمبر /أيلول 1975م
وبعد التوقيع على االتفاق مباشرة وقعت مذكرة تفاهم بين الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل،

شملت التزامات أمريكية لصالح إسرائيل منها ما جاء في المادة ( )14من المذكرة ،حيث اعترفت
الواليات المتحدة األمريكية بحق إسرائيل بالطيران بحرية فوق البحر األحمر وفي المرور في الممرات
المائية في المنطقة وأنها ستقوم بالمساعدة الدبلوماسية لممارسة هذا الحق.

-4.3.4إتفاقية السالم المصرية – اإلسرائيلية وأثرها على الوضع القانوني لمنطقة خليج العقبة:
نال الوضع القانوني لخليج العقبة كل اهتمام وبحث أطراف مفاوضات السالم بين مصر واسرائيل

وذلك منذ بداية عام 1977م وقد تأكد ذلك االهتمام وظهر بشكل أكثر جدية أثناء مفاوضات كامب

ديفيد (17-5سبتمبر  /أيلول 1978م) ،حيث حرص من وضعوا نصوص اتفاقيات كامب ديفيد على
تضمنها ما يتماشى ومصالحهم الذاتية ،وهو الشيء الذي يناقض في الوقت نفسه المصالح المصرية
والعربية ويغير الوضع القانوني الصحيح لخليج العقبة من ناحية عملية على األقل ،ففي مقدمة الوثيقة
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األولى الخاصة بإطار عملية السالم في الشرق األوسط جاء أن قرار مجلس األمن رقم  242بجميع
أجزائه هو األساس الذي اتفقت عليه إليجاد تسوية ،وهو القرار الذي اعتبر خليج العقبة ومضيق تيران

من الطرق المائية الدولية وأكد ضرورة حرية المالحة فيها لجميع الدول من أجل حرية المالحة غير

المعرقلة وغير المتوقفة وجاء في الوثيقة الثانية أن مضيق تيران وخليج العقبة ممران دوليان مائيان
يجب أن يكونا مفتوحين وكذا حرية التحليق جواً ،واتفق الجانبان على مرابطة القوات متعددة الجنسيات
في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران على أال تنسحب إال بموافقة األعضاء

الخمسة الدائمين في مجلس األمن الدولي (عبد السالم،1980،ص.)305

ثم جاءت معاهدة السالم بين مصر واسرائيل في  26مارس/آذار 1979م لتعيد وتؤكد ما جاءت

به اتفاقيات كامب ديفيد بوضوح وتفصيل ،عاكسة أهمية الوضع القانوني لخليج العقبة لدى الكيان

اإلسرائيلي والدول البحرية الكبرى ،وحرص هؤالء على تغيير واصباغ الشرعية على ذلك التغيير
لمصلحتهم جميعاً وليس لمصلحة دولة االحتالل فقط.
وفسرت المعاهدة نظام خليج العقبة على أساس مجموعة من القواعد والممارسات غير الدقيقة،
مختلفة في ذلك عن تفسيرها لنظام قناة السويس الذي كان محدداً طبقاً التفاق القسطنطينية سنة
1888م ،فقد نصت الفقرة ( )2من المادة ( )5من المعاهدة صراحة على أن  " :مضيق تيران وخليج

العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية المالحة أو العبور

الجوي ،كما يخدم الطرفان كل منهما في المالحة والعبور الجوي من والى أراضيه عبر مضيق تيران
وخليج العقبة " وتتفق بذلك مع الفقرة (أ) من المادة ( )2من القرار ( )242ومع اإلطار الثاني لكامب
ديفيد فقرة (د) في تعريف مضيق تيران وخليج العقبة على أنها ممرات مائية دولية ،وقد حكمت تلك

الفقرة حرية المرور في تلك الممرات المائية منذ سريان المعاهدة (عطا هللا،1973،ص.)45

كما تضمنت الفقرة السابقة حكما جديداً فيما يتعلق بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة ،إذ
أضافت حرية العبور الجوي فوقها ،وقد كان استخدام معاهدة السالم لعبارة حرية المالحة والطيران بدالً
من المرور البريء أشمل في مفهومها بطبيعة الحال ،حيث أنها تعني الحركة والمراقبة والتفتيش
والمناورات واألبحاث العلمية وغيرها مما يتم أعلى وفوق وتحت السطح.

كذلك لم تحدد المعاهدة ما إذا كان ذلك وقت السلم فقط ،أو في وقت السلم والحرب ،كما أهملت

المعاهدة تحديد واجبات السفن والطائرات العابرة ،وتجاهلت الحقوق واألهلية الساحلية لمصر ،ثم جاء
الملحق األول في مادته الثانية ليقرر تمركز القوات متعددة الجنسيات في منطقة شرم الشيخ.
ونصت الفقرة (/2د) من المادة السادسة في ذلك الملحق على قيام القوات متعددة الجنسيات بوضع

الترتيبات الالزمة لضمان حرية المالحة في مضيق تيران طبقاً للمادة الخامسة من معاهدة السالم،
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وهو ما يشكل وظيفة دولية ُخول للقوات متعددة الجنسيات القيام بها إلى جانب وظيفتها كحافظة
للسالم،وأعادت المادة الثامنة من مرفق الملحق األول ذكر ممارسة مصر لسيادتها الكاملة من جديد
بمجرد انسحاب إسرائيل وأقر طرفا المعاهدة في نفس المادة الثامنة من البروتوكول الخاص بشأن

عالقات الطرفين بحق سفن كل منهما في المرور البريء في المياه اإلقليمية للطرف اآلخر طبقاً
لقواعد القانون الدولي ،مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المعاهدة،وكان ذلك كله انتهاك وتطاول
على القانون الدولي(الحسيني،1984،ص. )184

وتشابهت الفقرة ( )4من المادة ( )16من اتفاق البحر اإلقليمي لسنة 1958م على الفقرة ( )2من

المادة ( )45من مشروع اتفاق مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار ،وكان القصد من كال
الفقرتين تطبيقهما على مضيق تيران ،إال إن معاهدة السالم وسعت النص ليشمل خليج العقبة إلى

جانب المضيق فسدت بذلك ثغرات خطيرة في االتفاقين المذكورين.

إن ما جاء به االتفاق اإلطاري لكامب ديفيد عام 1978م ومعاهدة السالم عام 1979م هو دليل

قاطع على الحساسية المفرطة التي تعاني منها إسرائيل ومن هم ورائها تجاه الوضع القانوني لخليج
العقبة ،لذلك تشابهت االتفاقيات والمعاهدة في إصرارهما على تدويل الخليج ،وفتحه لحرية المالحة
والعبور الجوي بضمانات دولية تتمثل في قوات دولية ترابط في شرم الشيخ.

وتركز وجه الخالف بين االتفاقيات والمعاهدة في أن االتفاق اإلطاري لكامب ديفيد كان غامضاً،

فيما ورد في النص الخاص بالممرات المائية والمالحة فيها ،ما حدا باالعتقاد إلى أنها تعني المرور

البريء في المياه اإلقليمية ،وليس المرور الحر في أعالي البحار ،أو المرور العابر في المضايق
الدولية ،بينما أزالت المعاهدة ذلك الغموض ونصت صراح ًة على أن ما تعنيه هو المرور الحر وليس
المرور البريء ،ومهما يكن ،فإن األخذ بمبادئ معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية الخاصة بالممرات
المائية في خليج العقبة ،والتعامل معها كمسلمات ،يعني أن مصر وهي طرف أساسي في قضية خليج
العقبة كونها الدولة العربية المالكة ألطول السواحل وألكبر حيز من المياه اإلقليمية في الخليج إضافة

إلى كون الممر الرئيسي للمالحة في مضيق تيران يقع ضمن مياهها ،قد وافقت إلسرائيل والدول

البحرية الكبرى على اعتبار خليج العقبة ومضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة أمام السفن
كافة من جميع الجنسيات ،وتنازلت عن دعواها في أن خليج العقبة هو خليج عربي تاريخي مغلق،
ومنحت المالحة اإلسرائيلية صفة البراءة ،وبالتالي لم يعد باستطاعتها منع أو عرقلة المالحة

اإلسرائيلية في خليج العقبة ومضيق تيران ،كما لم يعد باستطاعتها حق التفرد باإلشراف على المالحة

ملك لها.
في ممر إنتربرايز الذي هو ُ

ورغم ما تكرر في المعاهدة من ممارسة مصر لسيادتها الكاملة على أراضيها مياهها اإلقليمية (

التي تشمل بطبيعة الحال الساحل المصري على خليج العقبة والمياه اإلقليمية فيه وفي مضيق تيران )
66

ُيشير الواقع إلى عكس ذلك ،حيث قيدت المعاهدة مصر بقيود عديدة ،حالت دون بسطها لسيادتها
الكاملة على مياهها وأراضيها التي استعادتها بموجب المعاهدة بعد انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء
في  25أبريل  /نيسان 1982م باستثناء منطقة طابا ،التي انسحبت منها إسرائيل في مارس/آذار

 1989م وما فرضته المعاهدة على مصر من تحديد لحجم ونوعية قواتها في المنطقة المطلقة على
خليج العقبة والمناطق المتاخمة له ،وفرض منطقة أمن ومنطقة عازلة ،وتكليف القوات الدولية

باإلشراف على حرية المالحة وضمانها في خليج العقبة ومضيق تيران ،ما يعتبر تناقضاً بار اًز في
نصوص المعاهدة (الحيدري،1981،ص.)66
إن الواقع الذي فرضته المعاهدة المصرية اإلسرائيلية يجعل من الضروري (منعاً لاللتباس) تحديد

المناطق المائية من الخليج التي شملتها المعاهدة وتنطبق عليها أحكامها ،وهي المياه اإلقليمية وأجواء

كل من مصر وفلسطين ،والتفريق بينهما وبين تلك الدول التي لم تشملها المعاهدة ،وبالتالي ال تنطبق
عليها أحكامها وهي المياه اإلقليمية واألجواء التابعة للملكة العربية السعودية والمملكة األردنية الهاشمية

والتي تخضع ألحكام ومبادئ القانون الدولي.

ويمكن القول نتيجة لذلك أن ما جاء في معاهدة السالم الموقعة في  26مارس/آذار عام 1979م

يشمل فقط المياه اإلقليمية لمصر في خليج العقبة ومضيق تيران التي تشكل النصف الغربي منهما،

إضافة إلى المياه اإلقليمية لفلسطين في رأس الخليج باعتماد خط الوسط في جميع التقسيمات (حلمي،
 ،1987ص.)22-20
-4.3.5اتفاقية السالم األردنية واإلسرائيلية في أكتوبر 1994م وتأثيرها على الوضع القانوني
لخليج العقبة.

تم توقيع اتفاقية السالم بين األردن واسرائيل في السادس والعشرين من أكتوبر عام 1994م وكان
هناك عدد من الدوافع والمسببات التي دفعت األردن إلى التفاوض وتوقيع معاهدة وادي عربة وهي

مزيج من دوافع سياسية واقتصادية واجتماعية تعتبر متغيرات أساسية ليس فقط في توجه األردن نحو

عملية السالم وانما في عقد مؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط الذي انعقد في العاصمة اإلسبانية

في  30أكتوبر1991،م لتحريك عملية السالم والتسوية السياسية في الشرق األوسط بشكل عام.

يأتي في مقدمة هذه الدوافع آثار حرب الخليج الثانية واألزمة التي نجمت عنها في المنطقة ككل،

اء من الجانب السياسي أو العسكري أو
كذلك انعكاسات هذه األزمة على الصعيد العربي سو ً
االقتصادي ،فعربيا نتج عن حرب الخليج إضعاف القوة العسكرية للعراق التي كانت قوة مهمة وكبيرة

في المنطقة وعامالً رئيسياً في تحقيق التوازن االستراتيجي مع الكيان الصهيوني الجاثم في منطقة
الشرق األوسط.
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كما تمخض عن هذه األزمة التي نشبت عام 1990م خسائر اقتصادية كبيرة تمثلت في استنزاف

كبير للثروات العربية التي اُنفق جزُء كبير منها على الحرب ،وبالنسبة للموقف االقتصادي األردني
توقفت المساعدات األمريكية لألردن ،وفرض حصار اقتصادي على ميناء العقبة ورقابة أمريكية على
هذا الميناء الذي يعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية في ميزانيته السنوية ،كما أن أحد

الدوافع المهمة لألردن لتوقيع اتفاق سالم مع إسرائيل كان الهاجس األمني لدى األردن ،والموجود منذ
مدة طويلة والخوف من مؤامرة الوطن البديل للفلسطينيين التي تتبناها شريحة غير قليلة من السياسيين

اإلسرائيليين ،وتطرح باستمرار بين الحين واآلخر على األلسنة الرسمية للصهاينة ،كما يرى بعض
الباحثين أن من بين دوافع توقيع األردن لمعاهدة وادي عربة هو تردي العالقة مع منظمة التحرير

الفلسطينية ،وهو األمر الذي نستطيع اعتباره سبباً في تسريع التوقيع على المعاهدة وليس دافعاً رئيسيا

(الحمد1996،م ،ص.)79

وخلفت أزمة الخليج وضعاً سياسياً متردياً في المنطقة العربية أيضاً ،حيث ظهرت سياسة األحالف
العربية ،وبدا العرب منقسمون ذوي عالقات سيئة فيما بينهم ،ومع ذلك ال يمكن إغفال المتغيرات
الدولية التي حركت عملية السالم في المنطقة ،وكانت سبباً رئيسياً في توجه الواليات المتحدة لتبنيها
ومن أهم هذه األسباب انهيار المعسكر الشيوعي بزعامة االتحاد السوفيتي بعد ضعف االتحاد

السوفيتي وانهياره تدريجياً ،ومن ثم انتهاء الحرب الباردة ،فكان لهذا العامل الدولي األثر المهم في دفع
عملية السالم الشرق األوسط وجعل الواليات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في النظام العالم الجديد،
ومن ثم لم يكن هناك ما يمنعها من تأمين مصالحها في المنطقة العربية بالطريقة التي تراها مناسبة،

اء بترسيخ عملية السالم و إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ،أو بتثبيت قواعدها العسكرية في منطقة
سو ً
الخليج العربي.
تم توقيع األردن لالتفاقية مع إسرائيل في أكتوبر 1994 /م بسبب كل هذه الدوافع و المسببات؛ أما
في ما يتعلق بالوضع القانوني لخليج العقبة ضمن تلك االتفاقية فقد نصت المادة ( )14من الفقرة

الثالثة من نص االتفاقية على حرية المالحة والوصول إلى الموانئ ،حيث يعتبر الطرفان مضيق تيران

وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل األمم للمالحة فيها ،والطيران فوقها دون إعاقة أو توقف،
وسيحترم كل طرف حق الطرف األخر بالمالحة والمرور البحري والجوي للوصول إلى إقليم أي من

الطرفين من خالل مضيق تيران وخليج العقبة (المعايطة1993،م،ص.)37

68

-4.4المبحث الثالث:
مشكلة المالحة في مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي:
ازدادت مشكلة المرور في مضيق تيران وضوحا بعد إبرام معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية

والتي جاء ضمن نصوصها ما يفيد أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات الدولية المفتوحة لكافة

الدول دون عائق أو إيقاف لحرية المالحة والعبور فالجانب اإلسرائيلي يرى أن وضع المضيق قد تغير
بعد المعاهدة وبالتالي اليخضع للتنظيم العام للمضايق المستخدمة للمالحة الدولية ،أما الجانب

المصري فيرى أن مضيق تيران هو أحد المضايق الدولية يخضع لنظام المرور المتبع في باقي

المضايق الدولية طبقا التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
-4.4.1الوضع القانوني للمضيق قبل إتفاقية السالم:

المضيق اليخضع سوى للسيطرة المصرية وال يوجد أي حق إلسرائيل في استخدام المضيق

لالعتبارات اآلتية:

الفقرة الرابعة من المادة (  ) 16من إتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي والمنطقة المجاورة لعام 1958م

قد نصت على " يجب أال يكون هناك إيقاف للمرور البرئ للسفن األجنبية في الممرات التي تستعمل
من أجل المالحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو البحر اإلقليمي لدولة أجنبيه ،حقيقة أنه ينطبق

الوصف الجغرافي الوارد بالنص على حالة مضيق تيران باعتباره يفصل بين جزء من أعالي البحار
وهو البحر األحمر وجزء آخر من البحر اإلقليمي لدولة أجنبيه إال أنه رغم ذلك اليمكن القول بأن هذا

المضيق قد استخدم في المالحة الدولية على مدار التاريخ وانما تم استخدامه للمالحة لصالح الدول

المشاطئة له ( السعودية ـ مصر ـ األردن ) فقط(الغريب،2009،ص.)2

إن مرور السفن اإلسرائيلية في المضيق اليمكن وصفه بالمرور البرئ في ظل حالة الحرب
القائمة وعدم االعتراف من قبل الدول المشاطئة للمضيق بدولة إسرائيل وان اإلدعاء بأن إسرائيل تطل
على خليج العقبة من خالل ميناء إيالت وبالتالي فالبد وأن تتاح لها الفرصة للمالحة في ذلك الخليج

هذا اإلدعاء مردود عليه بأن تلك اإلطاللة ال تستند على الشرعية الدولية كما أن بعض الدول العربية
ال تعترف بدولة إسرائيل وذلك قبل عقد معاهدة "كامب ديفيد" التي اعترفت بموجبها مصر فقط بدولة

إسرائيل والتي اعترفت بها األردن ومازالت السعودية لم تعترف بها فالسيادة على المضيق كرخصه هي
للدول العربية المشاطئة للخليج أما السيادة كممارسه وهي المعروفة بالسلطة الفعلية فإنها لمصر التي
تتحكم في مدخل الخليج عبر مضيق تيران لسببين:

األول :أن الممر المالحي الصالح للمالحة يقع في المياه اإلقليمية المصرية وليس في غيرها من

المناطق البحرية.
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الثاني :ـ التنازل السعودي عن السيطرة على جزيرتي تيران وصنا فير والسماح للقوات المصرية

باحتاللها وذلك حتى تتمكن من حماية المضيق والخليج من أي تدخل أجنبي (عبد
الكريم،2011،ص.)3
-4.4.2الوضع القانوني للمضيق بعد إتفاقية السالم:

تنص المادة الخامسة من الوثيقة الثالثة لمعاهدة السالم المصرية _االسرائيلية الموقعة في

واشنطن 1979/3/26م في فقرتها الثانية على " ....يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من

الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية المالحة أو العبور الجوى كما
يحترم الطرفان كل منهما حق المالحة والعبور الجوى من والى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج

العقبة.

أما الوثيقة الثانية من معاهدات السالم في الفقرة " د " فقد أكدت ذلك الموقف مقررة " حق المرور

الحر للسفن اإلسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية لعام 1882م
والتي تنطبق على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دوليه على أن تفتح
أمام كافة الدول للمالحة أو الطيران دون إعاقة أو تعطيل وبناء على هذه األحكام اختلفت اآلراء بين

العرب واسرائيل في هذا الصدد نوضحها فيما يلي:
-4.4.2.1وجهة النظر والحجج اإلسرائيلية:

تمسك الجانب اإلسرائيلي بنص المادة ( )35فقره (جـ) والتي تنص على أن النظام القانوني

للمضايق الدولية ال يسرى على المضايق التي تنظم المرور فيها كليا أو جزئيا اتفاقيات دوليه قائمه
ونافذة منذ زمن طويل ومتصلة على وجه التحديد بمثل هذه المضائق ،ويؤكد الجانب اإلسرائيلي على

اآلتي:
1ـ نظام المرور والمالحة في مضيق تيران قد أكدته إتفاقية خاصة قائمه ونافذة ومتعلقة على وجه

التحديد بهذا المضيق ومن ثم فإن هذا المضيق يخرج عن إطار أعمال إتفاقية األمم المتحدة لقانون

البحار ليتم إعمال النظام القانوني الخاص وفقا لمفهوم الفقرة (جـ) من المادة ( )35سالفة الذكر.

2ـ إتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية قد أقرت حرية المالحة فـي خلـيج العقبـة وفـى مضـيق تيـ ارن وهـى

تعتبر تنظيم خاص يعمل به وال يعمـل بالعـام (إتفاقيـة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار) (الدغمـة،1998 ،

ص.)22
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-4.4.2.2الرد على الحجج اإلسرائيلية:
أوال:ـ االستناد لنص المادة (  ) 35فقره ( جـ ) ال يمكن التعويل عليه وذلك ألنه يشترط عدة شروط

الستبعاد المضايق من نظام االتفاقية الدولية لقانون البحار من بين هذه الشروط أن تكون االتفاقية
التي تحكم المضيق قائمه منذ زمن طويل وهذا غير متوافر وذلك ألن إتفاقية السالم تم إبرامها عام

1979م بينما إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تم إبرامها عام 1982م وهذه المدة ال تعد مده طويلة

في حساب القانون الدولي ،وأيضا بالنسبة لشرط النفاذ غير مؤكد نظ ار لوجود القوات اإلسرائيلية التي
لم تنسحب من بعض المناطق على خليج العقبة ومنها منطقة طابا إال في بداية عام 1989م بعد

صدور حكم التحكيم المعروف ،ومن ذلك يتضح أن مصر واسرائيل ما زالت كل منهما تنازع األخرى
حول كثير من األمور المتعلقة بنصوص إتفاقية السالم ومن بينها المالحة في مضيق تيران ،األمر

الذي يشكك في نفاذ إتفاقية السالم منذ إبرامها حتى اآلن.

ثانيا :ـ المادة ( )34من إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تؤكد على أن النظام القانوني التي
تتشكل منها هذه المضايق ،كما يؤكد على ممارسة الدول المشاطئة للمضايق لسيادتها أو واليتها على
هذه المياه وحيزها الجوى وقاعها وباطن أرضه ،فحق مصر واضح في اتخاذ ما تراه من إجراءات

لحماية سيادتها والحفاظ عليها وفق ما يقرره القانون الدولي من حقوق في هذا الشأن.

ثالثا :ـ الدول المشاطئة للمضيق هي السعودية واألردن وال تعترف السعودية حتى اآلن بدولة

إسرائيل األمر الذي يؤكد أنه ال توجد إتفاقية نافذة منذ زمن طويل في مواجهتهما فالوضع مازال يحتاج
إلى إقرار ليس عالمي ولكن على األقل من قبل الدول المشاطئة للخليج وبالتالي يصبح ما تدعى به

إسرائيل قد تجاوز المنطق القانوني (التركماني،1988،ص.)66
-4.4.2.3الحجج العربية:
 -1تظل مشكلة مطالبة إسرائيل بحرية المالحة والتحليق في مضيق وخليج العقبة وفقا التفاقية

السالم ،تلك المطالبة اليمكن أن تكون إال في مواجهة السلطات المصرية وحدها ألنها تستند إلى

نصوص إتفاقية السالم وتلك االتفاقية لم تعقد إال بين مصر واسرائيل وألن مصر هي المختصة
باإلشراف على الممر ومن المعروف أن االتفاقيات الدولية لها الحجة الكاملة بين أطراف تلك االتفاقية

وال تسرى أحكامها في مواجهة الغير وذلك وفقا التفاقية فيينا للمعاهدات الدولية بالمواد ( ) 38 ،34
التي تقوم على إقرار األثر النسبي للمعاهدة حتى ال تعلو سيادة الدول األطراف على سيادة الدول
الغير .

اذن إتفاقية السالم ال تلتزم بها إال مصر واسرائيل وتظل باقي الدول (األردن ـ السعودية)

المطلة على المضيق بعيده عن أعمال االتفاقية.
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 -2مضيق تيران من المضايق التاريخية التي خضعت لممارسات واضحة وطويلة للسلطة المصرية
والتي ال يعكر صفوها اعتراض الدول األخرى .

 - 3أن المرسوم المصري في  21نيسان  1929قد اعتبر أن خليج العقبة خليجا إقليميا بما يحويه
من مضايق مثل مضيق تيران ،ويعد مثل ذلك المرسوم بمثابة إعالن رسمي له كأساس تاريخي للسلطة
والسيادة المصرية على مضيق تيران ولما سبق من إضعاف الحجج اإلسرائيلية بالرد عليها بأدلة ثابتة
ومن قوة الحجج العربية نطمئن إلى القول بأن المالحة في مضيق تيران خاضعة للسلطة المصرية

وليس ألحد آخر (دهبي ،2006 ،ص.)78
-4.5الخالصة:
-

كان خليج العقبة عبر التاريخ يعتبر خليجا وطنيا يقع في أراضي دولة واحدة وتضمه
شواطئها.

-

الدولة اإلسالمية أحكمت سيطرتها الفعلية على خليج العقبة منذ ناشئتها باعتباره خليجا وطنيا
محليا ،مدركة دوره المهم كطريق للحج والتجارة واستمرت سيطرتها عليه طوال مراحل نموها

المختلفة.
-

اعتبر الخليج كذلك خليجا وطنيا في عهد اإلمبراطورية العثمانية حيث يقع في إقليم دولة واحدة
هي الدولة العثمانية.

-

بعد الحرب العالمية األولى تم إعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة العربية والشرق األوسط
بشكل عام -بما فيها منطقة خليج العقبة –إلى مناطق تخضع لالحتالل ،أو للوصاية ،أو

لالنتداب.
-

كانت األجزاء الجنوبية من النقب والساحل والمياه اإلقليمية لفلسطين في خليج العقبة تخضع
جميعها لالنتداب البريطاني الذي انتهى في منتصف مايو/ايار1948م واستبدل باالحتالل

الصهيوني لفلسطين.
-

يعتبر عام 1948م نقطة تحول رئيسية في الوضع القانوني لخليج العقبة ،حيث حدثت العديد
من الظروف التي تفاعلت مع بعضها البعض وأسفرت عن تغيير جذري ألوضاع المنطقة

وخليج العقبة القنونية.
-

احتلت إسرائيل جزيرتي تيران وصنا فير عام 1956م بعد انسحاب القوات المصرية من
سيناء ،وتم فتح المضيق للمالحة الدولية في نوفمبر/تشرين ثاني1956م.
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-

الواليات المتحدة األمريكية ورثت راية التنظيم الدولي من بريطانيا وأورثتها تحيزها إلسرائيل
ومطامعها في المنطقة ،فقد أكدت موقفها من قضية خليج العقبة ومضيق تيران "بأنها تعتبر

الخليج ومضيق تيران مم ار مائيا دوليا وانه ال يحق ألي دولة أن تمنع المرور البرئ فيه وفي

المضائق المؤدية إليه"
-

مندوب الدول العربية في الجمعية العامة لألمم المتحدة أكد في اجتماعاتها أن مياه الخليج
تعتبر مياه محلية داخلية ،وان مسالة المالحة فيه مرتبطة بالقضية الفلسطينية بمجملها وحل

القضية واحدا ال يتجزأ.
-

انسحبت إسرائيل من مضيق تيران في /4مارس آذار 1957م وحلت بدال منها قوات الطوارئ

الدولية ،وطبقت السياسة األمريكية في الخليج ودخلت السفن اإلسرائيلية والدولية األخرى
الخليج وقناة السويس ،وضمنت إسرائيل بذلك وصول البواخر وبترول إيران وبضائع إفريقيا

إلي ايالت.
-

جائت حرب عام 1967م واستولت إسرائيل على األراضي العربية أثر إعالن مصر إغالق
مضيق تيران وخليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية ،وعادت لممارسة الرقابة واإلشراف علي

المالحة ،وعاد خليج العقبة خليجا عربيا مغلقا.
-

صدر قرار 242في /22نوفمبر تشرين ثاني 1967/م والذي نص على انسحاب إسرائيل من
األراضي التي احتلتها وانهاء حالة الحرب من قبل جميع األطراف وأكد القرار عي ضمان
حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

-

معاهدة السالم المصرية _اإلسرائيلية (كامب ديفيد)1978م حرص واضعو نصوصها علي أن

تتماشى مع المصالح اإلسرائيلية ،وتعارض في الوقت نفسه المصالح المصرية والعربية ،وتغير
الوضع القانوني للخليج من الناحية العملية علي األقل ،فقد اتفق فيها علي اعتبار خليج العقبة

ومضيق تيران من الطرق والممرات المائية الدولية ،وأكدا علي ضرورة حماية حرية المالحة

فيه.
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الفصل اخلامس
الصراع اإلسرائيلي  -العربي علي خليج العقبة
وأثره على األمن القومي العربي.
 ملبحث عل :أثر إلسرت تيجي إلسر ئيلي يف لليج وعقب على من
وق مي وعربي.
 ملبحث وثاني :ملطامع إلسر ئيلي يف لليج وعقب ع وبحر
عأثر ا على من وق مي وعربي.

محر

 ملبحث وثاوث :حلرعا إلسر ئيلي ضد ودعل ملقاطئ خلليج وعقب
ع نعكاسها على من وق مي وعربي.

 -5.1تمهيد:
على الرغم من أن الصراع العربي _اإلسرائيلي قد دخل مرحلة جديدة من مراحل الصراع بعد

مسيرة التسوية والسالم منذ التوقيع على المعاهدة المصرية _اإلسرائيلية ،إال أن إسرائيل كانت وما زالت
تشكل تهديدا رئيسيا لألمن القومي العربي في الشرق األوسط ومنطقة خليج العقبة ،ومن المعروف أن

إلسرائيل أطماعا قديمة في المنطقة ،تعود إلى ما قبل عام 1948م ،حيث طالبت الحركة الصهيونية
بضرورة السيطرة على منافذ البحر األحمر من اجل تامين إسرائيل وحمايتها من أي محاولة عربية

لمحاصرتها وعزلها عن العالم.
سيتناول هذا الفصل وبشكل موجز الفكر اإلسرائيلي التوسعي والذي يمثل األساس التي تقوم
عليه السياسة اإلسرائيلية واإلستراتيجية اإلسرائيلية في خليج العقبة وأثرها على األمن القومي العربي،

كما سيبحث المطامع اإلسرائيلية في خليج العقبة والبحر األحمر ،والحروب اإلسرائيلية ضد الدول
المشاطئة لخليج العقبة وانعكاسها على األمن القومي العربي.

-5.2المبحث األول:
أثر االستراتيجية اإلسرائيلية في خليج العقبة على األمن القومي العربي
 _5.2.1األمن القومي:
على الرغم من األهمية القصوى لمفهوم األمن القومي وشيوع استخدامه في العصر الحالي إال

أنه مفهومه يتسم بالغموض ،وال شك أن هذا الغموض يثير عدة مشاكل فمن ناحية ال يعد مصطلح
األمن هو أفضل المصطلحات للتعبير عن األمن القومي للدولة المعاصرة ،ومن ناحية أخرى لم يتبلور
المفهوم لكي يصير حقال علميا داخل علم السياسة تطبق عليه قواعد نظرية المعرفة بدءا من وضع

الفروض وتحديد مناهج البحث المالئمة واختيار أدوات التحقق العلمي وقواعد اإلثبات والنفي وامكانية

الوصول إلى نظرية عامة والوصول إلى قانون يحكم ظاهرة األمن القومي إال خالل السنوات العشرين
األخيرة .ويعود استخدام هذا المصطلح إلى نهاية الحرب العالمية الثانية حينما أنشئ مجلس األمن

القومي األمريكي عام  ،1947ومنذ ذلك الحين انتشر استخدام المفهوم بمستوياته المختلفة حسب
الظروف المحلية واإلقليمية والدولية.

ظهر مفهوم األمن القومي ( )National Securityكنتيجة لقيام الدولة القومية في القرن

السادس عشر الميالدي وتلته مصطلحات أخرى مثل المصلحة القومية واإلرادة الوطنية وأول تعريف
حديث لألمن القومي هو (قدرة الدولة على حماية أراضيها وقيمها األساسية والجوهرية من التهديدات

الخارجية وبخاصة العسكرية منها) ثم تطور مفهوم قدرة الدولة وأتسع مفهوم األمن القومي إلى (القدرة
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الشاملة للدولة والمؤثرة على حماية قيمها ومصالحها من التهديدات الخارجية والداخلية)

(الماخدي ،2003،ص.)26

ومن التعريفات الشائعة أيضا:
-1تعريف دائرة المعارف البريطانية:
تعرف األمن القومي بحماية األمن من خطر القهر ،على يد قوة أجنبية – وهو تعريف من

منظور استراتيجية الحماية من الخطر الخارجي ،واالعتماد على القوة العسكرية
-2تعريف دائرة معارف العلوم االجتماعية:

" األمن القومي يعنى قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية " ويتفق هذا

التعريف مع سابقه في االعتماد على القوة العسكرية لحماية األمن القومي مع إضافة القيم الداخلية

كمحدد لما يجب حمايته دون توضيح لهذا المحدد (العساف ،2005 ،ص.)32
-3تعريف روبرت ماكنما ار:

وزير الدفاع األمريكي األسبق وأحد مفكري اإلستراتيجية البارزين في كتابه " جوهر األمن " :أن األمن

القومي وهو افتراض وقوع أسوأ حالة وامتالك القدرة على معالجتها وهى المعالجة التي يسعى المجتمع
عن طريقها إلى تأكيد حقه في البقاء (حسين ،2009 ،ص.)15
-4تعريف والتر ليبمان (:)Wolter Lippmann

" إن الدولة تكون أمنة عندما ال تضطر للتضحية بمصالحها المشروعة لكي تتجنب الحرب ،وتكون
قادرة على حماية تلك المصالح ،وأن امن الدولة يكون مساوياً للقوة العسكرية واألمن العسكري إضافة
إلى إمكانية مقاومة وصد الهجوم المسلح والتغلب عليه .وهنا يدور تعريفه أيضا في اإلطار العسكري

والقوة.

-5تعريف هنري كيسنجر (:)Henry Kissinger
" األمن هو التصرفات التي يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظه في البقاء "هنا يشير مباشرة إلى

استخدام عناصر القوة المختلفة وبدون توضيح لشرعية هذه التصرفات أو تحديد استخدامها وهنا

التصرفات ممكن أن تكون عدوانية وهذه التعريف منطلق من تمتع الدولة التي ينتمي إليها كيسنجر من

عناصر قوة تتيح إليها القيام بتصرفات مع ضمان نجاحها دون أن تضع في االعتبار إمكانات

اآلخرين لحفظ حقهم في البقاء وهنا ممكن أن نقول (الغاية تبرر الوسيلة) & . (Hammond

1972 p. 12)،Alexander
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-5.2.2األمن القومي العربي:
تحركاً من حيث االتفاق مع تعريفه وتحديده ورسم
األمن القومي العربي مازال مفهوماً ُم ّ
محددة لمفهوم األمن القومي في الوقت الذي
معالمه ،وما زال الفكر السياسي العربي بعيداً عن صياغة ّ
ومحددة ،كاألمن القومي األمريكي
باتت مفاهيم كثيرة لألمن القومي في كثير من الدول واضحة
ّ
والفرنسي واإلسرائيلي (هالل ،1984،ص.)21

ويعتبر األمن القومي مفهوم شامل ال يقتصر تهديده على وجود خطر عسكري خارجي ،كما
ال تتوقف حمايته على مجرد زيادة القدرات العسكرية للدولة كما كان شائعا في النظرة التقليدية للمفهوم،

فاألمن القومي جوهره االستقرار والنظام ،وهذان متغيران يتوقفان على القوة العسكرية للدولة ،مثلما
يتوقفان على قدراتها االقتصادية واستقرار نظاميها السياسي واالجتماعي ومدى ارتباط المواطنين

ررات التي تتبناها النخبة الحاكمة( .هويدي ،1991،ص.)50
بالسياسات والق ا

ولقد عبرت المواثيق الصادرة عن الجامعة العربية عن هذا المعنى الشامل للمفهوم ،وفي هذا
اإلطار تم توقيع معاهدة الدفاع المشترك في عام  ،1950والتزمت الدول الموقعة عليها بالمبادرة بدفع
العدوان الذي يقع على أي منها ،كما انبثقت من المعاهدة نفسها عدة مؤسسات وهيئات تنفيذية مثل

مجلس الدفاع المشترك ،والهيئة االستشارية العسكرية التي تخضع إلشراف لجنة عسكرية دائمة ،هذا

فضالً عن القيادة العامة الموحدة للجيوش العربية التي نشأت فيما بعد بمقتضى قرار من مؤتمر القمة
العربي عام .1964

تعددت اآلراء والتعريفات الخاصة باألمن القومي العربي ونستطيع أن نسرد بعض التعريفات
وقد ّ
لألمن القومي العربي لبعض المفكرين العرب.
يرى األستاذ أمين هويدي " :إن األمن العربي هو مجموعة اإلجراءات التي يمكن أن تتخذ للمحافظة

على أهداف وكيان وأمان المنطقة العربية في الحاضر والمستقبل ،مع مراعاة اإلمكانات المتاحة

وتطويرها ،أي استغالل المصادر الذاتية لألمة العربية وجعلها األساس في بناء القدرة وادراك المتغيرات
التي تحدث من حولنا وفي داخلنا"(هويدي ،1986 ،ص.)22
ويري البعض أن األمن القومي العربي هو " قدرة األمة العربية على الدفاع عن نفسها وعن حقوقها

وصون استقاللها وسيادتها على أرضيها ومواجهة التحديات والمخاطر من خالل تنمية القدرات

واإلمكانات العربية في المجاالت كافة ،في إطار وحدة عربية شاملة أخذاً في االعتبار االحتياجات

األمنية القطرية لكل دولة بما يخدم مصالح األمة العربية ،ويضمن مستقبالً آمناً ألبنائنا وبما يمكنها

من المساهمة في بناء الحضارة اإلنسانية ")إسماعيل ،2009،ص .)33
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ويعرف األمن القومي العربي بأنه "قدرة الدول العربية مجتمعه على تحقيق أهدافها المشتركة وعلى
حماية الوطن العربي وقيم األمة العربية وحضارتها إزاء أي تهديد خارجي "(الكيالني ،1999 ،ص.)17

التحديات التي تواجه األمن القومي العربي
هدد األمن القومي العربي
التحديات
الداخلية والخارجية التي تُ ّ
هناك العديد من األخطار و ّ
ّ
هامة
وترتبط بالطاقات والثروات والخصائص الجيوبوليتيكية للوطن العربي ،والتي جعلت منه منطقة ّ

التحديات:
جداً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً وحضارياً ،ومن هذه
ّ
ّ
وجود إسرائيل:

عد وجود (إسرائيل) في قلب الوطن العربي ،وفي منطقة هامة وحيوية جداً تصل بين مشرق
ُي ّ
تحديات ،وخطر (إسرائيل) ال
يتهدد األمن القومي العربي من ّ
أشد ما ّ
الوطن العربي ومغربه ،من ّ
يتوّقف عند احتاللها ألجزاء من الوطن العربي فحسب ،بل في أهداف الحركة الصهيونية التوسعية

ططات (اإلسرائيلية) ال تتوقف عند حدود
والعدوانية،
المهددة عملياً ألقطار الوطن العربي كاّفة ،والمخ ّ
ّ
(إسرائيل) الحالية ،بل تتجاوزها لتشمل رقعة أوسع من ذلك بكثير ،ويمكن أن نضيف إلى التهديدات
العسكرية (اإلسرائيلية) المباشرة ،تلك المشاريع التي تقوم (إسرائيل) بتنفيذها من أجل تضييق الخناق

على األقطار العربية المحاذية لها مباشرة ،مثل سورية ولبنان واألردن ومصر (زهرة،1984،ص.)15

ونشير هنا إلى أطماعها بالمياه العربية ،واستيالئها على منابع المياه كإستراتيجية بعيدة

الصعد
المدى ،إضافة إلى تمتين عالقاتها مع تركيا وعقد اتفاقيات تعاون وتنسيق مشترك بينهما على ُ

كافة :عسكرياً وأمنياً واقتصادياً وسياحياً ،وتدعم (إسرائيل) المشاريع المائية التركية الضخمة على نهري
دجلة والفرات ضمن مشروع "الشرق
يتهدد كالً من سورية والعراق
أوسطية" المعروف ،األمر الذي ّ
ّ
بكوارث غذائية وزراعية واجتماعية (المخادمى ،1999،ص.)127

كما ّأنها تعمل منذ فترة ليست قصيرة على تمتين عالقاتها مع إثيوبيا ،وتنفذ في هذا اإلطار
مشروعات مائية مشتركة ،كالمساعدة في إقامة سدود مائية على النيل األزرق(مثل دعم إقامة سد

النهضة)ومشاريع أخري لنقل المياه عبر قناة مغطاة أو على نهر وناقالت مائية تجتاز البحر األحمر
وصوالً إلى "إيالت" ،مقابل تقديم مساعدات عسكرية ومالية إلى الحكومة األثيوبية ،كما قامت
(إسرائيل) بتمتين عالقاتها العسكرية واألمنية مع أرتيريا ،بغية التوغل في جنوب البحر األحمر الذي

عد ذا أهمية استراتيجية خطيرة (عبد السالم،1998،ص.) 25
ُي ّ
أشد
وهناك أخطار
هدد األمن القومي العربي ناشئة من الداخل ،وهذا ما يجعلها ّ
وتحديات عدة تُ ّ
ّ
خطورة على المستقبل العربي ،ألنها ستتحول إلى عوامل ضعف ،من شأنها التهيئة البنيوية
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لالنقضاض الخارجي على الوطن العربي بصورة جماعية أو عبر االستفراد بكل قطر أو مجموعة على

حدة ومنها:

ا-في المجال السياسي :تُعاني األقطار العربية من مظاهر التوتر وعدم االستقرار الداخلي ،الناتج عن
السياسية والبشرّية واالقتصادية التي فرضتها القوى األجنبية ،وكذلك بسبب انتشار
التجزئة اإلقليمية و
ّ

الحس القومي لديها ،إضاف ًة إلى الخالفات العر ّبية ،التي
أغلبية من الحكومات التابعة ،وغياب
ّ
أصبحت-بكل أسف -سمة مالزمة للواقع العربي الراهن (السامرائي ،1988 ،ص.)71

-2في المجال االقتصادي :يصعب الحديث عن اقتصاد عربي واحد أو حتى عن تكامل اقتصادي
عربي .فالوضع االقتصادي السائد في الوطن العربي تسوده مظاهر القطرية المتخبطة ،ويغيب عنه

نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية واالتفاقيات االقتصادية
التخطيط القومي المتكامل الشامل ،الذي ّ
العربية ،ومن السمات السلبيات المتعّلقة بالجانب االقتصادي لألمن القومي العربي ،ما يتمثّل في:
ا -التبعية العر ّبية لالقتصاد العالمي ،وبطء عملية التنمية االقتصادية واتخاذها طابعاً قطرياً.
التطور الشامل ،وغياب التنسيق التجاري واإلنتاجي بين الدول العربية.
ب-
ّ
ج -توظيف رؤوس األموال العربية وهروبها إلى خارج الوطن العربي ،وتشير بعض اإلحصاءات إلى

أن ما يزيد عن  800مليار دوالر (من أموال العرب) موظفة في الخارج ،وأنه مقابل كل دوالر عربي
ّ
يستثمر داخل الوطن العربيُ ،يستثمر  75دوالر عربي في الخارج ،وهو ما يؤدي إلى حرمان االقتصاد
البنية االقتصادية والعسكرية لألمن القومي العربي
العربي من أموال هائلة يمكن االستفادة منها لتدعيم ُ

(الجميلي ،1995 ،ص.)71

وتتضخم هذه المشكلة يوماً بعد يوم
د -يعاني الوطن العربي من أزمة حقيقية في مجال أمنه الغذائي،
ّ
سيما
نتيجة االزدياد الكبير في عدد سكان الوطن العربي ،والذي يترافق بتناقص واضح في اإلنتاج ،وال ّ
المواد الغذائية الضرورّية.

أن الوطن العربي بجميع أقطاره شهد في العقود الثالثة األخيرة زيادة
تبين الدراسات
المتخصصة ّ
حيث ّ
ّ
أن األقطار العربية أصبحت مع أوائل السبعينات ،من
كبيرة في الهجرة من األرياف إلى المدن ،كما ّ

اعية ،وأكثرها اعتماداً على الخارج في توفير احتياجات
أكبر مناطق العالم استيراداً للمنتجات الزر ّ
السكان (عبد السالم ،1998،ص.)25
5.2.3اإلستراتيجية اإلسرائيلية اإلقليمية في منطقة خليج العقبة.

يالحظ المتتبع للصراع العربي اإلسرائيلي ان األهداف الصهيونية المرحلية والنهائية هي

صاحبة السلطة على السياسة األمنية عامة والسياسة الخارجية بصفة خاصة لذا امتزجت السياسة
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الخارجية بالسياسة األمنية ،وتركز عملها بصفة أساسية على الحصول على الشرعية اإلقليمية التي ال
تعنى االعتراف القانوني فحسب وانما تعنى التسليم بالصهيونية وبأهدافها،وتعمل إسرائيل علي فرض

وجودها البحري في مياه البحر األحمر وخليج العقبة وهي في نفس الوقت عنصر اضطراب وقلق ليس

فقط في سالم وأمن المنطقة ولكن في استقرار واقتصادية كل شبكة النقل العالمي المرتكزة علي منافذ

البحر األحمر(جرجس،2002،ص.)70

تشير كل الدالئل إلى أن إسرائيل لن تتخلى عن هذه المنطقة (منطقة خليج العقبة) طالما ظل

الداخل اإلسرائيلي يرسم سياسة العنف التي تتبعها ،ما انعكس على كل تصرفات إسرائيل في المنطقة،
وعزز هذا األمر (يبنون ،1983،ص:)86

-1إحساس إسرائيل بالعزلة ،واصرارها على منطق القوة للحصول على الشرعية.
-2السياسة اإلسرائيلية الرامية إلى اجتثاث الفلسطينيين بطردهم خارج فلسطين.
بناء عسكريا لتخفيف التناقضات التي يثيرها خليط النسيج
-3سعى القيادة اإلسرائيلية لبناء المجتمعها ً
االجتماعي واللغات وبحجة األخطار المحدقة بالمجتمع ،وبناء عليه لن يسمح لهذا المجتمع
باالسترخاء ،أو إغفال أي تحد بحجة الخطر العربي والتكامل القومي.
لذلك عملت إسرائيل على حماية وجودها بمختلف األساليب إلقناع العالم العربي انه ال سبيل

إلزالتها من المنطقة ،ومن تلك األساليب:

-1المحافظة على ميزان القوى في صالحها دائما.
-2الحصول على تأييد لحقها في اللجوء للقوة لحل مشاكلها مع العرب.
 5.2.4أهداف إسرائيل في المنطقة:
كان الهدف العام لإلستراتيجية اإلسرائيلية (وال يزال) الحصول على قبول عربي بوجود

إسرائيل ،إال أن األهداف اإلسرائيلية بهذا الخصوص قد أصابها نوعا من التطور ،عزز من هذا األمر

نتائج حرب  1967م التي تعتبر نقطة تحول في تاريخ إسرائيل وفى أهدافها ،وكذلك حرب 1973م

التي أعطتها األمل في تحقيق ما رسمت وخططت له ،بحيث ال تزال تري أن منطق القوة هو الحل
الناجح لمشاكلها مع العرب.

أخذت إسرائيل تكثف من سياسة اإلرهاب ،وصعدت من نواياها العدوانية ،وشجعها على ذلك

غياب القدرة العربية على الرد ،كما عزز من ذلك نجاحها من إذكاء الخالفات العربية وتعميقها عن

طريق خلق المشاكل الداخلية للدول العربية إلبعادها عن حلبة الصراع ،وتنمية االتجاهات التي تنادى

بالتعايش مع إسرائيل ،وأصبح هذا األمر هدفا ال يخفيه قادة إسرائيل (السلطان ،2004،ص.)34
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تعمل إسرائيل وفق هذا المنطق بكل فعالية على تكريس التجزئة في المنطقة ،كما تسعى حثيثا

لفرض وجودها باعتبار هذا الوجود األداة التي تتحكم في المنطقة بما يتالءم ومفهوم الدولة القائد ،فقد
زرعت إسرائيل في المنطقة للتحكم فيها من خالل مركز قيادي يسمح لها بذلك ،والتقت أهدافها مع
الدول الطامعة في المنطقة وبذلك خلقت مشاكل عديدة لمعظم الدول العربية و تقوم اإلستراتيجية

اإلسرائيلية على تجزئة المنطقة كمبدأ أساسي في السياسة اإلقليمية اإلسرائيلية ،وتعمل من خالله
لتشجيع األقليات في الدول العربية على التمرد ،لخلق واقع يماثل الواقع اإلسرائيلي في المنطقة .

ويلمس المتتبعون لمجريات الصراع ذلك بوضوح ،خاصة أن السياسة اإلسرائيلية تشير بال

مواربة إلى أن هناك مشكالت أخرى أكثر خطورة والحاحا من الصراع العربي اإلسرائيلي ،لطرح نظرية
صهيونية تقول بان عدم االستقرار في المنطقة ليس له عالقة بالصراع مع إسرائيل ،وان المنطقة مليئة

بمتناقضات هي السبب فيما تعانيه المنطقة من مشكالت.

كما أدركت إسرائيل أن أي إطار وحدوي سيشكل خط ار عليها ،لذلك عملت على تنمية سبل

التجزئة وأثارة المشاكل خاصة الطائفية منها كأسلوب مثالي يحافظ على بقائها في محيط عربي رافض
لوجودها (البلوى ،2014،ص.)290

 5.2.5أهم األهداف اإلسرائيلية اإلستراتيجية في المنطقة:
 -1الحفاظ على األمن اإلسرائيلي لحماية الوجود القومي اإلسرائيلي في المنطقة العربية.
أن تبقى إسرائيل عنصر جذب دائم لليهود ،واستمرار االستيطان فقد حرصت إسرائيل على عدم
اإلعالن عن حدودها ،إلضفاء الشرعية على التوسع اإلقليمي
-2التوسع اإلقليمي :انطالقا من المنطق اإلسرائيلي القائم على غزو االراضى ما يعنى بداهة ضم
مناطق جديدة تحت السيادة اإلسرائيلية كجزء من الدولة اليهودية التي تعمل على أن تكون نقية.

وأن تكون إسرائيل عنصر اضطراب في المنطقة بما يحقق التجزئة ،ويتطلب ذلك نقل الصراع داخل

المجتمعات العربية وايجاد فجوة بين المجتمعات العربية واإلسالمية ،وال شك أن تقسيم المنطقة إلى
كيانات ضعيفة سيحقق إلسرائيل هدف أنها ستجد تبري ار لوجودها وسط منطقة يسودها مفهوم الدولة

الطائفية ومن ثم سيكون التجانس بين وجودها والمنطق السياسي السائد في المنطقة.

-3الغزو االقتصادي :حيث يفرز التوجه االيديولوجى التوسعي إلسرائيل مشاكل اقتصادية عديدة ال
يتم حلها أو التخفيف من أثارها إال على حساب الدول العربية لذا عمدت إسرائيل المتصاص الموارد

والطاقات االقتصادية العربية ،وفرضت نمط عالقات اقتصادية مع األرض المحتلة بشكل يتجاوب مع

مصالحها االقتصادية.
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-4الغزو الثقافي :حيث لم تتوقف محاوالت إسرائيل للتطبيع ثقافيا مع بعض الدول العربية إلنشاء

محطات فضائية واذاعية موجهة باللغة العربية ،ومحاولة الدخول إلى العالم العربي ثقافيا باستغالل
وسائل اإلعالم الدولي بكافة إمكانياتها والمملوكة للدول الغربية.

-5السالم :ويعنى في المفهوم اإلسرائيلي اإلبقاء على الوضع الراهن دون االنسحاب من بعض

االراضى العربية المحتلة ودون حل للمشكلة الفلسطينية في إطار الحكم الذاتي أو حل لمشكلة
الالجئين ،ومنح الفلسطينيين شبه دولة مقطعة األوصال (نجيب ،1983،ص.)132
 5.3المبحث الثاني:
المطامع اإلسرائيلية في خليج العقبة والبحر األحمر وأثرها على األمن القومي العربي.
يعتبر البحر األحمر والزال أحد أهم الطرق بالنسبة لحركة المرور الدولية ،وشريان التجارة

العالمية وفي مقدمتها النفط ،لذلك تنبهت الدول الواعية لمصالحها وتحركت منذ وقت مبكر الستغالل

ذلك الموقع االستراتيجي المهم ،فحرصت قوى االستعمار على السيطرة عليه ،ومع بداية القرن العشرين
كانت بريطانيا وفرنسا تسيطران عليه بشكل كامل ،وظل ذلك الوضع حتى بداية الخمسينيات من القرن
الماضي حين جاء البحر األحمر في عمق اهتمام الواليات المتحدة األمريكية ،التي رأت في البحر

األحمر األهمية اإلستراتيجية بالنسبة لقوتها ومصالحها ،وهو ما أفسح المجال إلسرائيل في التعامل مع

بحر إسرائيلي ،فقد عقدت حلفاً قوياً مع إثيوبيا لتسيطر من خالل ذلك على
مياه البحر األحمر وكأنه ٌ
بعض الجزر في البحر األحمر تحت حجة وذريعة تدريب الجيش اإلثيوبي ،وبالتالي أصبحت السفن

اإلسرائيلية العسكرية والمدنية تجوب البحر األحمر دون أن يعترضها أحد ،كما فتحت إسرائيل طريقاً
للتبادل التجاري مع جيبوتي ،وحرص قادة إسرائيل منذ إعالن استقاللها على توجيه الطاقات صوب
البحر األحمر لما فيه من مصلحة وأهمية جيوسياسية لها وألمنها القومي في مقابل تفتيت األمن

القومي العربي واضعافه (.) Aboel-Khair2010،Abdel-Halim
وفي حقبة الحقة دعمت إسرائيل إريتريا بعد انفصالها عن إثيوبيا عام  1993وذلك إلبقائها

بعيدة عن الفلك العربي ،فذلك سمح إلسرائيل – أيضاً -في تقوية وتوسعة نفوذها في البحر األحمر
على حساب األمن القومي العربي سواء كانت الدول العربية مجتمعة أو منفصلة ،كما وتدعم إسرائيل

نشاط القراصنة في الصومال ،والذي أدى إلى تبرير التواجد العسكري البحري الغربي واإلسرائيلي في

البحر األحمر ومنطقة القرن اإلفريقي (اللحيدان ،2000،ص.)6

لقد أدركت إسرائيل ومن يدعمها أهمية البحر األحمر وخليج العقبة ،لذلك عمدت للتمركز فيه،

فمنه يتم إيصال السالح إلى الجماعات المنشقة في الدول المستقصدة ،مثل جنوب السودان وغربه في
دارفور ،ومن خالله يتم ضمان استمرار الحرب األهلية في الصومال ،وزعزعة االستقرار في اليمن من
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خالل مد عناصر القاعدة والحوثيين بالسالح وهذا يطال المملكة السعودية بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة،وتجيء محاولة إسرائيل قبل سنوات للتواجد في البحر األحمر من خالل احتالل بعض الجزر
مثل (جزيرة دهلك) و(جزيرة أبو الطير) و(جزيرة حالب) و(جزيرة زقر) و(جزيرة أبو علي) وبعض جزر

الفرسان باالتفاق مع أثيوبيا واثنتي عشرة جزيرة تقع معظمها عند مدخل البحر األحمر في باب المندب

واقامة تحصينات عسكرية فيها ،هذه المحاولة تجيء للتأكيد علي التفوق العسكري واالستفادة من
المتغيرات الدولية وتطويق واجهاض أية حركة نهوض عربية وضرب مرتكزات اآلمن القومي

العربي(نوفل وآخرون،2001،ص.)6

وفي سياق آخر فان إسرائيل تعرف من أين تؤكل الكتف لذلك عمدت إلى إقامة مشاريع وتقديم

مساعدات اقتصادية لعدد كبير من الدول اإلفريقية خصوصاً في شرق إفريقيا فهي تقيم مشاريع
واستثمارات زراعية ضخمة في تنزانيا واريتريا وأثيوبيا وكينيا وغيرها ،ناهيك عن أن إسرائيل تقيم عالقة

دبلوماسية مع ( )٤٦دولة افريقية من مجموع دول القارة البالغ عددها ( )٥٣دولة وتشكل نسبة البعثات
الدبلوماسية اإلسرائيلية في إفريقيا وحدها ( )٪٤٨من مجمل البعثات الدبلوماسية اإلسرائيلية حول العالم

وهذا كله من أجل اختراق تلك القارة البكر(الرماح،1999،ص.)23

وقد استعملت إسرائيل مجموعة من المداخل للوصول إلى غايتها في تلك القارة ومن أبرز تلك

المداخل المدخل األيدلوجي والثقافي ،ومدخل محاربة األصولية ،ومدخل المجتمع المدني والتنمية
والمدخل األمني وكل ذلك من أجل تحقيق مجموعة من األهداف تشمل أهدافاً إستراتيجية وسياسية

واقتصادية ،وال شك أن عدم قدرة العرب على تطوير استراتيجيات جديدة في عالقاتهم مع شعوب ودول
القارة السمراء من أهم عوامل نجاح إسرائيل في ذلك الميدان المهم الذي تلعب فيه بصمت وحكمة

بالغين ما يفقد العرب عمقهم االستراتيجي اإلفريقي الذي كانت والزالت تعززه الروابط التاريخية والثقافية
والمصالح االقتصادية والذي تعمل إسرائيل على تفكيك أواصره من خالل جهودها المضنية في البحر

األحمر ودول شرق أفريقيا ووسطها وغربها (السحمراني ،2012 ،ص.)11

ترتبط األطماع اإلسرائيلية في البحر األحمر ،باألهداف االستعمارية الغربية واستمرار دعمها

إلسرائيل ،وعرقلة نهوض العرب ،والحيلولة دون تقدمهم ووحدتهم ،ولم يعد خافياً على أحد أن

«إسرائيل» وبدعم من الواليات المتحدة األميركية تسعى إلى تقوية نفوذها والعبث بأصابعها الخبيثة
بأمن السودان واشعال األزمات فيه ،وال شك أن هناك عالقات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية
لكيان االحتالل الصهيوني مع دول حوض النيل ودول البحر األحمر (إثيوبيا ،أرتيريا ،كينيا ،أوغندة)

وهي مطلة على البحر األحمر،ومؤثرة في المنطقة بشكل عام ،ولعل من ينظر بعين سياسية جيدة يرى
أن الواليات المتحدة األميركية و«إسرائيل» تعتبران السودان من أهم دول المنطقة ،بالنظر للدور الذي

يمكن أن يلعبه في المنطقة ولعالقاته الجيدة مع دول البحر األحمر األخرى ،ووقوف السودان مع
83

القضية الفلسطينية منذ االستقالل ،لذلك تجد سعيهما دؤوباً للتغلغل فيه من كل الجوانب وعلى جميع
المحاور والمفاصل الرئيسية خدمة لسياسة واستراتيجية ال ريب أنها طويلة األمد وواسعة الغايات(عبد

الرحمن،2012 ،ص.)55
كما أن النشاط االستخباري اإلسرائيلي في السودان كبير ومتعدد األوجه ،وهو نشاط حاضر وفاعل

في مختلف الجبهات في السودان ،والدفاع عن األمن القومي السوداني يعتبر حقا مشروعا فهو دفاع

عن الوجود ،ورقابة ضد األخطار الخارجية والتدخل في الشؤون الداخلية للبالد.
 5.4المبحث الثالث:

الحروب اإلسرائيلية ضد الدول المشاطئة لخليج العقبة وانعكاسها على األمن القومي العربي.
كونها عربية وافريقية ومتوسطية وشرق أوسطية ،تقع مصر في ملتقى حضارات ودوائر جغرافية

مختلفة ،فهي تحتل موقع متميز على المستوي الجيوبوليتييكي يؤهلها للعب دور مركزي قيادي ومؤثر

في المنطقة ،لذا فان الواقع الجغرافي لمصر فرض عليها ضرورة لعب دور نشط إقليميا من اجل

حماية مصالحها وأمنها القومي ،ناهيك على أنها زعيمة المد القومي العربي والمدافعة والمتصدرة

لقضايا األمة العربية ،ولهذا وذاك كانت مصر في مقدمة الدول العربية التي تصدت إلسرائيل

واطماعها ومشاريعها في المنطقة ،وواجهتها عسكريا في عدة حروب منها حرب  1948م 1956،م،
1967م1973 ،م( ،العشماوي ،2011،ص.)1

 5.4.1حرب عام 1948م ونتائجها:
قبل عام  1948وقبل قرار التقسيم ،سارت المنظمات الصهيونية وفق مجموعة من الخطط

السياسية والعسكرية لطرد الفلسطينيين من أراضيهم؛ فأعدت العدة لذلك كاملة؛ حيث أكملت التجهيز
العسكري ،وحصلت على المعدات والدعم البريطاني ،ونتيجة لذلك سيطرت على أكثر من  % 70من
األراضي التي خصصها قرار التقسيم لليهود ،قبل بدء حرب عام 1948م.

بعد انتهاء الحرب العالمية األولى خضعت فلسطين لالنتداب البريطاني ،وفي  29نوفمبر 1947

ووضعت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية،
وتدويل منطقة القدس ،وقررت الحكومة البريطانية إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين في منتصف

الليل بين ال 14و 15من مايو  ،1948بضغط من األمم المتحدة التي طالبت بريطانيا بإنهاء انتدابها
على فلسطين ،وفي الساعة الرابعة بعد الظهر من  14مايو أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل

أبيب أن قيام دولة إسرائيل سيصبح ساري المفعول في منتصف الليل،وقد سبق هذا اإلعالن تشاورات
بين ممثل الحركة
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الصهيونية موشيه شاريت ،واإلدارة األمريكية ،دون أن تذكر حكومة الواليات المتحدة االعتراف
بالدولة ،لكن الرئيس األمريكي هاري ترومان نشر رسالة االعتراف بإسرائيل بعد إعالنها ببضع دقائق

(علي ،1964،ص.)115
وأسفر اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل مباشرة عن بدء الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة،

حيث سحبت الحكومة البريطانية قواتها قبل الموعد المحدد إلنهاء االنتداب ،وفي الوقت الذي كانت
الجماعات الصهيونية تطبق باالستيالء على كل ما تتخلى عنه السلطات البريطانية ،بدأت قوات

هابيا ضد العرب والفلسطينيين،
دفاعيا وآخر
الهاغانا بتطبيق خطة تضمنت شًقا
هجوميا وثالثًا إر ً
ً
ً
تدفقت الجيوش العربية من مصر وسوريا والعراق وامارة شرق األردن على فلسطين ونجحت القوات
العربية في تحقيق انتصارات كبيرة (روغان ،1985 ،ص.)19

دخلت أول وحدة من القوات النظامية المصرية حدود فلسطين وهاجمت هذه القوات مستعمرتي

كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب ،كما عبرت ثالثة ألوية تابعة للجيش األردني نهر األردن

إلى فلسطين ،واستعادت القوات النظامية اللبنانية قريتي المالكية وَق َدس على الحدود اللبنانية وحررتهما
من عصابات الهاجاناه الصهيونية.
واستمرت المعارك على هذا النحو حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت عليها هدنة تضمنت حظر
تزويد أي من أطراف الصراع باألسلحة ومحاولة التوصل إلى تسوية سلمية ولكن العصابات الصهيونية

انتهزت الهدنة من أجل إعادة تجميع صفوفها والحصول على السالح من الخارج وبخاصة من الدول

الكبرى مثل بريطانيا والواليات المتحدة التي فرضت الهدنة في البداية) برييجير ،2012،ص.)16

وعندما استؤنفت المعارك من جديد كان للعصابات الصهيونية اليد العليا واتخذت المعارك مسا ار

مختلفا وتعرضت القوات العربية لسلسلة من الهزائم واستطاعت العصابات الصهيونية المسلحة فرض

سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية.

في  3مارس عام 1949م أعلن انتهاء الحرب بين الجيوش العربية والعصابات الصهيونية المسلحة
في فلسطين بعد قبول مجلس األمن الدولي إسرائيل عضوا كامال في األمم المتحدة وقبول الدول

العربية الهدنة الثانية ،التي كانت اعترافا بالهزيمة ودخلت حرب فلسطين التاريخ العربي تحت اسم

(النكبة).

وحتى ذلك الوقت ،لم يكن إلسرائيل أية حدود أو وجود أو نقاط وصول إلى مياه البحر األحمر لكن
توقيع اتفاقيات الهدنة المشئومة في  24من فبراير 1949التي جائت نتيجة لمجموعة من الظروف

المتفاعلة مع بعضها والتي أسفرت عن تغيير جذري في األوضاع السياسية والعسكرية والقانونية

للمنطقة ،جعل إسرائيل تتحفز لالندفاع جنوبا لتحتل قواتها لسانا ضيقا على خليج العقبة عند (أم
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الرشراش) في يوم  16من مارس سنة  ،1949وقد تم فيما بعد إنشاء ميناء (ايالت) المجاور لميناء

العقبة األردني ،وذلك تأكيدا لتحقيق هدف إسرائيل األساس في أن يكون لها موطئ قدم علي خليج
العقبة وبالتالي إطاللها علي البحر األحمر،،وأصبحت إسرائيل تشارك الدول العربية المشاطئة لخليج
العقبة في ملكية الخليج(الدباغ،1967،ص.)28

 5.4.2حرب عام 1956م ونتائجها.
تالقت مقاصد االستعمار الغربي مع مقاصد وأهداف إسرائيل في المنطقة عندما تم اإلعالن عن تأميم
قناة السويس في يوليو 1956م ،لذلك شنت كل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل حرب "العدوان الثالثي"
على مصر في عام 1956م ،وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا مع إسرائيل أن تقوم القوات

اإلسرائيلية بمهاجمة سيناء ،وحين يتصدى لها الجيش المصري تقوم بريطانيا وفرنسا بالتدخل وانزال
قواتهما في منطقة قناة السويس ،ومحاصرة الجيش المصري.

إنذار بوقف
نفذت إسرائيل هجومها على سيناء ونشبت الحرب ،ووجهت كل من بريطانيا وفرنسا ًا
الحرب وانسحاب الجيش المصري واإلسرائيلي لمسافة  10كم من ضفتي قناة السويس؛ ما يعني فقدان
مصر سيطرتها على قناة السويس وعندما رفضت مصر اإلنذار نزلت القوات البريطانية والفرنسية في
بور سعيد ومنطقة قناة السويس؛ إال أن الجيش المصري لم يحاصر؛ ألن قطاعاته كانت قد انسحبت.

استمر الجيش المصري في قتال القوات االستعمارية في بور سعيد ،وتدخلت األمم المتحدة ونددت

بالعدوان الثالثي علي مصر وطالبت المعتدين باالنسحاب وضغطت الواليات المتحدة على كل من
إنجلت ار وفرنسا ،كما هدد االتحاد السوفيتي الدول المعتدية ،باإلضافة إلي تأثير ثورة العمال المتعطلين
في إنجلت ار وفرنسا ضد حكومتهما بسبب ما تعرضوا له من البطالة ،وبذلك فشل االعتداء واضطرت

الدول المعتدية سحب قواتها بعد أن وافقت مصر على قرار األمم المتحدة بوجود قوة طوارئ دولية على

الحدود الفاصلة بين مصر واسرائيل ،وفى منطقة شرم الشيخ المطلة على خليج

العقبة(الحباشنة،1998،ص.)13

وعلي اثر اإلجراءات المصرية والسعودية ألحكام السيطرة علي المالحة في خليج العقبة،ومن ثم

تأميم قناة السويس في /26يوليو1956/م وبدعم من الواليات المتحدة األميركية ،حصلت إسرائيل على
امتياز المرور عبر مضايق تيران وخليج العقبة وباتجاه البحر األحمر والمحيط الهندي أي إلى آسيا

وافريقيا ،وكان لهذا اإلجراء دور كبير في نجاحها في توسيع نطاق عالقاتها السياسية والعسكرية
واالقتصادية مع العديد من دول آسيا وافريقيا ،ولقد خرجت إسرائيل من هذا العدوان فقط بهذا المغنم

الوحيد وهو فتح خليج العقبة أمام السفن اإلسرائيلية ،وبذلك ازدهر ميناء مدينة ايالت المغتصب،
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وازداد عدد سكانها ،وأصبحت بمثابة المسمار المثبت للخريطة اإلسرائيلية على خليج العقبة والبحر

األحمر (برييجير ،2012،ص.)62
 5.4.3حرب 1967م ونتائجها:

نكسة عام  ،1967أو حرب حزيران ،أو حرب األيام الستة ،هي حرب نشبت بين إسرائيل وكل من

مصر وسوريا واألردن عام  ،1967انتهت بتفوق إسرائيل واستيالئها على قطاع غزة والضفة الغربية
وسيناء وهضبة الجوالن.

تعد حرب  1967الحرب الثالثة ضمن سلسلة حروب الصراع العربي -اإلسرائيلي ،وقد انتهت

باستيالء إسرائيل على كامل فلسطين التاريخية التي كانت ما بين عام  1923وحتى عام  1948تحت
االنتداب البريطاني ،وكان نفوذ هذه السلطة يمتد على جميع أراضي فلسطين.
تسمى هذه الحرب باإلنجليزية )Six Days War(:وتترجمها المصادر اإلسرائيلية وبعض المصادر

العربية غير الرسمية واألجنبية الناطقة بالعربية باسم "حرب األيام الستة" بينما تشيع تسميتها بالعربية

باسم "النكسة".

اندلعت الحرب في  5يونيو/حزيران  1967بهجوم إسرائيلي على قواعد سالح الجو المصري في

سيناء  ،وكان هذا الهجوم النقطة الفاصلة بين فترة ثالثة أسابيع من التوتر المتزايد ،بين إسرائيل ،وكل

من مصر وسوريا واألردن ،وفي غضون الحرب قامت قوات عراقية كانت مرابطة في األردن بمساندة

قوات البالد العربية (صالح ،1983،ص.)130
مقدمات نشوب الحرب:

في  1مايو  1967صرح ليفي أشكول ":أنه في حال استمرار العمليات االنتحارية ،فإن بالده "سترد
بوسائل عنيفة" على مصادر اإلرهاب" وكرر مثل ذلك أمام الكنيست في  5مايو ،وفي  10مايو

صرح رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أنه إن لم يتوقف "النشاط اإلرهابي الفلسطيني في الجليل ،فإن
ّ
الجيش سيزحف نحو دمشق" ،وفي  14مايو ولمناسبة الذكرى التاسعة عشر لميالد دولة إسرائيل،

عرضا عسكرًيا في القدس خالًفا للمواثيق الدولية التي تقر أن القدس منطقة منزوعة
أجرى الجيش
ً
السالح ،من جهتها كانت مصر وسوريا تخطوان صوب خطوات تصعيديه ،ففي مارس تم إعادة إقرار
وعموما فإن توتر العالقات بين إسرائيل ودول الطوق تعود ألواخر
اتفاقية الدفاع المشتركة بين البلدين،
ً
عام  1966حين حدثت عدة اشتباكات في الجوالن واألردن مع الجيش اإلسرائيلي .
قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ،إغالق مضايق تيران بوجه المالحة اإلسرائيلية ،وطلب من

قوات الطوارئ الدولية الموجودة في شرم الشيخ منذ سنة  1956االنسحاب بعيدا عن الحدود الدولية
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لمصر ،وقد اعتبرت إسرائيل هذا القرار بمثابة إعالن حرب واتخذته ذريعة لشن عدوانها صبيحة يوم
 5يونيو .1967

حرب االيام الستة أطلق عليها اليهود ذلك االسم نظ ار لتفاخرهم بأنها استغرقت ستة أيام فقط ال غير

استطاعوا فيها هزيمة الجيوش العربية ولعل من أسوأ نتائج الحرب من وجهة نظر األطراف العربية

هي خسارة الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجوالن ،وتحطم معنويات الجيوش

العربية وأسلحتها جراء هذه الحرب (صفي الدين ،2011،ص.)112
ومن نتائج الحرب ما صدر عن مجلس األمن القرار  242في تشرين ثاني عام 1967م الذي يدعو
إسرائيل إلى االنسحاب من األراضي التي احتلتها في حزيران عام 1967م وبعودة الالجئين إلى

ديارهم ،وتضمن القرار في مادته الثانية الفقرة األولى الحاجة إلى ضمان حرية المالحة في الممرات

المائية الدولية في المنطقة.

ار ألثار نتائجه ظل خليج العقبة ومضيق تيران مفتوحا أمام المالحة
بعد انتهاء العدوان واستمر ا

اإلسرائيلية واألجنبية ،حيث تمكنت إسرائيل من إعادة فتح مضيق تيران وخليج العقبة للمالحة بعد

ثمانية عشر يوما من إغالقه ،أي بعد الهزيمة العسكرية التي لحقت بمصر في حرب األيام الستة،

واستمرت في االستفادة من مضايق تيران واإلبحار في البحر األحمر.
 5.4.4حرب  6أكتوبر(1973م) ونتائجها:

حرب أكتوبر هي الحرب العربية اإلسرائيلية الرابعة ،والتي شنتها كل من مصر وسوريا على

إسرائيل عام 1973م ،بدعم عربي سياسي واقتصادي وعسكري مباشر ،بدأت الحرب في يوم السبت 6

أكتوبر  1973في العاشر من رمضان 1393هـ بهجوم الجيش المصري والجيش السوري المفاجئ،
على القوات اإلسرائيلية التي كانت مرابطة في سيناء وهضبة الجوالن.
تعرف الحرب باسم "حرب تشرين التحريرية" في سورية؛ فيما تعرف في إسرائيل باسم "حرب يوم

الغفران" ،حقق الجيشان المصري والسوري األهداف اإلستراتيجية المرجوة من وراء المباغتة العسكرية
إلسرائيل ،كانت هناك إنجازات ملموسة في األيام األولى ،حيث توغلت القوات المصرية  20كم شرق

قناة السويس ،وتمكنت القوات السورية من الدخول في عمق هضبة الجوالن؛ أما في نهاية الحرب

فانتعش الجيش اإلسرائيلي ،وتمكن من فتح ثغرة "الدفر سوار" على الجبهة المصرية ،وعبر الضفة

حصار على الجيش الثالث الميداني؛ وعلى الجبهة السورية ،تمكن من طرد
ًا
الغربية من القناة ،وضرب
السوريون من هضبة الجوالن(عطا هللا،1985 ،ص.)89
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تدخلت الدولتان العظميان في ذلك الحين في سياق الحرب بشكل غير مباشر؛ حيث زود االتحاد

السوفيتي سوريا ومصر باألسلحة ،ولكن تمويل مصر الرئيسي في األسلحة جاء من تشيكوسلوفاكيا؛
بينما زودت الواليات المتحدة إسرائيل بالعتاد العسكري.
في نهاية الحرب عمل وزير الخارجية األمريكي هنري كيسنجر وسيطاً بين الجانبين ،ووصل إلى

اتفاقية هدنة بين مصر واسرائيل ،قامتا باستبدالها باتفاقية سالم شاملة في "كامب ديفيد" .1979

رسميا بالتوقيع على اتفاقية فك االشتباك في  31مايو  1974حيث وافقت إسرائيل
انتهت الحرب
ً
على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا ،وضفة قناة السويس الشرقية لمصر؛ مقابل إبعاد القوات المصرية
والسورية من خط الهدنة ،وتأسيس قوة خاصة لألمم المتحدة لمراقبة تحقيق االتفاقية.
مقدمات نشوب الحرب:
حرب أكتوبر هي إحدى جوالت الصراع العربي اإلسرائيلي ،حيث خططت القيادتان :المصرية،
والسورية لمهاجمة إسرائيل على جبهتين في وقت واحد؛ بهدف استعادة شبه جزيرة سيناء والجوالن،

اللتان سبق أن احتلتهما إسرائيل في حرب  ،1967في  29أغسطس  1967اجتمع قادة دول الجامعة

العربية في مؤتمر الخرطوم بالعاصمة السودانية ونشروا بياناً تضمن ما عرف "بالالءات الثالثة" (ال

لالعتراف بإسرائيل ،ال للتفاوض معها ،ال للعالقات السلمية معها".

في  22نوفمبر  1967أصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرار  242الذي يطالب االنسحاب

اإلسرائيلي من األراضي التي احتلتها في يونيو  1967مع مطالبة الدول العربية المجاورة إلسرائيل
باالعتراف بها وبحدودها.
وفي حرب  1973عادت مصر فأغلقت بالتعاون مع الدول العربية المطلة على البحر األحمر
مضايق باب المندب جنوبا في وجه المالحة اإلسرائيلية وذلك في محاولة لكسر نظرية األمن

اإلسرائيلية.

من أهم نتائج الحرب:
استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس ،واسترداد جميع األراضي في شبه جزيرة سيناء ،واسترداد
جزء من مرتفعات الجوالن السورية ،بما فيها مدينة القنيطرة وعودتها للسيادة السورية ،ومن النتائج

األخرى تحطم أسطورة أن جيش إسرائيل ال يقهر والتي كان يقول بها القادة العسكريون في إسرائيل،
كما أن هذه الحرب مهدت الطريق التفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل والتي عقدت في سبتمبر

1978م ،على إثر مبادرة أنور السادات التاريخية في نوفمبر 1977م وزيارته للقدس ،وأدت الحرب

أيضا إلى تمتع إسرائيل بحق المرور في قناة السويس وخليج العقبة والبحر األحمر وقد اعتبرت اتفاقية
ً
كامب ديفيد مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة (محمد،1999،ص.)203
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 5.4.5الخالصة:
-على الرغم من األهمية القصوى لمفهوم األمن القومي وشيوع استخدامه إال أنه مفهوم حديث في

تحركاً
العلوم السياسية وقد أدى ذلك إلى اتسامه بالغموض ،كذلك األمن القومي العربي مازال مفهوماً ُم ّ
من حيث االتفاق في تعريفه وتحديده ورسم معالمه ،وما زال الفكر السياسي العربي بعيداً عن صياغة

تعددت اآلراء والتعريفات الخاصة باألمن القومي العربي.
محددة لمفهوم األمن القومي ،وقد ّ
ّ

هدد األمن القومي العربي وترتبط
التحديات
الداخلية والخارجية التي تُ ّ
هناك العديد من األخطار و ّّ
بالطاقات والثروات والخصائص الجيوبوليتيكية للوطن العربي،وخاصة وجود المضائق والخلجان ذات

جداً سياسياً واقتصادياً
هامة ّ
االهمية اإلستراتيجية (مثل خليج العقبة) والتي جعلت منه منطقة ّ
عد وجود (إسرائيل) في قلب الوطن
تحديات وجود إسرائيل،حيث ُي ّ
واستراتيجياً وحضارياً ،ومن هذه ال ّ
يتهدد األمن القومي العربي ،أماعن األخطار الداخلية تُعاني األقطار العربية من
أشد ما ّ
العربي ،من ّ

السياسية والبشرّية واالقتصادية،
مظاهر التوتر وعدم االستقرار الداخلي ،الناتج عن التجزئة اإلقليمية و
ّ
كما يصعب الحديث عن اقتصاد عربي واحد أو حتى عن تكامل اقتصادي عربي.
 -ان األهداف الصهيونية المرحلية والنهائية هي صاحبة السلطة على السياسة األمنية عامة

والسياسة الخارجية بصفة خاصة ،وتعمل إسرائيل علي فرض وجودها البحري في مياه البحر األحمر
وخليج العقبة وهي في نفس الوقت عنصر اضطراب وقلق ليس فقط في سالم وامن المنطقة ولكن في

استقرار واقتصادية كل شبكة النقل العالمي المرتكزة على منافذ البحر األحمر.

 -كان الهدف العام لإلستراتيجية اإلسرائيلية (وال يزال) الحصول على قبول عربي بوجود إسرائيل ،وقد

التقت أهدافها في المنطقة بأهداف الدول الكبرى الطامعة فيها ،وتهدف إسرائيل في المنطقة إلي التوسع

اإلقليمي ،والغزو االقتصادي ،والغزو الثقافي ،والسالم بالمفهوم اإلسرائيلي دون االنسحاب من

األراضي العربية أو التنازل عن أي من مطامعها.

دعمت إسرائيل اريتريا بعد االنفصال عن أثيوبيا عام 1993م إلبقائها بعيدة عن الفلك العربي ،وهذاساهم في تقوية وتوسيع نفوذ إسرائيل في البحر األحمر ،وقد استخدمت إسرائيل لتحقيق ذلك عدة

مداخل منها المدخل االيدولوجي والثقافي والمدخل االقتصادي والدعم العسكري.

-خاضت إسرائيل عدة حروب عسكرية ضد الدول العربية في منطقة خليج العقبة ،منها حروب عام

1948م .وحرب عام 1956م ،وحرب عام 1967م ،وحرب عام 1973م ،جميعها ألقت بظاللها على

المنطقة والخليج وأثرت علي المالحة في مياهه ،وصدرت نتيجتها عدة ق اررات دولية أبرزها قرار242
والذي ينص علي ضمان حرية المالحة في المضائق والممرات الدولية في المنطقة ومن ضمنها خليج

العقبة.
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الفصل السادس
مستقبل خليج العقبة واسرتاتيجية دول املنطقة
يف ظل األطماع والتهديدات اخلارجية.
 ملبحث عل :سرت تيجي
ععسكرياً.

ودعل ملطل

 ملبحث وثاني :سرت تيجي
ع ج ماعيا.

ودعل ملطل على لليج وعقب

على لليج وعقب

سياسياً

ق صا يا

 6.1تمهيد:
يمكن القول إن االستراتيجية المقترحة بجوانبها كافة هي إجراء سياسي في المقام األول ينبع

وينفذ بواسطة حكومات الدول العربية التي تقع شواطئها
من فكر وتصميم وارادة القيادة السياسية العلياُ ،
على خليج العقبة .وهنا تبرز أهمية بناء رؤية مستقبلية للمنطقة مبنية على دراسة العوامل المؤثرة

مستقبالً على السياسات واالستراتيجيات (سيناريوهات المستقبل) بما يتوائم مع االحتماالت كافة،

المتوقعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد (البلوى ،2014،ص.)333

ويجب أن يوضع في االعتبار األسلوب األمثل لتحقيق العالقة بين التخطيط السياسي،

وانعكاساته على ركائز األمن الوطني ،والقوى الشاملة للدولة والربط بينهما ،حيث لم يعد هناك مكان

لدولة ضعيفة في المستقبل ،تفتقر إلى الركائز األساسية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً

وتكنولوجياً ،ما يزيد من قيمة اإلستراتيجية التي تتطلب العديد من اإلجراءات األولية والتي تتمثل في :
أ_ الوقوف على مدى فاعلية المؤسسات الوطنية في الدول

المطلة على خليج العقبة وتحديد

اإلجراءات الالزمة لدفع عجلة تحديث وتفعيل تلك المؤسسات ،لكي تواكب المتغيرات اإلقليمية
والدولية.

ب_ دراسة التغيرات والتطورات التي يمكن مواكبة تسارع األحداث وسرعة اتخاذ القرار عن طريقها،

خصوصاً في الموضوعات المتعلقة بأمن الدول المطلة على خليج العقبة .

ج_ وضع تقييم ثابت وواضح للتنبوء بالتحديات والتهديدات والمخاطر في المجاالت المختلفة مستقبالً،

ووضع الحلول العلمية المناسبة ،لتالفي اللجوء الستخدام القوة العسكرية واشعال الحروب المدمرة.

د_ يلزم أن تتأسس اإلستراتيجية المقترحة على عدد من المفاهيم الرئيسية التي تمثل السياسة العامة
لتحقيق األمن الجماعي لدول المنطقة المطلة على خليج العقبة وأن تعني  ( :سياسة مجموعة من

الدول التي تنتمي إلقليم واحد وتسعى للدخول في تنظيم وتعاون عسكري لدول هذا اإلقليم ،لمنع أي

قوة أجنبية من التدخل في هذا اإلقليم ) (الصالحي،2004،ص.)69

بحيث يعتبر األمن اإلقليمي من هذا المنطلق نوعا من التحالف بين دول اإلقليم لتنظيم الدفاع عنه،

وجوهره التعبئة اإلقليمية للتصدي للقوى الدخيلة وحماية الوضع القائم واألمن القومي لإلقليم.
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 6.2المبحث األول:
استراتيجية الدول المطلة على خليج العقبة سياسيا وعسكريا.
 6.2.1األهداف االستراتيجية السياسية للدول العربية المطلة على خليج العقبة.
ال ينفصل الهدف االستراتيجي للدول المطلة على خليج العقبة في المجال السياسي إطالقاً عن

أعباء إلبعاد شبح
الهدف السياسي الذي تتحقق من خالله غايات الدول العربية؛ إال أن الهدف يضيف
ً
الحرب عن منطقة خليج العقبة ويجب أن يؤكد على ضرورة تحقيق النصر إذا حدث أي نوع من
الصراعات للدول العربية المطلة عليه ،وهو ما يتطلب فكر مستنير للربط بين اإلستراتيجيتين .

ويجب أن تهدف إستراتيجية إعداد الدول المطلة على خليج العقبة في المجال السياسي بصفة

عامة ،إلي تنسيق تلك السياسات ،وتستهدف تأمين المجال الحيوي السياسي للدول المطلة على

الخليج ،وحشد الجهود العربية لتحقيق أمن وطني ذاتي ،وأمن قومي عربي مشترك ،ورأي عام إقليمي
وعالمي ،مؤيد للقضايا الوطنية لخليج العقبة وتأكيد التركيز السياسي كمركز ثقل على المستويين
اإلقليمي والعالمي ،وتكوين دور متميز ،يتحقق من خالله الهدف السياسي ،ويعكس قدرة الدول العربية

المطلة على خليج العقبة على المشاركة الفعالة في صنع مستقبل منطقة خليج العقبة ،والتحكم في
األحداث العالمية تجاهها (البلوي،2014،ص.)331

ويجب أن تهدف اإلستراتيجية المقترحة للمجال السياسي في نفس السياق إلى دعم المجهود
الحربي واإلدارة السياسية لألزمة عند اشتعال الصراع المسلح بما يحقق األمن الوطني للدول المطلة

على خليج العقبة ،وسالمة شعوبها وانجازاتها ،ويتم كل ذلك بخطة علمية مؤسسة على اإلمكانيات
المادية والمعنوية للدول العربية المطلة على خليج العقبة ،وتأخذ باعتبارها المتغيرات المتصارعة على

المستويين اإلقليمي والعالمي (الهواري ،2005،ص.)20

كما يجب أن تتوازى إستراتيجية الدول المطلة على خليج العقبة في المجال السياسي تماماً مع

االستراتيجيات في المجاالت األخرى ،وال تنفصل عنها وأن تتأسس أهداف واهتمامات اإلستراتيجية في

المجال السياسي على العمل السياسي والدبلوماسي الدؤوب ،وتهدف إلى:

أ_ االنفتاح على العالم الخارجي والتوسع في إقامة العالقات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم،
وتعزيز العالقات في المجاالت الثقافية واإلعالمية بما يحقق التأثير في المجتمع الدولي .
ب_ توضيح صورة الدول العربية المطلة على خليج العقبة وتوجهاتها السياسية بأسلوب يتقبله المجتمع
الدولي واإلقليمي بما ُيسهم في تكوين رأي عام مساند للقضايا المؤثرة على أمن خليج العقبة خاصة،
والقضايا العربية بصفة عامة.
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ج_ إيجاد التأثير المناسب ،وابعاد شبح العداء ضد دول خليج العقبة وتكوين صداقات متعددة على

المستويين اإلقليمي والعالمي.

د_ الحفاظ على توازن عالقات دول خليج العقبة ما بين الشرق والغرب وداخل المنطقة على أن يكون
توجه هذا التوازن توجهاً إيجابياً ،يعكس قدرة ،ووزن ،وتأثير الدول العربية في مجالها الحيوي.

ه_ بلورة الهدف السياسي الرئيسي لدول خليج العقبة العربية بالتعاون والتنسيق بإقامة نظام عربي
فاعل ومؤثر في المنطقة والعالم ،تلعب فيه دوله دو اًر بار اًز ،لما تتمع به من إمكانيات كبيرة ،وسياسة

معتدلة ،خاصة المملكة العربية السعودية كونها قبلة المسلمين في بقاع األرض.

ويجب أن يتم إظهار قدرة الدول العربية المطلة على خليج العقبة على مواجهة المواقف الصعبة

من خالل العمل الدبلوماسي والتلميح ببناء القوة الشاملة في مواجهة التحديات والتهديدات المحيطة بها
بما يتناسب مع التوجه الجديد للنظام العالمي الذي ال يعترف إال بالقوة كسبيل لفرض اإلرادة السياسية

(جبارين ،2013،ص.)3
 6.2.2أهداف االستراتيجية السياسية تجاه القوى الفاعلة في النظام اإلقليمي:
يعتبر تحقيق األمن الشامل لدول منطقة خليج العقبة هدفاً رئيسياً ،لدرء أي عدوان على حدودها أو

تهديد أمنها الوطني والقومي ،أو التأثير على مصالحها ،وابعاد أي توتر في العالقات قد يؤدي إلى

أزمات أو صراعات إقليمية؛ إلى جانب إيجاد رأي عام في النظام اإلقليمي مؤيد للسياسة العربية،
وتكوين تحالفات لمنع أي عدوان مباشر على أمنها.

وهناك قوى إقليمية ذات تأثير على أمن خليج العقبة وأخرى لها تأثيرات غير مباشرة ،يختلف تأثير كل

منهما عن اآلخر.

-1تأثير إسرائيل:
تعتبر إسرائيل العدو األول للدول العربية ولم تعترف بأي جهود للسالم ،وتصر على تحقيق أهدافها

التوسعية على حساب العرب ،وسبق لها رفض المبادرة العربية الممثلة في مشروع السالم الذي طرحته

القمة العربية في لبنان عام 2002م ما يستلزم أن يشمل التوجه السياسي تجاه إسرائيل عدد من
السياسات أهمها:
أ_ كشف نوايا إسرائيل في رفض السالم الذي اعتبرته الدول العربية إستراتيجية عربية في قمة القاهرة
عام 1996م.
ب_ ممارسة ضغوط على الواليات المتحدة والدول الفاعلة في العالم إلجبار إسرائيل على االنصياع

للشرعية الدولية.
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ج_ دعم الفلسطينيين وتعويضهم عن الخسائر التي يسببها العدوان اإلسرائيلي الدائم عليهم.
د_ دعم دول الطوق ،والوقوف إلى جانبهم في مواجهة إسرائيل.
ه_ دعم جهود دول خليج العقبة العسكرية الدفاعية ،تخوفاً من أي عدوان إسرائيلي محتمل.
و _ دعم الجهود السياسية العربية في خلق رأي عام عالمي مضاد للتوجه اإلسرائيلي العدواني

واستغالل توجه الرأي العام األوروبي الذي يدين إسرائيل بتوسيع نطاق التأييد للقضايا العربية (شؤون
المفاوضات ،2011،ص.)17

-2تأثير الجمهورية اإليرانية:
تشترك إيران كجار مباشر للمملكة العربية السعودية في الخليج العربي ،وهي دولة إسالمية

عضو في منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ويؤثر أمنها على األمن الوطني للمملكة واألمن اإلقليمي

للمنطقة واألمن القومي العربي بصفة عامة (عتريسي ،2006 ،ص.)114

وهي من الدول ناصبة العداء للواليات المتحدة األمريكية التي تمثل رأس النظام الدولي اليوم،

كما تسعى الواليات المتحدة األمريكية لتقليص قدرات إيران من السالح غير التقليدي ،ويتزايد في
السياق نفسه العداء اإليراني-اإلسرائيلي ويهدد معه أمن خليج العقبة؛ لذلك تتلخص األهداف

اإلستراتيجية لدول المنطقة تجاه إيران في ان هناك تهديد للدول المحيطة بخليج العقبة في حال نشوب

حرب بين إيران واسرائيل ،والتي قد تستخدم فيه أسلحة غير تقليدية (عبد الحميد ،2006،ص.)79

-3تأثير تركيا:
يتوفر لتركيا تاريخ طويل مع غالبية الدول العربية ،والدول المطلة على خليج العقبة خاصة،

وكان لها تواجد قوي في إطار الخالفة العثمانية وهي دولة إسالمية ،وجار مباشر للدول العربية وتقوم

بدور أساسي لتكون جس اًر ممتداً بين الدول العربية ودول الشرق األوسط وأوروبا (اوغلو،2011،

ص )396لذلك يجب أن تشمل اإلستراتيجية المقترحة لدول منطقة خليج العقبة تجاه تركيا:
أ -تأكيد التقارب وتعميق العالقة مع الدول العربية.
ب_ مطالبة تركيا علي حل مشكلة االكراد في شمال العراق.

ت_ تشجيع الدولة التركية على تقليص تعاونها اإلستراتيجي مع إسرائيل وتوجيهه نحو الدول العربية
الفاعلة

ث_ العمل على تخفيف أو إنهاء أي توتر في العالقات بين الدولة التركية وبين سوريا كدولة عربية

مجاورة لها.

ج_ استعداد الدول العربية الفاعلة للوساطة في أي توترات تحدث بين تركيا وايران.
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 6.2.3أهداف اإلستراتيجية السياسية تجاه النظام العربي:
تُعتبر دول خليج العقبة دوالً رئيسية مؤثرة في النظام العربي وتتحمل مسؤولية كبيرة في جميع
المجاالت خصوصاً في المجال السياسي ،وتهدف اإلستراتيجية في هذا المجال إلى تفعيل النظام

العربي ،وتكوين كتلة سياسية ،يتم من خاللها تحقيق أمن قومي عربي شامل يعكس آثاره على
سياسات دول خليج العقبة العربية في جميع المجاالت خاصة المجال السياسي ،ويمثل إصالح

وتطوير النظام العربي خطوةً أساسية في تحقيق أهداف إستراتيجية عربية لدول خليج العقبة ؛ حيث أن
النظام العربي هو السند الرئيسي الذي ترتكز عليه تلك الدول في الدفاع عن كيانها ؛ كما يعتبر أي

عدوان على أي دولة عربية مساساً بأمنها الوطني(قنصوة،2005،ص.)61
لذلك تتحدد األهداف االستراتيجية في اآلتي:

أ_ تطوير اإلطار المؤسسي في النظام العربي بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها العالم وما يكفل
لهذا النظام التعامل مع األزمات بمستوياتها المختلفة لدرء األخطار عن دول خليج العقبة العربية وأي

دولة عربية أخرى.

ب_ تحقيق إستراتيجية عربية شاملة لتكوين تحالف بين النظم العربية وتجديد اتفاقية الدفاع العربي

المشترك الموقعة في  13إبريل 1959م والتي تحوى كل متطلبات التكامل االستراتيجي لتحقيق األمن
العربي.

القومي

ت_ تطوير جامعة الدول العربية لتقوم بمهامها في مواجهة الهجمة الشرسة التي تشارك فيها الواليات

المتحدة وحلف األطلنطي والعديد من الدول األوروبية واإلقليمية لدفع المنطقة لمشروع الشرق األوسط
الموسع ،و التنسيق العربي الكامل داخل جامعة الدول العربية التي تمثل مظلة النظام العربي وتحقيق
أمن قومي عربي في مواجهة هذا المشروع .

يؤكد ذلك كله أن األمن القومي للدول العربية الواقعة على شاطئ خليج العقبة يعتبر قضية

دولية شاملة ،تتناول نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية كافة ؛ كما تمس
العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أمن وسالمة البالد العربية الواقعة على شاطئ خليج العقبة في
نسيج معقد تتداخل عناصره وتتفاعل مقوماته وتختلط ،ما يستلزم بناء القدرة الذاتية في المقام األول،

واالعتماد على الداخل ،والثقة بالنفس وادراك أنه ال يمكن تحقيق األمن من خالل ضمانات أجنبية أو
تحالفات خارجية ،وأن األمن هو إستراتيجية عليا للبالد ،وأنه يدور حول مصالح وغايات لقيم وطنية
يجب الدفاع عنها ،ويشكل الحماية ضد تهديدات وأخطار ينبغي الوقوف ضدها(خلف،2005 ،ص.)5
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إن األمن القومي ال يرتبط بالعالقات الخارجية والصراعات الدولية فقط؛ بل تكمن أبرز مقوماته في

االستقرار االقتصادي والسياسي الداخليين اللذان يحققان الرفاهية االجتماعية ،حيث تؤثر األوضاع
الداخلية والتحوالت الفكرية والعقائدية في أمن المجتمعات.
 6.2.4اإلستراتيجية العسكرية لدول خليج العقبة:
تُعتبر اإلستراتيجية العسكرية هي العامل األول في التعبير الواضح عن مواقف الدول في قضايا
الحرب والسالم واالستخدام السياسي للقوة العسكرية في حدود الق اررات واإلمكانيات المتاحة التي ترتبط
بإستراتيجيات العمليات أو القدرات واإلمكانيات المستقبلية التي تصل إليها القوات من خالل برامج

تطوير ،وسياسات التسلح المرتبطة باستراتيجيات المستقبل (علوي ،2005،ص.)9

بناء على ضوء االستراتيجيات الحديثة ،لذلك يجب
وقد أصبحت عمليات البناء العسكري تتأسس ً
تأسيس عملية البناء العسكري لدول خليج العقبة على عدد من المبادئ أهمها:
-1أن تتفق مع ما جاء باتفاقية الدفاع المشترك الصادرة عن جامعة الدول العربية والمعمول بها في
الدول العربية.
 _2امتالك قوى دائمة االستعداد قادرة على التحرك والتدخل السريع لتحقيق أمن ومصالح وأهداف
الدولة.
 _3أن يتضمن التنظيم قوات خفيفة الحركة (قوات االنتشار السريع) القادرة على التدخل الفوري عند
أي مساس بأمن الدولة أو مصالحها ،وتحقيق مبادرة إلى حين تدخل القوات الرئيسية للدولة إذا تطلب

الموقف ذلك.
 _4تأسيس القوات المسلحة على امتالك نظم التسليح والقيادة والسيطرة الحديثة حتى يمكنها مجابهة

األخطار بنفس قدرة الخصم أو التفوق عليه وربما كانت خبرات حرب الخليج الثالثة دليالً على ذلك.

 _5بناء احتياطات استراتيجية تكفل استدامة العمل العسكري حتى النهاية دون حدوث أي قصور في

اإلمكانيات (البلوى ،2014،ص.)253

ترتبط اإلستراتيجية العسكرية لدول خليج العقبة العربية ارتباطا وثيقاً بأهداف وركائز األمن الوطني

للدولة ،وتتطلب صياغة عقيدة عسكرية متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات العالمية واإلقليمية لذلك
فإن بناء هذه اإلستراتيجية يتأسس على العديد من الفرضيات أهمها (قنصوة ،2005،ص.)23

 _1التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة إلعداد أراضيها للدفاع.
 _2تكوين االحتياطات االستراتيجية.
 _3تحديد اإلنفاق العسكري.
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 _ 4توفير مطالب القوات المسلحة من األنظمة المختلفة داخل كل دولة أو بالتنسيق مع الدول

األخرى.

 _5التالحم بين الشعب وقواته العسكرية.
 _6الدعم الشعبي لتحالفات التعاون العسكري الذي تحققه قيادة الدولة.
 _7تنمية المستوى الثقافي والعلمي للشعب لتحقيق مطالب القوات المسلحة من الكوادر المختلفة داخل
كل دولة.
 _8استجابة أجهزة الدولة لتحقيق التعبئة المطلوبة للقوات المسلحة وقت األزمات.
 6.3المبحث الثاني:
استراتيجية الدول المطلة على خليج العقبة اقتصاديا واجتماعيا.
 6.3.1اإلستراتيجية في المجال االقتصادي:
تُعتبر اإلستراتجية المقترحة في المجال االقتصادي واالجتماعي بصفة عامة إحدى أهم الركائز
التي تستند عليها الدول لتفعيل استراتيجياتها ،وبالتالي تدعم كيان الدولة ،تحتفظ لها بقدراتها الذاتية،
وتحقق تكامل تنميتها بما ينعكس على استقالل القرار والقدرة على المواجهة ،وتطوير البنية األساسية

للدولة باستمرار ويعتبر االقتصاد الداعم الرئيسي لمجاالت اإلستراتيجية السياسية واألمنية في آن واحد،

وهو الذي يتحقق من خالله توازن قوى الدولة الشاملة ،ويعظم ثقلها على المستويين اإلقليمي والدولي

واذا كانت مراحل تاريخ المنطقة ( منطقة خليج العقبة ) السابقة برهنت على ضرورة تنمية قدرات
المنطقة لمواجهة التحديات والتهديدات المحيطة (،عبد الرحمن ،1998 ،ص )18فإن العامل

االقتصادي كان له األثر األكبر في تحقيق قدرة دول المنطقة على الصمود ،وتخطي األزمات الشديدة

التي أحاطت بالمنطقة وخرجت منها بسالم ،ما يدل على أن اإلدارة السليمة لالقتصاد الوطني تعتبر
إحدى ركائز اإلستراتيجية العربية ونسوق عدة حقائق تؤكد ذلك :

 _1أدت القدرة االقتصادية لدول المنطقة بعد نصر أكتوبر1973م وانعكاسها على المجال العسكري
الستقرار أمن دول المنطقة.

 _2تعتبر دول المنطقة العربية الواقعة على خليج العقبة دوالً مؤسسة في العديد من االتفاقيات
االقتصادية العربية وتتحمل مسؤولياتها تجاهها ومنها:

معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول جامعة الدول العربية عام 1950م.
 -االتفاقية االقتصادية إلقامة سوق عربية مشتركة عام 1954م.
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إتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة نهاية عام 1997ماالتفاقية االقتصادية بين دول الخليج العربي عام 2003ماء على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو العالمي.
-العديد من االتفاقيات الثنائية األخرى سو ً

تُعرف اإلستراتيجية االقتصادية في هذا المجال بأنها  ( :تنمية وتطوير قدرة الدول ،لبناء اقتصاد فاعل
وقوي ،قادر على تحقيق مطالب اإلستراتيجية الشاملة ،ودعم مجاالت الدفاع والتنمية والبنية األساسية
المنجزات ،وتأمين الشعب في الداخل ؛ إضافة إلى الشقيقة والصديقة التي ينعكس
التي تحقق تأمين ُ

أمنها على أمن دول المنطقة ) وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى تنظيم وادارة االقتصاد الوطني _ القومي،
بما يحقق الوفاء بااللتزامات الرئيسية في نطاق اإلستراتيجية الشاملة للدولة في نطاق تعاون قومي

عربي فاعل ،لدعم وتنمية أطر التكامل االقتصادي العربي حيث ثبت تاريخياً أن أي تهديد ألي دولة

عربية ،تنعكس أثاره سلباً على الوطن العربي بالكامل (البلوى،2014،ص.)352
 6.3.2اإلستراتيجية في المجال االجتماعي:

تُعد اإلستراتيجية االجتماعية أحد المجاالت االستراتيجية الحيوية ،وهي التطبيق العملي الستخدام
وتسخير كل إمكانيات الدولة من أجل تأمين المواطن وتحقيق سالمة الدولة ومنجزات شعبها ونظامها
السياسي ،وتأمين كل ما يتعلق بالعقيدة وتمثل إستراتيجية متكاملة تتبناها الدولة لتحقيق االستقرار

الداخلي واألمن حيث توصف بأنها إستراتيجية شاملة تمس كل جوانب حياة المواطن ويستخدم في

إعدادها نظم التخطيط المستقبلي.

وال تنفصل اإلستراتيجية االجتماعية عن المجاالت األخرى السياسية واالقتصادية والعسكرية حيث

تتكامل مع بعضها البعض لتحقق معادلة مفادها أن االستقرار الداخلي وقدرة الدولة على التنظيم

والدفاع ،تنعكس على رفاهية الشعب وأمنه وتحقيق الدولة االكتفاء الذاتي ،بالتالي تنعكس آثار هذا

االستقرار ايجابياً على دور الدولة اإلقليمي والعالمي؛ من أجل ذلك أنه يجب أال ينفصل التخطيط
المستقبلي لإلستراتيجية االجتماعية عن التخطيط لالستراتيجيات األخرى (ثابت ،2004 ،ص.)12
 6.3.2.1ركائز ومحددات اإلستراتيجية االجتماعية لدول منطقة خليج العقبة:
تبذل القيادات السياسية لدول خليج العقبة جهوداً حثيثة لتفعيل دور المجتمع وتأهيل واعداد الشعب
ومؤسساته ألسلوب واعداد علمي حديث من خالل خطط تنمية كل دولة إلضافة العديد من االنجازات

التي تخدم أهداف اإلستراتيجية االجتماعية.
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-1المحددات السياسية:
تتعلق المحددات السياسية بتوجهات دول المنطقة في التعامل مع العالم الخارجي ،حيث أن دول
المنطقة عضو رئيسي فاعل في النظام العربي وعضو في هيئة األمم المتحدة وعضو مؤسس في

منظمة المؤتمر اإلسالمي ولها كيانها المؤثر في النظام اإلقليمي والنظام العالمي ما يتطلب:
حرص دول خليج العقبة على تفعيل العالقات السياسية مع دول الجوار المباشر ،وتنسيق الخططمعها لمجابهة العدائيات المحتملة.

-حل الخالفات مع دول الجوار المباشرة حتى يتحقق نظام أمني واسع حول أراضي دول المنطقة بما

يحقق توفير زمن مناسب لإلنذار بالتهديد.

الدفاع عن عقيدة اإلسالم وضحد اإلدعاءات التي تدعي عالقة اإلسالم باإلرهاب.-2المحددات االقتصادية:
تُمثل المحددات االقتصادية مسؤولية دول المنطقة في دعم القدرات الشاملة لعدة مجاالت رئيسية،
ويترتب عليها أعباء مالية هي:
 -اعتماد الميزانيات المالية الخاصة بدول منطقة خليج العقبة ،الخاصة بالمشاريع االقتصادية ،ممثلة

في اقامة الفنادق واالماكن السياحية المختلفة مما يساعد على خلق العديد من فرص العمل وتحسين

مستوي المعيشة وزيادة الدخل القومي في دول منطقة خليج العقبة.

 اعتماد ميزانيات دعم اإلعالم الوطني والقومي للتأثير والمنافسة والمواجهة على المستويين اإلقليميوالدولي.

 دعم قطاع الزراعة وقطاع الصناعة بما يوفر احتياجات الشعب ومتطلباته. توفير مخزون استراتيجي للدول ولقواتها المسلحة لتأمين االحتياجات الالزمة خالل مرحلة إدارةالصراع المسلح (رفعت ،2004،ص.)3
-3المحددات العسكرية واألمنية:
وهي ذات شقين:
الشق األول :تنسيق المطالب العسكرية مع خطط التنمية ،بحيث تتكامل البنية األساسية (المدنية
والعسكرية) وتنفيذها بأسلوب علمي يخدم األهداف الوطنية لجميع مؤسسات الدولة في وقت واحد وهو

تنسيق على أعلى المستويات محدداً سرياً بحيث ال تظهر أي خطط أو تفاصيل على العقيدة القتالية

للدولة.
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الشق الثاني :مواجهة اإلرهاب الذي يؤثر على االستقرار الداخلي للدولة وأمن الشعب من خالل:
 _1تأكيد القيم الدينية الوسطية للمفهوم اإلسالمي السمح.
 _2تأكيد انتماء ووالء أف ارد الشعب.
 _3درء التهديدات اإلرهابية بإجراء اإلصالحات الداخلية وازالة المعوقات.
 _5تنسيق خطط المواجهة بين أجهزة االستخبارات واألمن والقوات المسلحة بحيث تتكامل أهداف
الخطة ويمكن تنفيذها على المستويات المختلفة (شلبي ،2005 ،ص.)14
ُ -4محددات ذات صلة بالعولمة:
تُمثل ما يخص االستراتيجية المخططة في نطاق تأهيل واعداد الشعب ،حيث تتبنى العولمة
مفاهيم غربية في مجاالت الثقافة واإلعالم وتسيطر عليها وسائل اإلعالم األمريكية التي تمتلك كل

مقومات اإلعالم الحديثة ومن ثم فإن اإلستراتيجية اإلعالمية في هذا المجال يجب أن تراعي:
 العقيدة اإلسالمية والقيم والعادات والتقاليد العربية. االندماج بالعولمة الثقافية من خالل القيم العربية. -التصدي بصورة علمية لإلعالم الموجه الذي ال يناسب قيمنا وعاداتنا.

 -القدرة على المنافسة وتقديم كل ما هو جديد يدعم وعي المواطن لمواجهة وسائل اإلعالم الغربية

الموجهة (علي ،2003،ص.)25

يمثل أي تهديد أو تحدي للدول العربية في منطقة خليج العقبة تهديداً وتحدياً لكل الدول العربية،

إذ أن األمن القومي العربي كل ال يتج أز ،وأي تهديد له يؤثر على كل الدول العربية لذلك كانت
اإلستراتيجية المقترحة لدول خليج العقبة العربية هي جزء من اإلستراتيجية العربية الشاملة ،التي تهدف
للتنسيق العربي في كل المجاالت لمواجهة الخطر الصهيوني المتطلع للسيطرة الكاملة على المنطقة

العربية ،والتي يمكن من خاللها استعادة مكانة وهيبة وقدرات األمة العربية على مواجهة التحديات
والمخاطر،

وتعظيم

أوجه

القوة

العربية

والتغلب

على

نقاط

الضعف

ومواجهة

القوة

اإلسرائيلية(انطونى،1976،ص.)1

ويجب أن تعتمد اإلستراتيجية العربية المقترحة للدول المطلة على خليج العقبة على استخدام نهج
اإلستراتيجية غير المباشرة في معظمها ،لذلك يفضل التحديد الدقيق للغايات القومية العربية العليا
واألهداف القومية العربية المرحلية بما يتالءم مع المتغيرات العالمية واإلقليمية والسياسات واآلليات

العربية المناسبة في ظل النظام العالمي الجديد الذي تتربع على قمته الواليات المتحدة األمريكية.
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يجب التمسك بما يملكه العالم العربي دون تفريط في أي جزء منه ،ويشمل ذلك الحفاظ على

التراب الوطني وتأمين الشعب العربي ،وضمان وحدته الوطنية ،والحفاظ على قيمه األساسية والموارد
الالزمة لتحقيق الرفاهة وتوفير وسائل الحياة الكريمة ،ومواجهة التهديدات بكافة الوسائل للحفاظ على

الوجود واالستقالل ،ويجب حماية الوجود العربي من التهديدات اإلسرائيلية والمصالح االقتصادية
واالجتماعية واإلستراتيجية العربية من األخطار الداخلية والخارجية (عطا هللا ،1985 ،ص.)17

يجب حماية الوطن العربي والمواطنين العرب من المؤثرات الخارجية والتأثيرات األيدلوجية على

األفكار والمعتقدات الثقافية العربية ،وتأكيد حرية الوطن العربي في اتخاذ القرار السياسي المناسب

دون ضغوط خارجية وتوفير ديمقراطية تقوم على أساس المساواة في الحقوق والواجبات واحترام
حقوق اإلنسان .

يجب العمل على تحقيق معدالت نمو اقتصادي وازدهار يحقق الرفاهية لجميع المواطنين ،ومواجهة

تيارات العولمة والتكتالت االقتصادية والتعاون المستمر مع القوى الدولية الكبرى في ذات الوقت،
والعمل على تحقيق التكامل االقتصادي العربي ،والسعي الدائم للحصول على التكنولوجيا الالزمة

لالرتقاء باالقتصاد .
يجب المحافظة على الهيبة والمكانة الدولية للوطن العربي ،بتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة

وتعظيم القدرات االقتصادية العربية ،ودعم القدرات العسكرية ،وتعظيم القدرة السياسية والدبلوماسية،
والتأثير العربي الفاعل في الق اررات الدولية ،واالرتقاء بجامعة الدول العربية ومؤسساتها وتعزيز دورها

العربي والعالمي(موسى،2000 ،ص.) 34

 -6.4مستقبل منطقة خليج العقبة في ظل المتغيرات االقليمية الحالية:
تتصاعد خالل الفترة الحالية مهـددات األمـن القـومي العربـي ارتباطـا بتصـاعد المتغيـرات والمهـددات

ـرور بــاليمن وجنــوب البح ــر
اإلقليميــة التــي تشــهدها المنطقــة ابتــداء بمــا يحــدث فــي الع ـراق وســوريا ومـ ًا
األحمر ،والذي كان نتاجا طبيعيا لما تم التأسيس له من خالل األنظمة العربيـة المتربعـة علـي العـروش
من ــذ عق ــود طوال،إض ــافة إل ــي الت ــدخالت اإلقليمي ــة والدولي ــة باس ــتراتيجيتهما المختلف ــة أو المتفق ــة عل ــي
استنزاف ثروات الوطن العربي والسيطرة عليه ،ناهيك عن مظـاهر عـدم االسـتقرار التـي تحـيط بالمنطقـة
بش ــكل ع ــام والت ــي ترتف ــع وتيـ ـرة س ــخونتها وت ــنخفض ف ــي ض ــوء عوام ــل داخلي ــة وخارجي ــة كثيــرة ،ويمث ــل

اإلرهاب الذي يضرب ويهـدد بضـرب كثيـر مـن دول المنطقـة مصـدر التهديـد األهـم لألمـن القـومي لـيس

لمصر وحدها بل لسائر دول المنطقة المحيطة بخليج العقبة والمنطقة العربيـة بشـكل عـام ،وعلـى الـرغم
من أن ملف اإلرهاب ليس ملفا حديث النشأة ،فإن
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مســاحة انتشــاره وتطــور وســائله وقدرتــه علــى تهديــد تماســك الــدول فــرض نفســه بقــوة ،وازداد الشــعور

بخطره دوليا بعد الظهور المفاجئ لتنظيم داعش في منتصف العام الجاري.

وفـي الواقـع فـإن دول الشــرق األوسـط تعـج بالجماعــات اإلرهابيـة ،وهـي تمثـل بــال شـك تهديـدا فعليــا
خطي ار ألمـن دول المنطقـة ووحـدتها الجغرافيـة وتماسـك مجتمعاتهـا ،بيـد أن تلـك ليسـت الحقيقـة الوحيـدة،

فالثابــت أيضــا أن خطــر تلــك الجماعــات ال ينصــرف إلــى دولــة دون غيرهــا داخــل المنطقــة أو خارجهــا،
ومن ثم فإن مواجهة ذلك الخطر ال ينصرف أيضا إلى دولة دون غيرهـا بصـرف النظـر عـن مسـئوليتها
في تعاظم ذلك الخطر وبصرف النظر عن كونها مصد ار له أو مستوردا لفاعليه أو لتداعياته.
الواليات المتحدة االمريكية أعلنت حربا مفتوحة علـى اإلرهـاب بتعريفهـا النـاقص والمشـوه لـه ،لكنهـا
لم تؤت ثما ار يعتد بهـا رغـم مـرور مـا يزيـد علـى عقـد مـن الـزمن علـى بـدايتها ،تعـود اليـوم بتـأثير ظـاهرة
داعش لمحاربة اإلرهاب بالطريقة ذاتها ،وتتصور أنها يمكن أن تحقق نتـائج مختلفـة .ولعـل تلـك النقطـة
هي وجوهر الخالف الحقيقي بـين بعـض الـدول الرئيسـية فـي المنطقـة والواليـات المتحـدة إزاء مـا يتعلـق

بتحالف محاربة داعش ،فالواليـات المتحـدة تصـر علـى سياسـتها فـي التعامـل مـع اإلرهـاب الـذي تحصـره

في داعش اآلن كما اعتبرته القاعدة سابقا ،بينما تري بعض الدول ان السياسـة يجـب ان تكـون مختلفـة
فــي التعامــل مــع اإلرهــاب وجماعاتــه باعتبارهــا شــيئا واحــدا يجــب مواجهتــه مواجهــة شــاملة تتعامــل مــع
األصل أو الجذر وليس الفروع ،فما تقوم بـه الجماعـات اإلرهابيـة فـي مصـر حاليـا ال يختلـف عمـا تقـوم

بهــا أشــباه تلــك الجماعــات فــي ليبيــا والعـراق وســوريا والــيمن ومــا تســتعد لــه تلــك الجماعــات لتقــوم بــه فــي

دول أخــرى فــي المنطقــة ،لــذا يجــب أن تــتم مكافحــة اإلرهــاب مــن منظــور شــامل ،ال يقتصــر فقــط علــى
الشق العسكري ،وانما يمتد ليشمل األبعـاد التنمويـة بشـقيها االقتصـادي واالجتمـاعي" وذلـك تأكيـدا لتبنـي
المنظـور الشـامل لألمــن القـومي باعتبــاره قـدرة الدولــة لـيس فقــط علـى حمايــة الـوطن مــن التهديـدات التــي

تواجهه ،وانما يتصل كذلك بقدرة الدولة على حمايـة مواطنيهـا ،وتحسـين كـل مـن نوعيـة الحيـاة وجودتهـا

ومستواها.

وعليك ضوء ما تم دراسته في فصول الدراسة السابقة يمكن االستدالل بان منطقة الشرق االوسط

بشكل عام ومنطقة خليج العقبة بشكل خاص محل انظار العديد من القوى الدولية واالقليمية نظ اًر

لموقعها الجيوسياسي ،فمن الجهة الجنوبية يعتبر مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للوطن العربي،

كما ان هناك اذرع مائية هامة تسعى القوي الدولية واالقليمية للسيطرة عليها وعلي خيراتها منها البحر
االحمر الذي تبلغ مساحته 438الف كيلو متر مربع ،والذي يعتبر الشريان الرئيسي لخليج العقبة
وخليج السويس ،والشريان الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب.

اما من الناحية الشرقية للوطن العربي فيقع الخليج العربي ،والذي تبلغ مساحته  250ألف كيلو

متر مربع ،والذي يحتضن مضيق هرمز الشهير وذو االهمية االستراتيجية ،حيث يعتبر من مصادر
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الطاقة الهامة المتوجهة الي اوروبا وامريكا ،ويعتبر مضيق هرمز من النقاط االستراتيجية التي تتحكم
في الخليج العربي،التي يمكن من خاللها التاثير المباشر علي عمليات تصدير البترول ،هذا بجانب
وجود قوة بحرية في منطقة الخليج مما يعزز القوة العسكرية واالقتصادية اليران ويزيد من تاثيرها

ونفوذها في المنطقة.

اما الجناح الغربي للوطن العربي فهناك فيقع البحر المتوسط والبالغ مساحته  2000500كيلو

متر مربع ،والذي يعج بالعديد من االساطيل البحرية وحامالت الطائرات التي لها دو اًر وتاثي اًر كبي اًر
علي وضع واستقرار المنطقة من الناحية السياسية.

ان االحداث السياسية والمنازعات العسكرية التي تحدث في اليمن توثر بشكل كبير ومباشر
علي منطقة خليج العقبة وخليج السويس بارتباطهما المباشر بالبحر االحمر وباب المندب علي وجه

الخصوص،وهذا يعكس االهمية الجيوبوليتيكية للمنطقة بالنسبة للدول المطلة علي الخليج والدول
االقليمية ذات الت اثير في االقليم ،لما لليمن من اهمية اقتصادية وسياسية كبيرة حيث تتحكم اليمن في
باب المندب ذو االهمية االقتصادية والعسكرية الكبيرة ،كما ان تدخل الدول المجاورة ممثلة في

(المملكة السعودية وتحالفها العربي من جهة وجمهورية ايران االسالمية من جهة اخري) اثر سلبا
علي وضع المنطقة وجرها الي حروب بين الدول العربية وايران هي في غناً عنها ،لكن المصالح
السياسية ال تقف عند حدود ،فكل من االطراف يحاول ان يسيطر ويؤثر في المنطقة،وهذه الحرب

من بدايتها لنهايتها ليست في صالح دولة اليمن ،وتضر بالمصالح العربية برمتها وتؤثر بشكل سلبي
علي االمن القومي العربي.
كما ان الحرب في دولة اليمن العربية والمنازعات العسكرية الجارية حاليا لم تقتصر علي
السعودية وحلفائها وايران فحسب،بل تعدي ذلك لتدخل الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها الغربيين،

سعيا لزج المنطقة في حلقة من النزاعات والصراعات وتقسيم المنطقة ضمن مخطط الشرق االوسط
الكبير او الجديد ،وهذا ما يحدث ليس فقط ما يحدث في اليمن فحسب؛ وانما ايضاً في العراق

وسوريا وسيناء مصر وغيرها.
 6.5الخالصة:
 تعتمد اإلستراتيجية العربية للدول المطلة على خليج العقبة على استخدام نهج اإلستراتيجية غيرالمباشرة في معظمها ،لذا يفضل التحديد الدقيق للغايات القومية العربية العليا واألهداف القومية العربية
المرحلية بما يتالءم مع المتغيرات العالمية واإلقليمية والسياسات واآلليات العربية المناسبة في ظل
النظام العالمي الجديد الذي تتربع على قمته الواليات األمريكية المتحدة.
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-تعتبر دول خليج العقبة دوالً رئيسية مؤثرة في النظام العربي وتتحمل مسؤولية كبير في جميع

المجاالت خصوصاً في المجال السياسي ،وتهدف اإلستراتيجية في هذا المجال إلى تفعيل النظام
العربي ،وتكوين كتلة سياسية ،يتم من خاللها تحقيق أمن قومي عربي شامل،ويجب أن تتوازى

إستراتيجية الدول المطلة على خليج العقبة في المجال السياسي تماماً مع االستراتيجيات في المجاالت
األخرى ،وال تنفصل عنها وأن تتأسس أهداف واهتمامات اإلستراتيجية في المجال السياسي على العمل
السياسي والدبلوماسي الدؤوب ،كما يجب أن تهدف إستراتيجية إعداد الدول المطلة على خليج العقبة

في المجال السياسي بصفة عامة ،الي تنسيق تلك السياسات ،وتستهدف تأمين المجال الحيوي

السياسي للدول المطلة على الخليج ،وحشد الجهود العربية لتحقيق أمن وطني ذاتي ،وأمن قومي عربي

مشترك ،ورأي عام إقليمي وعالمي ،مؤيد للقضايا الوطنية لخليج العقبة.

يعتبر تحقيق األمن الشامل لدول منطقة خليج العقبة هدفاً رئيسياً ،لدرء أي عدوان على حدودها أوتهديد أمنها الوطني والقومي ،أو التأثير على مصالحها.

يجب العمل على دعم الجهود السياسية العربية في خلق رأي عام عالمي مضاد للتوجه اإلسرائيلي
العدواني واستغالل توجه الرأي العام األوروبي الذي يدين إسرائيل بتوسيع نطاق التأييد للقضايا العربية.
 -ال بد من تطوير جامعة الدول العربيـة لتقـوم بمهامهـا فـي مواجهـة المـؤامرات الدوليـة واالقليميـة التـي

تســتهدف الــوطن العربــي ،كمــا يجــب العمــل علــى ايجــاد التنســيق العربــي الكامــل داخــل جامعــة الــدول
العربية التي تمثل مظلة النظام العربي وتحقيق أمن قومي عربي في مواجهة هذا المشروع.
-ترتبط اإلسـتراتيجية العسـكرية لـدول خلـيج العقبـة العربيـة ارتباطـا وثيقـاً بأهـداف وركـائز األمـن الـوطني

للدولة ،وتتطلب صياغة عقيدة عسكرية متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات العالمية واإلقليمية.

-تعتبر دول المنطقة العربية الواقعة على خليج العقبة دوالً مؤسسة فـي العديـد مـن االتفاقيـات العسـكرية

واالقتصادية والثقافية العربية وتتحمل مسؤولياتها تجاهها.
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اخلـــــــــــــــــامتة
 ون ائج
 و صيات

 .7الخـــاتمة
يعتبر موقع خليج العقبة موقعاً متمي اًز ،كونه نقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا إضاف ًة إلى كونه نقطة
وصل بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس ،ما أضفى عليه أهمية خاصة في
السياسات اإلقليمية والدولية كما ضاعف اكتشاف النفط في شبه جزيرة العرب أهمية الوضع

االستراتيجي للبحر األحمر بصفة عامة وخليج العقبة بصفة خاصة ،إذ أصبح البحر األحمر بخليجيه

( العقبة والسويس ) شرياناً رئيسياً يتحكمان في طريق النفط القادم من تلك المنطقة إلى الدول الغربية،
فضالً عن أهميته العسكرية واألمنية للدول المشاطئة عليه كذلك بالنسبة للقوى الدولية .
وتتركز األهمية التجارية واالقتصادية لخليج العقبة في أنه أقصر وأسرع طريق بحري يربط
بين البحر األحمر والدول المطلة عليه ( خاصة األردن واسرائيل ) إضافة للثروات الطبيعية التي يزخر

بها ،ونتيجة لتلك األهمية تعرض خليج العقبة لتنافس وصراع إقليمي ودولي للسيطرة على موقعه

اإلستراتيجي بهدف التحكم في طريق التجارة الدولية المارة عبر البحر األحمر وقناة السويس والسيطرة
عليه إضافة إلى رغبة تلك القوى في كسب ورقة ضغط إضافية ،تلوح بها على الساحة السياسية

اإلقليمية والدولية ،لذا فقد تركز التنافس على منطقة خليج العقبة فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
بين كل من مصر واألردن واسرائيل ،وحاولت كل منهم السيطرة على خليج العقبة عبر إقامة التحالفات

مع بعض الدول المطلة عليه ،وانشاء القواعد العسكرية بالقرب منه ،كما هدفت كل قوة إلى احتواء

نفوذ قوة األخرى وتحييد سيطرتها .

وظهرت أخطر ممارسات سياسية في خليج العقبة في السياسة اإلسرائيلية المنطلقة من أهداف

واضحة ومحددة ،تتلخص في تطلعها للخروج من الحصار المضروب عليها من الجوار العربي،
وتأمين منافذ لها على البحار المجاورة حتى ال تقع تحت وطأة ضغوط سياسية أو اقتصادية محتملة،

وذلك عبر تكثيف وجودها في خليج العقبة ،أو السيطرة على بعض النقاط اإلستراتيجية فيه.

ويجب عدم إغفال البعد األمني للتحركات واالستراتيجيات اإلسرائيلية في إقليم خليج العقبة،
حيث تسعى إسرائيل لضمان دور رئيسي لها في أي ترتيبات أمنية في خليج العقبة ،وقد نجحت بالفعل

في تحقيق كثير من أهدافها ،حيث ضمنت عدم تكرار تجربة إغالق مضيق باب المندب أمام مالحتها
وتجارتها من خالل اتفاقيتي فض االشتباك األولى والثانية بين مصر واسرائيل عام 1974م كما قامت
بتعزيز عالقاتها مع أثيوبيا أرتيريا بهدف السيطرة من خاللهما على بعض النقاط اإلستراتيجية الكائنة

في البحر األحمر وباب المندب وخليج العقبة ،ومع دول إفريقية عديدة بهدف إضعاف العالقات
العربية اإلفريقية لصالح عالقاتها اإلفريقية -االسرائيلية.
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ورغم سيادة الدول العربية على معظم شواطئ خليج العقبة ،فإن سياساتها لم تكن واضحة

األهداف واآلليات ،إذ بقي هدف تأمين منطقة خليج العقبة وحمايتها وتعزيز العالقات بين الدول
العربية المطلة عليه ،وتنسيق مواقفها هدفاً وق ار اًر دائم الحضور في المؤتمرات وتصريحات المسئولين
العرب دون تحديد آليات معينة للتنسيق ومتابعة الق اررات ،ودون أن تجد تلك الق اررات طريقها نحو
التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وتفرض أهمية خليج العقبة إقليمياً ودولياً ،وطبيعة العالقات التي تربط الدول المطلة عليه

بوحدات إقليمية وعالمية عديدة ،أخذ تلك العالقات وانعكاساتها على أمنه واستق ارره في االعتبار لذا

تجب االستفادة من الفرص المتاحة والظروف القائمة لخدمة األهداف واالستراتيجيات العربية في خليج

العقبة.

شعرت إسرائيل بتهديد وجودها ،نتيجة قيام نظم عربية قومية في مصر وسوريا ،واستثمرت
إسرائيل تصادم المصالح العربية بالمصالح الغربية نتيجة تأميم مصر لقناة السويس ،وتحالفت مع

بريطانيا وفرنسا للعدوان على مصر عام 1956م بهدف تحطيم القوة العسكرية المصرية ،وتمكنت

إسرائيل من فتح خليج العقبة للمالحة ،وبدأت في التطلع إلى مزيد من التوسع لتلبية احتياجاتها األمنية

والمائية.

هاجمت إسرائيل الدول العربية في يونيو  /حزيران 1967م في ظل تدهور العالقات السياسية بين

الدول العربية ،وقيام مصر بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع سوريا ،وترحيل قوات الطوارئ الدولية من
سيناء ،واغالق خليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية ،واستطاعت أن تسيطر على الضفة الغربية،
والقدس ،وقطاع غزة ،والوصل إلى المناطق اإلستراتيجية في سيناء والجوالن ،واستولت على الموارد
اإلستراتيجية فيها وقامت بفتح خليج العقبة للمالحة .

كشفت الهزيمة العربية في 1967م عن قصور حاد في معظم جوانب الواقع الرسمي العربي ،وتزايد

الحاجة إلى التضامن ،وقبل العرب قرار مجلس األمن رقم ( )242في حين رفضت إسرائيل االلتزام
باالنسحاب من األراضي العربية التي احتلتها عام 1967م ،وشهدت هذه الفترة تزايد النفوذ األمريكي

في منطقة الشرق األوسط ،وبرز دعمها إلسرائيل لمواجهة الدور السوفيتي في الدول العربية .

قامت حرب رمضان 1973م نتيجة الجمود السياسي العسكري بإرادة عربية موحدة ،وأسقطت نظرية

األمن اإلسرائيلي وأيقن الكيان الصهيوني أنه لن يستطيع فرض إرادته السياسية على العرب عسكرياً،
وانتهجت أساليب أخرى للمراوغة ،فأعلنت في مؤتمر جنيف 1973م موقفها برفض إعادة حقوق

الشعب الفلسطيني ،ثم وقعت مصر واسرائيل معاهدة النسحاب القوات اإلسرائيلية من سيناء ،حققت
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إسرائيل من وراءها مكاسب متعددة أهمها عزل مصر عن العالم العربي ،واطالق أعمالها العدوانية في

الشرق األوسط .

وفي ظل التحالف االستراتيجي اإلسرائيلي _األمريكي فإن الواليات المتحدة تهدف في مخططها

االستراتيجي لتغيير خريطة الشرق األوسط والمنطقة العربية بما يحقق المصالح األمريكية والغربية في

المنطقة ،ويحافظ على استمرارها كقوة عظمى متفردة ألطول فترة ممكنة والسيطرة على الثروات النفطية
لدول الخليج والعراق واخضاع الدول الكبرى لسياستها ،ومنح إسرائيل الفرصة للتخلص من التهديدات
العربية وتحقيق أهدافها التوسعية في األراضي المحتلة.

أصبحت الدول العربية في مواجهة العديد من األخطار التي تتمثل في مخططات أمريكية صهيونية

تستهدف النيل من استقرار المنطقة والقضاء على التضامن العربي واضعاف الدول العربية الفاعلة
وفرض الواقع اإلسرائيلي للهيمنة على األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية في المنطقة دون احترام

للمواثيق والمعاهدات الدولية ،وبتجاهل تام للمصالح العربية العليا ولألمن العربي.
أصبح ضرورياً في ظل تالقي المصالح األمريكية الصهيونية في الشرق األوسط أن تعي الدول العربية
خطورة هذه المخططات ،وتتفق على حد أدنى من متطلبات األمن ،وتنتهج استراتيجية قومية واضحة

تكفل لها االستقرار في المجاالت كافة ،لمواجهة الطموحات الصهيونية الرامية إلى طمس الهوية

العربية.
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 7.1النتائج:
 -1بينت الدراسة ان منطقة خليج العقبة ،منطقة ذات أهمية اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة بالنسبة
للدول العربية ،وتزخر بالموارد والمقدرات التي تستوجب بذل الطاقات الستغاللها.

 -2دلت نتائ ج الدراسة على ان اغلب حروب اسرائيل كان الهدف منها السيطرة على خليج العقبة لما
يمثله من اهمية استراتيجية بالنسبة إلسرائيل.

-3إن سياسة فرض األمر الواقع التي تنتهجها إسرائيل في منطقة خليج العقبة قد نجحت بسبب التفكك
والضعف العربي وغياب الرؤية المستقبلية العربية.
-4بينت الدراسة تالقى المصالح االستعمارية مع المصالح االسرائيلية حول االهمية االستراتيجية لخليج
العقبة.
-5دلت النتائج ان إسرائيل وأطماعها في المنطقة العربية تعد الخطر األهم واألكبر على األمن القومي
العربي.

-6أبرزت الدراسة إن الخالفات العربية _العربية تضعف وتؤثر سلبا على األمن القومي العربي ،لذا

يجب بذل الجهود الدبلوماسية من قبل الدول العربية ذات الثقل اإلقليمي ،أو بواسطة جامعة الدول

العربية ،لحلها وانهائها.
-7إن الدعم الدولي والغربي واالنجلو_أمريكي تحديدا؛ وما أسفر عنه من صدور ق اررات من مجلس
األمن والجمعي ة العامة لألمم المتحدة ،هو من غير الوضع القانوني لخليج العقبة من خليج وطني
وتاريخي الي خليج وممر مائي دولي ،وذلك دعما لشريكتهم في المنطقة إسرائيل وحفاظا على

مصالحهم.

-8ان إسرائيل وأمريكا وسياستهما في المنطقة هما من يقفا وراء تكريس حالة التجزئة العربية ،ومزيد
من تفتيت الدول العربية علي أسس عرقية وطائفية ،واقحام الدول العربية في نزاعات ومعارك جانبية.

-9يتطلب لتحقيق مفهوم األمن القومي العربي وضوح مفهوم األمن بكل أبعاده ومضامينه لدي
األطراف العربية
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 7.2التوصيات:
 7.2.1توصيــــات عـــــامة:
-1يجب الحفاظ على الذات العربيـــة:
بالتمسك بما يملكه العالم العربي دون تفريط في أي جزء منه ويشمل ذلك الحفاظ على التراب الوطني
وتأمين الشعب العربي ،وضمان وحدته الوطنية ،والحفاظ على قيمه األساسية والموارد الالزمة لتحقيق

الرفاه ،وتوفير وسائل الحياة الكريمة ،ومواجهة التهديدات بكافة الوسائل للحفاظ على الوجود
واالستقالل.

-2العمل علي تأكيـــد األمــــــن العربي:
بحماية الوجود العربي من التهديدات اإلسرائيلية ،والمصالح االقتصادية والسياسية واالجتماعية
واإلستراتيجية العربية من األخطار الداخلية والخارجية.
-3المحـــافظة على الهيـبـة والمكانة الدوليـــة للوطن العربي:
بتحقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة ،وتعظيم القدرات االقتصادية العربية ،ودعم القدرات العسكرية

القادرة على تحقيق الردع ،وتعظيم القدرة السياسية والدبلوماسية ،والتأثير العربي الفاعل في الق اررات
الدولية ،واالرتقاء بجامعة الدول العربية ومؤسساتها وتعزيز دورها العربي والعالمي.
 7.2.2توصيات لمواجهة األطــمـــاع اإلسرائيلية في خليج العقبة:
-1في المجال السياسي:
التنسيق الكامل بين الدول العربية المطلة على خليج العقبة بعيداً عن الخالفات المصالح الشخصيةفي إطار وعي كامل بالمصلحة القومية ،وتفهم المخاطر والتهديدات التي تواجه األمن القومي العربي،

واالتفاق على حد ادني من السياسات التي تحقق احتواء إسرائيل دون التصادم مع المتغيرات الدولية
واإلقليمية.

تحييد أو كسب تأييد القوى اإلقليمية غير العربية خاصة اريترية وأثيوبيا ،بتبني مفاهيم تعاون إقليميقائم على تبادل مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية ،يحكمها الجوار اإلقليمي والعالقات التاريخية

والحضارية.
تطوير جامعة الدول العربية لتفعيل دورها في المجاالت المختلفة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.تعزيز السياسة العربية ،والتأسيس لحد أدنى من االتفاق حول القضايا المصيرية.تصفية الخالفات والنزاعات العربية-العربية لتحقيق وحدة سياسية عربية.111

-2في المجال االقتصادي:
تشجيع وزيادة حجم التجارة العربية والبينية بين دول خليج العقبة وفي مرحلة أخرى مع دول البحر

األحمر.

دفع التكامل االقتصادي العربي لألمام بخطوات مؤثرة.
إنشاء منطقة تجارة حرة وسوق اقتصادي في منطقة خليج العقبة.
تطوير المناخ االستثماري العربي ليصبح منافساً للمناطق األخرى في العالم وتوفير مناخ استثماري

جاذب.

إنشاء جهاز عربي موحد لوضع سياسة عربية محدده لنقل وتطوير التكنولوجيا وأساليب البحث العلمي،
واستيعاب التقنيات الحديثة واالهتمام بالبنية المعلوماتية ودقتها وسد الفجوة التكنولوجية بين العرب

واسرائيل.

-3في المجال العسكري:
العمل على انشاء قوة عسكرية للدول العربية المطلة على خليج العقبة للتدخل في حال نشوب نزاع
مسلح.
التعاون العسكري الشامل الجاد بين الدول المطلة على خليج العقبة.
دفع عجلة الصناعات الحربية العربية بين الدول العربية المطلة على خليج العقبة.
انتهاج موقف عربي موحد من مفاوضات األمن اإلقليمي وضبط التسلح في منطقة الشرق األوسط،
وتبني موقف عربي موحد لرفض سياسة ازدواجية المعايير في التعامل في قضايا األمن اإلقليمي

وضبط التسلح.
-4في المجال االجتماعي:
دعم االتصاالت بين الدول العربية ،لتحقيق التقارب بين الشعوب العربية ،ودعم الخصائص
االجتماعية المشتركة مع هذه الدول.
االهتمام بالمواطن العربي ،بتطوير التعليم والبرامج االجتماعية الشاملة ،وتوفير عناصر الرعاية لخلق

موطن عربي صالح قادر على تلقي المشروع الحضاري المتكامل وافراز العمالة الماهرة المدربة،

والكفاءات العلمية القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا وتنميتها.
تحقيق التكامل االجتماعي في الوطن العربي عامه ودول منطقة خليج العقبة خاصة من خالل مشروع

حضاري تنموي شامل.
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المصادر والمراجع:
أوال:الوثائق:
-1األمم المتحدة( :)2008قضية فلسطين في األمم المتحدة ،منشورات إدارة اإلعالم باألمم المتحدة،
نيويورك.

-2األمم المتحدة ( :)1982االتفاقية الثالثة لقانون البحار ،المادة  ،38منشورات إدارة اإلعالم باألمم
المتحدة ،نيويورك.

-3البنك المركزي األردني( :)1980النشرة اإلحصائية الشهرية ،دائرة األبحاث والدراسات ،المجلد
السادس عشر ،العدد الثاني ،فبراير.
-4هيئة المساحة الجيولوجية السعودية( :)2012المملكة العربية السعودية حقائق وأرقام ،مكتبة الملك
فهد الوطنية ،السعودية.
ثانيا :الكتب العربية والمترجمة:
-1إبراهيم ،احمد حسن( :)1983مدينة العقبة الموقع ومعطيات المكان الطبيعية ،وكالة المطبوعات،
الكويت.

-2األصبحي ،احمد :البحر األحمر واألمن القومي العربي ،مركز دراسات الشرق األوسط ،عمان،
األردن .سنة

-3اوغلو ،احمد داوود( :)2011العمق االستراتيجي موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية ،ترجمة

محمد جابر ثلجي وطارق عبد الجليل ،مركز الجزيرة للدراسات ،ط ،2الدار العربية للعلوم ناشرون،

لبنان.

-4باعش ،عبد الرحمن علي( :)1997العمالة األجنبية وأثرها االجتماعي والسياسي على منطقة
الخليج العربي ،مكتبة مدبولي ،القاهرة.

-5البحيري ،صالح الدين( :)1973جغرافية االردن ،مطبعة الشرق ،عمان ،االردن.
-6برييجير ،بيدرو( :)2012الصراع العربي االسرائيلي مئة سؤال وجواب ،ترجمة :براهيم صالح،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.

-7البشاري محمد بن المقدسي( :)1873أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ،ليدن ،الهند.
-8التل ،صفوان( :)1988اآلثار العربية واإلسالمية في األردن ،و ازرة الشباب ،عمان ،األردن.
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-9التهامي ،أحمد) :)2003االستراتيجية اإلسرائيلية في البحر األحمر ومنابع النيل الثوابت
والمستجدات ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة .

-10جبارين ،يوسف( :)2013التخطيط القومي في إسرائيل استراتيجيات اإلقصاء والهيمنة ،ترجمة:
سليم سالمة وسالفه حجاوي ،مدار ،رام هللا ،فلسطين.

-11جرجس ،اجيه يونان( :)2002البحر االحمر ومضايقه بين الحق العربي والصراع العالمي،ط،2
مكتبة غريب ،الفجالة ،مصر.

-12حاج حمود ،محمد( :)2000القانون الدولي للبحار ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان األردن.
-13الحباشنة ،خالد عبد الرازق( :)1998العالقات األردنية –اإلسرائيلية في ظل معاهدة السالم،
بيسان للنشر والتوزيع واالعالن.

-14الحبيشي ،حسين علي( :)1983اليمن والبحر األحمر الموضع والموقع ،دار الفكر المعاصر،
بيروت.

-15حسين ،زكريا ،األمن القومي :)2009( ،الدراسات االستراتيجية ،أكاديمية ناصر العسكرية -
مصر
-16حمود ،محمد الحاج( :)1985النظام القانوني للمالحة في مضيق هرمز " وارد في المواصالت

في الوطن العربي :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية باالشتراك
مع نقابة المهندسين العراقيين ونقابة المعلمين في الجمهورية العراقية ،ط ،2مركز دراسات الوحدة

العربية.

-17خلف ،محمود( :)2005التفكير االستراتيجي لتحقيق االمن القومي العربي ،كلية الدفاع الوطني،
كلية ناصر العسكرية العليا ،مصر.
-18داود ،عبد المنعم محمد ( :)1999مشكالت المالحة البحرية في المضايق العربية،منشأة
المعارف ،اإلسكندرية،مصر.
-19دائرة شؤون المفاوضات( :)2011نظره على المفاوضات ،منظمة التحرير الفلسطينية ،قسم
اإلصدارات ،رام هللا ،فلسطين.

-20الدباغ ،صالح مصطفى( :)1967السيادة العربية علي خليج العقبة ومضيق تيران ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،لبنان.
-21الدباغ ،مصطفى مراد( :)2003بالدنا فلسطين ،ج ،1ق ،12بيروت.
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-22الدغمه ،إبراهيم محمدـ( :)1998القانون الدولي الجديد للبحار ـ دار النهضة العربية ـ ط،1مصر.
-23الديب ،محمد محمود( :)1979حدود فلسطين ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة مصر.
-24الديب ،محمد محمود( :)2008الجغرافية السياسية منظور معاصر ،ط ،6مكتبة األنجلو
المصرية ،القاهرة ،مصر.

-25ديستيريا ،بيير( :)1974من السويس إلى العقبة ،ترجمة يوسف مزاحم ،دار العربية للطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت.
-26رضوان ،نبيل( :)1983الدولة العثمانية وغرب الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة السويس ،ط،1
جدة ،تهامة.
-27روغان ،يوجين( :)1986الحروب من اجل فلسطين إعادة كتابة تاريخ 1948م ،ترجمة :اسعد
كامل الياس ،تعقيب ادوارد سعيد ،مكتبة العبيكات.

 -28السلطان ،حامد ( :)1967مشكلة خليج العقبة ،معهد البحوث والدراسات ،القاهرة ،مصر.
 -29السلطان ،عبد المحسن( :)2004البحر األحمر والصراع العربي اإلسرائيلي – التنافس بين
االستراتيجيتين ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بيروت.
 -30سيليرييه ،األميرال بيير( :)1988الجغرافية السياسية والجغرافية االستراتيجية ،ترجمة احمد عبد
الكريم ،ط ،1االهالي للنشر مصر.

 -31ابو شامة ،شهاب الدين الدمشقي الشافعي( :)2002الروضتين في أخبار الدولتين النورية
والصالحية ،دار الكتب العلمية.

 -32شراب ،محمد( :)1983معجم بلدان فلسطين ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
-33شربل ،كمال موريس( :)1998الموسوعة الجغرافية للوطن العربي ،دار الجليل ،بيروت.
-34شفيق وآخرون :)1988( ،األمن القوي العربي الواقع والمستقبل ،منشورات الجمعية العراقية
للعلوم السياسية ،بغداد.
-35صالح ،نجيب( :)1983العصر اإلسرائيلي من قناة السويس إلى باب المندب ،دار اقرأ ،بيروت–
لبنان.
-36الصالحي ،سعيد( :)2004األمن القومي أسس ومفاهيم ،أكاديمية ناصر العسكرية ،القاهرة.
-37صفي الدين،محمد( :)2011البحر األحمر واألمن القومي العربي ،مركز دراسات الشرق األوسط،
عمان ،األردن.
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-38صويغ ،عبد العزيز(1414هجري) :اإلسالم في السياسة الخارجية السعودية ،أوراق للنشر.
-39العارف ،عارف ( :)1956النكبة :نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود  ،1952-1974المكتبة
العصرية للطباعة والنشر ،بيروت.
-40العبادي ،محمود( :)1982البتراء ،مكتبة الطاهر ،عمان ،األردن.
-41عبد الكريم ،حلمي( :)1990االستراتيجية الصهيونية للسيطرة علي البحر األحمر ،الدر العربية
للنشر والترجمة ،القاهرة.
-42عتريسي ،طالل (:( 2006الجمهورية الصعبة"إيران في تحوالتها الداخلية وسياساتها اإلقليمية"،
دار الساقي ،بيروت .
-43عطا هللا ،شوقي( :)1985االستراتيجية العربية فيما يتعلق بجزر البحر األحمر ومداخله في حرب
أكتوبر /تشرين األول 1973م ،ندوة البحر األحمر ،معهد الدراسات الدبلوماسية ،الرياض.

-44علوي ،مصطفى( :)2005النظام العالمي الجديد ،كلية الدفاع الوطني ،أكاديمية ناصر العسكرية
العليا ،القاهرة ،مصر.
-45علي ،نبيل ( :)2003تحديات عصر المعلومات ،مكتبة األسرة ،القاهرة.
-46عناني ،ابراهيم( :)1977البحر اإلقليمي ،قانون البحار الجديد والمصالح العربية ،المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة.

-47غانم ،محمد حافظ ( :)1964مبادئ القانون الدولي العام ،مطبعة نهضة مصر ،القاهرة.
-48الغنيمي ،محمد طلعت( :)1970األحكام العامة من قانون األمم المتحدة ،قانون السلم ،منشأة
المعارف ،اإلسكندرية.
-49الغوانمة ،يوسف( :)1982إمارة الكرك األيوبية ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،ط ،2عمان ،االردن.
-50فخر ،احمد( :)1998دور المؤسسة العسكرية مصر في ال قرن 21اآلمال والتحديات ،من
محاضرات كلية الحرب األمريكية ،مركز األهرام للترجمة والنشر القاهرة ،مصر.

-51فؤاد ،محمد نبيل( :)2005إعداد القوات لمسلحة في ظل المتغيرات المعاصرة ،كلية الدفاع
الوطني ،أكاديمية ناصر العسكرية العليا ،القاهرة مصر.
-52القلقشندى،احمد( :)1915صحيح األعشى ،ج  ،3الطبعة األميرية ،القاهرة.
-53الكيالني ،هيثم؛ وآخرون( :)1999القدس والحال الفلسطيني وقراءات في األمن القومي العربي،
مؤسسة عبد الحميد شومان ،عمان ،األردن.
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-54ابولقمة ،الهادي .األعور ،محمد( :)1999الجغرافيا البحرية ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع

واإلعالن ،الطبعة الثانية ،ليبيا.

-55ماضي ،منيب( :)1988تاريخ األردن في القرن العشرين ،ط ،2المحتسب ،االردن.
-56متولي محمد ،أبو العال محمود( :)1986الجغرافيا السياسية ،المكتبة الجغرافية الحديثة ،مصر.
-57محرز الحسيني( :)1989االبعاد الجيوبوليتيكية لجزر البحر األحمر ،المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ،جامعة الدول العربية.
-58البلوى،محمد بن سعد ( :)2014أهمية خليج العقبة ودور الجوار العربي في مواجهة األطماع
اإلسرائيلية ،مدارك ،دبي ،اإلمارات العربية.
 -59الخطيب ،محمد سعيد ( :)1979القانون الدولي والحق العربي في منع المالحة اإلسرائيلية في
المياه اإلقليمية العربية ،مطبعة العاني ،بغداد.

-60محمد علي ،علي( :)1964نهر األردن والمؤامرة الصهيونية ،ط ،2الدار القومية للطباعة
والنشر ،عمان ،االردن.
-61محمد ،عبد المنعم( :)1998مشكالت المالحة البحرية في المضائق العربية ،منشأة المعارف،
اإلسكندرية.
-62المخادمى ،عبد القادر رزيق( :)1999األمن المائي العربي بين الحاجات والمتطلبات ،دار
الفكر ،ط ،1بدمشق.

-63مسلم ،طلعت( :)2001األمن القومي العربي في منطقة البحر األحمر ،مركز دراسات الشرق
الوسط ،ط ،1عمان.

-64مصطفى ،إسماعيل( :)2009األمن القومي العربي ،مكتبة مدبولي ،القاهرة .
-65المعايطة سميح( :)1993التسوية السياسية للصراع العربي الصهيوني ،دار البشير للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

-66المملكة األردنية الهاشمية( :)1986ميناء العقبة :الكتاب السنوي ،و ازرة النقل ،مؤسسة
الموانئ،االردن.
-67المنزالوي ،عبد هللا كرم( :)2010ميناء العقبة عبر أربعة آالف عام ،دار كنوز المعرفة ،عمان،
األردن.
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-68مهنا ،محمد نصر( :)2001دليل الخليج العربي ،دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية،
المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر.

-69الموسوعة الفلسطينية :)1984( ،ج ،338 ،1إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية ،دمشق.
-70نجم ،عبد الباري عبد الرازق( :)1968خليج العقبة ومضائق تيران ،الجمهورية ،الموصل ،بغداد.
-71نمر ،إحسان( :)1971من السويس الي العقبة عبر سيناء ،جمعية عمال المطابع التعاونية،
نابلس ،فلسطين.
-72نوفل ،أحمد سعيد وآخرون( :)2001األمن القومي العربي في منطقة البحر األحمر ،مركز

دراسات الشرق األوسط ،عمان ،االردن.

-73الهواري ،عبد الرحمن( :)2005المتغيرات المعاصرة وأثرها على االمن القومي العربي ،أكاديمية
ناصر العسكريات العليا ،القاهرة.

-74هويدي ،أمين( :)1991العسكرة واألمن في الشرق األوسط ،القاهرة ،دار الشروق.
-75هارون ،على أحمد( :)1998أسس الجغرافيا السياسية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر
-76وفاء ،احمد( :)1989األوضاع القانونية لجزر البحر االحمر ،المنظمة العربية للتربية ولثقافة
والعلوم ،عمان ،االردن.

-77وهبة ،محمد إبراهيم( :)1987الثروة الحية في خليج العقبة ،مكتبة العقبة األردن.
-78يبنيون ،عوديد( :)1983استراتيجية إسرائيل في الثمانينات ،عن سمير جبور (إعداد) تطور
العقيدة العسكرية اإلسرائيلية خالل  35عام ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،قبرص.

-79الذنيبات،عبد الرحمن عطا هللا(:)1998العقبة تاريخ وبيئة بحرية،موسسة ذنيبات للصحافة والنشر
واالعالن،عمان ،االردن.

ثالثا :رسائل الدكتوراه والماجستير:
 -1التركماني ،جودة فتحي متولي( :)1988إقليم ساحل العقبة في مصر ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
جامعة القاهرة ،مصر.
 -2السالمات ،حمزة سليمان عبد الكريم ) :)2010العوامل المؤثرة على تعديل الحدود األردنية مع
سوريا والعراق والسعودية،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية،االردن.
 -3شقليه ،نائل( :)2013السياسة الخارجية اإلسرائيلية تجاه منطقة القرن اإلفريقي وأثرها على األمن
القومي العربي ،2011-1991:دراسة ماجستير ،األزهر ،غزة.
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-4الطائي ،عبد هللا شاكر( :)1974النظرية العامة للمضائق مع دراسة تطبيقية على مضائق تيران
وباب المندب ،رسالة دكتوراه ،منشورة ،كلية الحقوق ،،مطبعة االستقالل الكبرى ،جامعة القاهرة.

-5عساف ،بيان( :)2005انعكاسات األمن المائي العربي على األمن القومي العربي دراسة حاله
حوضي األردن والرافدين ،رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر.

-6العشماوي ،شريف محمد( :)2011أثر المتغيرات اإلقليمية بعد غزو العراق  2003علي العالقات
المصرية _اإليرانية ،دراسات مصرية سياسية ،جامعة القاهرة.
-7العميري ،صالح بن ناصر سليم)" :)2008التطور العمراني للمدن الساحلية بمنطقة تبوك بالمملكة
العربية السعودية وتأثير البعد السياحي عليه – حالة دراسية مدينة حقل – الجامعة األردنية.
-8الماخذي ،محمد عبد هللا( :)2003األمن القومي للجمهورية اليمنية ،في ظل المتغيرات العالمية
واإلقليمية والمحلية المعاصرة ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

-9موسى ،طلعت :)2000( ،إثر التكنولوجيا في إعداد الدولة للدفاع ،رسالة دكتوراه ،أكاديمية ناصر
العسكرية العليا.
رابعا :الدراسات:
-1إسماعيل ،محمد حافظ( :)1986المنظور االستراتيجي لمنطقة البحر األحمر ،ندوة باب المندب -
عمان ،األردن ،ديسمبر.
-2انطونى ،جون ديوك (يناير  :)1976البحر األحمر والسيطرة على مدخله الجنوبي ،مجلة دراسات
الخليج والجزيرة العربية ،العدد  ،5اإلمارات.

-3ثابت ،عمرو( :)2004دينامية الصراع العربي اإلسرائيلي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،العدد .43

-4الحاج ،عاصم) :(2010إسرائيل وأفريقيا الجهود اإلسرائيلية الختراق القارة ،المجلة السودانية

للدراسات الدبلوماسية ،ع  108الخرطوم

-5الحسيني ،زهير( :)1986األسس القانونية للسيادة على الخلجان التاريخية وخليج سرت
الكبير_مقالة منشورة بالمجلة المصرية للقانون الدولي ،عدد.42

-6الحسيني ،محرز( :)1984البحر األحمر واألمن القومي العربي ،السياسة الدولية ،عدد،78
القاهرة ،أكتوبر.
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-7الحمد ،جواد (1996م) :عملية السالم في الشرق األوسط وتطبيقها على المسارين الفلسطيني
واألردني ،مركز دار الدراسات والشرق األوسط ،عمان ،األردن.

-8الدباغ ،صالح) :(1967السيادة العربية على خليج العقبة ومضيق تيران _ دراسة قانونية ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،بيروت ،لبنان.
-9دحالن ،أحمد( :)2013الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على المكان في مدينة القدس-دراسة

جيوبوليتيكية ،مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،مج  ،21العدد الثاني ،غزه ،فلسطين
-10درويش ،عيسى( :)1998ركائز اإلستراتيجية في خدمة األمن القومي ،القاهرة.

-11دودز ،كالوس.اتكنسون ،ديفيد (تحرير)( :)2010الجغرافيا السياسية في مئة عام ،التطور
الجيوبوليتييكي العالمي ،الجزء األول ،ترجمة عاطف معتمد ،وعزت زيان ،المركز القومي للترجمة،

القاهرة ،ال عدد.1592

-12الرماح ،خالد احمد( :)1999القرصنة الصومالية وتهديد األمن القومي اليمني اإلبعاد
اإلشكاليات-قراءات سياسية – وكالة األنباء اليمنية سبأ العدد .27
-13الرواضية ،زياد عبد) :(2007البت ارء ،العقبة ،وادي رم ،المترجم ،عمان،االردن.
-14زهرة ،صالح( :)1984األمن القومي العمل العربي المشترك ،،المستقبل العربي عدد .94
-15شبيب ،قصي كامل صالح( :)2002أهمية مضيق باب المندب في التاريخ الحديث والمعاصر،
مركز الدراسات والبحوث اليمني.

-16شقورة ،محمد (يونيو  ٢٠٠٥م) :قناة البحرين وحلم شارون ،مركز معلومات األمن القومي ،غزة،
فلسطين.
-17شقورة ،محمد(2013م) :مشروع قناة البحرين (األحمر _الميت) والفوائد المرجوة.مركز بحوث
ودراسات األرض واإلنسان ،غزة ،فلسطين.
-18شلبي ،السيد أمين( :)2005تحوالت وتحالفات في النظام الدولي الراهن ماذا يعني للعالم العربي؟
شؤون عربية ،بيروت ،ال عدد.124

-19شهبون ،عادل (يونيو :)٢٠٠٣قناة إسرائيل المائية ومحاولة إحياء البحر الميت – صحيفة األهرام
المصرية ،العدد .٤٢٥٧٢

-20عبد الحميد ،أحمد) :)1996أمن البحر األحمر الماضي والحاضر والمستقبل ،مجلة قضايا
استراتيجية ،العدد 2.
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-21عبد الرحمن ،عواطف( :)1998الدراسات المستقبلية اإلشكاليات واألفاق ،مجلة "عالم الفكر"
المجلد الثامن ،العدد الرابع.

السيد( :)1998األمن الغذائي للوطن العربي ،سلسلة "عالم المعرفة" ،العدد
-22عبد السالم ،محمد ّ

 ،230الكويت

-23عميدرور ،يعقوب) :(2010إسرائيل ومواجهة الوجود العسكري اإليراني في البحر األحمر ،معهد
أبحاث األمن القومي ،ترجمة :مركز الناطور للدراسات واألبحاث.

-24غانم ،محمد حافظ( :)1960محاضرات عن النظام القانوني للبحار ،جامعة الدول العربية القاهرة
-25قدوره ،عماد( :)2003نحو امن عربي للبحر األحمر ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ال عدد ،22اإلمارات العربية المتحدة.
-26القسوس ،ريم (،تشرين أول:)٢٠٠٢االقتصاد األردني ،بناء مستقبل واعد ،دائرة االستثمار
واألسواق المالية،
-27قنصوة ،صبحي( :)2005القوى اإلقليمية المؤثرة علي األمن القومي العربي ،ورقة عمل مقدمة

في الندوة اإلستراتيجية-التدخالت األجنبية في دول حوض النيل والسودان علي األمن القومي العربي،

أكاديمية ناصر العسكرية العليا.
-28كاطو ،عبد المنعم (فبراير :)2004 ،التوازن في منطقة الشرق األوسط .نظرة مستقبلية ،مجلة
"الدفاع" المصرية ،القاهرة.
-29كاطو ،عبد المنعم (يناير :)1999نفقات الدفاع في منطقة الشرق األوسط ،المركز العربي

للدراسات االستراتيجية ،العدد.19

 -30لعمار ،جواد .صاحي ،منعم(' :)2001الخليج العربي في عالم متغير :دراسة في معضلة األمن
الخارجي ،مجلة السياسة الدولية  /ع،125المغرب.

-31مار لوج( :)2013المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ،افاق التنمية لمنطقة قناة السويس
"رؤية مستقبلية.

-32محمود ،خالد وليد( :)2007آفاق األمن اإلسرائيلي الواقع والمستقبل ،مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،بيروت.
-33معلوم ،حسين(( :)1992األهمية اإلستراتيجية للبحر األحمر) مجلة الوحدة ع 97أكتوبر.
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-34ملحم ،ماجد ( :)2002مشروع قناة البحرين بين الحلم والتنفيذ ،صامد االقتصادي ،العدد  ،٨٨رام
هللا.

-35ناصر ،حازم (تموز  :)٢٠٠٣لماذا تتبنى األردن مشروع البحرين األحمر والميت ،صحيفة الشرق
األوسط.

-36ناصر ،نعيم (يوليو ٢٠٠٠ ،م) :قناة البحرين مشروع إسرائيلي قديم يتجدد بموافقة فلسطينية
إسرائيلية ،مجلة الطريق الفلسطينية ،ال عدد36.
-37نحال ،محمد ،النعيمي ،فارس( :)1994تطور االستراتيجية اإلسرائيلية في القرن األفريقي والبحر
األحمر ،مركز الراصد للدراسات.
-38الندوة اإلستراتيجية السابعة( :)،1997إدارة األزمات ،غير منشور ،هيئة البحوث العسكرية ،و ازرة
الدفاع المصرية ،الجزء األول.

-39النشرة فتح المركزية (تموز ١٩٨١م) :قناة البحرين دستور اسرائيل المائي ،العدد الثالث
والعشرين.

-40هالل ،على الدين ،األمن القومي العربي ،دراسة في األصول ،شؤون عربية عدد  35سنة 1984
-41الهوارى ،عبد الرحمن( :)2003محاضرات في تاريخ مصر الحديث المعاصر ،جامعة 6

اكتوبر ،تشرين االول ،القاهرة.
خامسا :مواقع االنترنت:

-1حبيشي ،حسين علي( :)1983اليمن والبحر األحمر ،صحيفة (البالغ) اليمنية ،متوفرعلى الرابط
التاليhttp://www.al-balagh.net :

-2دهبي ،عبد الحق( :)2006إشكالية تعريف المضايق الدولية بين الفقه والقضاء الدوليين ،دراسة
منشورة

على

موقع

الحوار

ال

المتمدن

عدد،1581متوفرة

على

الرابط

:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=6739

-3سحمراني ،أسعد(:)2012األطماع واقتراحات المواجهة ،مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية
واالستراتيجية متوفر على الرابط التالي http://www.asharqalarabi.org.uk/center/dirasat-s :

-4شجاع ،أحمد( :)2003/7/3أطماع إسرائيل في البحر األحمر والقرن األفريقي،متوفر علي الرابط
التاليhttp://almoslim.net/node/85260:
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:التالي

الرابط

انظر

،المعرفة

قسم

الجزيرة

موقع

أفريقيا،حمدي

،الرحمن

عبد-5

http://www.aljazeera.net

الرابط

على

متوفر،11-11-2011،العربيه

المضايق

مشكالت

:عادل،الكريم

عبد-6

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?t=12963:التالى

 مشكلة المرور عبر مضائق تيران في ضوء احكام القانون الدولي ومبادئ: عصام احمد،غريب-7
http://www.f-law.net/law/threads/20864،معاهدة السالم

،3076  العدد، السنة العاشرة، النص الكامل لبيان المؤتمر القومي التاسع:)1999(القدس العربي-8
:التالي

الرابط

علي

متوفر،)(مارس

آذار

30

http://www.arabnc.org/details.php?id=544

 صحيفة،البعد االستراتيجي لمضائق البحر األحمر وجذره:)1997 ( حمد بن عبد هللا،المحيدان-9
: متوفر علي الرابط التالي،الرياض السعودية
http://www.alriyadh.com/file/268
شبكة.، تاريخ اإلضافة، األهمية اإلستراتيجية لمنطقة الخليج العربي:)2008( هشام،منور-10
http://www.alukah.net: متوفر علي الرابط التالي،االلوكة

: متوفر علي الرابط التالي:)2014(موقع مدينة العقبة الرسمي-11
http://www.aqaba.jo
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املالحــــــــق
 ملحق (أ) ملعا د ملصري _ إلسر ئيلي
 مللحةةق (ا) معا د وسال

أعىل ملعا د ت وعربي

ر ني إلسر ئيلي

ملحق (أ)
المعاهدة المصرية _ اإلسرائيلية
أولى المعاهدات العربية
(( إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة إلقامة سالم
عادل وشامل ودائم في الشرق األوسط وفقاً لقراري مجلس األمن  242و 338إذ تؤكدان من جديد

التزامهما بإطار السالم في الشرق األوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في  17سبتمبر (أيلول)

1978م واذ تالحظان أن اإلطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساساً للسالم ليس بين مصر
واسرائيل فحسب ،بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب  -كل فيما يخصه – ممن يكون على
استعداد للتفاوض من أجل السالم معها على هذا األساس ،ورغبة منها في إنهاء حالة الحرب بينهما

واقامة سالم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ،واقتناعاً منهما بأن عقد معاهدة

سالم بين مصر واسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السالم الشامل في المنطقة ،والتوصل إلى

تسوية للنزاع العربي اإلسرائيلي بكافة نواحيه ،واذ تدعوان األطراف العربية األخرى في النزاع إلى
االشتراك في عملية السالم والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي اإلسرائيلي بكافة نواحيه ،واذ تدعوان

األطراف العربية األخرى في النزاع لالشتراك في عملية السالم مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار

السالم المشار إليها آنفاً واسترشادا بها ،واذ ترغبان أيضا في إنماء العالقات الودية والتعاون بينهما
وفقاً لميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العالقات الدولية في وقت السلم ؛ قد اتفقتا
على األحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ اإلطار الخاص بعقد معاهدة السالم

بين مصر واسرائيل ))
المادة األولى :
 _ 1تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السالم بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه

المعاهدة.

 _ 2تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر
وفلسطين تحت االنتداب ،كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة وتستأنف مصر ممارسة

سيادتها الكاملة على سيناء .

 _3عند إتمام االنسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق يقيم الطرفان عالقات طبيعية وودية
بينهما طبقاً للمادة الثالثة (فقرة )3
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المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر واسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت

االنتداب كما هو واضح بالخريطة للملحق الثاني ،وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.
ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة ال تمس ويتعهد كل منهما باحترام سالمة أراضي الطرف اآلخر

بما في ذلك مياهه اإلقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة:

 _1يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العالقات
بين الدول في وقت السلم ،وبصفة خاصة :
أ_ يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة اآلخر وسالمة أراضيه واستقالله السياسي .ب_ يقر الطرفان

ويحترم كل منهما حق اآلخر في أن يعيش في سالم داخل حدوده اآلمنة والمعترف بها.

ج_ يتعهد الطرفان باالمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد اآلخر على نحو

مباشر أو غير مباشر ،وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

 _2يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب ،أو األفعال العدوانية ،أو أفعال

العنف ،أو التهديد بها داخل أراضيه ،أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته ،أو مرابطة على أراضيه ضد
السكان ،أو المواطنين ،أو الممتلكات الخاصة بالطرف اآلخر .كما يتعهد كل طرف باالمتناع عن
التنظيم او التحريض ،أو اإلثارة ،أو المساعدة ،أو االشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية ،أو

النشاط الهدام ،أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف اآلخر في أي مكان؛ كما يتعهد بأن يكفل تقديم
مرتكبي هذه األفعال للمحاكمة.
 _3يتفق الطرفان على أن العالقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن االعتراف الكامل والعالقات
الدبلوماسية ،واالقتصادية والثقافية ،وانهاء المقاطعة االقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز
المفروضة ضد حرية انتقال األفراد والسلع ؛ كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف
اآلخر الخاضعين لالختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية ،وبوضع البروتوكول الملحق بهذه
المعاهدة (الملحق الثالث) بالطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العالقات،

وذلك بالتوازي مع تنفيذ األحكام األخرى في هذه المعاهدة .
المادة الرابعة:

 _1بغية توفير الحد األقصى لألمن لكال الطرفين وذلك على أساس التبادل ،تقام ترتيبات أمن متفق
عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في األراضي المصرية واإلسرائيلية ،وقوات أمم متحدة
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ومراقبين من األمم المتحدة ،وهذه الترتيبات موضحة تفصيالً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق

األول وكذلك أي ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان .

 _ 2يتفق الطرفان على تمركز أفراد األمم المتحدة في المناطق الموضحة في المحلق األول ،ويتفق
الطرفان على أن ال يطلبا سحب هؤالء األفراد وعلى أن سحب هؤالء األفراد لن يتم إال بموافقة مجلس

األمن التابع لألمم المتحدة بما في ذلك التصويت اإليجابي لألعضاء الخمسة الدائمين للمجلس ،وذلك
ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
 _3تنشأ لجنة مشتركة بتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليه في الملحق األول .
 _ 4يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات األمن المنصوص عليها في الفقرتين ،1
 2من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة:
 _1تتمتع السفن اإلسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل واليها بحق المرور الحر في قناة السويس
ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر األبيض المتوسط وفقاً ألحكام إتفاقية القسطنطينية لعام

1888م المنطبقة على جميع الدول ؛ كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشاحناتها وكذلك األشخاص

والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل واليها معاملة ال تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة

باستخدام

القناة

.

 _ 2يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول دون
عائق ،أو إيقاف لحرية المالحة ،او العبور الجوي ؛ كما يحترم الطرفان حق كل منهما في المالحة
والعبور الجوي من والى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة .
المادة السادسة
 _1ال تمس هذه المعاهدة وال يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق
األمم المتحدة.

 _2يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي
فعل ،أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر ،وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة .
 _ 3كما يتعهدا بأن يتخذا كافة التدابير الالزمة لكي تنطبق في عالقاتهما أحكام االتفاقيات المتعددة

األطراف التي يكونا من أطرافها ،بما في ذلك تقديم اإلخطار المناسب لألمن العام لألمم المتحدة،
وجهات اإليداع األخرى لمثل هذه االتفاقيات.

 _4يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.
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 _5مع مراعاة المادة  103من ميثاق األمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين

التزامات األطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما األخرى ،فإن االلتزامات الناشئة عن هذه
المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة:
 _1تحل الخالفات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.
 _2إذا لم يتيسر حل هذه الخالفات عن طريق التفاوض ،فتحل بالتوفيق ،أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المتطلبات المالية.
المادة التاسعة:
 _1تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
 _2تحل هذه المعاهدة محل االتفاق المعقود بين مصر واسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975م.
 _3تعد كافة البروتوكوالت والمالحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاُ ال يتج أز منها .
 _4يتم إخطار األمين العام لألمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً ألحكام المادة  102من ميثاق
األمم المتحدة .

الموقعون :
عن الجانب المصري  :محمد أنور السادات ،رئيس جمهورية مصر العربية .
عن الجانب اإلسرائيلي  :مناحيم بيغن ،رئيس الوزراء اإلسرائيلي .
شهد التوقيع  :جيمي كارتر رئيس الواليات المتحدة األمريكية
تاريخ التوقيع  26 :مارس (آذار) 1979م _  27ربيع الثاني سنة 1399هـ

129

الملحــق (ب)
معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية
نصت المعاهدة على أن الهدف منها هو تحقيق سالم عادل وشامل بين البلدين استناداً إلى قراري
مجلس األمن 242و 338ضمن حدود آمنة ومعترف بها ،ولتحقيق السالم المنشود ينبغي – كما جاء
في الديباجة – تخطي الحواجز النفسية بين الشعبين األردني واإلسرائيلي.
أهم بنود المعاه ــدة:
المادة األولى:
إقامة الســالم :يعتبر السالم قائماً بين المملكة األردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتبا اًر من
تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة

المادة الثانية:
المبادئ العامة:
سيطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق األمم المتحدة ،ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العالقات
بين الدول وقت السالم ،وبشكل خاص:

 _1يعترفان بسيادة كل منهما وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي وسوف تحترمانها.
 _2يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسالم ضمن حدود آمنة.
 _3سينميان عالقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم ،وسيمتنعان عن التهديد بالقوة
وعن استعمالهما ،وسيحالن كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية .

 _4يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسالمتهما اإلقليمية واستقاللها السياسي.
 _5يحترمان ويعترفان بالدور األساسي للتنمية والكرامة اإلنسانية في العالقات اإلقليمية الدولية.
 _6ويعتقدان أيضاً أن تحركات سكان القسرية ضمن مناطق نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف
اآلخر ينبغي أال يسمح بها.

المادة الثالثة:
الحدود الدولية _2 :تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق  )1\1الحدود الدولية الدائمة واآلمنة

والمعترف بها دولياً بين األردن واسرائيل ،دون المساس بوضع األراضي التي دخلت تحت سيطرة
الحكم العسكري اإلسرائيلي 1967م.
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 _3يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه اإلقليمية والمجال الجوي حدود ال يجوز اختراقها
وسوف يحترمانها.

_4سيتم ترسيم الحدود حسب ما هو منصوص عليه في الملحق  1من الملحق  1\1وسيتم االنتهاء
منه في فترة ال تزيد عن تسعة شهور.

 _5من المتفق عليه أنه حيثما تتبع الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير سيل مجرى النهر تغيي اًر طبيعياً

كما هو موضح في الملحق  1\1فإن الحدود لن تتأثر إال إذا اتفق على خالف ذلك.

 _6مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف االنتشار إلى جهته من
الحدود الدولية حسبما هو معروف في الملحق .1\1
 _7مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى
اتفاقية خالل تسعة شهور حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة ،آخذين بعين االعتبار

األوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة نهاريم – التي هي تحت السيادة األردنية – حقوق امتالك خاصة

إسرائيلية يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1.\1

 _8فيما يتعلق بمنطقة تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق \1\1ج .
المادة الرابعة :
األمن :
يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة بما يلي :
 _1االمتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها ،أو استعمال األسلحة التقليدية أو غير التقليدية ،أو من أي
نوع ضد بعضهما ،وعن األعمال واألنشطة األخرى التي تضر بأمن الطرف اآلخر.

 _1تحدد الحدود الدولية بين األردن واسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن االنتداب البريطاني.
 _2االمتناع عن تنظيم األعمال والتهديدات العدائية ،أو المعادية ،أو ذات الطبيعة التخريبية أو
العنيفة ،وعن التحريض عليهما ،والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف اآلخر .
 _3اتخاذ اإلجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن األعمال أو التهديدات بالعداء ،أو المعاداة ،أو
التخريب ،أو العنف ال ترتكب من أراضيهما – حيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفترة فإنها تعني
المجال الجوي والمياه اإلقليمية – أو من خالل أو فوق أراضيها .

 _4بما يتماشى مع حقبة السالم ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف

 .يتفق الطرفان أيضاً على االمتناع عما يلي:

131

الدخول في أي ائتالف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته
بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه ونشاطاته ،تضمن شن العدوان

أو أي أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف اآلخر ،بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.

 _5يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة اإلرهاب بكل أشكاله .ويتعهد
الطرفان باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال اإلرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من

أراضيهما ،أو من خالل أراضيهما ،أو باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات
ومرتكبيها دون المساس بالحريات األساسية بالتعبير عن الرأي والتنظيم ،واتخاذ إجراءات ضرورية

وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها األساسية في أراضيها إذا كانت تهدد

أمن الطرف اآلخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله ،والتعاون بمنع
ومكافحة التسلل عبر الحدود.

 _6أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم جهاز االرتباط

والتحقيق واإلشراف ،وحيثما كان ذلك ضروريا تتم مشاورات على مستوى أعلى ،وستضم اتفاقية

سيجري االنتهاء منها ضمن مدة ثالثة شهور مع تبادل وثائق التصديق على هذه االتفاقية بالتفصيل
المتعلقة بالمشاورات .

 _7العمل على أساس األولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة متعددة األطراف المتعلقة بضبط
التسلح واألمن اإلقليمي ،وبشكل مشترك لما يلي:
إيجاد منطقة خالية من التحالفات العدائية في الشرق األوسط.
اء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق األوسط
إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ،سو ً
ضمن سالم شامل ودائم ومستقر يتصف باالمتناع عن استعمال القوة ،والتوفيق والنوايا الحسنة .
المادة الخــامسة:
الدبلوماسية والعالقات الثنائية األخرى .
 _1يتفق الطرفان على إقامة عالقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في
خالل مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة .
 _2يتفق الطرفان على أن العالقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العالقات االقتصادية والثقافية .
المادة الس ــادسة :
المياه
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يهدف تحقيق تسوية دائمة وشاملة لكافة مشكالت المياه القائمة بين الطرفين ،يتفق الطرفان على

االعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري األردن واليرموك ومن المياه الجوفية لواد
عربة ،وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها .
المادة السـ ــابعة:
العالقات االقتصادية
إنطالقاً من النظر إلى التنمية االقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسالم واألمن والعالقات
المنسجمة فيما بين الدول والشعوب واألفراد من بني البشر ،فإن الطرفين -في ضوء أوجه التفاهم التي

تم التوصل إليها -يؤكدان على رغبتهما المتبادلتين في ترويج التعاون االقتصادي ليس بينهما وحسب،

وفي ضمن اإلطار األوسع للتعاون االقتصادي اإلقليمي كذلك.

ولتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق عالقات

اقتصادية طبيعية ،وانهاء المقاطعات االقتصادية الموجهة ضد الطرف اآلخر ،والتعاون في مجال
إنهاء المقاطعات االقتصادية المقامة ضد احدها من قبل أطراف ثالثة .

المادة الثـ ــامنة .
الالجئون والنازحون
 _1اعترافاً من الطرفين بالمشكالت اإلنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق األوسط بالنسبة

للطرفين ،وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة اإلنسانية ،فإنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد
من التخفيف من حدة المشكالت الناجمة على صعيد ثنائي.

 _2اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعاله التي سببها النزاع في الشرق األوسط،
ال يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي ،يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر

المناسبة ،وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي :

بقدر تعلق األمر بالنازحين في إطار لجنة رباعية باالشتراك مع مصر والفلسطينيين.
فيما يتعلق بالالجئين
 _1من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة األطراف حول الالجئين.
 _2من خالل إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك ،يتم ضمن إطار يتفق عليه ويأتي مقترناً بالمفاوضات

الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها ،وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة
الثالثة من هذه المعاهدة .
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 _3من خالل تطبيق برامج األمم المتحدة المتفق عليها ،بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل
على توطينهم .

المادة التاس ــعة:
األماكن ذات األهمية التاريخية والدينية
 _ 1سيمنح كل طرف للطرف اآلخر حرية الدخول لألماكن ذات األهمية الدينية والتاريخية .
 _2وبهذا الخوص وبما يتماشى مع إعالن واشنطن ،تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة

األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية المقدسة في القدس ،وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي

ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور األردني التاريخي في هذه األماكن .

 _3سيقوم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز حوار األديان بين األديان التوحيدية الثالثة بهدف العمل باتجاه
تفاهم ديني والتزام أخالقي وحرية العبادة والتسامح والسالم.

المادة الع ــاشرة:
وجه التبادل الثقافي والعلمي:
انطالقاً من رغبة الطرفين في إزالة كافة حاالت التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع ،فإنهما

يعترفان بضرورة التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول ،ويتفقان على إقامة عالقات ثقافية طبيعية

بينهما ،وعليه فإنهما يقومان بأسرع وقت ممكن على أن ال يتجاوز ذلك فترة تسعة شهور من تاريخ
تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة باختتام المفاوضات حول االتفاقات الثقافية والعلمية .
المادة الح ــادية عشــر:
التفاهم المتبادل وعالقات حسن الجوار
 _1يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل فيما بينهما ،والتسامح القائم على ما لديهما من القيم
التاريخية المشتركة وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان بما يلي:

أ_ االمتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز ،واتخاذ كافة اإلجراءات

القانونية واإلدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات ،وذلك من قبل أي تنظيم أو
فرد موجود في المناطق التابعة ألي منهما.
ب_ القيام بأسرع وقت ممكن وبفترة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه

المعاهدة ،بإلغاء كافة ما من شأنه اإلشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز،
والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما .
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ج_ أن يمتنعا عن مثل هذه اإلشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د_ التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية األصولية في األنظمة القانونية للطرف
اآلخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
 _2تطبق الفقرة  1\1بما ال يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي

للحقوق المدنية والسياسية.
المادة الثانيــة عشرة:

محــاربة الجريمة والمخدرات
سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب ،وسيتخذان كافة اإلجراءات الضرورية لمحاربة
ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة واالتجار بها ،وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات

إلى المحاكمة ،وفي هذا الخصوص سيأخذ بعين االعتبار مجاالت التفاهم التي توصال إليها مثل
ملحق  3من
هذه االتفاقية؛ كما يلتزم الطرفان بإتمام االتفاقيات المرتبطة بهذا في فترة ال تزيد عن تسعة شهور من
تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.
الم ــادة الثــالثـة عــشر:
النقل والطرق
يأخذ الطرفان بعين االعتبار التقدم المحرز في مجال النقل ،ولهذا يعترف الطرفان باالهتمام المتبادل

في إقامة عالقات جوار طبيعية في مجال النقل ،ولتعزيز العالقات في هذا المجال يتفق الطرفان على
ما يلي
أ_ سيسمح كل طرف لمواطني الطرف اآلخر ووسائل نقلهم بحرية الحركة في أراضيه وفقاً للقواعد
المطبقة على مواطني الدول األخرى ووسائل نقلهم ،ولن يفرض أي طرف ضرائب إضافية أو قيود
على حرية الحركة على األشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضي الطرف اآلخر.
ب_ سيقوم الطرفان بفتح واقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما ،وسيأخذان باالعتبار إقامة اتصاالت
برية واالتصاالت بالسكك الحديدية بينهما.
ج_ سيقون الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقيات النقل المتبادل في المجاالت السابقة واألخرى مثل:

المشاريع المشتركة ،واألمان على الطرق ،ومعايير النقل ،ورخيص المركبات ،وممرات برية ،وشحن
البضائع والحموالت ،والقضايا المتعلقة باألرصاد الجوية ،على أن تتم هذه االتفاقات في ما ال يزيد
عن ستة شهور من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة بين الطرفين .
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د_ سيستمر الطرفان بالتفاوض إلقامة طريق سريع يربط األردن ومصر واسرائيل بالقرب من إيالت.
المــادة الرابعــة عــشرة
حرية المالحة والوصول إلى الموانئ
 _1بما ال يتعارض مع الفقرة  3يعترف كل طرف بحق سفن الطرف اآلخر بالمرور البحري في مياهه

اإلقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

 _2سيمنح كل طرف لسفن الطرف اآلخر وحموالتها منفذاً عادياً إلى موانئه ،وكذلك إلى السفن

والبضائع المتجهة إلى الطرف اآلخر أو التي تأتي منها ،وسيمنح هذا المنفذ وفقاً لنفس الشروط

المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول األخرى.

 _ 3يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل األمم للمالحة فيها

والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف ،وسيحترم كل طرف اآلخر بالمالحة والمرور الجوي للوصول إلى
إقليم أي من الطرفين من خالل مضيق تيران وخليج العقبة.
الموقعون:
_ عن الجانب األردني :عبد السالم المجالي ،رئيس الوزراء األردني.
_ عن الجانب اإلسرائيلي :إسحق رابين ،رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
_الشاهد على التوقيع :بيل كلينتون ،رئيس الواليات المتحدة األمريكية.
_ تاريخ التوقيع 26 :أكتوبر  /تشرين األول 1994م.

_ مكان التوقيع :وادي عربة على الحدود األردنية اإلسرائيلية.
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