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إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

هذا الكتاب:

V
ول وهلة يت�صاءل �لقارئ – وخا�صة �لفل�صطيني �لذي �ألفت �أذناه �أ�صماء  لأ
مكنة �لفل�صطينية �لمغت�صبة و�لمختطفة و�لمحتلة  ع�صر�ت �لمدن و�لقرى و�لأ
و�لتي على و�صك �أن تعي�ص كل ذلك من �لحالت – لعنو�ن هذ� �لكتاب، لماذ� 
همية �لحا�صمة في تحديد موت �أو حياة �إ�صر�ئيل كما  �إيالت بالذ�ت وبهذه �لأ

يقول �لعنو�ن، وهي كلمة بالمنا�صبة لباني �إ�صر�ئيل �لفعلي بن جوريون؟!
�أر�ص  من  مهجور  و�صبه  �صغير  مكان  بين  جوريون  بن  ربط  لقد 
�إ�صر�ئيل، هذ�  وبين موت  �أي�صًا،  �لعين  و�لبعد عن  �لم�صاحة  فل�صطين في 
�لكيان �ل�صتيطاني �لذي �أقيم بالعنف على �أر�ص غيره، كما ربط من جهة 
�لم�صروع  كيان  �أي�صًا،  �إ�صر�ئيل  وبين حياة  �إيالت  �لمكان  بين ذ�ت  �أخرى 
�ل�صهيوني �لمدفوع و�لمندفع من قلب �لغرب بقوة في كل �لتجاهات، و�إلى 
�إفريقيا و�آ�صيا خا�صة بعد ��صتقر�ر رمحه �لحاد في قلب �لمنطقة فل�صطين 

و�لمنطقة �لعربية.
عن  ول  �لتور�ة  عن  يتكلم  يكن  لم  جوريون،  بن  كالم  لفت،  �أمر 
كثر  �لأ �لجغر�فية  وعن  �لجغر�فيا  وعن  �لموقع  عن  يتكلم  كان  �لتلمود، 
كثر ملمو�صية �أي�صًا، عن �لجغر�فيا �ل�صتر�تيجية، فلديه م�صروع  �رتباطًا و�لأ
هيمنة على �لمنطقة ونقطة �رتكازه فل�صطين. وكانت ذ�ت �لجغر�فية �أي�صًا 
�رتكاز  نقطة  لتكون  لفل�صطين  ول  �لأ �ختيارهم  عند  �لقوة  بذ�ت  حا�صرة 
هذ� �لم�صروع، ولم تكن �أي�صًا حا�صرة ل �لتور�ة ول �لتلمود بل �لجغر�فية، 
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جغر�فية �لتو�صع و�لهيمنة فقط.
�لعالمية: »وكان  �ل�صهيونية  �لمنظمة  ناحوم جولدمان، رئي�ص  يقول 
ممكنًا لليهود �أن يح�صلو� على �أوغند� �أو مدغ�صقر �أو غيرهما، ولكن �ليهود 
ن مياه �لبحر �لميت ت�صتطيع  ل يريدون على �لإطالق �صوى فل�صطين، ول لأ
�أن تعطي عن طريق �لتبخير ما قيمته خم�صة �آلف مليار دولر من �لمعادن 
ن تربة فل�صطين �لجوفية تحتوي على كميات من �لبترول تزيد  مالح،  ول لأ و�لأ
ن فل�صطين هي ملتقى �لطرق بين  مريكيتين فح�صب، بل لأ على �حتياطيه في �لأ

نها �لمركز �لحقيقي للقوة �ل�صيا�صية �لعالمية«��1. �أوروبا و�آ�صيا و�إفريقيا، ولأ
لم ينظر �ليهود �لقادمون �إلى فل�صطين عبر �لتاريخ فقط، فيمكن �أن 
ماكن ذ�تها �لتي قدمو�  ماكن �لتي يريدون ويرجعو� �إلى �لأ ياأتو� ويزورو� �لأ
منها من ور�ء �لبحار، كما جرى عبر �لقرون، بل �أر�دو� �لجغر�فية بالتحديد، 
�أر�دو� �لجغر�فية �ل�صتر�تيجية بتحديد �أوفى، �أر�دو� �لمكان �لذي ترتبط به 
وتت�صع منه وتتمدد دو�ئر �لنفوذ �لعالمي، �أر�دو� فل�صطين. ولقد كانت »�إيلة« �أم 
�لر�صر��ص، �لتي لم يتجاوز موقعها في عرف �لمنطقة خالل �لفتر�ت �ل�صابقة 

�إل محطة للحج، من م�صر خا�صة، �إلى مكة.
�حتاللها  بعد  تغدو  �لعقبة  خليج  على  �ل�صغيرة  �لبقة  هذه  �إيالت 
�صر�ئيلي �لوليد، لتندفع منه �أذرع �لإخطبوط  �لمريب �لمنفذ �لوحيد للكيان �لإ
�صر�ئيلي �إلى �صو�طئ ومدن وعو��صم �إفريقيا و�آ�صيا، ولتت�صلل بدهاء في  �لإ
�لكيان  �صيئًا من  تاأخذ  ل  ونفايات  و�قت�صادً�  �صيا�صة  فاأورو�  ن�صيج حياتها، 
�صر�ئيلي، بل تعطيه، فهي �لتي ولدته. و�أورو�   تحتاج �إلى �لدور �لوظيفي  �لإ

��1 خيري حماد، »�لطليعة« �لقاهرية، �لعدد ��5، 1966، �ص28
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لهذ� �لكيان على �أر��صيها بل تريده خارجها في �آ�صيا و�إفريقيا، تنقل �أمر��صها 
وب�صائعها ومخططاتها ونفوذها، وتتحمل �آثامها وتتخفى ور�ءها، فهي مهمة 
�لكيان �لمر�صومة و�صبب قيامه. وبالرغم من ذلك، فاإن كون هذ� �لكيان �لوليد 
ل يعي�ص في جغر�فية �أوروبا بل في جغر�فية بالد �ل�صام، جغر�فية فل�صطين 
وم�صيره بال�صرورة مرتبط بهذه �لجغر�فية. وم�صير هذ� �لكيان موتًا �أو حياة 

مرتبط بالبقة �ل�صغيرة �لم�صماة �إيالت.
هذ� ما يقوله بناة هذ� �لكيان و��صتر�تيجييه، ول يخفون ذلك ويجهرون 
وغير  �ل�صيا�صة  في  �لعاملون  �لفل�صطينيون  نحن  �أننا  �إل  و�صفاهة.  كتابة  به 
و�لذي  �صف،  �لأ وببالغ  ذلك،  وغير  ومثقفين  ومدنيين  ع�صكريين  �لعاملين، 
�صف جهودً� كثيرة وحياة �لكثير من منا�صلي �ل�صعب �لفل�صطيني،  كلفنا هذ� �لأ
لم نقر�أ فل�صطين بالجغر�فيا وبالذ�ت �لجغر�فية �ل�صتر�تيجية، قر�أنا فل�صطين 
بالتاريخ فقط، ويا ليت قر�ءتنا لها كانت �أي�صًا م�صتوفية حتى في هذ� �لحقل.

لم نر �إيالت كما هي، في و�قعها وحقيقتها، في كتبنا �لجغر�فية ول 
�أدبياتنا �لثورية، لم نرها في خر�ئطنا �لمدنية ول �لع�صكرية، لم تذكر في 
�لمدن  باأنها من  �لع�صكرية«  �ألفت عن »جغر�فية فل�صطين  �لتي  �لكتب  �أهم 

�لفل�صطينية �لمهمة �أو �لجديرة باأن يفرد لها و�صع خا�ص.
لم يوعز لمقاتلينا بالتوجه تجاه هذ� �لهدف �إل نادرً�، ولم يكن هذ� 
بل  �لهدف،  لهذ�  �لح�صا�ص  بالموقع  �لنادر مبنيًا على معرفة م�صبقة متينة 
كان جر�أة وبطولة، فلم نبلور نظريتنا �لقتالية �لخا�صة و�إل كنا قد �كت�صفنا 
�لموقع �لخا�ص و�لفريد لميناء �إيالت في �لعقل �ل�صتر�تيجي �ل�صهيوني. في 
�لم�صروع �ل�صهيوني كله. و�إل كنا قد بنينا بال�صرورة ��صتر�تيجيتنا للمو�جهة، 
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�آخذين بالعتبار هذ� �لفهم، و�صيكون لهذ� تاأثير حا�صم على مجمل م�صروع 
�لغزو �ل�صهيوني. كما لم نتفح�ص بتركيز كاٍف كيف تم �ل�صتيالء على �إيالت، 
وتوقيت هذ� �ل�صتيالء، وكيف �قترف �لعدو �ل�صهيوني مجزرة �غتيال �لمئات 
ر�ص �لمباركة، غير مبالين  من �لجنود �لعرب �لم�صريين في تلك �لبقة من �لأ

بالتز�م هوؤلء �لجنود �تفاقية �لهدنة �آنذ�ك.
لقد كانت هناك نية وقر�ر بال�صيطرة على هذ� �لميناء، وهما كان �لثمن، 
وفي مو�جهة �لجميع، �لعالم كله، فهم على وعي تام باأهمية موقعها �لحا�صم في 
��صتر�تيجيات �لم�صروع �ل�صهيوني. ولم نتفح�ص �صلة �لحروب �لمتكررة �لتي 
�صنها هذ� �لعدو على م�صر باأن لها �صلة عميقة باإيالت، وباأن ياأخذ هذ� �لمكان 
�لوحيدة« في �ل�صتر�تيجية  »�لرئة  �ل�صيق و�لمعزول موقعه �لحيوي في موقع 
�صر�ئيلية، بالندفاع �إلى �لبحر �لميت، وتحويله �إلى بحيرة يهودية، ل كما هو  �لإ
في و�قع �أمره بحيرة عربية، و�لخروج من باب �لمندب �إلى بحر �لعرب، �إلى 

�لمحيط �لهادي �ل�صا�صع، و�إلى �إفريقيا و�آ�صيا، وتلتف حول �لعالم �لف�صيح.
حقًا لم نقم نحن �أهل فل�صطين وقو�نا �لمقاومة خا�صة منذ �نطالق 
ن بالتعرف بدقة على  �لثورة �لفل�صطينية �لمعا�صرة كما تقول �أدبياتنا وحتى �لآ

�إيالت خارج عرفنا �ل�صابق. مجرد ��صتر�حة قو�فل �لحجيج.
�صر�ئيلي تجاه �إفريقيا  لم نقر�أ �إح�صاء�ت �لتجارة �لخارجية للكيان �لإ
و�آ�صيا ول خطها �لبياني �لمت�صاعد ول تحركات �صفنها. لم ندرك موقع هذ� 
�لميناء �لحا�صم في م�صتقبل هذ� �لكيان، ول موقعه في نفاذ دور هذ� �لكيان، 
�إلى  لم ندرك موقعها �لحا�صم في �صبكة عالقات هذ� �لعدو من �لقت�صاد 

�ل�صيا�صة وما بينهما مع هذه �لقار�ت �ل�صخمة و�لو�عدة.
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ولم ندرك �أخيرً� �أن كيان �لعدو يقوم على رجل و�حدة هي �إيالت ل 
�أربعة، و�أن �لكيان �ل�صهيوني وهو يعلم �صقف �إدر�كنا هذ�، وما يمتلكه من قوة 
ردع يت�صوره كابحًا لنا، لم يكن ينتابه �لقلق على �لجوهرة �لثمينة �لتي بين 
يديه، و�إن �أخذ �لقلق يت�صرب �إلى نف�صه �أخيرً� باأن �لفل�صطيني �لذي يتطلع حوله 
وفي ذ�ته بال ياأ�ص بحثًا عن �لجدوى و�لفاعلية، �صيدرك و�صيعمل بالتاأكيد ولن 
تعجزه قوة �لردع، بل �صيعمل جهده على �صلوك �لطرق و�تخاذ �لو�صائل لتحييد 

هذ� �لردع و�إف�صاله.
فاإ�صر�ئيل، هذ� �لكيان �لطفيلي �لم�صوه، ثمرة �لغزو �لفظ، لي�ص بالقوة 
كثر �كتظاظًا بالتناق�صات في �لعالم  �لتي يدعيها ويوهم بها، فهو �لكيان �لأ
كثر قابلية  بتعدد مكوناته و�لمجلوبين �إليه من كل �أقطار �لعالم، وهو �لكيان �لأ
لالنجر�ح و�ل�صمحالل، وفي �إيالت مدخاًل موؤكدً� لمفاقمة تناق�صاته و�صوًل 
�إلى تال�صيه. فاإيالت عقب »�أخيل«��2 »�إ�صر�ئيل« وفي �إيالت فعاًل مقتله. وهو 
�أمر ينبغي �أن تدركه و�أن تتحمل �لمقاومة �لعربية عامة و�لمقاومة �لفل�صطينية 
خا�صة، مهمة �لتعاطي معه، وهي مهمة لي�صت بالم�صتحيلة بل ممكنة �لتحقق، 
ن�صق  وتحطيم  ومنطقتها،  �لميناء  على  �ل�صيطرة  نظام  �أوًل �صرب  فالمهم 
من �ل�صخ�صي. وروتين �لحياة �ليومية و�إ�صعار �لم�صتوطنين �لغز�ة بفقد�ن �لأ

لذ� كان هذ� �لكتاب.

ق�سم الدرا�سات والتثقيف

لياذة لهوميرو�ص عن �أن �أخيل ل ُيقتل  �صطوري في ملحمة �لإ ��2 عقب �أخيل: ورد �لحديث �لأ
�صطورة �لإغريقية �إنه قتل ب�صهم �أ�صابه في كعب رجله. �إل في كعبه، لذلك تقول �لأ



14
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«



15
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

A

تعطي �لجغر�فيا �ل�صيا�صية �أرجحية للقوى �لبحرية �أو ذ�ت �لإطاللت 
قليمي  �لبحرية على �لدول �لقارية في �ل�صر�عات �لد�ئرة على �ل�صعيد �لإ
�أو �لدولي، وحتى لقابلية �لدولة على �ل�صتمر�ر و�لنمو و�لتقدم، وذلك وفقًا 
 ،�1914-1840� �ألفردماهان  ميركي  �لأ �ل�صتر�تيجي  �لمفكر  لنظرية 
�لذي خ�ص �لموقع �لجغر�في للدولة باأهمية ق�صوى، كما يبدو من خالل 
�ت�صال  �أكثر من بحر؟ هل يوجد  �لدولة تطل على  �لمالزمة: هل  �صئلة  �لأ

�صهل بين هذه �لبحار؟
هل للدولة حدود برية عر�صة للخطر؟ هل ت�صتطيع �لدولة �أن تتحكم 
في طرق تجارية هامة؟ هل ت�صتطيع �لدولة �أن تتحكم في قو�عد ��صتر�تيجية، 
قليمي للعدو �لمنتظر؟��1. كما تذهب �لمدر�صة  ويمكن �أن تهدد �لنظام �لإ
�لو�قعية في �ل�صيا�صة �إلى حد �لتاأكيد على �أن �لموقع �لجغر�في هو �لمحدد 
�إدر�ك  مع  �لنظريات  هذه  تالقت  دولة��2.  �أية  للدولة  �لخارجية  لل�صيا�صة 
�لقادة �ل�صيا�صيين و�لع�صكريين �ل�صهاينة لحر�جة �لموقع �لجغر�في للكيان 
ومحاط  ومحا�صر  معزول  غريب،  كج�صم  فل�صطين  �أر�ص  على  �ل�صهيوني 
�صا�صي  �لأ �لهدف  جعل  �لذي  مر  �لأ معه،  و�لتعاي�ص  �لتعامل  ترف�ص  ببيئة 
�لح�صار  من  �لفكاك  �ل�صهيوني،  �لكيان  �إقامة  بعد  �ل�صهيونية،  للحركة 

��1 د. محمد محمود �إبر�هيم �لذيب، �لجغر�فيا �ل�صيا�صية، منظور معا�صر، مكتبة �لنجلو 
م�صرية، ط5: 2002 �ص798.

من  حمر، و�أثره على �لأ ��2 د. محمد ز�هي �لمغيربي، �صر�ع �ل�صتر�تيجيات في �لبحر �لأ
�لقومي �لعربي، مجلة �صوؤون عربية، �لعدد 61، حزير�ن 1991.
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و�لناجزة  �لتامة  بال�صيطرة  وذلك  وتجاوزه،  عليه  �لتغلب  ومحاولة  �لعربي 
وبين  �ل�صيطرة  هذه  بين  ربطت  وقد  لفل�صطين.  �لبحرية  �لإطاللت  على 
تاأدية  نجاعة  وكذلك  �لحياة،  في  �ل�صتمر�ر  على  �ل�صهيوني  �لكيان  قدرة 
دوره �لوظيفي �لعدو�ني في �صياق �ل�صتر�تيجيات �ل�صتعمارية �لكبرى �صد 
ولى في  �صالمية. وهكذ� �صيدت �ل�صهيونية م�صتوطناتها �لأ مة �لعربيةـ  �لإ �لأ
�صورة قالع وح�صون ذ�ت �كتفاء ذ�تي دفاعي �إلى حد ما، تكون بمثابة ر�أ�ص 
و�لقالع  �لمدن  موؤخرتها  تحمي  �لعربية،  �لبالد  ج�صم  د�خل  عميق  ج�صر 
�صلحة �لالزمة ل�صتكمال  �ل�صاحلية، �لتي يتدفق �إليها �أنو�ع �لمهاجرين و�لأ
بناء مقومات �لكيان وم�صاعدته في تاأدية وظيفته �لعدو�نية. �لالفت لالنتباه 
�لإطاللة  على  �ل�صيطرة  �إلى  بادرت  لل�صهيونية،  ذلك  ��صتتب  �أن  بعد  �أنه 
�لبحرية �لثانية لفل�صطين، على �لرغم من محدودية هذه �لإطاللة على مياه 
�لخليج، �إذ ل ت�صاوي �صوى ��9.5 كم فقط من مجموع ��27 كم هي طول 
�صاحل �لعقبة، وهي قرية �أم �لر�صر��ص �لعربية ��إيالت�. ويدل على هذه 
مر �لذي �أ�صدره قائد �لمنطقة �لجنوبية في حرب �لعام  �لحقيقة منطوق �لأ
�ل�صيطرة  �لر�صر��ص: »لبّد من  �أم  بلدة  �آلون لال�صتيالء على  �إيغال   1948
على منطقة �لنقب باأكملها وخا�صة منطقة ر�أ�ص �لنقب و�لو�صول �إلى �صاحل 
�إلى منفذ بحري على  لن�صل  �لر�صر��ص  �أم  و�ل�صيطرة على  حمر  �لأ �لبحر 
على  بها  ونطل  منها،  نتنف�ص  �لتي  �لثانية  �لرئة  لنا  ليكون  حمر،  �لأ �لبحر 
�لعالم �ل�صرقي، ون�صيّر من خالله �أ�صاطيلنا �لتجارية«���. ومنذ �أن ��صتولى 
حمر تدريجيًا جزءً�  �ل�صهاينة على �أم �لر�صر��ص ��إيالت� �أ�صبح �لبحر �لأ

��� �لم�صدر �ل�صابق.
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وفي  �ل�صهيوني.  ـ  �لعربي  لل�صر�ع  �ل�صتر�تيجي  ـ  �لجغر�في  �لمجال  من 
ذلك يقول مو�صي د�يان: »�إّن و�حدً� من �أهم ق�صايا �ل�صر�ع بين �إ�صر�ئيل 
ق�صارى  حمر«��4.  �لأ �لبحر  في  �صر�ئيلية  �لإ �لمالحة  حرية  هي  وم�صر 
�لقول �أن �حتالل �أم �لر�صر��ص في �لعا�صر من �آذ�ر �لعام 1949، �صكل ر�أ�ص 
�لقارة  عمق  �إلى  ومنه  حمر،  �لأ �لبحر  عمق  �إلى  للوثوب  �لمطلوب  �لج�صر 

ق�صى. فريقية و�ل�صرق �لأ �لإ
فاإذ� كانت �لو�جهة �لبحرية على �لمتو�صط هي ن�صغ �لحياة للكيان 
حمر،  �لأ �لبحر  على  �لبحرية  �لو�جهة  فاإن  وجوده،  و�أ�صا�ص  �ل�صهيوني 
�إيالت هي �أ�صا�ص م�صتقبله. ولي�ص في ذلك �أدنى غر�بة بالنظر �إلى قول بن 
غوريون �أن »م�صتقبل �إ�صر�ئيل منوط بعالقاتها �لقت�صادية مع بالد �فريقيا 

و�آ�صيا«.

��4 �لم�صدر �ل�صابق.
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موقع �إيالت: نافذة »�إ�صر�ئيل« �لوحيدة على �لبحر �لأحمر ذو �لأهمية �لبالغة 
في �إطار ما يقال عنه �ل�صرق �لأو�صط �لكبير و�ل�صرق �لأو�صط �لمركزي
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�أم �لر�شر��ش )�إيالت(:

�لموقع، �لتاريخ، �إ�شكالية �لملكية

)1( �لموقع

و�لبحر  �لميت  �لبحر  بين  تقع  جدً�  قاحلة  �صحر�وية  منطقة  هي 
مطار �صتاًء، و�صدة �لحر�رة �صيفًا. وقد �أن�صئت في  حمر، وتتميز بقلة �لأ �لأ
�لمناطق �لم�صطحة فيها قرى جديدة ت�صتخدم �أحدث �لتكنولوجيا، �لزر�عية 
وربية. وت�صكل  �صو�ق �لأ �ل�صتوية �لتي ي�صدر مح�صولها ب�صورة مكثفة �إلى �لأ
�صبع �لجنوبي لمثلث �لنقب، وقمم هذه �لجبال من مادة  جبال ��إيالت� �لإ
يقطنهما  و�لمدينة  �إيالت  وميناء  �للون.  و�لرمادية  �لحمر�ء  �لغر�نيت 
حاليًا��20 �ألف م�صتوطن �صهيوني. يتميز �لميناء بعمق مياهه، وي�صتخدم 
لل�صحن �لبحري �لذي يربط �لكيان �ل�صهيوني بقارتي �إفريقيا و�آ�صيا، وهو 

بي�ص �لمتو�صط. �لممر للج�صر �لبري، وخط �لنفط �إلى �أوروبا و�لبحر �لأ
�صماك فيها، وروعة  وقد جعل طق�ص �إيالت �لد�فئ �صتاًء وتكاثر �لأ
�لد�فئة، جعلت منها م�صتجمًا  �إيالت  تكثر في مياه  �لتي  �لمرجان  �صخور 
رئي�صيًا ومركزً� لريا�صة �لغو�ص، خ�صو�صًا �أن مياهها تتمتع ب�صفافية كبيرة 
تعزى �إلى عدة عو�مل قد يكون �أهمها قلة �لمو�د �لعالقة في �لماء و�صعف 
مر �لذي يقلل من جرف  مطار، �لأ �لتكوين �لغذ�ئي و�صفاء �ل�صماء، وقلة �لأ
�لتربة �ل�صاحلية �إلى �لبحر وي�صاهم في عدم تعكير �لمياه. ويبدو �أن ذلك 
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�صباب �لموؤدية لنمو �لطبقات �لمرجانية ب�صورة مثلى في خليج  من �أهم �لأ
�صاءة  �لعقبة، �لذي يخترق �ل�صوء مياهه حتى عمق �70م�، وتقل �صدة �لإ
مع تز�يد �لعمق وت�صل �إلى 1% من قيمتها على �ل�صطح عند عمق 100م، 
و0.02% عند عمق 200م��5. وقد ظل خليج �لعقبة تحت �ل�صيادة �لعربية 
�لكاملة �إلى �أن قام �لكيان �ل�صهيوني باحتالل �أم �لر�صر��ص وتاأ�صي�ص ميناء 
�إيالت في �لعام 1951. كما ظلت �لقو�ت �لم�صلحة �لم�صرية �لمتمركزة في 
�صرم �ل�صيخ تحا�صرة حتى �لعام 1956، عندما �صنت دول �لعدو�ن �لثالثي 
هجومًا على م�صر، ونتج عن ذلك �لعدو�ن تمركز قو�ت �لطو�رئ �لدولية 
خرى بالمرور  في �صرم �ل�صيخ، و�ل�صماح لل�صفن �ل�صهيونية و�صفن �لدول �لأ
�إيالت منذئذ يزدهر تدريجيًا، وتجلى  �أخذ ميناء  �لعقبة، حيث  في خليج 
�إيالت  ميناء  وبد�أ  وعمر�نًا،  �صكانًا  �إيالت  مدينة  ونمو  تطور  في  �زدهاره 
يقوم بدوري حيوي في تجارة �لكيان �ل�صهيوني �لخارجية منذ �لعام 1965، 
�إيالت  ربط  وتم  و��صتر�ليا.  �آ�صيا  و�صرق  �فريقيا  �صرقي  دول  مع  وبخا�صة 
بي�ص �لمتو�صط  بمدينة بئر �ل�صبع ومينائي �أ�صدود وع�صقالن على �لبحر �لأ
هذ�  على  �لب�صائع  وتنتقل  �لنقب.  منطقة  تخترق  معبدة  رئي�صية  بطريق 
في  �لبوتا�ص  بمن�صاآت  �إيالت  ربط  تّم  كما  �ل�صخمة،  بال�صاحنات  �لطريق 
�أخرى  معبدة  رئي�صية  بطريق  ديمونا  في  �لنووي  �لمفاعل  وبمركز  �أ�صدود 
بطريق  �لنقب  في  �لفو�صفات  بمناجم  ترتبط  كذلك  عربة.  و�دي  تخترق 
�لنفط  �أنابيب  من  خطان  وهناك  �ل�صبع.  بئر  ـ  �إيالت  طريق  من  متفرعة 
�لكيان  �صادر�ت  �أهم  �أما  وع�صقالن.  حيفا  من  وكل  �إيالت  بين  ي�صالن 

(5) www.hqozeej:dvd4arab.com
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و�لنحا�ص،  �صمنت  و�لإ و�لفو�صفات  �لبوتا�ص  فهي:  �إيالت  عبر  �ل�صهيوني 
بـ %7  �إيالت  ميناء  م�صاهمة  تقدر  و�لحم�صيات.  و�لمبيد�ت  و�لمن�صوجات 
من مجموع �لنقل �لبحري للكيان �ل�صهيوني، ح�صب تقدير�ت �لعام 1981. 
يالت  لإ �أن  �صارة  �لإ تجدر  �للد.  مطار  بعد  �لثاني  هو  مطار  �إيالت  وفي 
مرفاأين و�حد مدني و�آخر ع�صكري، �إ�صافة �إلى عدد من �لم�صانع كم�صنع 
�لج�ص، وم�صانع  �لما�ص، وم�صنع  و�صقلها، وم�صنع �صقل  حجار  �لأ قطع 
ومعمل  �لملبو�صات،  �لحياكة  ومعمل  للنحا�ص،  وم�صنع  �صماك،  �لأ لتعليب 
لتعقيم �لحليب، كما يوجد م�صفاة للنفط، ومحطة لتقطير �لمياه تنتج �أكثر 
من مليون غالون ماء يوميًا ل�صد حاجة �لمدينة من �لمياه، ومحطة للقوة 

�لكهربائية �إ�صافة �إلى مركز تجاري وترفيهي و�صياحي.
�إلى  �أ�صولهم  في  �إيالت  في  �لم�صتوطنين  �ل�صهاينة  غالبية  يعود 
�لقرن  مطلع  وهولندة��6ومع  ورومانيا  وبولندة  و�لمجر  �فريقيا  �صمال 
�لحادي و�لع�صرين فقدت �إيالت جاذبيتها �ل�صياحية، تحت وطاأة مناف�صة 

�صرم �ل�صيخ.

��6 �صبكة فل�صطين للحو�ر.
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)2( �لتاريخ

يدومية �لقديمة �لتي كانت تقع على �لخليج  �إيالت هو ��صم �لمدينة �لإ
قرب مدينة �لعقبة �لحالية. وقد ذكرتها �لتور�ة في �صياق حديثها عن تيه 
بني �إ�صر�ئيل، فقالت �إنهم مرو� بها عند خروجهم من م�صر ��لقرن �لر�بع 
يدوميون �لذين  ع�صر �أو �لثالث ع�صر قبل �لميالد�. في ذلك �لوقت كان �لإ
تعود �أ�صولهم �إلى �صبه �لجزيرة �لعربية، �أ�صحاب �ل�صيادة على هذه �لمنطقة 
يدوميين  �لممتدة من �لبحر �لميت �إلى خليج �لعقبة وقد ��صتهرت بالد �لإ
هذه بثروتها �لمعدنية وبموقعها �لتجاري، مما جعلها ملتقى طرق �لتجارة 

بي�ص �لمتو�صط. بين �لجزيرة �لعربية وم�صر و�ل�صام و�لبحر �لأ
با�صتغالل  قامو�  �لقدماء  �لم�صريين  �أن  على  �لنقو�ص  دّلت  كما 
مناجم �لنحا�ص و�لحديد، و�لمنغنيز �لتي كانت تمتد من �صمال و�دي عربة 

لف �لثاني قبل �لميالد. �إلى خليج �لعقبة في �أو�ئل �لأ
�لملك  فاإن  �لتور�تية،  �لرو�ية  وفق  و�زدهارها  �إيدوم  ثروة  وب�صبب 
د�وود �صن حربًا عليها، �أدت �إلى �نت�صاره وتحكمه في روؤو�ص �لخليج، وفي 
�أو��صط �لقرن �لعا�صر قبل �لميالد �أن�صاأ �بنه �لملك �صليمان مدينة �ع�صيون 
تجار مع جنوب �لجزيرة  حمر لالإ جابر� و��صتخدمها ميناء له على �لبحر �لأ
�لعربية و�صرق �أفريقيا. وقد دّلت �لحفريات �لتي قام �لركولوجيان نل�صون 
غلوك وفريتز فر�نك في تل �لخليفة �لذي يقع على م�صافة ثالثة �أميال �إلى 
�ل�صمال �لغربي من مدينة �لعقبة �لحالية، على �أن �لتل هو موقع �عت�صيون 
جابر� و�إيالت �لقديمة، و�أن �لموقع كانت ت�صغله م�صتوطنة ح�صينة تحيط 
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�أ�صو�ر قوية بين �لقرن �لعا�صر و�لقرن �لر�بع ع�صر قبل �لميالد، لكن  بها 
بع�ص �لعلماء يعتقدون �أن �ع�صيون جابر� و�إيالت لم ت�صغال �لموقع نف�صه، 
و�إنما كانتا مدينتين متجاورتين، كما دّلت �لحفريات كذلك على �أنه كانت 
�لعرب.  �لمعينيين في جنوب جزيرة  ن�صيطة مع  �لع�صيون جابر� تجارة 
�لملك  »وعمل   26 �صحاح  �لإ ول،  �لأ �لملوك  �صفر  �لقديم،  �لعهد  في  جاء 
�أيلة على �صاطئ بحر �صوف  �صليمان �صفنًا في ع�صيون جابر �لتي بجانب 
في �أر�ص �أدوم« و�أيلة تلفظ في �لعبرية �لحديثة »�إيالت«. ويبدو �أن حروب 
��صطرو�  �أنهم  �إل  �ل�صنين،  ع�صر�ت  ��صتمرت  قد  يدوميين  �لإ مع  �ليهود 
��ليهود� في �لنهاية �إلى �لن�صحاب نهائيًا من �ع�صيون جابر� ومنطقة 
يدوميون  خليج �لعقبة كلها في عهد �لملك �آحاز �7�5-715ق.م�. ظل �لإ
نباط، ربما في �لقرن  في �إيالت بعد ذلك قر�بة ثالثة قرون �إل �أن �حتلها �لأ
حمر،  �لأ �لبحر  نباط على  �لأ ميناء  ��أيلة�  و�أ�صبحت  �لميالد،  قبل  �لر�بع 
نباط هم �أول من ��صتعمل ��صم »�أيلة« �لم�صتق من ��صم »�إيالت« �ل�صم  و�لأ
ثالثة  قر�بة  �لقديم  موقعها  من  �أيلة  نباط  �لأ نقل  وقد  �لقديم.  يدومي  �لإ
ن.  �لآ �لحالية  �لعقبة  تقع مدينة  �إلى حيث  �ل�صرقي  �لجنوب  باتجاه  �أميال 
نها  لأ �لقت�صادي،  نباط  �لأ دولة  �زدهار  مع  كبيرً�  �زدهارً�  �أيلة  و�زدهرت 
كانت هي و�لبتر�ء عا�صمتهم تقعان على خطين هامين من خطوط �لتجارة 
�لعالمية �آنذ�ك بين �ل�صام وجنوب �لجزيرة �لعربية و�آ�صيا من جهة، وبين 
�ل�صام وم�صر من جهة �أخرى. وكانت هناك طرق تجارية هامة ت�صل بين 
�أيلة وغزة. وفي �أثناء حكم �لبطالمة �أ�صبح ��صمها »بيرينكة«، لكنها ظلت 
تتمتع بمركز تجاري هام مع �صرق �فريقيا وجنوب جزيرة �لعرب. وفي �صنة 
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نباط، و�حتل  ��106 ق.م تمكن �لمبر�طور �لروماني تر�جان من قهر �لأ
�أيلة وتنتهي بدم�صق، وبذلك �أ�صبحت  �لبتر�ء و�أيلة، وبنى طريقًا تبد�أ من 
��لولية  �أر�بيا  بروفن�صيا  ��صم  عليها  �أطلق  رومانية  ولية  نباط  �لأ بالد 
غدت  حيث  �لعا�صرة،  �لرومانية  للفرقة  مقرً�  �أيلة  و�أ�صبحت  �لعربية�، 

ح�صنًا ع�صكريًا جنوب فل�صطين.
وفي عهد �لبيزنطيين �حتفظت �أيلة بمكانتها �لتجارية، فكان ينقل 
عبرها �لحرير و�لتو�بل �إما �إلى بالد �ليونان عن طريق غزة و�إما من و�إلى 
�صقفية  لأ مركزً�  �أيلة  �أ�صبحت  �25م،  �صنة  وفي  �صورية.  في  �ل�صمال  مدن 
�صالم  �لإ ظهور  �صبقت  �لتي  �لفترة  وفي  �لعرب.  من  �أ�صاقفتها  بع�ص  كان 
�صالمي  حكمها ملوك �لغ�صا�صنة با�صم �لدولة �لبيزنطية. وخالل �لتاريخ �لإ
6�0م.  لعام  �لمو�فق  �لتا�صع  �لهجري  �لعام  في  مرة  ول  لأ �أيلة  ��صم  ظهر 
�ل�صنة قدم يوحنا  �إلى تبوك في تلك  كرم ��ص�  فعندما و�صل �لر�صول �لأ
�لجزية،  على  �لر�صول  ف�صالحه  ��ص�  �لنبي  على  �أيلة  مطر�ن  روؤبة  بن 
�أن  كتابًا  لهم  وكتب  �لم�صلمين،  من  بهم  مّر  من  �إكر�م  عليهم  و��صترط 
يحفظو� ويمنعو�: »�أن ل يحل �أن يمنعو� ماء يردونه ول طريقًا يريدونه من 
بر �أو بحر«، و�أهدى يوحنا �إلى �لنبي ��ص� بغلة بي�صاء، و�أهدى �لنبي �إليه 
بردة من بروده. وعندما ز�ر �لخليفة عمر بن �لخطاب �ل�صام بعد طاعون 
عمو��ص خرج للقائه باأيلة جمهور كبير من �لنا�ص. وق�صى ليلة في �صيافة 
�أيلة ملتقى �لحجيج  �صالمي �أ�صبحت  مطر�ن �لبلدة. ومنذ بد�ية �لعهد �لإ
�صالمي  �لم�صري و�ل�صامي و�نتع�صت �لتجارة فيها. وكان بها في �لعهد �لإ
وبعده قوم يذكرون �أنهم من مو�لي �لخليفة عثمان بن عفان، وكانو� �صقاة 
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�أيلة  �أهل  �متنع  �لر�صيد  �لحجج. وفي عام 191 هجرية في خالفة هارون 
�لعبا�صية  �لحكومة  على  وتمردو�  �ل�صر�ئب،  دفع  عن  �لند�ء  �أبي  بقيادة 
فبعث �إليهم �لر�صيد بجنوده فظفرو� به و�أر�صل �أبو �لند�ء �إلى بغد�د حيث 
قتل. وفي �لقرن �لثالث �لهجري �أ�صبحت �أيلة تحت حكم �لطولونيين. وذكر 
�أن خماروية �توفي 282 هجري/896م� عّبد طريقها ورمم �لجبل �لعالي 
»ذ� �لعقبة« �لو�قع �إز�ءها لي�صهل و�صول �لقادمين �إلى �لمدينة. وفي �لقرن 
�لخام�ص �لهجري �أ�صيبت �أيلة بنكبتين. ففي �صنة ��415 هجري ـ 1025م، 
نهبها عبد �هلل بن �إدري�ص �لجعفري مع جماعة من بني �لجّر�ح. وفي �صنة 
465 هجري /1072-�107 حدثت في �لبالد زلزلة هائلة �أهلكت �أيلة ومن 
فيها. وقد جلبت فترة حكم �لفرنجة �إلى �أيلة �لكثير من �لم�صائب �لتي �أدت 
�إلى تدمير ق�صم كبير من �لمدينة. ففي �صنة 509 هجري/1116 ميالدي 
�لكرك  بارونية  �إلى  و�صمها  �أيلة  مدينة  �لقد�ص  ملك  ول  �لأ بلدوين  �حتل 
�لتابعة لمملكة �لقد�ص. وحاول �لفرنجة ��صتغالل موقعها �لع�صكري ليمنعو� 
على  ح�صنًا  �لغاية  لهذه  و�أن�صاأو�  و�لحجار  وم�صر  �ل�صام  بين  �لت�صال 
جزيرة فرعون �لمجاورة لل�صاطئ، وبنو� �أ�صطوًل في �لعقبة �أبحر عام 555 
هجري/ 1160 ميالدي. وفي �صنة 566 هجري/117 ميالدي تمكن �صالح 
رينيه دي  لكن  وبحرية،  برية  بعد معركة  �أيلة  ��صترد�د  يوبي من  �لأ �لدين 
�صاتون �أمير �لكرك �أعاد لحقًا �حتاللها، و�إن لفترة ق�صيرة، عام 578هـ ـ 
ماكن �لمقد�صة في  579هـ/118�/1182م، وذلك في �صياق حملته �صد �لأ
�أيلة و�صرع يهاجم  �إلى  ونقلها  �ل�صفن في ع�صقالن  بنى  �لحجاز. وكان قد 
قادة �صالح  �أحد  لوؤلوؤ،  �أن ح�صام  بيد  حمر.  �لأ �لبحر  �لم�صلمين في  �صفن 
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�لدين دمّر �أ�صطول رينو �صنة 579هـ/�118م، وعادت �أيلة �إلى �أ�صحابها. 
لكن �لفرنجة عادو� �إلى �أيلة مرة �أخرى و��صترجعها منهم نهائيًا �ل�صلطان 
�لظاهر بيبر�ص على 665هـ/1267م، غير �أن �لمدينة كانت خر�بًا. وبزو�ل 
و�ل�صام.  م�صر  من  �لقادمين  للحجاج  ملتقى  �أيلة  عادت  فرنج  �لإ خطر 
�ل�صلطان  بنى  �لميالدي  ع�صر  �لهجري/�ل�صاد�ص  �لعا�صر  �لقرن  �أو�ئل  في 
رممها  �أيلة  �صاطئ  على  قلعة  96-922هـ/1501-1522م  �لغوري  قان�صو 
فيما بعد �ل�صلطان �لعثماني مر�د �لثالث �صنة 966هـ/1596م. وكان هناك 
�أو �صنة  رجح �صنة 578  قبل هذه �لقلعة قلعة �أخرى بناها �لفرنجة على �لأ

579هـ/1182-�118م، ولم يعد لها من �أثر �ليوم.
تدعى  �لميالدي  ع�صر  �ل�صاد�ص  �لقرن  من  �بتد�ًء  �أيلة  �أ�صبحت 
با�صمها �لجديد ��لعقبة� وهذ� �ل�صم �أي عقبة �أيلة قد �أطلق على �لمدينة 
من �لقرن �لر�بع ع�صر �لميالدي حتى �لقرن �ل�صاد�ص ع�صر، حيث �أ�صقطت 
�لعثمانية  �لدولة  هزيمة  ومع  �لعقبة��7.  على  �ل�صم  و�قت�صر  �أيلة  كلمة 
�صاأنها  �لر�صر��ص،  �أم  وقعت  ولى،  �لأ �لعالمية  �لحرب  �أعقاب  في  وتفككها 
�صاأن بقية �أر�ص فل�صطين، تحت وطاأة �لنتد�ب �لبريطاني، حيث �أقام فيها 
�لبريطانيون مركزً� لل�صرطة، ومع �صدور قر�ر �لتق�صيم، وفي نهاية حرب 
من  �ن�صحبت  �أن  مالبثت  ردني  �لأ �لجي�ص  من  قو�ت  �إليها  تقدمت   1948
�أمام �لجي�ص �ل�صهيوني �لمتقدم �إلى �إيالت من غير قتال، وذلك بناء على 

ردني. تعليمات �لجنر�ل غلوب با�صا قائد �لجي�ص �لأ

(7) www.eqyptianoasis.net/forums/..d.php27-p=123537
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)3( �إ�شكالية �لملكية

�أم  م�صرية  هي  هل  ��إيالت�  �لر�صر��ص  �أم  ملكية  حول  �ل�صوؤ�ل 
�لم�صرية  �لحكومة  بين  حاد  �صيا�صي  لتجاذب  عنو�نًا  بات  فل�صطينية؟ 
هلي �لم�صري �لذي  �لتي ترى �أن �إيالت لي�صت م�صرية، وبين �لمجتمع �لأ
يوؤكد على م�صرية �إيالت. وقد �أ�ص�صت لغاية ��صتعادتها، منذ خم�ص ع�صرة 
�أحز�ب،  وروؤ�صاء  كبارً�  �صابقين  وم�صوؤولين  مثقفين  ت�صم  منظمة  عامًا، 
من �أبرزهم �لفريق �صعد �لدين �ل�صاذلي قائد �لقو�ت �لم�صرية في حرب 
ت�صرين �لعام �197، تدعى �لجبهة �ل�صعبية ل�صتعادة �أم �لر�صر��ص. تقول 
�لر�صر��ص،  �أم  �لم�صري في  �لحق  تاريخية تدعم  وثائق  لديها  �أن  �لجبهة 
كما �أ�صدرت �صحيفة خا�صة تحمل ��صم »�أم �لر�صر��ص«، وعقدت موؤتمر�ت 
ول في 1999/9/9،  وندو�ت �أي�صًا لذ�ت �لغاية، من بينها �لموؤتمر �لقومي �لأ
و�للو�ء  �صليم  �لدين  �صالح  �للو�ء  مثل  ��صتر�تيجيين،  خبر�ء  �صم  �لذي 
�أقرت جميعًا حق م�صر في  طلعت م�صلم و�صخ�صيات برلمانية و�صيا�صية، 
�إيالت. موؤ�ص�ص �لجبهة �ل�صيد محمد �لدريني، �أو�صح �أنهم �في �لجبهة� 
عثرو� على وثائق تدل على قيود وممتلكات و�أر��صي خا�صة بالم�صريين في 
�إيالت، وكذلك على خر�ئط تاريخية، و�أّن لديهم نحو ��7500 وثيقة من 
منية تدعم دعوة ��صتعادة هذ� �لجزء �لم�صري.  كافة �لقوى �ل�صيا�صية و�لأ
�للو�ء �صالح �لدين �صليم قال في �إحدى ندو�ته »�أن هناك �أر�صًا م�صرية 
�للو�ء  وذكر  �لر�صر��ص«،  �أم  ت�صمى  قرية  �أو  منطقة  وهي  محتلة،  ماز�لت 
دلة �لتاريخية �لتي توؤكد على م�صرية �إيالت منها على �صبيل  عددً� من �لأ
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�لمثال وجود ��صتر�حة للملك فاروق هناك. �أما �لم�صت�صار ح�صن �أحمد عمر 
بمثلث  »�إ�صر�ئيل«  لـ  �إثبات حقوق  بغر�ص  �صر�ئيلي«  »�لإ �لت�صليل  �إن  فقال: 
�أم �لر�صر��ص تبدده ن�صو�ص �لحكم �لدولي �لذي �صدر ل�صالح م�صر في 
باأن  �لز�عم  �صر�ئيلي«  »�لإ �لدفع  �لن�صو�ص  �أهدرت تلك  مثلث طابا، حيث 
قد  وم�صر  فل�صطين  على  �لمنتدبة  �لدولة  باعتبارها  �لعظمى  بريطانيا 
د في �تفاق 1906 هو  �عترفتا ب�صر�حة في �لعام 1926 باأن �لخط �لمحدَّ
خط �لحدود، و�أن بريطانيا قد �أكدت لم�صر �أن حدودها لن تتاأثر بتحديد 
حدود فل�صطين... ونظرً� ل�صابقة �لرجوع �إلى �تفاق 1906 من جانب م�صر 
وبريطانيا  م�صر  بين  �صريح  �تفاق  �أي  غيبة  وفي   ،1926 لعام  وبريطانيا 
في  �لتحكيم  �أثناء  في  �لمحكمة  فاإن  وفل�صطين،  م�صر  حدود  تعيين  على 
م�صاألة طابا، �أهدرت هذ� �لدفع كلية، و�أكدت �أن �لمحدد�ت في �تفاق 1906 
ـ �لبريطانية وقتها ل تحمل معنى  �لم�صتخدمة في �لت�صريحات �لم�صرية 
�إلى  �صارة  �لإ �لحدود دون  �إلى و�صف خط  ت�صير فقط  و�إنما  فنيًا خال�صًا، 
تعليم �لحدود �لمن�صو�ص عليها �أي�صًا �صر�حة في �تفاق 1906 وهي �ل�صند 
�أم �لر�صر��ص  �لذي كان �لكيان �ل�صهيوني يرتكز عليه، وهي �لتي و�صعت 
�صانيد �لم�صتخدمة �أي�صًا في تاأكيد م�صرية  �صمن �أر�ص فل�صطين. ومن �لأ
»�إيالت« ما يذكر عن �أن دور �لوليات �لمتحدة �لم�صبوه لعقد �تفاقية �صلح 
بين �لعرب و�لكيان �ل�صهيوني قد �نطلق من ثقتها باأن منطقة �أم �لر�صر��ص 
��أميركا�  �قترحت  �إذ  م�صرية.  منطقة  هي  �ل�صتر�تيجي  �لموقع  ذ�ت 
بين  ويربط  �لر�صر��ص  �أم  فوق  يمر  �ج�صر�  كوبري  �إقامة  �ل�صتينات  في 
بهذ�  بحقها  �لمطالبة  م�صر  �إ�صقاط  مقابل  �لعربي  و�لمغرب  �لم�صرق 
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�لمثلث �ل�صتر�تيجي ليبقى في قب�صة �لغت�صاب �ل�صهيوني... وقد رف�ص 
�لرئي�ص �لر�حل جمال عبد �لنا�صر هذ� �لعر�ص. وقال عبد �لنا�صر »كيف 
ي �صبب؟«.  ن�صتبدل �أر�صنا بكوبري يمكن �أن تن�صفه �إ�صر�ئيل في �أي وقت ولأ
�للو�ء نبيل �صادق ـ �أحد �لم�صاركين في لجنة �لتحكيم ب�صاأن طابا، يوؤكد �أن 
�لحقائق �لتاريخية و�لع�صكرية و�ل�صتر�تيجية توؤكد �أّن �أم �لر�صر��ص وطابا 
هما �متد�د و�حد، و�أن �أم �لر�صر��ص �إحدى �لمناطق �ل�صتر�تيجية �لتابعة 
لم�صر و�لتي ماز�لت »�إ�صر�ئيل« تحتلها بدون �أن يكون لديها �أي م�صتند�ت 
تزييف  في  قدر�تها  على  تعتمد  »�إ�صر�ئيل«  ولكن  �لمنطقة،  تلك  تخ�ص 
�لحكومة  تطالب  �أن  حاليًا  �ل�صو�ب  من  و�أنه  �لتاريخ،  وتزوير  �لحقائق 
�لم�صرية بخط �لحدود �لمتفق عليه في عام 1947، وح�صب قر�ر �لتق�صيم 
مم �لمتحدة، وبالتالي �صيكون من حقنا �لمطالبة بالعديد  �ل�صادر من �لأ
�أم �لر�صر��ص.  ن ومنها  »�إ�صر�ئيل« حتى �لآ من �لنقاط �لمحتلة من جانب 
�لتي  �لر�صمية  و�لت�صريحات  �لمو�قف  من  �لكثير  هناك  ذلك  �إلى  �إ�صافة 
توؤكد م�صرية �أم �لر�صر��ص، منها مطالبة �لرئي�ص �لم�صري محمد ح�صني 
�صر�ئيليين« عام 1985 بالتفاو�ص حول �أم �لر�صر��ص، �لتي �أكدت  مبارك »�لإ
م�صبقًا جامعة �لدول �لعربية بالوثائق �أنها �أر�ص م�صرية. كما �أعلن �لرئي�ص 
مبارك عام 1996، �أن �أم �لر�صر��ص م�صرية. وفي مفاو�صات ��صتعادة طابا 
�صرخ �أ�صامة �لباز في وجه عزر�و�يزمان قائاًل: »�إذ� كنت تجادل في تحرير 
طابا فاأعطنا �أم �لر�صر��ص«. كما ن�صبت للباز ت�صريحات �أعلن فيها �أن بالده 
�صاليب �لتي حررت بها طابا ل�صتعادة �أم  »�صوف تلجاأ �إلى ��صتخد�م ذ�ت �لأ
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نها من بين �لق�صايا �لمعلقة بين م�صر و�إ�صر�ئيل«��8. �لر�صر��ص، لأ
مر،  �لأ �لم�صري  �لر�صمي  �لموقف  ح�صم  ذلك،  من  �لرغم  وعلى 
و�أعلن على ل�صان وزير �لخارجية �أحمد �أبو �لغيظ �أّن �أم �لر�صر��ص ل تدخل 
ر��صي �لم�صرية وفق �تفاقي 1906 و1922، و�أن �لمو�صوع محكوم  �صمن �لأ

بعدد من �لنقاط:
1 ـ �أنه كانت هناك دولة م�صيطرة على م�صر هي بريطانيا.

2 ـ كما كانت هناك دولة عثمانية م�صيطرة على �إقليم فل�صطين.
قامتا بالتوقيع عام 1906 على �تفاق خططتا بمقت�صاه �لحدود بين 

�لدولة �لعثمانية وبين م�صر �لخا�صعة لل�صيطرة �لبريطانية.
�لتي  �لندوة  في  �لم�صاركين  �أ�صئلة  على  رده  في  �لغيظ  �أبو  وقال 
تّم  ��صتقلت م�صر  �أنه عندما  �لدولي:  للقانون  �لم�صرية  �لجمعية  نظمتها 
�أوكل  �لتي  وبريطانيا  �لجديدة  �لبازغة  م�صر  حكومة  بين  �تفاقية  توقيع 
لها �لنتد�ب على �إقليم فل�صطين بعد �صقوط �لمبر�طورية �لعثمانية عام 

.1922
�لمتحدة  مم  �لأ �تخذت   1947/11/29 في  �أنه  قائاًل:  و��صتطرد 
ولى ��صمها �لدولة �ليهودية  قر�رً� برقم 181 يتم بمقت�صاه �إن�صاء دولتين �لأ
لها  وحددو�  �لعربية  �لدولة  ��صمها  و�لثانية  بخريطة،  �إقليمها  تحديد  وتّم 
ر��صي �لمعطاة للدولة �لفل�صطينية  خريطة. و�أّن �أم �لر�صر��ص كانت �صمن �لأ

وفقًا لهذ� �لقر�ر.

خبار �للبنانية 2006/12/22، ملتقى بو��صق  ��8 �لعربية نت، فر�ج ��صماعيل، �صحيفة �لأ
�لح�صين�ع�.
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ي�صعى  �إنما  �ل�صاأن  بهذ�  مطالب  يثير  من  �أن  �لقول:  �إلى  وخل�ص 
ل�صتثارة م�صكلة ل يجب �أن تكون��9!! لكن وعلى �لرغم من ذلك فاإن �لتاريخ 
يزكي �لر�أي �ل�صعبي �لم�صري، حيث تقول �لحقائق �لتاريخية �أنه حين �أجبر 
محمد علي با�صا على �لتر�جع �إلى حدود م�صر �لعام 1841، قام �ل�صلطان 
�لمر�صومة على  بالحدود  بتثبيته على ولية م�صر  �لثاني  �لعثماني محمود 
باإد�رة  �أن �صبه جزيرة �صيناء كانت كلها ملحقة  �لخريطة، لكن �لمعروف 
م�صر من نقطة تبد�أ �صرقي �لعري�ص، وتمتد على �صكل خط م�صتقيم نحو 
على  �لحجاز  بالد  في  �لمح�صنة  �لنقاط  بع�ص  لت�صم  �ل�صرقي  �لجنوب 
حمر كقلعة �لعقبة و�صية و�لمويلح و�لوجه،  �ل�صاحل �ل�صرقي من �لبحر �لأ
�لفرمان  قبل  بع�صاكرها  وتحميها  كلها  �إد�رتها  تتولى  كانت  باعتبارها 
�لم�صري��10.  �لحج  طريق  تاأمين  بغر�ص  وذلك  �لمذكور،  �ل�صلطاني 
و�لر�أي  �لحكومة  فاإن  و�لبر�هين،  �لحجج  تو�فر  عن  �لنظر  وب�صرف 
�لعدو  مع  �ل�صر�ع  ق�صية  من  مت�صاد�ن  موقفان  يعك�صان  �لم�صري  �لعام 
�ل�صهيوني، ففي حين تنكفئ �لحكومة �إلى د�خل �أ�صو�ر �لحدود �لم�صرية 
�لقطرية، ي�صر �لر�أي �لعام �لم�صري على �صرورة ��صتمر�ر �نخر�ط م�صر 
�صارة هنا  في �ل�صر�ع مع �لعدو، عبر �إحياء ق�صية �أم �لر�صر��ص. تجدر �لإ
�إلى �أن م�صاحة مثلث �أم �لر�صر��ص يقدر بـ ��1500 كم2، �أي ما ي�صاوي مرة 

ون�صف م�صاحة �لجولن �ل�صوري �لمحتل!!.

��9 موقع �لهيئة لال�صتعالمات، م�صر، 2006/12/24
C statein formation seyvice 2005.
ولى،  ��10 د. طيرية قا�صمية، ق�صية �لحدود بين م�صر وفل�صطين قبل �لحرب �لعالمية �لأ

مجلة �صوؤون فل�صطينية، ت1981/2.
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احتالل اأم الر�سرا�س )اإيالت(
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حمر، على بحر �لعرب،  »�إيالت« منفذ »�إ�صر�ئيل« �لوحيد على �لبحر �لأ
على جنوبي �صرقي �آ�صيا و�صرقي �إفريقيا
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)1( �حتالل �أم �لر�شر��ش )�إيالت(

ولية  �لأ رها�صات  بالإ ��إيالت�  �لر�صر��ص  �أم  �حتالل  فكرة  ترتبط 
�ل�صيا�صية  �ل�صهيونية  �صيغة  في  تبلوره  على  �ل�صابقة  �ل�صهيوني  للم�صروع 
قناة  �لبريطانيون  طرح  حين  1850م،  �لعام  �إلى  وبالتحديد  �لهرتزلية، 
�لبحرين كم�صروع مناف�ص لم�صروع قناة �ل�صوي�ص �لذي طرحه �لفرن�صيون 
�إلى  �لفكرة لحقًا  نقل هذه  وقد  �لعام 1798م،  على م�صر  �أثناء حملتهم 
�لزعيم �ل�صهيوني ثيودور هرتزل �صابط مهند�ص في �لجي�ص �لبريطاني، 
ر�ص  �لذي تلقفها بدوره وطرحها، و�إن ب�صكل مختلف، في كتابه �لمو�صوم بـ »�لأ
�لموعودة« �لمن�صور في �لعام 1902، حيث تحدث فيه عن قناة لو�صل �لبحر 
�لكتاب  متن  في  جاء  �إذ  �لميت.  بالبحر  هادير�  �من  �لمتو�صط  بي�ص  �لأ
»فعاًل �صيكون هذ� م�صهدً� ر�ئعًا للغاية مع �ن�صياب �لمياه بوفرة �إلى �أ�صفل 
�لترو�ص �لبرونزية �لعمالقة للتوربينات �لتي تتحرك ب�صرعة فائقة و�صاخبة 
ومنها تخرج قوة �لطبيعة �لهمجية �لتي تّم تروي�صها و�ل�صيطرة عليها لتنتقل 
�صالك �لممدودة في  �إلى مولد�ت �لتيار �لكهربائي، ومن ثم ب�صرعة �إلى �لأ
كل �أنحاء �لبالد ـ �لبالد �لجديدة ـ �لعتيقة �لتي �أحيتها هذه �لقوة وغمرتها 
حتى �أ�صحت حديقة كبيرة، ووطنًا لهوؤلء �لنا�ص �لذين كانو� من قبل فقر�ء 
تز�ل  ل  خر  و�لآ �لحين  وبين  ذ�ك،  ومنبوذين«��11ومنذ  وبائ�صين  و�صعفاء 

هذه �لفكرة تطفو على �ل�صطح، وتعود �إلى د�ئرة �لتد�ول.
�أطروحة  �صبق  فريدمان  بول  با�صم  فردي  ��صتيطاني  م�صروع  وثمة 

��11 �أرئيل �صينال، معاريف 2004/5/�1.
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هرتزل ولقي عطف �ل�صلطات �لبريطانية في م�صر، عرفته جريدة �لموؤيد 
�لم�صرية �ل�صادرة في 1892/2/9: �إنه يهودي �ألماني عقد �لعزيمة على 
ر��صي �لمقد�صة..ووجد في ثروته وثروة كثير  ت�صييد مملكة �إ�صر�ئيلية في �لأ
مل... وخا�صة بعد ما  من �أفر�د بني �إ�صر�ئيل في �أوروبا ع�صد� قوى فيه �لأ
حل بقومه وبني مذهبه في رو�صيا«. وكان بول فريد�ن قد و�صل م�صر �لعام 
1890، وقابل بع�ص �لم�صوؤولين، وعلى ر�أ�صهم �للورد كرومر، وفاتحهم في 
مو�صوع �ل�صتيطان �ليهودي في بقعة على �ل�صو�حل �ل�صرقية لخليج �لعقبة 
��لمعروفة باأر�ص مدين�. وحاولت جريدة �لحقيقة ��لناطقة بل�صان يهود 
�صلته  فريدمان  عن  تنفي  �أن   ،1892/2/5 في  �ل�صادرة  �ل�صكندرية� 
باأطماع �لتو�صع �ليهودي، و�أن توؤكد على �أنه مندوب من �ألمانيا يحاول �إيجاد 
�قتد�ء  �لفتوحات  لها طريق  لي�صهل  حمر  �لأ �لبحر  �صو�حل  على  م�صتعمرة 
بالرحالة �لذين مهدو� �لطريق في �إفريقيا. وردت جريدة �لموؤيد على ذلك 
بتلك  فقط  �ل�صتعمار  يريد  ل  �ألماني  �إ�صر�ئيلي  هو  فريدمان  �إن  بالقول: 
ولى،  �إ�صر�ئيل �لأ �أر��صي بني  �إ�صر�ئيل في  �لجهة، بل يريد تاأ�صي�ص مملكة 
لكن هذ� �لم�صروع لم ي�صتمر �أكثر من �صهرين لخ�صية �ل�صلطات �لم�صرية 
تر�ك �لذين ع�صكر جندهم في مكان قريب��12.  من �إثارة �لم�صاكل مع �لأ
كما تكمن فكرة �حتالل �أم �لر�صر��ص �أي�صًا في �لحدود �لتي طلبتها �لحركة 
�لمجل�ص  �إلى   1919 �لعام  �صباط  في  �لمقدمة  مذكرتها  في  �ل�صهيونية 
ولى، وهي  على لموؤتمر �ل�صلح في باري�ص بعد �نتهاء �لحرب �لعالمية �لأ �لأ
�لخريطة �لتي �أطلق عليها �لزعيم �ل�صهيوني �لمعروف و�أول رئي�ص للكيان 

��12 خيرية قا�صمية م�صدر �صابق.
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�ل�صهيوني حاييم و�يزمان »فل�صطين �لتاريخية« وقالت �لمذكرة، �أنها تعتبر 
�صا�ص �لقت�صادي �لالزم للبالد«،  »�أمرً� جوهريًا لالأ �لو�ردة فيها  �لحدود 
وذهبت �إلى �أّن من �لمرغوب فيه �أن ت�صتمل �لحدود �لجغر�فية لفل�صطين 
على �أكبر قدر من �لت�صاع كي »ت�صم �صعبًا ناميًا« كبيرً�. �أما حدود وخطوط 
�لبحر  على  نقطة  عند  �ل�صمال  من  »تبد�أ  يلي:  كما  فهي  �لخريطة  هذه 
�لمتو�صط بالقرب من �صيد�، وتتبع خطوط تق�صيم �لمياه عند �صفوح تالل 
لبنان، وذلك من ج�صر �لكرو�ن �إلى �لبئر �لمو�زية لخط �لتق�صيم بين حو�ص 
و�دي �لقرنة وو�دي �لتيم، ومن هناك تاأخذ �تجاهًا جنوبيًا متبعة �لتق�صيم 
بين �لمنحدر �ل�صرقي و�لغربي لجبل �ل�صيخ �حرمون�، ثم �إلى �لغرب من 
بيت جن تقريبًا وتتجه �صرقًا بعد ذلك متبعة خط تق�صيم مياه نهر �لغنية 
غربي �صكة حديد �لحجاز وينتهي عند خليج �لعقبة، ويتفق على �لحدود في 

�لجنوب مع �لحكومة �لم�صرية، وفي �لغرب يوجد �لبحر �لمتو�صط«���1.
و�يزمان  حاييم  مذكر�ت  في  ورد  ما  �إلى  ن�صير  ذلك  �إلى  �إ�صافة 
�لمو�صومة بـ »�لتجربة و�لخطاأ« في خ�صو�ص �أم �لر�صر��ص ��إيالت� وذلك 
ميركي هاري ترومان، حيث يعتبر و�يزمان �أن  خالل حديثه مع �لرئي�ص �لأ
قبل  �لموقف  تاأزم  حينما  و�أنه  �ل�صهيونية،  �آمال  على  يعطف  كان  ترومان 
�لت�صويت على قر�ر �لتق�صيم كان ترومان �ل�صديق �لوحيد �لذي لم يتزعزع، 
مم �لمتحدة �أن يكون �لنقب  بل ��صتمر في تاأييد �لتق�صيم، و�أنه �أمر وفده في �لأ
هذ�  مذكر�ته حول  في  و�يزمان  كتب  وقد  �لمقترحة.  �ليهودية  �لدولة  في 
ربعاء 19 نوفمبر 1947 ��صتقبلني �لرئي�ص ترومان  مر مايلي: »في يوم �لأ �لأ

���1 عبد �لعال �لباقوري، �لحرية 2008/5/24-18.



42
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

بعطف ولطف �صديدين. وتحدثت �إليه �أوًل عن �لنقب كمجموعة، وباإمكانية 
�لح�صول على �لمياه لري �أر�صه، �إما عن طريق �لمياه �لجوفية �لتي تكثر 
�ل�صمال وفقًا لم�صروع �لودرملك�. ثم  �لمياه من  �أو عن طريق نقل  فيه، 
تحدثت مع �لرئي�ص عن �لعقبة، وقلت له: �إنه �إذ� كان لبّد من تق�صيم �لنقب، 
ر��صي  فيجب �أن يق�صم عموديًا ل �أفقيًا، وبذلك ينال كل فريق جزءً� من �لأ
ن�صيب  من  �لعقبة  تكون  �أن  يجب  ولكن  �ل�صحر�ء،  من  وجزءً�  �لخ�صبة 
�لدولة �ليهودية، ويتابع و�يزمن »و�بتهجت جدً� حينما ر�أيت �لرئي�ص يرجع 
مريكي  �إلى �لخارطة، ويدر�صها بدقة و�هتمام، ثم وعدني �أن يت�صل بالوفد �لأ
في ليك �صاك�ص بهذ� �ل�صدد«، ويختم قائاًل »لقد كان ترومان �صادقًا في 
�لالزمة  �لتعليمات  �أ�صدر  به  �جتماعي  من  قليلة  �صاعات  بعد  نه  لأ قوله 
قر�ر  وجاء  �ليهود«��14.  ن�صيب  من  و�لعقبة  �لنقب  بقاء  لإ مريكي  �لأ للوفد 
�لتق�صيم كما يرغب �ل�صهاينة، �إذ منحهم بغير وجه حق �لمنطقة �ل�صمالية 
�ل�صاحلية  �لمنطقة  وكذلك  �لمياه  م�صادر  من  �لقريبة  وهي  فل�صطين  من 
�لخ�صبة و�صهل بي�صان، و�أعطاهم حلمهم بالنقب، ويبدو �أن �لخبر�ء �لذين 
ميركية  ن �لحكومة �لأ و�صعو� م�صروع �لتق�صيم كانو� من �ليهود �أنف�صهم، لأ
قر�ر م�صروع �لتق�صيم. وحين  كانت ت�صع كامل ثقلها مع �لجانب �ليهودي لإ
�أو�صى �لكونت برنادوت في م�صروعه باإخر�ج �لعقبة من »�لدولة �ليهودية«، 

وكذلك �لنقب قامو� باغتياله في �أيلول �لعام 1948.

حمر، و�لحرب على لبنان و�لمعركة من  ��14 مايكل ت�صو�صودف�صكي، ��صتر�تيجية �لبحر �لأ
�أجل �لنفط، ت: �أحمد ب�صير باكير، 2006/9/12. �لن�ص من�صور على موقع /جلوبال 

ري�صير�ص�.
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�آخر �لمناطق �لتي ت�صقط في قب�صة  �أم �لر�صر��ص ��إيالت�  كانت 
م�صر  من  كل  مع  �لهدنة  �تفاقية  عقد  بعد  ذلك  تّم  وقد  �ل�صهاينة، 
ردن، وذلك بالعملية �لم�صماة »عوفد�«. وفي تفا�صيل عملية �حتالل �أم  و�لأ
�لر�صر��ص ح�صب �لرو�ية �ل�صهيونية: �أنه في �صهر �آذ�ر �لعام 1949��صتعد 
»عوفد�«  عملية  و�أ�صبحت  �إيالت،  لحتالل  جولني  ولو�ء  »هنيكف«  لو�ء 
وكذلك  �ل�صتقالل«،  حرب  »خاتمة  كانت  نها  لأ يام  �لأ مّر  على  م�صهورة 
�لثامن  يوم  �صباح  �لثامنة من  �ل�صاعة  فمنذ  �لم�صهور.  �لحبر  علم  ب�صبب 
�لقوتين  بين  �لودي  �ل�صباق  ي�صبه  ما  �إلى  »عوفد�«  تحّولت عملية  �آذ�ر  من 
�من  �لغربي  �لرتل  �إيالت.  �إلى  �أوًل  �لو�صول  في  �صيفور  من  �لمتقدمتين: 
من  �ل�صمال  �إلى  كم   �50� م�صافة  على  ر�أ�صه  �أ�صبح  �لذي  هنكيف�  لو�ء 
يجاد �ل�صبيل لمرور �صيار�ت �لجيب  �إيالت و�جه عقبات خطيرة و�صعبة لإ
�أو �لم�صاة بين �ل�صخور �لغر�نيتية �أما لو�ء جولني �لذي كان ر�أ�صه في عين 
ياهف على م�صافة ��120 كم من �إيالت، فكانت طريق �لتقدم �صهلة جدً� 
ردني  في عرفا، ولكن في هذه �لمنطقة كانت تتجمع قو�ت من �لجي�ص �لأ
 1949 عام  �آذ�ر  من  �لعا�صر  وفي  �لمتوفرة.  �لمعلومات  ح�صب  �لمختلط 
ردني �لمختلط �ن�صحب من ر�أ�ص �لنقب  وردت معلومات تقول باأن �لجي�ص �لأ
��صتطالع  و�كت�صفت عملية  �لعقبة.  �إلى  قو�ته  ونقل  ��إيالت�  و�أم ر�صر��ص 
وفور ذلك  �أ�صبحت فارغة.  �لر�صر��ص  �أم  �ل�صخرية في  �لمو�قع  �أن  جوي 
قد�م لحتالل �صخور  �نطلقت �صرية خا�صة من لو�ء »هنيكف« �صيرً� على �لأ
ر�أ�ص �لنقب.. وتحرك رجال �ل�صرية بن�صاط وعزيمة وفي �لظهيرة و�صلو� 
ق�صم  وتابع  �لعقبة.  خليج  على  ولى  �لأ للمرة  منه  �أطلو�  �لذي  �لجرف  �إلى 
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من رجال �ل�صرية طريقهم نحو �لخليج. وفي �ل�صاعة �لر�بعة بعد �لظهيرة 
�إلى ثالث بر�كات جميلة كتبت كلمة �صرطة بقربها بثالث  و�صلت �ل�صرية 
ي علم هناك، وهكذ�  نكليزية. ول وجود لأ لغات هي: �لعبرية و�لعربية و�لإ
�أخذ �أحد �لجنود ب�صاطًا �أبي�ص ور�صم عليه نجمة د�وود وخطين وت�صلق قائد 
�ل�صرية �إبر�هام د�ن �برن� على �صارية مرتجلة ورفع �لعلم �لمرتجل. وبعد 
�لمكون من محاربي  ـ  لو�ء »جولني«  ر�أ�ص  و�صل  �لوقت  �صاعتين من ذلك 
خالل  �حتل  �أن  بعد  �إيالت  �إلى  ـ  »جدعون«  كتيبة  ومحاربي  لية  �لآ �لكتيبة 
يام ��صم يطفتا. و�أر�صلت برقية  �لنهار عين رديان �لتي �أطلق عليها مع �لأ
�إلى قيادة �لجبهة جاء فيها: »�نقلو� �إلى حكومة �إ�صر�ئيل �إلى يوم �لهاغانا 
ولو�ء جولني  �لبلماخ هنكيف  لو�ء  �أن  �لعبري  �آذ�ر  من  ع�صر  �لحادي  في 
�صارة �إلى �أن �لجي�ص  يهديان خليج �إيالت �إلى دولة �إ�صر�ئيل«��15. تجدر �لإ
ردني �لذي �ن�صحب من �أم �لر�صر��ص كان عديده ��1800 رجل مجهزين  �لأ
بالدبابات و�لمدفعية �لثقيلة. وكان يقوده �صابط عربي، لكن �لقائد �لعام 
با�صتبد�له ب�صابط بريطاني هو  �لحا�صم  �لوقت  با�صا قام في ذلك  غلوب 
بناء  ين�صحب  لم  لو  ردني  �لأ �لجي�ص  �أن  �لمر�قبون  ويقول  برومي.  �لنقيب 
على تعليمات غلوب با�صا لتمكن من محو �لقوة �ل�صهيونية �لتي لم يتجاوز 
ردني ��صتغر�ب نائب �لو�صيط  عديدها �لـ 200 جندي. وقد �أثار �ل�صلوك �لأ
ردنية لديه بقوله: »لماذ� لم يوقفهم �لجي�ص  �لدولي، �لذي �حتجت �لحكومة �لأ
للحكومة  بان�ص  �لدكتور  جو�ب  بالطبع  قل؟«.  �لأ على  يقاتلهم  �أو  ردني،  �لأ
ردنية� ـ ل�صتر ماء  ردنية لم يكن نهاية �لمطاف. �إذ �أر�صلت ��لحكومة �لأ �لأ

ول، بدون رقم �لطبعة، �ص98-97. �صر�ئيلية، �لكتاب �لأ ��15 �لمو�صوعة �لع�صكرية �لإ
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وجهها ـ �حتجاجًا �آخر �إلى لجنة �لتوفيق �لفل�صطينية، غير �أّن هذه تجاهلته 
�أي�صًا. �أما في �لكيان �ل�صهيوني، فقد �صحكو� من �لحتجاج. لكن بالرغم 
من ذلك �أر�صل بان�ص مر�قبيه، فيما بعد، �إلى �لعقبة، للتحري عن حدوث 
يجدو�  لم  �أنهم  �إلى  فيه  �أ�صارو�  تقريرً�  �لمر�قبون  فرفع  �لنقب،  في  قتال 
و�صّر  و�ليهود.  �لعرب  بين  ن�صبت  �أن معركة  �أو ما يدل على  للقتال  �أثر  �أي 
بان�ص للنتيجة فاأقفل �لق�صية. �أما �ل�صهاينة فقد �أعلنو� فيما بعد، باعتز�ز 
كاذب، �أن �حتالل �لعقبة كان ن�صرً�ً ع�صكريًا ولي�ص نزهة!! وفي يوم �صقوط 
ردني عبد �هلل ر�صالة �صد�قة �إلى �صديقه �إلياهو  �أم �لر�صر��ص كتب �لملك �لأ
�صا�صون ي�صكو له فيها �حتالل �لقو�ت �ل�صهيونية، خالل مفاو�صات رود�ص، 
للنقب حتى �لعقبة، وكذلك كتب �إلى �صرتوك وزير خارجية �لكيان، معتر�صًا 

على �حتالل �لعقبة، فاأجابه �صرتوك قائاًل:
�1 �أنه م�صرور بر�صالة �لملك عبد �هلل.

من  �أر�ص  �أية  باحتالل  �لحق  ولليهود  �أردنية  �أر�صًا  لي�صت  �لنقب   �2
فل�صطين.

�� �حتل �لنقب دون قتال: »لقد �صلم �إلينا«.
ن �لنقب لي�ص �أر�صًا �أردنية. ردن �لحق في �أن يناق�صنا بمو�صوع �لنقب لأ �4 لي�ص لالأ

من. �5 �إذ� لم تقفل �لق�صية فاإنها �صوف ترفع �إلى مجل�ص �لأ
ر�صالة  كانت  بل  فح�صب،  �صلبية  �لوقحة  �صرتوك  ر�صالة  تكن  لم 

تهديد��16.

بحاث  �لأ مركز  ج1،  باهر،  وم�صتقبل  مجيد  ما�ص  �لفل�صطينيون  طنو�ص،  عزت  د.   �16�
م.ت.ف �ص55�-552، 554.
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ردنية من  وللوقوف على تف�صير و�قعي ومنطقي لن�صحاب �لقو�ت �لأ
غير قتال من �أم �لر�صر��ص، لبد من �لعودة �إلى مذكر�ت وزير �لخارجية 
حيث  و�لمو�جهة«  »�لت�صتت  بـ  �لمو�صومة  ريا�ص  محمود  �لر�حل  �لم�صرية 
جاء فيها »�صاعدت �لوليات �لمتحدة �إ�صر�ئيل في �لو�صول �إلى خليج �لعقبة 
و�ل�صتيالء على �أم �لر�صر��ص ��إيالت� بعد توقيع �تفاقية �لهدنة بين م�صر 
و�إ�صر�ئيل«، وذلك �صد رغبة بريطانيا �لتي كانت تود �لمحافظة على �ت�صال 
ردن، �إل �أن �لحكومة  بري بين قو�عدها في قناة �ل�صوي�ص وقو�عدها في �لأ
�صر�ئيل« منفذً�  ميركية، وبذلك �أتاحت »لإ �لبريطانية ر�صخت لل�صغوط �لأ
�لعربية  �لدول  وتهديد  و�آ�صيا  فريقيا  لإ حمر  �لأ �لبحر  طريق  عن  بحريًا 
حمر. وينقل �لر�حل محمود �لريا�ص رو�ية على ل�صان  �لو�قعة على �لبحر �لأ
روؤ�صاء  موؤتمر  في  �أقربها  �لهدى،  �أبو  با�صا  توفيق  ردني  �لأ �لوزر�ء  رئي�ص 
�لحكومات �لعربية �لذي عقد في يناير/كانون �لثاني 1955، عندما قال: 
�لعقبة  خليج  باتجاه  جنوبًا  تقدمها  في  �ليهودية  �لقو�ت  بد�أت  عندما  �إنه 
�لبريطاني  �لمفو�ص  �لوزير  �لر�صر��ص جاءه  �أم  في مار�ص 1949 لحتالل 
�لبرية  �لمو��صالت  ��صتمر�ر  ترى �صرورة  �أن حكومته  له  ليقول  في عمان 
بين م�صر وباقي �لدول �لعربية. وتقترح لذلك �إر�صال كتيبة بريطانية �إلى 
�لحكومة  كانت  �لخليج، حيث  �إلى  �لو�صول  من  �ليهود  لمنع  �لعقبة  مدينة 
�لبريطانية ترغب في �لحتفاظ بخطوط مو��صالتها بين قو�تها في قناة 

ردن و�لعر�ق و�لخليج. �ل�صوي�ص وقو�عدها في �لأ
ردني  �لأ �لعقبة  ميناء  �إلى  فعاًل  و�صلت  �لكتيبة  �أن  �لهدى  �أبو  وقال 
على �أن تتحرك في �لوقت �لمنا�صب لوقف �لتقدم �ليهودي، �إل �أنها ظلت 
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في ميناء �لعقبة دون �أن تتحرك لتنفيذ �لمهمة �لمكلفة بها، بينما ��صتمرت 
�لقو�ت �ليهودية في تقدمها لحتالل �أم �لر�صر��ص، و�أو�صح رئي�ص �لوزر�ء 
للقو�ت  تعر�صه  لعدم  تف�صيرً�  نكليزي  �لإ �لقائد  من  طلب  �أنه  ردني  �لأ
�إذ�  �إل  �ليهودية  �لقو�ت  مع  ي�صتبك  ل  باأن  مكلف  باأنه  فاأجابه  �ليهودية 
�أميركا �صغطت على  �أن  ليكت�صف بعد ذلك  ردنية،  �لأ �عتدت على �لحدود 
�لحكومة �لبريطانية لتغيير �صيا�صتها في �لحرب �ل�صهيونية و�ل�صماح للجي�ص 

�ل�صهيوني باحتالل �أم �لر�صر��ص.
غير �أن ذروة �لحدث في �حتالل �أم �لر�صر��ص، هي في �لمجزرة �لتي 
�رتكبتها �لقو�ت �ل�صهيونية �لمهاجمة �صد �أفر�د و�صباط �ل�صرطة �لم�صرية 
�ل�صهيونية  �لقوة  �أن  من  بالرغم   ،��50� عددهم  �لبالغ  �لمنطقة  في 
�لمهاجمة بقيادة ��صحق ر�بين قد دخلت �لمنطقة دون طلقة و�حدة للتز�م 
�أخبار  عادت  وقد  �لنار.  �إطالق  بوقف  �لقيادة  باأو�مر  �لم�صرية  �ل�صرطة 
وذلك  عربي،  عام  ر�أي  ق�صية  وت�صبح  �ل�صطح  على  لتطفو  �لمذبحة  هذه 
�لعثور  �صالمية  �لإ �لمقد�صات  عمار  لإ ق�صى  �لأ موؤ�ص�صة  �إعالن  �أعقاب  في 
�أورميًا بالر�صا�ص، وت�صم بقايا  على مقبرة جماعية لم�صلمين قتلو� �صنقًا 
م�صاحف و�أ�صلحة بي�صاء في مدينة »�إيالت«. ففي حين تقدم �لنائب طلعت 
�ل�صاد�ت بطلب �إحاطة �إلى رئي�ص مجل�ص �ل�صعب �لم�صري د. فتحي �صرور 
�لقومي،  من  �لدفاع و�لأ �إلى لجنة  به يوم 2008/1/6 موجهًا  لقائه  خالل 
لمناق�صته، �أعلنت �لجبهة �ل�صعبية ل�صتعادة �أم �لر�صر��ص �حتفاظها بوثائق 
هامة توؤكد �أن هذه �لمقبرة دفن فيها ���50 فردً� من قوة حر�ص �لحدود 
�لم�صرية، بعد �أن قتلتهم جماعيًا قو�ت كان يقودها ��صحق ر�بين. حافظ 
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ن�صان قال: �إن �لمنظمة  مين �لعام للمنظمة �لم�صرية لحقوق �لإ �أبو �صعدة �لأ
من  لديها  توفر  ما  تطلب  ق�صى  �لأ وموؤ�ص�صة  �لفل�صطينية  للجهات  �أر�صلت 
معلومات حول �لرفات �لتي عثرو� عليها، وما تجمع لديهم من دلئل، بناء 
لنا  تبين  �إذ�  �لدولي  �لم�صتوى  على  �لمو�صوع  هذ�  ثارة  لإ �صتتحرك  عليه، 
�أم  �أو مدنيين م�صريين. كما بعثت �لجبهة �ل�صعبية ل�صتعادة  �أنها لع�صكر 
عمار  ق�صى لإ �لر�صر��ص بر�صالة �إلى �ل�صيخ علي �أبو �صيخة رئي�ص موؤ�ص�صة �لأ
�صالمية جاء فيها »ننقل �إلى مقامكم ومقام كل �ل�صرفاء في  �لمقد�صات �لإ
تبنته  �لذي  �لم�صوؤول  للموقف  م�صر  في  �صعبكم  وتقدير  �صكر  موؤ�ص�صتكم 
موؤ�ص�صتكم �لموقرة تجاه �لمقبرة �لجماعية �لتي وجدت في �أم �لر�صر��ص 
�لتي  بالمقبرة  �لعبث  دون  للحوؤول  و�صعيكم  ��إيالت�  �لمحتلة  �لم�صرية 
�صمت رفات ع�صكريين �أعدمو� ب�صكل جماعي في عملية »عوفد�«.. وطلبت 
�لجهات  �أمام  �لتحرك  في  ت�صاعدها  �إ�صافية  بمعلومات  مدها  �لجبهة 
�إلى �لجانب �لر�صمي في م�صر  �لقانونية �لمحلية و�لدولية وتوجيه ر�صالة 

ر�صال فريق متخ�ص�ص لفح�ص �لحالة«��17. لإ

��17 فر�ج ��صماعيل، �لعربية نت.
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)2( �حتالل �أم �لر�شر��ش

�لغايات و�لمقا�شد

ور�ء  �لظاهرة،  كما  �لكامنة،  هد�ف  و�لأ و�لمقا�صد  �لغايات  تتعدد 
�حتالل �أم �لر�صر��ص، بين ما هو جيو�صيا�صي وع�صكري و�قت�صادي، يمكن 
�إدر�جها في �صياق �صعي �لكيان �ل�صهيوني �إلى تر�صيم ذ�ته كـ »دولة عظمى 
م�صغرة« �أو »دولة عظمى �إقليمية«. وهناك وثيقتان �صدرتا في مطلع �لعقد 

�لثامن من �لقرن �لمن�صرم، تعك�صان هذ� �لتوجه �ل�صهيوني هما��18:
 ،1981 �لعام  �أو�خر  في  �صارون  �أرئيل  �أعلنها  �لتي  �لوثيقة   :�1�
�إحدى  و�صفتها  وقد  �صارون«.  »خطة  و�صميت  للدفاع،  وزيرً�  كان  حينما 
للثمانينات،  ��صتعد�دً�  يقيم،  �صارون  »�إن  بقولها  �ل�صهيونية  �ل�صحف 
�ل�صمال  وفي  �ل�صين،  �ل�صرق  في  يحّدها:  �لتي  �صر�ئيلية  �لإ �لمبر�طورية 
�لتحاد �ل�صوفياتي، وفي �لغرب �لجز�ئر و�لمغرب، وفي �لجنوب ـ كما يبدو 

ـ كينيا �أو �فريقيا �لجنوبية«.
من  �لأ تهديد  م�صادر  �أخطر  �لعربية  �لمو�جهة  �صارون  جعل 
�ل�صهيوني. وللت�صدي لهذ� �لخطر، و�لتغلب عليه، يرى »�أن م�صالح �إ�صر�ئيل 
ركزت  �لتي  �لمبا�صرة،  �لمو�جهة  منطقة  تتجاوز  و�أحد�ث  بتطور�ت  تتاأثر 
ولى �لتقليدية  �إ�صر�ئيل �نتباهها عليها في �لما�صي. ففيما ور�ء �لد�ئرة �لأ
�إ�صر�ئيل  �هتمامات  تت�صع  �أن  ينبغي  باإ�صر�ئيل،  �لمحيطة  �لمو�جهة  لدول 
�ل�صتر�تيجية لت�صمل مجالين جغر�فيين �آخرين لهما �أهمية �أمنية. وتتعلق 
�صر�ئيلية في �لجزيرة �لعربية، مجلة �لوحدة �لعدد 56. ��18 هيثم كيالني، �ل�صتر�تيجية �لإ



50
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

�لد�ئرة �لثانية بالدول �لعربية �لخارجية �لتي ت�صيف مقدر�تها �لع�صكرية 
�إ�صر�ئيل،  �أمام  �لماثل  �لمبا�صر  �لخطر  �إلى  خطورة  �أكثر  بعدً�  �لمتز�يدة 
بو��صطة  �أو  �لمجابهة،  منطقة  �إلى  مقاتلة  قو�ت  �إر�صال  بو��صطة  �صو�ء 
عمليات جوية وبحرية مبا�صرة ت�صتطيع تنفيذها �صد خطوط �لمو��صالت 

�صر�ئيلية«. �لجوية و�لبحرية �لإ
�ل�صتر�تيجية  للم�صلحة  �لثالث  �لجغر�في  �لمجال  »وي�صمل 
�صر�ئيلية �لدول �لخارجية، �لتي قد توؤثر مكانتها وتوجهاتها �ل�صيا�صية ـ  �لإ
�ل�صتر�تيجية بمقد�ر خطر على �أمن �إ�صر�ئيل �لقومي وبكلمات �أخرى ينبغي 
�صر�ئيل �إلى ما ور�ء �لدول  مني لإ �أن نو�صع مجال �لهتمام �ل�صتر�تيجي و�لأ
حمر،  و�صط وعلى �صو�حل �لبحر �لمتو�صط و�لبحر �لأ �لعربية في �ل�صرق �لأ
بحيث ي�صمل، في �لثمانينات، دوًل مثل تركيا، و�إير�ن، وباك�صتان، ومناطق 

مثل �لخليج �لعربي و�إفريقيا، ول�صيما دول �إفريقيا �ل�صمالية و�لو�صطى«.
�صر�ئيلية« �لتي  ��2 �لوثيقة �لثانية، تكمل خريطة »�لمبر�طورية �لإ
�مبر�طورية  هي  و�إنما  �لمنقر�صة،  �ل�صتعمارية  �لمبر�طوريات  ت�صبه  ل 
من نوع جديد جوهرها �لهيمنة �ل�صيا�صية و�ل�صيطرة �لقت�صادية. عنو�ن 
�ل�صهيوني،  �لمفكر  كتبها  وقد  �لثمانينات«.  في  �إ�صر�ئيل  »خطة  �لوثيقة: 
نكليزية �إ�صر�ئيل  عوديد بنيون ون�صرها في �صباط 1982، وترجمها �إلى �لإ
�صاحاك. تقوم �لوثيقة على عدة مقولت، �أهمها وفي طليعتها مقولة »و�قع 
�لوطن �لعربي« وعلى هذ� �لو�قع ��صتندت �لوثيقة في دعوة �لكيان �ل�صهيوني 
�لدول  »�إنهاء  �أجل  من  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية  طاقاته  جميع  ��صتخد�م  �إلى 
�لعربية وتجزئتها �إلى دويالت طائفية« ل حول لها ول قوة، وتدور في فلك 
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�صر�ئيلية«. ول يفوت �لوثيقة �أن تذكر بم�صير �ل�صليبيين.  »�لمبر�طورية �لإ
ولذ� فاإنها تدعو �لكيان �ل�صهيوني �إلى �ل�صتفادة من هذ� »�لدر�ص �لبليغ« 
�لذي يتلخ�ص ـ ح�صب روؤية �لوثيقة« ـ في �صرورة �ل�صيطرة على �لمقدر�ت 
�لقت�صادية في �لمنطقة، وبخا�صة �لنفط، حتى يتمكن �لكيان �ل�صهيوني 

من �لبقاء ل�صيما »�أنه ل توجد في �لمنطقة قوة موؤهلة للدفاع عنها«.
نجاز�ت  مر �أن طرح هذه �لوثائق جاء بعد �صل�صلة من �لإ �لالفت في �لأ
حققها  �لتي  و�لقت�صادية  و�لع�صكرية  �لجيو�صيا�صية  �لغايات:  �لمتعددة 

�لكيان �ل�صهيوني نتيجة �حتالل �أم �لر�صر��ص: �أبرزها:
�صيوي  ـ ��صتكمال قطع �لتو��صل �لبري بين �لدول �لعربية في �ل�صطر �لآ  1

فريقي. عن نظيرتها في �ل�صطر �لإ
لهذ�  ما  بكل  عربية«،  »بحيرة  حمر  �لأ �لبحر  �أن  فر�صية  على  �لق�صاء  ـ   2
من تد�عيات على �ل�صتر�تيجيات �لع�صكرية لحماية �لحدود �لبحرية 

�صديدة �لمتد�د لم�صر و�ل�صعودية و�ل�صود�ن و�ليمن.
� ـ �إمكانية طرح بديل لقناة �ل�صوي�ص بم�صروع قناة �أم �لر�صر��ص ��إيالت� 
�إلى �لبحر �لميت �أو نظائرها من �لم�صاريع �لم�صتقة من هذه �لفكرة.

خليجًا  كان  �لذي  �لعقبة  خليج  مياه  في  �ل�صهيوني  للكيان  حق  �بتد�ع  ـ   4
مر �لذي يعطي �لفر�صة للكيان  �أردنيًا خال�صًا، �لأ ـ  ـ �صعوديا  م�صريًا 
في  �لخليج  على  �لمطلة  �لدول  من  �أي  مع  زمات  �لأ لخلق  �ل�صهيوني 
فيها  بما  �لبحرية  قو�ته  بم�صتطاع  بات  �أنه  خ�صو�صًا  يريد،  وقت  �أي 

غو��صاته �لنووية �لو�صول �إلى �لعمق �لجغر�في لهذه �لبالد �لعربية.
هد�ف �ل�صتر�تيجية للكيان  حمر لخدمة �لأ 5 ـ �لتمتع بمنفذ على �لبحر �لأ
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فريقية��19. �ل�صهيوني في �صرق وو�صط �لقارة �لإ
6 ـ �إن�صاء �لم�صتودعات �ل�صخمة لتخزين �لنفط �لعربي في �لنقب وخا�صة 
على خليج �لعقبة، ثم �إ�صالة �لنفط في �أنابيب �إلى حيفا وتل �أبيب على 
بي�ص �لمتو�صط، كخطوة �أولى في عملية �لق�صاء على �أهمية  �لبحر �لأ

قناة �ل�صوي�ص.
7 ـ م�صاعفة �لن�صاط �ل�صهيوني في �إفريقية وتوفير عو�مل �لنجاح لخطط 
�لت�صلل �ل�صهيوني للقارة، وذلك عن طريق زيادة �إمكانات خليج �لعقبة 
من جميع �لنو�حي �لع�صكرية و�لقت�صادية و�لعمر�نية ول يتم ذلك �إل 
بتعمير �لنقب �لذي ينتهي طرفه �لجنوبي على خليج �لعقبة حيث ميناء 

»�إيالت« قاعدتهم �لكبرى ونقطة �إنطالقهم �إلى �إفريقية��20.
�أي تحالفات مع  �إقامة  ـ حب�ص م�صر ور�ء حدودها، وبالتالي منعها من   8
بقية �لعالم �لعربي، قفزً� فوق �لكيان �ل�صهيوني خ�صو�صًا مع �صوريا 
بالذ�ت ثم مع �ل�صعودية و�لعر�ق، وذلك عبر تو�صيع �لعازل �ل�صحر�وي، 
�لذي لبّد له �أن ي�صمل �صيناء �لم�صرية، و�أي�صًا منطقة �لنقب. �إذ حين 
تقبع م�صر ور�ء حدودها وتترك �لكيان �ل�صهيوني و�صاأنه فاإنه يتمكن 
من �أن يعطي لنف�صه كل �لمز�يا �لمتوفرة ��صتر�تيجيًا لم�صر »تلك �لتي 
�أي  �لدنيا«،  في  بلد  �أهم  باأنها  م�صر  لو�صف  بونابرت  نابليون  دفعت 
تعطيل عبقرية �لمكان �لم�صري ح�صب و�صف �لر�حل جمال حمد�ن 

وهي:

��19 خالد يو�صف، م�صدر �صابق.
��20 مايكل ت�صو�صودوف�صكي، م�صدر �صابق.
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�أ ـ �لموقع �لمتو�صط بين �لقار�ت �لثالثة ��أوروبا و�فريقيا و�آ�صيا�.
حمر،  بي�ص �لمتو�صط �إلى �لبحر �لأ ب ـ �لبرزخ �لو��صل من �لبحر �لأ
بحيث يمكن �أن ُتحفر فيه قناة ت�صاهي قناة �ل�صوي�ص، �أو تمتد عليه خطوط 
�صكك حديدية �أو خطوط �أنابيب لنقل �لبترول �وكان تحقيق ذلك �لهدف هو 
�صر�ئيلية حتى بعد عقد �تفاقية �لهدنة  ول ور�ء م�صارعة �لقو�ت �لإ �لد�فع �لأ

�إلى �حتالل منطقة »�أم �لر�صر��ص«، وهي مو�صع ميناء �إيالت �ليوم«��21.

زمات! 2000-2001، �لم�صرية  ��21 محمد ح�صنين هيكل، كالم في �ل�صيا�صة: عام من �لأ
للن�صر �لعربي و�لدولي ط�= �صبتمبر 2001، �ص256-255.
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حمر في اال�ستراتيجية ال�سهيونية البحر االأ
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حمر �صر�ئيلي« لمنظومة �أمن �لبحر �لأ ختر�ق »�لإ »�إيالت« �لإ
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حمر )1( �لبحر �لأ

في �ل�شتر�تيجية �ل�شهيونية

حمر، وتاأمين منفذ بحري  �إلى موقع على �لبحر �لأ م�صاألة �لو�صول 
�آخر، طرحت نف�صها بقوة منذ �لعقد �لثالث من �لقرن �لفائت. وكان �ل�صوؤ�ل 
�لمطروح �أمام قيادة �ل�صتيطان �ل�صهيوني: هو كيف يمكن تحقيق �لهدف 
�أن  يمكن  هام  �آخر  بحري  منفذ  على  �ل�صيطرة  في  �لمتمثل  �ل�صهيوني 
يحقق مز�يا �صيا�صية و��صتر�تيجية، �أي مر��صي للقو�فل �لتجارية �لتي تنقل 
�لب�صائع �إلى »�إ�صر�ئيل« بعد ولدتها ومنها، وتكون قو�عد ع�صكرية بحرية 
�إلى �لدول �لمعادية��22، ومن �لمعروف  ت�صتخدم كنقطة �نطالق ع�صكري 
حمر هي ثمان عربية، ثم �ثيوبيا بعد �حتالل  �أن �لدول �لم�صاطئة للبحر �لأ
�ل�صومال وكذلك �لكيان �ل�صهيوني، وت�صكل �ل�صو�حل �لعربية فيه ما ينوف 
على 90.2% من مجموع �صو�حله، وهو ذو موقع ��صتر�تيجي هام، و�ل�صر�ع 
بعاد، ي�صمل قوى ودوًل من �لجزيرة �لعربية و�لم�صرق �لعربي  فيه متعدد �لأ
حمر هو �أي�صًا ممر �لنفط من �لخليج �إلى  و�فريقيا ودوًل عظمى. و�لبحر �لأ
�أوروبا عبر باب �لمندب وقناة �ل�صوي�ص، وهو �لذي ي�صل �لبحر �لمتو�صط 
قربه من حقول  �أي�صًا من  �ل�صتر�تيجية  �أهميته  وتنبع  �لهندي.  و�لمحيط 
�لنفط في �لخليج �لعربي، ومن كونه ممرً� لها، ومن موقعه �لجغر��صيا�صي، 

رئا�صة  �إ�صد�ر  وتاريخية  جغر�فية  در��صة  ��لنقب�  �إيالت  �إلى  د�ن  من  �إ�صر�ئيل   �22�
�صر�ئيلي، ج1 �ص69-68، 1964. ركان �لعامة و�صعبة �لثقافة، جي�ص �لدفاع �لإ �لأ
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ولية في �فريقيا. وقربه من م�صادر �لمو�د �لأ
�لقت�صادية  كما  و�ل�صتر�تيجية،  �لجيو�صيا�صية  �لمميز�ت  هذه 
وفيها  �ل�صهيونية،  بالعقيدة  �لمرتبطة  �ل�صهيونية  �لتو�صعية  �صهية  �أثارت 
مقولت تاريخية ودينية تر�صم حدودً� لـ »�إ�صر�ئيل �لكبرى« تمتد من �لنيل 
ردن  و�لأ و�لعر�ق  ولبنان  �إلى فل�صطين، �صورية  �إ�صافة  �لفر�ت، وت�صم  �إلى 
�لحدود  عر�ص  عر�صه  �ل�صعودية،  �لعربية  من  وجزءً�  م�صر،  من  وجزءً� 
�إلى جنوبي �لمدينة �لمنورة، ومعه ذلك  ـ �ل�صعودية، وطوله يمتد  ردنية  �لأ
حمر، وفيه قناة �ل�صوي�ص وخليج �لعقبة���2.  �لجزء �ل�صمالي من �لبحر �لأ
��صتر�تيجية  في  هامًا  ومرتكزً�  �أ�صا�صية  بوؤرة  ي�صكل  حمر  �لأ �لبحر  �أن  �أي 
ول، ونقل  �لكيان �ل�صهيوني �لجزيرية، �لقائمة على تجاوز دول �لطوق �لأ
نظام  نه  لأ ذلك  �لذر�ئع،  مفهوم  �إلى  �لدفاع  مفهوم  من  ولى  �لأ ف�صلية  �لأ
�صلوب. ول يعني هذ� �أن نظام �لذر�ئع ل ينطبق على دول  وقائي، ��صتباقي �لأ
�لطوق، و�إنما يعني �أن �ل�صتر�تيجية �لدفاعية ونظام �لذر�ئع فاعالن في 
ول، في حين �أن نظام �لذر�ئع وحده فاعل فيما ور�ء ذلك.  نطاق �لطوق �لأ
وبناء على هذه �ل�صتر�تيجية فاإن �لكيان �ل�صهيوني يرى في �أي حدث هام 
ي�صكل  �ل�صهيونية،  �ل�صتر�تيجية  في  توؤثر  ين�صئ عو�مل  �أو  تغييرً�،  ي�صبب 
�أو ذريعة للتدخل. ولم يخف �لم�صوؤولون �ل�صهاينة مطامعهم  �صببًا مبررً� 
في �لجزيرة �لعربية، من خالل معالجتهم مو�صوعات محددة. فعن ثورة 
�إ�صر�ئيل  �ليمن �لعام 1962 قال �لجنر�ل ��صحق ر�بين في مذكر�ته: »�إن 
لي�ص  قب�صتها  �إحكام  ومن  �لجزيرة،  على  �صيطرة م�صر  تخ�صى من  باتت 

���2 هيثم كيالني، م�صدر �صابق.
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و�أ�صاف  حمر كله«.  �لبحر �لأ و�إنما على �لمالحة في  على �لنفط فح�صب، 
»لقد كان على �إ�صر�ئيل �أن تتحرك حتى ل تقع �لجزيرة في قب�صة م�صر« 
�لفكرة  في  �لجزيرة  ل�صتر�تيجية  �لمبكرة  رها�صات  �لإ على  �لعثور  لكن 
 1904 �لعالمية  �ل�صهيونية  �لمنظمة  موؤ�ص�ص  هرتزل  ثيودور  �صاغها  �لتي 
بقوله »�إن مايلزمنا لي�ص �لجزيرة �لعربية �لموحدة، و�إنما �لجزيرة �لعربية 
مار�ت �ل�صغيرة �لو�قعة تحت  �ل�صعيفة �لم�صتتة �لمق�صمة �إلى كثير من �لإ

�صيادتنا و�لمحرومة من �إمكان �لتحاد �صدنا«��24.
�لكيان  �رتكز  حمر،  �لأ �لبحر  على  �ل�صيطرة  في  مطامعه  ولتبرير 
وفق  ت�صنيفها  يمكن  و�لذر�ئع،  �لدعاوي  من  مجموعة  على  �ل�صهيوني 

تي: �لآ

1 ـ الدعاوي التاريخية
�ل�صهيونية  �لحركة  �أو�صاط معينة في  بد�أت ترددها  �لدعاوي  هذه 
�أ�صا�صًا بزعامة فالديمير  ومنها �أحز�ب دينية وزعامة �لخط �لت�صحيحي 
حمر كان في �لما�صي بحيرة  جابوتن�صكي. وتنطلق من دعوى �أن »�لبحر �لأ
�ل�صاحل  ��أوفير�  قا�صدة  �صليمان  د�وود  �أ�صاطيل  عبابها  تمخر  يهودية 
فريقيا، و�أن �صليمان كان �أول من �أقام ميناء ع�صيون جابر �لذي  �ل�صرقي لإ

عرف لحقًا با�صم �إيالت«��25.
�أكثر من منبر �صهيوني على  ول تزل هذه �لدعاوي تتردد من فوق 

��24 �لم�صدر �ل�صابق.
��25 �إ�صر�ئيل من د�ن �إلى �إيالت، م�صدر �صابق �ص45-40.
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باحثين  عن  ت�صدر  ��صتر�تيجية  ودر��صات  �صيا�صية  وندو�ت  خطب  �صكل 
مر بالموؤرخ و�لفيل�صوف ي�صر�ئيل يلد�د حد �ل�صت�صهاد  �صهاينة، وقد بلغ �لأ
بالكثير من ن�صو�ص �لعهد �لقديم لكي يثبت وبلغة تجافي �لعلم و�لمنطق 
حمر كان بحرً� يهوديًا في �لما�صي و�صيبقى كذلك في �لوقت  �أن �لبحر �لأ

�لحا�صر.

2 ـ الدعاوي اال�ستراتيجية
و�أجهزتها  �ل�صهيونية  �أو�صاط و��صعة وموؤثرة د�خل �لحركة  عمدت 
حمر، و�لتي تتج�صد في  �لتنفيذية �إلى �إبر�ز �لمز�يا �ل�صتر�تيجية للبحر �لأ
فالت من �لح�صار و�لنتقال من مو�قع �لدفاع �إلى مو�قع �لهجوم. ومن  �لإ
حمر منذ  و�صاط على �لبحر �لأ هنا كانت �لمكانة �لهامة �لتي علقتها هذه �لأ
قامة �لكيان �ل�صهيوني على �أر�ص  �لمر�حل �لمبكرة للتخطيط �ل�صهيوني لإ
�ل�صيطرة  تمكنا من  »لو  �لقول  �إلى  بين غوريون  �أدى  �لذي  مر  �لأ فل�صطين 
�صور  مو�جهة  من  �صنتمكن  فاإننا  حمر  �لأ �لبحر  في  هامة  مو�قع  على 
�لح�صار �لعربي بل و�لنتقال �إلى محاولة �لنق�صا�ص عليه«��26. وقد نوه بن 
غوريون �لذي كان يتولى �صوؤون �لدفاع في �لوكالة �ليهودية باأهمية �لمز�يا 
حمر بالن�صبة �إلى �لدولة �ليهودية م�صتقباًل، و�نتهى  �ل�صتر�تيجية للبحر �لأ
في تقييمه لتلك �لمز�يا �إلى �لقول »�إن �صيطرة �إ�صر�ئيل على نقاط في �لبحر 

�لكريم  عبد  حلمي  عن  نقاًل   ،1044 عدد   ،1954/10/7 عدد  هزه،  هعولم  مجلة   �26�
حمر في �لما�صي و�لحا�صر  �لزعبي، �ل�صتر�تيجية �ل�صهيونية لل�صيطرة على �لبحر �لأ

و�لم�صتقبل.
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ن هذه �لنقط �صت�صاعد �إ�صر�ئيل على  حمر �صتكون ذ�ت �أهمية ق�صوى، لأ �لأ
�لفكاك من �أية محاولة لمحا�صرتها وتطويقها كما �صت�صكل في ذ�ت �لوقت 
قاعدة �نطالق ع�صكري لمهاجمة �أعد�ئنا في عقر د�رهم قبل �أن يبادرو� 
�صتر�تيجية للبحر  همية �لإ �إلى مهاجمتنا«��27. وي�صير �لمالحظون ب�صدد �لأ
�ل�صهيونية،  �صتر�تيجية  �لإ �لدعاوى  �أتباع  و�أدركها  فهمها  كما  حمر،  �لأ
باإن�صاء  قر�ره  �تخاذ  �إلى  غوريون  بن  وخا�صة  بهوؤلء،  حدت  �لتي  �لدو�فع 
خ�ص في �لمقاطعة  مجموعة من �لم�صتعمر�ت في منطقة �لنقب، وعلى �لأ
�أقيمت خالل �لمرحلة  �أن هذه �لم�صتعمر�ت  �لقريبة من �لبحر، ومعروف 
�لر�بعة  �ل�صتيطانية  �لمرحلة  وفي   ،�1942 �19�9ـ  �لثالثة  �ل�صتيطانية 
�لنقب  في  و�حدة  ليلة  م�صتعمر�ت��28 خالل  �صبع  �أقيمت   �1947 ��194ـ 

حمر��29. كخطوة عملية على طريق �لو�صول �إلى �لبحر �لأ

3 ـ الدعاوى الجيوبولتيكية واالقت�سادية
و�صاط  فالأ �صتر�تيجية،  �لإ �لدعاوى  مع  متد�خلة  �صك  بال  وهي 
�لمز�يا  على  �ل�صهيوني،  �لكيان  قيام  قبل  من  حتى  ركزت،  �ل�صهيونية 
يمكن  عبره  �إذ  حمر.  �لأ �لبحر  على  �ل�صيطرة  حالة  في  تحقيقها  �لممكن 
�لو�صول �إلى �آ�صيا و�أفريقيا، و�حتالل موقع عليه ي�صهم في خلق حاجز ب�صري 

�لكريم  عبد  حلمي  عن  نقاًل  �ص116ـ121ـ  �لتحدي،1957،  �أعو�م  غوريون  بن   �27�
�لزعبي.

��28 ـ �إ�صر�ئيل من د�ت �إلى �إيالت، مرجع �صابق، �ص28ـ �2. 
نقاًل عن حلمي  �لهامة �ص92ـ96،  �لعبري ومر�حله  �أريه، �ل�صتيطان  : يهو�صاع ين   �29�

عبد �لكريم �لزعبي.
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و��صتيطاني وجغر�في يعزل �لم�صرق �لعربي عن مغربه مع ما يترتب على 
ذلك من �آثار �إ�صتر�تيجية و�قت�صادية و�صيا�صية. ومنه تنطلق تجارة �لدولة 
ولية �لتي  �إلى �أ�صو�ق �أفريقيا و�آ�صيا لت�صريف منتجاتها و��صتير�د �لمو�د �لأ

تحتاج �إليها.
و�صاط �ل�صهيونية �لتي رددت مثل هذه �لدعاوى كانت تدرك ما  �لأ
�لعقبة من مناجم ومعادن وثرو�ت  �لمجاورة لخليج  �لنقب  تحويه منطقة 
در��صات  �إلى  ��صتند  و�إنما  فر�غ  من  در�ك  �لإ هذ�  ين�صاأ  ولم  و�إمكانيات. 
ميد�نية �أعدت في �لثالثينات من قبل خبر�ء وعلماء ومر�كز بحوث علمية 
�صهيونية. فوجود مثل هذه �لثرو�ت و�لمعادن و��صتغاللها يحتاجان �إلى ميناء 

حمر من �أجل ت�صديرها �إلى �أ�صو�ق في �إفريقيا و�آ�صيا. على �لبحر �لأ
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)2( �لكيان �ل�شهيوني يمرحل

حمر  �إ�شتر�تيجية �ل�شيطرة على �لبحر �لأ

�صتر�تيجية مر�حل عدة ما�صية وحا�صرة وم�صتقبلية  �جتازت تلك �لإ
بالموقف  تم�ص  �أن  غير  من  �لمر�صومة  و�لخطط  للمهام  تق�صيمًا  تت�صمن 

�ل�صتر�تيجي، وهذه �لمر�حل هي:
�لمر�حل هي:

ولى: تاأمين راأ�س الج�سر المرحلة االأ
 وتتمثل في تاأمين ر�أ�ص ج�صر في جزء من خليج �لعقبة على �صاحل 
بد�أ  �لر�صر��ص،  �أم  على  �ل�صيطرة  فبعد  ��9.5كم.  طوله  حمر  �لأ �لبحر 
عن  تنم  �لت�صريحات  من  �صيل  �ل�صهاينة  �لم�صوؤولين  �أل�صنة  على  يتردد 
وقد  مر�حل.  على  لينفذ  له  يعد  �لبحر  في  ��صتر�تيجي  �صهيوني  تحرك 
عبر بن غوريون عن ذلك في ت�صريح له �أو�خر �لعام 1949 �أمام عدد من 
�أ�صبحت  وقد  �إيالت  فيه  نرى  بيوم  نحلم  »�إننا  �ل�صهيوني  �لجي�ص  �صباط 
حمر لت�صل  ميناًء رئي�صيًا تنطلق منه �أ�صاطيل د�ود لتمخر عباب �لبحر �لأ
ق�صى و�إلى �أي مكان في �آ�صيا و�إفريقيا،  �إلى �صرق �إفريقيا و�إلى �ل�صرق �لأ
حاملة تجارتها �إليها وعائدة �ألينا محملة بما نحتاج �إليه من مو�د �أولية«. 
و�أ�صاف: »�إننا محا�صرون من �لبر، و�لبحر هو طريق �لمرور �لوحيد �إلى 
�إليه  توجه  رئي�صيًا  هدفًا  �إيالت  تطوير  و�إن  بالقار�ت،  و�لت�صال  �لعالم 
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�ل�صهيوني  �لكيان  عمد  �ل�صهيونية،  �صتر�تيجية  بالإ وعماًل  خطو�تنا«���0. 
و�صاط  �إلى �إقامة مدينة �إيالت و�إن�صاء ميناء في هذه �لمدينة وقد عولت �لأ
�ل�صهيونية على ميناء �إيالت كثيرً�، حيث حر�صت على تطويره لي�صبح �أحد 
�لمو�نئ �لرئي�صية بعد ميناء حيفا على �لبحر �لمتو�صط. ويرجع ذلك �إلى 
ت�صور �صهيوني موؤ�ده« �إن هذ� �لميناء يجب �أن يكون في م�صتوى �لطموحات 

�صر�ئيلية ب�صاأن �لتعامل مع �آ�صيا و�أفريقيا«���1. �لإ

المرحلة الثانية: تعزيز راأ�س الج�سر
�لعربي  �ل�صر�ع  �صعيد  على  كثيرة  تطور�ت  �لمرحلة  هذه  �صهدت 
�لقو�ت  ��صتيالء  فبعد  حمر.  �لأ �لبحر  �صاحة  في  وخا�صة  �ل�صهيوني  ـ 
�ل�صهيونية على بلدة �أم �لر�صر��ص، �صعرت عدة دول عربية وخا�صة م�صر 
مر �لذي  ردن �أنها في مو�جهة خطر �صهيوني م�صتفحل، �لأ و�ل�صعودية و�لأ
دفع بال�صلطات �لم�صرية �إلى �لت�صال بالحكومة �ل�صعودية من �أجل منحها 
�لعقبة  خليج  مد�خل  في  تتحكم  همية  �لأ من  كبير  جانب  على  جزيرتين 
وهما جزيرتي تير�ن و�صنافير. وعلى �أثر �لتو�صل �إلى �تفاق بين �لجانبين 
وو�صع �ل�صعودية هاتين �لجزيرتين تحت ت�صرف م�صر، لجاأت �ل�صلطات 
باأ�صلحة  مزودة  م�صرية  قو�ت  ر�بطت  حيث  تح�صينهما،  �إلى  �لم�صرية 
م�صادة للطائر�ت في �صرم �ل�صيخ و�لجزيرتين �لمذكورتين، كما تمَّ �إ�صناد 

جر�ء�ت �لع�صكرية باإجر�ء�ت �أخرى �أهمها: وتعزيز هذه �لإ

���0، عبد �لباري عبد �لرز�ق �لنجم، خليج �لعقبة وم�صائق تير�ن 1968 �ص76ـ77. 
���1 ـ �لم�صدر �ل�صابق،�ص79.



65
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

�لمياه  تحديد  على  ين�ص   1951/1/15 في  مر�صوم  �إ�صد�ر   �1
�لمر�صوم  وحدد  �لبحر  �تجاه  في  بحرية  �أميال  ب�صتة  �لم�صرية  قليمية  �لإ

�لميل �لبحري ب  1850 متر.
وز�رتي  مو�فقة  ويعد  �لم�صرية،  �لمو�نئ  م�صلحة  �إعالن   �2
�لخط  غرب  �لو�قعة  �ل�صاحلية  �لمياه  منطقة  �إنًّ  و�لحربية،  �لخارجية 
ل  محظورة  منطقة  ن�صر�ني�،  و�ر�أ�ص  محمد�  �ر�أ�ص  بين  ما  �لمو�صل 
موجه   1950 ل�صنة   ��9� رقم  من�صور  �صدر  كما  فيها،.  �لمالحة  يجوز 
�لتي طبقت في �صاأن �لمالحة  جر�ء�ت  �ل�صركات �لمالحية يو�صح �لإ �إلى 
جر�ء�ت �إلى �إحباط  و�لمرور في مدخل خليج �لعقبة.���2 وقد �أدت هذه �لإ
�لمحاولت �ل�صهيونية ل�صتخد�م ر�أ�ص �لج�صر �لذي �حتله �ل�صهاينة على 
ذلك،  من  �لرغم  وعلى  لكن  �صعدة.  �لأ كافة  على  حمر  �لأ �لبحر  �صاحل 
و��صل �لكيان �ل�صهيوني عملية تطوير �إيالت �لمدينة و�لميناء و�لقاعدة. 
وفي ذ�ت �لوقت كانت �ل�صتعد�د�ت تجري على قدم و�صاق من �أجل فر�ص 
حمر كممر  �صر�ئيل« حق ��صتخد�م �لبحر �لأ �أمر و�قع على �لعرب يقر »لإ
دولي. وتك�صف بع�ص �لم�صادر �ل�صهيونية �إن �لكيان �ل�صهيوني بد�أ منذ 
�أجل  �ل�صيخ من  �صرم  �إلى منطقة  ��صتطالع  دوريات  باإر�صال   195� �لعام 
�ل�صيطرة  ومحاولة  و�صنافير،  تير�ن  لجزيرتي  �إجتياح  لعملية  عد�د  �لإ
بارزوهار  ميخائيل  د.  �أ�صار  �لمعنى  هذ�  وفي  �لمالحة.  لتاأمين  عليهما 
�إلى حقيقة خطيرة وهي »�إن بن غوريون �أمر بال�صتعد�د لمهاجمة منطقة 

�لعربية،  و�لدر��صات  �لبحوث  معهد  �لعقبة،  خليج  م�صكلة  �صلطان،  حامد  د.   ��2�
1966ـ�1967 �ص 20ـ24.
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كان  �لذي  �لهجوم  هذ�  »�إن  و�أ�صاف   »1954 تير�ن  وم�صيق  �ل�صيخ  �صرم 
متوقعًا �أن ي�صن في عام 1954، �أرجئ �إلى عام 1955«����. وقد �تت �لكيان 
�ل�صهيوني �لفر�صة �لذهبية عام 1956 عندما �تفق مع فرن�صا وبريطانيا 
على �صن حرب �صد م�صر في نطاق �لعدو�ن �لثالثي. وكان ��صتر�ك �لكيان 
�ل�صهيوني في هذه �لعملية يهدف من بين ما يهدف �إليه، �إلى تاأمين ر�أ�ص 
�لج�صر �لذي �أقامه في خليج �لعقبة وتطويره عن طريق ��صتخد�مه كممر 

مائي دولي.
�إلى  �ل�صيخ  �صرم  على  �صيطرته  بعد  �ل�صهيوني  �لكيان  عمد  وقد 
وكذلك  تير�ن،  خليج  على  �صلومو«  »مفر�ت�ص  �صليمان  خليج  �إ�صم  �إطالق 
على منطقة �صرم �ل�صيخ �لتي �صميت ب  »�إقليم �صليمان« و»مرحاف �صلومو«. 
�أر�د �لكيان �ل�صهيوني من هذه �لت�صمية تاأكيد ما يزعمه من دعاوى  وقد 
تاريخية«، وما هو �أبعد من ذلك �أي�صًا، وهو فر�ص �أمر و�قع على م�صر �أوًل 
حمر. وبالفعل فقد ��صتطاع  ثم على بقية �لدول �لعربية �لم�صاطئة للبحر �لأ
�لكيان �ل�صهيوني من خالل �صيطرته على �صرم �ل�صيخ وخليج تير�ن تاأمين 
حمر. وحتى بعد �لن�صحاب من �صرم �ل�صيخ وتير�ن  منفذ له في �لبحر �لأ
و�صيناء، ظل هذ� �لمنفذ مفتوحًا بعد رفع �لح�صار، عندما ر�بطت �لقو�ت 
�لدولية في منطقة �صرم �ل�صيخ لتاأمين �صالمة وحرية �لمالحة في م�صائق 

تير�ن وخليج �لعقبة. 
�إثر  �صيناء  من  �ل�صهيوني  �لكيان  �ن�صحاب  �أن  �إلى  �صارة  �لإ تجدر 

�حتاللها �لعام 1956، كان لقاء منحه ثالثة ترتيبات هي:
���� ـ مجلة هعولم هازيه 1957/10/28، نقاًل عن حلمي عبد �لكريم �لزعبي.
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�أ ـ وعد م�صر بالمتناع عن �لقيام باأي عمل »عد�ئي« �صد »�إ�صر�ئيل« ولم 
ي�صتثن �لت�صلل.

�لدولية  �لطو�رئ  قو�ت  مو�فقة م�صر على وجود وحد�ت �صغيرة من  ـ  ب 
في نقاط ��صتر�تيجية على طول حدودها مع فل�صطين �لمحتلة بما في 

ذلك �صرم �ل�صيخ عند مدخل خليج �لعقبة.
دون  �ل�صفن،  لجميع  �لمالحة  حرية  ب�صمان  �لبحرية  �لدول  من  وعد  ـ  جـ 

�لنظر �إلى جن�صيتها، �أو �صحنتها في م�صائق تير�ن.
�لمتحدة  مم  �لأ جانب  من  وفعالة  �صريحة  �صمانات  �أي  تقدم  ولم 
وكان  د�ئمة،  ب�صورة  �لترتيبات  هذه  م�صر  تر�عي  باأن  �لكبرى،  �لدول  �أو 
�ل�صمان �لوحيد ـ �إذ� �صح ذلك ـ هو �لإعالن �لذي �أ�صدرته حكومة �لكيان 
�ل�صهيوني من جانب و�حد، باأنها �صوف تعتبر �إغالق م�صائق تير�ن ��صببًا 
�لرد....  في  نف�صها حرة  �صتعتبر  فاإنها  �لإغالق،  و�أنه في حالة  للحرب�، 
مر. وبعد ذلك بقليل �أو�صحت م�صر �أنها ت�صر  بالقوة �لم�صلحة �إذ� لزم �لأ
�أنها  ـ  محمودة  ب�صر�حة  ـ  �أعلنت  ولكنها  �لحرب،  حالة  على  بقاء  �لإ على 
�صتمتنع عن مهاجمة »�إ�صر�ئيل« ما لم تتاأكد من �لن�صر، ولي�ص قبل ذلك. 
وقد ظلت �لمالحة متاحة في �لم�صائق��11 عامًا تقريبًا، ولم تقع �أي �أعمال 

خرى تتعر�ص للهجمات���4. تخل بذلك، حتى عندما كانت �لحدود �لأ
وبفعل هذه �لنتائج بد�أ ميناء �إيالت ي�صهد حركة ن�صاط غير عادية 
�لدول  �إلى  �ل�صهيونية  �لب�صائع  حاملة  وتغذو  �إليه  تروج  �ل�صفن  وبد�أت 
هذه  في  �ل�صهيونية  �صتر�تيجية  �لإ ��صتطاعت  وقد  �صيوية.  و�لآ فريقية  �لإ
./http// databank. Madarceter.org 232008/12 ـ (34)
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�لمرحلة �أن تحقق �لنتائج �لتالية:
خليج  في  ل  مائي  ممر  �إلى  ليتحول  �لج�صر  ر�أ�ص  وتو�صيع  تطوير  1ـ 
حمر. وقد ��صتغل �لكيان �ل�صهيوني  �لعقبة فح�صب بل على �متد�د �لبحر �لأ
و�لممر�ت  �لم�صائق  عبر  �لمالحة  في  بحقه  دعاء  لالإ كمبرر  �لوجود  هذ� 
دعاء بوجود  خرى كم�صيق باب �لمندب. هذ� بالطبع �إلى جانب �لإ �لعربية �لأ
م�صالح له في هذه �لمنطقة يحق له �لدفاع عنها و�لتدخل بدعوى حماية 
دعاء�ت �ل�صهيونية  هذه �لم�صالح في حالة تعر�صها للخطر، ولقت هذه �لإ
دعمًا وم�صاندة و��صعين من قبل �لدول �لغربية، حيث �أدعت هذه �لدول �أن 
خليج �لعقبة يعتبر ممرً� دوليًا ينبغي �صمان حرية �لمالحة فيه ���5. وعلى 
�أثر ذلك د�ر جدل و��صع بين م�صر و�لدول �لغربية �لتي تقف خلف �لكيان 
�ل�صهيوني، حيث حر�صت م�صر على تاأكيد حقها في ممار�صة �صيادتها على 
مياهها و�أر��صيها. وهكذ� ��صتثمر �لكيان ترتيبات ما بعد �ن�صحابه من �صيناء 
فريقية. وكانت  ول مرة مع �لدول �لإ وتير�ن من �أجل ت�صيير خطوط بحرية لأ
�أول باخرة �صهيونية قد �أبحرت من ميناء �إيالت في 8/�/1957 بعد مر�بطة 
قو�ت �لطو�رئ �لدولية في م�صيق تير�ن.���6. �صهدت �إيالت منذ ذلك �لوقت 
فريقية تنال ��صتقاللها.  حركة ن�صاط و��صعة، ل�صيما بعد �أن �أخذت �لدول �لإ
�صتر�تيجية  �لإ من  �لمرحلة  هذه  �أنجز خالل  ما  �إن  �لقول  وق�صارى 
حمر ��صتهدف تعزيز ر�أ�ص �لج�صر ودعمه ليتحول �إلى  �ل�صهيونية في �لبحر �لأ

حمر. منفذ بحري يك�صبه حق �لمالحة في خليج �لعقبة وفي عر�ص �لبحر �لأ

���5 ـ حامد �صلطان مرجع �صابق، �ص24.
���6 ـ عبد �لباري عبد �لرز�ق،مرجع �صابق. 
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فق القومي ال�سهيوني  المرحلة الثالثة: في الربط بين االأ

حمر والبحر االأ
بد�أت هذه �لمرحلة قبل عدو�ن حزير�ن 1967 و�متدت حتى حرب 
ت�صرين �197 في هذه �لمرحلة ��صتكمل �لكيان �ل�صهيوني ��صتعد�د�ته من 
هذه  بد�أت  وقد  حمر.  �لأ �لبحر  من  �أخرى  �أجز�ء  على  �صيطرته  مد  �أجل 
�ل�صتعد�د�ت عام 1965 عندما ح�صد �لكيان معظم جي�صه في �لنقب و�إيالت، 
ركان في  و�أجرى �أكبر مناورة ع�صكرية �أ�صرف عليها ��صحق ر�بين رئي�ص �لأ
ذلك �لحين، وقد بّين �لهدف منها بقوله »نحن مقدمون على جولة تعد من 
�أخطر و�أهم �لجولت �لتي خ�صناها و�لتي قد توؤدي نتائجها وب�صكل حا�صم 
�إلى تحول �إ�صر�ئيل �إلى قوة �إمبر�طورية«.���7 يت�صح من ذلك �أن �لتخطيط 
لل�صيطرة على منطقة �صرم �ل�صيخ وم�صائق تير�ن و�أهد�ف �أخرى قد �صبق 
�إعالن �لرئي�ص �لر�حل جمال عبد �لنا�صر في 1967/5/22م �إغالق خليج 
�صتر�تيجية  �لعقبة في وجه �لمالحة �ل�صهيونية، وحظر مرور �لب�صائع �لإ
�صهيونية.  غير  �صفن  على  كانت  ولو  �ل�صهيوني،  �لكيان  �إلى  �لمتجهة  فيه 
�صد   1967/6/5 في  عدو�نه  �ل�صهيوني  �لعدو  �صن  ذلك  من  �نطالقًا 
ثالث دول عربية، وتمكن �لعدو خالله من �ل�صيطرة على �ل�صاحل �ل�صرقي 
ل�صيناء و�لجزر �لو�قعة في �لمدخل �ل�صمالي، تير�ن و�صنافير، وجزء من 
خليج �ل�صوي�ص، كما ��صتطاع �ل�صيطرة على روؤو�ص ج�صور جديدة في �لبحر 
حمر لم يبلغها على 1948 �أو في عام 1956. وبذلك �أخذ يهدد �ل�صو�طئ  �لأ
وخا�صة  �ل�صوي�ص  من  �لجنوب  �إلى  حمر  �لأ �لبحر  على  �لمطلة  �لم�صرية 

���7 : �صحيفة �أخبار فل�صطين، 1965/6/14، نقاًل عن عبد �لكريم حلمي �لزعبي.
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ديبة و�لغردقة ور�أ�ص زعفر�نه و�أبو درج ور�أ�ص غارب. ميناء �لأ
�إلى  حمر لجاأ �لعدو �ل�صهيوني  ولتثبيت وجوده في �صاحة �لبحر �لأ

�صل�صلة من �لخطو�ت �لع�صكرية و�لدبلوما�صية يمكن ح�صرها كالتالي:
حمر  1ـ �إقد�م �لعدو على تعزيز قو�ته �لبحرية عند �لمدخل �ل�صمالي للبحر �لأ
وفي خليج �ل�صوي�ص عبر �إن�صاء �لقو�عد �لبحرية في هذه �لمناطق �إلى 

نذ�ر �لمبكر. جانب �لقو�عد �لجوية و�إقامة محطات للمر�قبة و�لإ
�أثيوبيا وح�صوله على مو�قع عند �لمدخل �لجنوبي  2ـ تعزيز �لعالقات مع 
حمر في ثالث جزر ��أثيوبية� قبالة باب �لمندب، لقاء �إمد�د  للبحر �لأ

�صلحة وتدريب قو�تها �لم�صلحة. �أثيوبيا بالأ
�إلى  �ل�صهيونية  �صتر�تيجية  �لإ بانتقال  �لمرحلة  هذه  �ت�صمت  وقد 

حمر يمكن �إجمالها بما يلي: �إ�صتر�تيجية مهددة في �صاحة �لبحر �لأ
حمر �إلى �صاحة �صر�ع رئي�صية ��صتر�تيجيًا ودبلوما�صيًا  1ـ تحويل �لبحر �لأ
بين �لعرب و�لعدو �ل�صهيوني، �صملت كل �أجز�ئه بدًء بمد�خله �ل�صمالية 
�لجنوبية  بالمد�خل  و�نتهاء  تير�ن  بم�صائق  مرورً�  �لعقبة�  �خليج 
لم  �لع�صكري  �ل�صر�ع  �صاحة  �أن  �إلى  �أدى ذلك  وقد  �لمندب�.  �باب 
تعد مق�صورة على دول �لطوق و�إنما �ت�صعت و�متدت لت�صمل دوًل �أخرى 

مثل �ل�صعودية و�ليمن وحتى �ل�صود�ن.
حدود  تتجاوز  ودعاوى  مطالب  مرة  ول  لأ يطرح  �ل�صهيوني  �لعدو  بد�أ  2ـ 
�لمطالبة ب�صمان حرية �لمالحة في خليج �لعقبة �أوًل ثم في طول �لبحر 
من �لقومي �ل�صهيوني  حمر وعر�صه. �إذ بد�أ يربط بين ما ي�صمى بالأ �لأ
حمر ووجود �لقو�ت �لبحرية في �لمناطق �لقريبة و�لبعيدة  و�لبحر �لأ
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حمر، و�لعمل على خلق نوع جديد من �لتو�زن �أو �لتفوق  من �لبحر �لأ
�لع�صكري في �لمجال �لبحري«���8.

حمر وذو حق  �ـ طرح �لكيان �ل�صهيوني نف�صه على �أنه �إحدى دول �لبحر �لأ
ع�صكريًا  فيه  و�لوجود  به،  و�لنتفاع  �لبحر  ��صتخد�م هذ�  في  مبا�صر 
خرى، وهذ�  و�قت�صاديًا ودبلوما�صيًا، وعلى قدم �لم�صاو�ة مع �لدول �لأ
ما �أعلنه قائد �صالح �لبحرية �ل�صهيونية �آنذ�ك �لبرديغادير بنيامين 
ن ف�صاعدً� �إلى تعزيز وجودنا �لبحري في �لبحر  تيلم: »�صن�صطر من �لآ
حمر من �أجل �صمان م�صالحنا ومنع تكر�ر ما حدث �إبان حرب يوم  �لأ
�لغفر�ن من فر�ص ح�صار بحري في باب �لمندب.. �إننا �صنتدخل في 
�لم�صتقبل لمنع وقوع �أية مفاجاأة �أخرى على هذ� �ل�صعيد، و�إن درو�صًا 

مهمة قد ��صتنبطت، و�إنها �صتجد طريقها �إلى �لتطبيق و�لتنفيذ«���9.

المرحلة الرابعة: مرحلة المكا�سب
�إليه،  �أدت  ما  بين  �أدت من  �صيا�صية  �لمرحلة تطور�ت  �صهدت هذه 
بعد  خ�ص  �لأ �صيا�صية خطيرة وعلى  �لعدو من تحقيق مكا�صب  �إلى تمكين 
حمر. وقد  �إخر�ج م�صر من �صاحة �ل�صر�ع، وبخا�صة من �صاحة �لبحر �لأ
�متدت هذه �لمرحلة من عام 1974ـ 1980. �صعى �لكيان �ل�صهيوني خاللها 
حمر بو�صائل ع�صكرية و�أخرى دبلوما�صية. �إلى �نتز�ع مكا�صب في �لبحر �لأ

�صر�ئيلي،  �لإ �لعربي  و�ل�صر�ع  حمر  �لأ �لبحر  �ل�صلطان،  �لمح�صن  د. عبد �هلل عبد   ��8�
مركز در��صات �لوحدة �لعربية / ط1 = 1984، �ص95.

ول 1974، نقاًل عن عبد �لكريم  �صر�ئيلي، عدد ت�صرين �لأ ���9 ـ مجلة �صباط �لجي�ص �لإ
حلمي �لزعبي.
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1ـ على ال�سعيد الع�سكري: تمثل ذلك في تعزيز �لوجود �لع�صكري 
نو�ع،  �لأ و�لبحري ب�صفة خا�صة على �صكل ح�صد قطع بحرية من مختلف 
�إ�صافة �إلى غو��صتين. وقد تعاظم هذ� �لح�صد بعد عام 1984، و�أ�صبح ذ� 
قدرة هجومية عدو�نية، �أ�صفر ذلك عن خلق نوع من �لهيمنة و�ل�صيطرة على 

حمر كما يبدو ومن �لمهام �لتي حددتها قيادة �لقو�ت �لبحرية: �لبحر �لأ
�لدولية  �لمالحة  خطوط  على  �ل�صيطرة  من  درجة  �أق�صى  �صمان  ـ   �أ 
و�لبحر  �ل�صوي�ص  وخليج  �لعقبة  خليج  في  تبحر  �لتي  �ل�صهيونية 
مد�د�ت  حمر و�صمان حركة �لمرور لل�صفن �لتجارية �لتي تحمل �لإ �لأ

�لمختلفة.
حمر  ية دولة عربية تقع على �لبحر �لأ ب ـ مهاجمة �أية قطعة بحرية تابعة لأ
في حالة تعر�صها للمالحة �ل�صهيونية ومحاولة تدميرها د�خل �لمياه 
عمليات  في  ��صتر�كها  ثبت  �إذ�  �لحرب،  �أبان  �لدول  لتلك  قليمية  �لإ

ع�صكرية �صد �لكيان �ل�صهيوني.
ج  ـ �صرب �لمن�صاآت �لع�صكرية �لقت�صادية �لحيوية في �لدول �لو�قعة على 
حمر بما فيها �آبار �لبترول في �لدول �لتي ت�صترك في  �صاحل �لبحر �لأ

دعم و�إ�صناد �لمجهود �لحربي لدول �لمو�جهة.
د ـ �إنز�ل �لقو�ت بما فيها وحد�ت �لدروع و�لكوماندوز �لبحري على �صو�حل 
حمر في حالة م�صاركتها �لفعلية  �لدول �لعربية �لمطلة على �لبحر �لأ

في �لحرب.
هـ ـ ردع �أ�صاطيل �لدول �لعربية �لتي بد�أت تتعزز وتتعاظم بفعل ح�صولها 

على �لقطع �لبحرية �لحديثة.
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�ل�صو�طئ  ور�صد  حمر  �لأ �لبحر  في  �لجوي  �ل�صتطالع  ن�صاط  تعزيز  ـ   و 
�لعربية عليه و��صتخد�م و�صائل ��صتطالع مختلفة من �صمنها �لطائر�ت 

بدون طيار.
بما  حمر  �لأ �لبحر  في  نقطة  �أبعد  �إلى  لت�صل  بحرية  دوريات  ت�صيير  ـ    ز 

يتجاوز مدخله �لجنوبي لحماية م�صالح �لكيان �ل�صهيوني فيه��40.
�إلى  �ل�صهيوني  �ل�صعي  في  ويتمثل  الدبلوما�سي:  ال�سعيد  على  ـ   2
�لتي  �لعربية  �لجزر  من  ومجموعة  �لمندب  باب  م�صيق  تحييد  �أو  تدويل 
تتحكم في ذلك �لم�صيق منها جزيرة بريم، وجزر حني�ص وقمر�ن وجزيرة 
ذكور و�أبو عين. وقد بد�أ هذ� �لطرح يتخذ �أبعادً� دولية عندما �أخذت �لدو�ئر 
�أن  �صبق  �لمطالبة  هذه  مثل  لمطالبها.  �لدولي  �لتاأييد  تتلم�ص  �ل�صهيونية 
�أثيرت عام 1971، عندما هوجمت في 1971/6/11 حاملة �لبترول �كور�ل 
�صي� عندما كانت تعبر باب �لمندب في طريقها �إلى �إيالت. وعلى �لرغم 
هذه  يلقى  �أن  ��صتطاع  �أنه  �إل  �لحقائق،  على  �ل�صهيوني  �لعدو  تجني  من 
فهذه  �لمتحدة.  �لوليات  خا�صة  �لدول  من  �لعديد  قبل  من  �لتاأييد  �لمرة 
�صارة �إلى �أحكام �لقانون  دعاء�ت �ل�صهيونية بالإ �لدول حاولت �أن ت�صند �لإ
�لدولي وحق �لكيان �ل�صهيوني بمقت�صى ذلك، �أي ��صتخد�م �لم�صيق كبقية 
خرى و�لنتفاع به لكونه ي�صكل ممرً� دوليًا على حد زعمها. وذهب  �لدول �لأ
مريكي  �لأ �لخارجية  وزير  �أبلغ  �أبعد من ذلك حين  �إلى  مريكي  �لأ �لموقف 

حمر بين �إ�صر�ئيل و�لدول �لعربية، در��صة د ت�صفي  ��40  �حتمالت �ل�صر�ع على �لبحر �لأ
�صر�ئيلية 1948،  �صتر�تيجية، جامعة تل �أبيب، وز�رة �لدفاع �لإ لينر، معد �لدر��صات �لإ

�ص 41ـ44 نقاًل عن عبد �لكريم �لزعبي.
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�صبق �لك�صندر هيغ وزير �لحرب �ل�صهيوني �آرئيل �صارون �لعام 1982 �أن  �لأ
حمر لحماية حرية  �لوليات �لمتحدة عززت وجودها �لبحري في �لبحر �لأ
�صر�ئيلية��41، وكانت �أو�صاط �صهيونية قد  �لمالحة ومن �صمنها �لمالحة �لإ
�أعلنت قبل ذلك وبالتحديد عام 1980 �أن �لوليات �لمتحدة تتفهم مطالب 
�أجر�ء  �أي  �إلى  �للجوء  حق  تمنحها  و�أنها  حمر  �لأ �لبحر  في  »�إ�صر�ئيل« 
عن  عاجزة  �لدولي  �لقانون  و�أحكام  مبادئ  كانت  �إذ�  م�صالحها  ل�صمان 

كفالة وتاأمين تلك �لم�صالح.
�لدبلوما�صية  �لمكا�صب  �أخطر  وهي من  ديفيد:  كامب  ـ معاهدة   3
�لتي ��صتطاع �لكيان �ل�صهيوني تحقيقها. �إذ� �صمحت له با�صتخد�م م�صائق 
حمر، كما �صمحت له بالتحليق  تير�ن وخليج �ل�صوي�ص وقناة �ل�صوي�ص و�لبحر �لأ
في �أجو�ئها وت�صيير �لدوريات �لبحرية و�لجوية��42، كما منحت م�صر طبقًا 
تير�ن،  وم�صائق  ��صتخد�م جزر  �ل�صهيوني حق  �لكيان  �لع�صكري  للملحق 
ب�صاأن  �ل�صعودية  مع  �لمعقود  �لتفاق  بذلك  مخالفة  وتير�ن  �صنافير  وهي 
�إلى م�صر منذ مطلع �لخم�صينات. وهذه  و�أمانة  �إعارة  �لجزر  ت�صليم هذه 

�صل لل�صعودية وتخ�صع لل�صيادة �ل�صعودية.  �لجزر مملوكة في �لأ
وقد تمخ�صت عن تلك �لمعاهدة عدة نتائج يمكن �أن نلخ�صها على 

�لنحو �لتالي:
�ل�صرقي  و�ل�صاحل  حمر  �لأ �لبحر  في  �لمهمة  �لمو�قع  جميع  �إن  ـ   1

حمر، م�صدر �صابق، �ص47ـ 50. ��41، ت�صيفي لينبر �حتمالت �ل�صر�ع على �لبحر �لأ
�صر�ئيلي، عدد ت�صرين �لثاني 1985، نقاًل عن عبد �لكريم  ��42 ـ مجلة �صابط �لجي�ص �لإ

�لزعبي.
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�إ�صر�ف �لقو�ت �لمتعددة �لجن�صيات �لتي تهيمن  ل�صيناء قد و�صعت تحت 
�لهيمنة  ظل  في  �لمو�قع  هذه  �أ�صبحت  وقد  �لمتحدة،  �لوليات  عليها 
من« �ل�صهيوني في  مريكية و�لقوى �لمتحالفة معها توفر كل متطلبات »�لأ �لأ
حمر وت�صهر على تاأمين مالحته في هذ� �لبحر. ويزيد في تاأكيد  �لبحر �لأ
هذه �لحقيقة خلو هذه �لمو�قع من �أي وجود للقو�ت �لم�صرية حتى لو كانت 

من. على �صكل قوة من �ل�صرطة �أو رجال �لأ
�لكثافة  من  حالة  في  يز�ل  ل  �ل�صهيوني  �لبحري  �لوجود  �إن  ـ   2
�إلى  وت�صل  حمر  �لأ �لبحر  تجوب  �ل�صهيونية  �لبحرية  فالقوة  و�لتعاظم، 
فاإن قطعًا بحرية �صهيونية  �أكثر من ذلك،  �أي عائق.  دون  �ل�صوي�ص  خليج 
قناة  عبر  حمر  �لأ �لبحر  �إلى  �نتقلت  �لمتو�صط  �لبحر  في  تر�بط  كانت 
�ل�صوي�ص  قناة  عبورها  عند  �ل�صهيونية  �لبحرية  �لقطع  وتعامل  �ل�صوي�ص، 

معاملة �لدول �ل�صديقة.���4
�لم�صريةـ  �ل�صلح  ومعاهدة  ديفيد  كامب  �تفاقيات  �أتاحت  ـ   �
وجودها  لتعزيز  �لمتحدة  �لوليات  �أمام  مرة  ول  لأ �لفر�صة  �ل�صهيونية، 
حمر تحت دعاوى وحجج، منها مر�قبة �لتز�م  �لبحري في منطقة �لبحر �لأ
ـ  �أمريكي  تن�صيق  �لموقعة. وقد �صاعد ذلك على قيام  �لتفاقات  �لطرفين 
حمر يهدف �إلى �إخ�صاع هذ� �لممر لل�صيطرة  �صهيوني في �صاحة �لبحر �لأ
وتجريده  ـ �صهيونية،  �أميركية  بحيرة  �إلى  وتحويله  �ل�صهيونية  ـ  مريكية  �لأ
من �صفته �لعربية. ولي�ص �أدل على ذلك من �لت�صهيالت �لتي منحها �لعدو 

�صر�ئيلية، �صباط 1982، نقاًل عن عبد �لكريم  ���4 ـ مجلة معروخت يام ـ�صالح �لبحرية �لإ
�لزعبي. 
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ت�صهيالت بحرية في قاعدة  �لوجود، ومنها  لتاأكيد هذ�  �لمتحدة  للوليات 
�أية عملية  �إيالت بما فيها نزول قو�ت �لتدخل �ل�صريع لالنطالق منها في 
�أو �لخليج �لعربي��44. وفي  حمر  �أمريكا في منطقة �لبحر �لأ قد تقوم بها 
نطاق �إجر�ء�ت تعزيز هذه �ل�صيطرة ح�صلت �لوليات �لمتحدة على قو�عد 
وت�صهيالت في م�صر �ر�أ�ص بنان�. وقد �أدى ذلك �إلى تحييد معظم �ل�صاحل 
توؤمن  �أن  �لمتحدة  �لوليات  ��صتطاعت  وبذلك  حمر.  �لأ �لبحر  �لغربي من 
حركة �لمرور �لبحري للكيان �ل�صهيوني لي�صت فقط عند �لمدخل �ل�صمالي 
حمر،  حمر، و�إنما �أي�صًا في قناة �ل�صوي�ص وخليج �ل�صوي�ص و�لبحر �لأ للبحر �لأ
من  �صل�صلة  وعبر  �لمرحلة،  هذه  خالل  �ل�صهيوني  �لكيان  ��صتطاع  وهكذ� 
�أن  �لمتحدة،  �لوليات  مع  �لمن�صقة  و�لديبلوما�صية  �لع�صكرية  جر�ء�ت  �لإ
في  �ل�صهيونية  �ل�صتر�تيجية  �إليها  �صعت  �لتي  �لنتائج  من  �لمزيد  يحرز 
�لتجاري فح�صب  �صطوله  لأ �لمرور ل  تاأمين حركة  و�أهمها  حمر،  �لأ �لبحر 
و�إنما �أي�صًا لو�صائله �لع�صكرية: �لبحرية و�لجوية وتحييد طرف �أ�صا�صي في 
حمر هو م�صر، ودعم �أطر�ف دولية  �صاحة �ل�صر�ع، وخا�صة في �لبحر �لأ

حمر. لمطالبه في �لبحر �لأ

�ستراتيجية المرحلة الخام�سة: تعزيز المكا�سب االإ
هذه  �صهدت  وقد  ن.  �لآ �إلى   1980 عام  من  �لممتدة  �لمرحلة  وهي 
�صتر�تيجية  �لمرحلة جهودً� �إ�صر�ئيلية مثابرة لتعزيز ما تحقق على �صعيد �لإ
من  عدد  في  �لجهود  تلك  وتمثلت  �لبحر،  على  لل�صيطرة  �ل�صهيونية 

��44 ـ مجلة هعولم هزيه، 10/28م1984، نقاًل عن �لم�صدر �ل�صابق.
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جر�ء�ت و�لو�صائل منها: �لإ
�لبحري  �لح�صد  طريق  عن  �لع�صكري  �لوجود  تعزيز  في  �ل�صتمر�ر  ـ   1
حمر، و�إر�صال طائر�ت �ل�صتطالع  �لمكثف في خليج �لعقبة و�لبحر �لأ

لتطير فوق �ليمن و�ل�صود�ن.
2 ـ بناء �صبكة من �لقو�عد �لع�صكرية و�لجوية و�لبحرية في منطقة �إيالت 
و�صبكات �لطرق و�لم�صتودعات من �أجل ��صتخد�مها كقو�عد �نطالق 
حمر. كما �صكل �لعدو قو�ت  في مهمات ع�صكرية في منطقة �لبحر �لأ
مهمات خا�صة �أو ما يعرف بقو�ت �لنت�صار �ل�صريع للتدخل في منطقة 
�لبحري  و�لكوماندز  �لمظليين  من  وحد�ت  من  تتكون  حمر  �لأ �لبحر 

و�لقو�ت �لمحمولة جوً� و�لحو�مات و�لقطع �لبحرية و�لدروع.
على  تنطوي  �لتي  �لمندب  باب  بمنطقة  �ل�صتر�تيجي  �لهتمام  تز�يد  ـ   �
�آ�صيا  �صرق  بجنوب  �ل�صهيوني  �لت�صال  �إلى  بالن�صبة  كبيرة  �أهمية 
و�أفريقيا، هذ� �لهتمام �لذي �متد �أي�صًا �إلى �لمحيط �لهندي لما له 

من عالقة بالمرور �لبحري �ل�صهيوني.
�إليها  �لتو�صل  تمَّ  �لتي  �لترتيبات  وتج�صيد  وتاأكيد  تر�صيخ  على  �لعمل  ـ   4
مع م�صر في نطاق �تفاقيات كامب ديفيد ب�صاأن حق �لمرور و�لوجود 
عام  منذ  �لكيان  عليه  ي�صيطر  �لذي  �ل�صاحلي  �ل�صريط  نطاق  خارج 
�صفاء �صفة  �لمبذولة لإ �لمحاولت  �لجهد �صمن  1949. ويدخل هذ� 
حمر، ومن  طماع �ل�صهيونية في �لبحر �لأ �ل�صرعية على �لمطالب و�لأ

�أجل �بتز�ز بقية �لدول �لعربية �لتي ل تعترف بهذه �لمطالب.
تعظيم  حمر، من خالل  �لأ �لبحر  في  �صهيوني  و�قع  �أمر  خلق  محاولة  ـ   5
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حمر و�نت�صاره لي�صمل طول هذ� �لبحر  �لوجود �لع�صكري في �لبحر �لأ
وعر�صه، و�بتز�ز �لتاأييد �لدولي في �صوء �إقر�ر معاهدة كامب ديفيد 

للمطالب �ل�صهيونية.
نوع  �ل�صهيونية من  �لنووية  للغو��صات  منفذ  �إلى  حمر  �لأ �لبحر  ول  تحَّ ـ   6
دولفين �لموجودة في قاعدة �إيالت �لبحرية، في حركتها نحو �لمحيط 
�لهندي و�لخليج �لعربي، ما ي�صمح لها بالم�صاركة في مهام قتالية في 
كبر على م�صالح  �إطار �إ�صتر�تيجية �لجزيرة، وهو ما يمثل �لخطر �لأ

�صالمية. مة �لعربية و�لإ �لأ
مع تحقق هذ� �لقدر من �ل�صيطرة، لم يعد �لكيان �ل�صهيوني يتحدث 
�لنطاقات  في  �لقت�صادية  �لم�صالح  وتاأمين  �لمالحة  حرية  �صمان  عن 
مرتبطة  �إ�صتر�تيجية  م�صالح  عن  يتحدث  �أخذ  و�إنما  و�لبعيدة  �لقريبة 
فقدت  �أن  بعد  جيوبوليتكية  و�عتبار�ت  �لقومي  من  بالأ تتعلق  باعتبار�ت 

�لدعاوى �لتاريخية بريقها.
�صتر�تيجية �ل�صهيونية تو�جه حيال  ومع هذه �لنجاز�ت ما ز�لت �لإ
�أن وجودها في هذ� �لبحر ذو �صكل  �أولها  حمر م�صكالت �صعبة.  �لبحر �لأ
طولني جد �صيق، فاقد �لدعم �لجبهي، و�لهام�ص �لعر�صي. وتتمثل �لم�صكلة 
فريقي  �لثانية بكثرة �لمتغير�ت في هذه �لمنطقة، وبخا�صة في �لجانب �لإ
�صتر�تيجية �ل�صهيونية  �إّنه ل يوفر لالإ من �لبحر. ومن طبيعة هذ� �لو�صع 
�صتر�تيجية  �لإ تبقى  ولذلك  �أهد�فها.  تحقق  �أن  فيها  ت�صتطيع  �لتي  �لبيئة 
حمر، بالرغم من طموحها، ومن �أهمية هذ� �لبحر  �ل�صهيونية في �لبحر �لأ
بالن�صبة �إليها، محدودة �لوجود، �صعيفة �لنفوذ ذ�ت و�صائل غير مبا�صرة، 
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وذلك في �لمدى �لمنظور حتى تظهر متغير�ت جديدة تزيدها قوة ونفوذً�، 
�صتر�تيجية  حمر في �لإ حو�ل فاإن �لبحر �لأ �أو �صعفًا و�صمورً�. وفي جميع �لأ
�ل�صهيونية، وبخا�صة في منفذه �إيالت، ب�صكل ذريعة من ذر�ئع �لحرب في 

�صتر�تيجية��45. تلك �لإ

��45 ـ هيثم كيالني ـ م�صدر �صابق.
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�ستراتيجية ال�سهيونية في �سرق اإفريقيا االإ
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�صر�ئيلية« على م�صر عام 1956 »�إيالت« قاعدة �نطالق عدو�ن �لقو�ت »�لإ
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�شتر�تيجية �ل�شهيونية في �شرق �إفريقيا �لإ

)1( نظرة عامة

�لموؤتمر  �نعقاد  �إلى  فريقية  �لإ �لقارة  في  �ل�صهيونية  طماع  �لأ تعود 
�لم�صوؤولون  تد�ول  حيث   ،1897 عام  ب�صوي�صر�  بازل  في  ول  �لأ �ل�صهيوني 
وزير  عليهم  عر�صها  �لتي  �أوغند�  في  كيانهم  �إن�صاء  فكرة  �ل�صهاينة 
غلبية �ل�صهيونية ركزت على  م�صتعمر�ت �لبريطانية ت�صمبرلين، غير �أنَّ �لأ
�أوغند�  م�صروع  ي�صقط  ولم  �أوغند� طرح عام �1901  فل�صطين، �م�صروع 
ومما  1904م  عام  هيرتزل  موت  بعد  �إل  ر�صميًا  �ل�صهيونية  جندة  �لأ عند 
تكون في  �أن  �إن قاعدتنا يجب  »�أجل  �لمجال  يثودور هرتزل في هذ�  قاله 
فل�صطين، �أو بالقرب منها، وبعد ذلك �صيكون باإمكاننا �أن نقيم جاليات في 
�أن نبني  ن جماهيرنا م�صتعدة للهجرة، ولكن يجب علينا  �أوغند�، وذلك لأ
�إلى م�صروع  �ل�صيا�صي هو �لذي �صدنا  �أ�ص�ص قومية، وقد كان �لجانب  على 
�إلى  �لطريق  »�إن  �لقول  يردد  فكان  غوريون  بن  ديفيد  �أما  �لعري�ص«.��46 
عالقاتنا  بتقوية  مبا�صرة  غير  طريق  عن  يتم  �صوف  �لمنطقة  في  �ل�صالم 
فريقية  �لإ �لقارة  �أهمية  تاأكدت  ولقد  و�آ�صيا...��47  �أفريقيا  �صعوب  مع 
بالن�صبة للكيان �ل�صهيوني على ل�صان �لكاتب �ل�صهيوني »مردخاي كوينين« 

بحاث، 1966،  ��46 عبد �لوهاب �لكيالي �لمطامع �ل�صهيونية �لتو�صعية، م.ت. ث مركز �لأ
�ص44.

بحاث 1974، �ص26. ��47 ـ عو�طف عبد �لرحمن، �إ�صر�ئيل و�أفريقيا م.ت.ث، مركز �لأ
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مميز�ت  »ثمة  فيه  يقول  حيث  و�إفريقية«  »�إ�صر�ئيل  ب   �لمو�صوم  كتابه  في 
فرو  و��صحة ل�صعي �إ�صر�ئيل من �أجل ك�صب �أ�صدقاء لها في كتلة �لدول �لأ
همية، وب�صعيها ذلك تك�صر طوق �لعزلة �لقت�صادية  ـ �آ�صيوية �لمتز�يدة �لأ
ذ�ته  �ل�صياق  وفي  و�صط،��48.  �لأ �ل�صرق  في  منها  تعاني  �لتي  و�ل�صيا�صية 
من �لقومي �ل�صهيوني بقوله: »�إنه  �أو�صح �إيغال �آلون خ�صو�صية مفهوم �لأ
مح�صلة �لت�صالت لدولة ما مع بيئتها �لقريبة و�لبعيدة �لتي تعك�ص قوتها 
و��صتعد�دها وو�صيلتها وقدرتها �لتنفيذية على �لدفاع عن م�صالحها �لحيوية 
�أجل ذلك عملت �لحكومات  �لقومية«��49. ومن  و�أهد�فها  وتحقيق غاياتها 
�لدولي خارج  �لتاأييد  تلم�ص  �أجل  ب�صورة حثيثة من  �لمتعاقبة  �ل�صهيونية 
�لرعاية  �ل�صهيوني  للكيان  �صمنتا  �للتين  وربية  و�لأ مريكية  �لأ �لد�ئرتين 
�صناد �لع�صكري، ولهذ�  �لم�صتمرة و�لدعم �لمادي و�ل�صيا�صي و�لمعنوي و�لإ
في  دول  مع  متنوعة  عالقات  �إقامة  �صطر  وجوههم  يممو�  �ل�صهاينة  فاإن 

قار�ت �أخرى وخ�صو�صًا في �آ�صيا، و�أفريقيا و�أميركا �لالتينية.

بحاث،  �لأ �أفريقية وطرق مجابهته، مركز  �صر�ئيلي في  �لإ �لتغلغل  �لقنطار  ـ ريا�ص   �48�
1968، �ص10.

�صر�ئيلي في �إفريقية، مجلة  من �لعربي و�إ�صكاليات �لتغلغل �لإ ��49 ـ �إح�صان مرت�صى ـ �لأ
�لدفاع �لوطني، �لعدد �8.
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)2( �أهد�ف �ل�شهيونية

�صتر�تيجية  و�لإ �لجيو�صيا�صية  �لحقائق  �لعتبار  في  �أخذنا  �إذ� 
�أهد�ف  تحديد خم�صة  ل�صتطعنا  فريقية،  �لأ للقارة  �لمميزة  و�لقت�صادية 

�أ�صا�صية للوجود �ل�صهيوني في �أفريقيا، وذلك على �لنحو �لتالي��50 
�لعربية،  �لدول  عليه  فر�صتها  �لتي  �لدولية  �لعزلة  حدة  ك�صر  ـ   1
�صافة �إلى محاولة ك�صب قو�عد للتاأييد و�لم�صاندة، و�إ�صفاء  وموؤيدوها، بالإ
�ل�صدد  هذ�  وفي  �لدولية.  �لمحافل  في  عليه  �ل�صيا�صية  �ل�صرعية  من  نوع 
�أ�صو�تها في  فريقية لي�صت غنية، ولكن  يقول ديفيد بن غوريون »�لدول �لأ
�أكثر  باأمم  �لخا�صة  تلك  �لقيمة  في  تعادل  �لدولية  و�لموؤ�ص�صات  �لمحافل 
�أي  �أنَّ  في  يتمثل  �لبد�ية،  منذ  �ل�صهيوني  در�ك  �لإ كان  فقد  وعليه  قوة«. 
مك�صب دبلوما�صي للكيان �ل�صهيوني في �أفريقيا يعني في �لمقابل �لق�صاء 
�أن  ذلك  يعني  �لعربية.  �لدول  لتاأييد  تحييد� م�صدر محتمل  قل  ��لأ على 
وبين  بينه  للنز�ل  �صاحة  باعتبارها  �أفريقيا  �إلى  ينظر  �ل�صهيوني  �لكيان 

�لعرب وفقًا لقو�عد �لنظرية �ل�صفرية.
بتقديم  خا�صة  تور�تية  �إيديولوجية  �أهد�ف  تحقيق  على  �لعمل  ـ   2
�صيما  ل  �لمختار«  �هلل  »�صعب  ل   نموذج«  »دولة  �أنه  على  �ل�صهيوني  �لكيان 
�عتباره »دولة« �صغيرة  �ل�صهيوني يقوم على  للكيان  فريقي  �لإ در�ك  �لإ �أن 
بناء  ��صتطاع  ذلك  ومع  جانب  كل  من  باأعد�ء  محاطة  �لمو�رد  محدودة 

فريقية في عامل متغير، مجلة  �لإ ـ  �ل�صر�ئيلية  �لعالقات  �لرحمن،  ��50 د. حمدي عبد 
�صوؤون عربية �أيلول 2001 �لعدد 107.
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نموذج تنموي يمكن �أن يحتذى. �صحيح �إن هذه �لنظرة تغيرت بعد عدو�ن 
1967، بيد �أن �أنها تغيرت مرة �أخرى مع بدء م�صيرة �لت�صوية، وكان ذلك 
بالطبع ل�صالح �لكيان �ل�صهيوني، ولعل هذ� ما يف�صر لماذ� �عتمد �لكيان 
فريقية حتى في  �ل�صهيوني، د�ئمًا على تقديم �لم�صاعد�ت �لتقنية للدول �لإ

حالة عدم وجود عالقات دبلوما�صية معها.
من �ل�صهيوني، من حيث تاأمين »�لكيان«  �ـ  �ل�صعي لتحقيق متطلبات �لأ
فارقة �إلى �لكيان �ل�صهيوني، وفقًا لقانون �لعودة، �أو  ب�صمان هجرة �ليهود �لأ
بالمئة من  �أن نحو 20  �أحد حقيقة  �لح�صول على دعمهم. ول يخفى على 
�أجمالي �لمهاجرين �ليهود �إلى �لكيان �ل�صهيوني �1948ـ �1955 هم من 
حد  �أفريقيا. كما يعتبر يهود جنوب �أفريقيا من �أغنى يهود �لعالم. وطبقًا لأ
�لتقدير�ت فاإن م�صاهمة يهود جنوب �إفريقيا في خز�نة �لكيان �ل�صهيوني 
مريكية، بيد  ياأتي في �لمرتبة �لثانية بعد م�صاهمة يهود �لوليات �لمتحدة �لأ
�أن تبرعات  �أخذنا بعين �لعتبار حجم كل من �لجاليتين، نالحظ  �إذ�  �أنه 
يهود جنوب �إفريقيا ن�صبة �إلى كل �صخ�ص تفوق في بع�ص �ل�صنو�ت تبرعات 
�أو�صاع  در��صة  عند  لالهتمام  �لمثيرة  �لق�صية  لكن  مريكيين.  �لأ �ليهود 
�لجالية �ليهودية �ل�صود�ء في �لكيان تت�صل بمفهوم �لهوية �ليهودية �ل�صود�ء، 
فريقي، �إذ كان  ونظرتهم �إلى �لكيان �ل�صهيوني باعتباره جزءً� من �لتر�ب �لإ

�صل �صعوب �فريقية د�كنة �لب�صرة. يقطنه في �لأ
من  وذلك  قليمية،  �لإ �لهيمنة  لتحقيق  ��صتر�تيجية  قاعدة  بناء  ـ   4
طر�ف، حيث يعتمد �لكيان �ل�صهيوني  خالل ما يمكن ت�صميته مبد�أ �صد �لأ
من �لقومي �لعربي باعتباره �لم�صتهدف في  على �لنيل من �أطر�ف نظام �لأ



87
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

�ل�صتر�تيجية �ل�صهيونية. لقد د�ر في ذهن �لم�صوؤولين �ل�صهاينة �أن �إقامة 
فريقية �لمتاخمة للدول �لعربية في �ل�صطر  قطار �لإ عالقات وطيدة مع �لأ
يمكن  و�لمغرب،  و�لجز�ئر  وليبيا  و�ل�صود�ن  م�صر  وخ�صو�صًا  فريقي  �لإ
�أن تخولهم ��صتخد�م و��صتغالل هذه �لدول من �أجل �للتفاف على �لدول 
�لجنر�ل  يو�صح  �لمجال  هذ�  وفي  �ل�صتر�تيجية.  �لح�صابات  في  �لعربية 
�صبق للجي�ص �ل�صهيوني �أن »نجاح  ركان �لعامة �لأ حاييم ل�صكوف رئي�ص �لأ
فريقية في غرب �فريقيا وخا�صة  �إ�صر�ئيل في تطوير عالقاتها مع �لدول �لإ
�صر�ئيل  تلك �لتي تقع جنوب �ل�صحر�ء و�لمتاخمة للدول �لعربية �صيحقق لإ
�لمتمثلة في  �ل�صتر�تيجي  �ل�صعف  نقاط  �صت�صاعدها على تالفي  مكا�صب 
�إحاطتها بطوق عربي، و�لو�صول �إلى �لظهر �لعربي �لمك�صوف من ميد�ن ل 
يتوقعه �لعرب«. وقد �أكد بن غوريون على ما �أ�صماه �لم�صتلزمات و�لم�صالح 
منية �ل�صهيونية في �لعالقة مع دول �فريقية محددة مثل �ثيوبيا �لتي �عتبر  �لأ
�أنه يوجد معها منذ �أو�خر �لخم�صينات حلف غير مكتوب عرف بحلف ن�صف 
�لمحيط. وكان ي�صم �أي�صًا كل من �إير�ن ��ل�صاه� وتركيا. وك�صف �لعديد 
من �لم�صوؤولين �ل�صهاينة عن �أن �ثيوبيا و�صعت تحت ت�صرف �لكيان قو�عد 
جيبوتي  فعلت  وكذلك  حمر،  �لأ �لبحر  في  �لمالحة  حماية  بدعوى  بحرية 
�ل�صهاينة  يتوخاه  ما  �أن  و��صحًا  وكان  وكينيا.  وت�صاد  و�أوغند�  و�ريتريا، 
به  تحيط  �لعربي  للعالم  عد�ء  �أ�صو�ر  �إقامة  هو  �لتحالفات  هذه  ور�ء  من 
�لتغلغل �لقت�صادي  �أدى نجاح �لكيان �ل�صهيوني في  من كل جانب. ولقد 
و�ل�صيا�صي في �فريقيا �إلى نجاح �آخر بالتبعية هو �لنجاح �لع�صكري، حيث 
تمكن �ل�صهاينة من �ختر�ق جيو�ص �لعديد من �لدول �لفريقية عن طريق 
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�صر�ف على تدريب هذه �لجيو�ص  بعثات �لم�صت�صارين و�لخبر�ء و�لمرتزقة لالإ
�صلحة و�لعتاد باأ�صعار ت�صجيعه، وتطبيق �لتجارب  وعن طريق �إمد�دها بالأ
مر  و�لخبر�ت �ل�صهيونية في مجال ت�صكيل �لتنظيمات �صبه �لع�صكرية، �لأ
�لذي �أدى بالتالي �إلى ك�صب مودة وتاأييد �لعديد من �لقادة و�ل�صباط د�خل 
هذه �لجيو�ص و�صجع لديهم نزعة �لمغامرة، مما �أدى في �لنهاية �إلى ح�صول 

�غتيالت و�نقالبات ل�صالح �ل�صهاينة �أنف�صهم��51.
�صالم في �فريقيا، لما يلحقه من �أذى  5 ـ �لحد من تز�يد �نت�صار �لإ
كبير بالم�صالح �ل�صهيونية، وفي هذ� �ل�صدد ن�صير �إلى قول ت�صفي مز�ل نائب 
�لمدير �لعام ل�صوؤون �إفريقيا في وز�رة �لخارجية �ل�صهيونية: »�إن �لعالم �صغير 
خر وخا�صة بالن�صبة  ومغلق، و�إّن ما يحدث في �أي مكان يوؤثر على �لمكان �لآ
�صر�ئيل من �لناحية �لجغر�فية،  لما يحدث في �فريقيا �لتي تعتبر جارة لإ

�صالم هناك فاإن �إ�صر�ئيل �صتت�صرر، كثيرً�«��52. و�إذ� ما تف�صى �لإ
�ل�صتر�تيجية  بين  �لتماهي  مظاهر  من  �آخر  مظهرً�  هذ�  وفي 
�صالم ذي �لن�صاأة �لتاريخية  ميركية ويعود ذلك �إلى قدرة �لإ �ل�صهيونية و�لأ
فائق  معنى  مر  �لأ هذ�  ويكت�صب  �إفريقيا،  خطاب  على  �لعرب  جزيرة  في 
�صالمية  همية لدى معرفة قوة �لتاأثير�ت �لح�صارية و�لثقافية �لعربية ـ �لإ �لأ
�صالم و�لعروبة،  فريقية �إذ تعتبر �إفريقيا وبحق �أكبر قارة لالإ في �لقارة �لإ
 ،%5 و�أوروبا   ،%20-15 بين  ما  هي  �آ�صيا  في  �لم�صلمين  ن�صبة  كانت  فاإذ� 
و�أميركا �ل�صمالية 2.5% و��صتر�ليا �أقل من ذلك، فاإن ن�صبتهم في �إفريقيا 

��51 �إح�صان مرت�صى، م�صدر �صابق.
��52 �لم�صدر �ل�صابق.
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ت�صاوي 60% لذلك و�أمام هذه �لحقائق �لثقافية ـ �لح�صارية، ونتيجة للعقل 
�لغرب  لطبيعة  �لمتمثل  و�لتدميري،  ق�صائي  �لإ �ل�صهيوني  �ل�صتعماري 
�إ�صافة  �لغربية  �لمركزية  �أو  وروبية،  �لأ �لمركزية  على  �لقائم  �ل�صتعماري 
مة عبر  �لأ ثقافة  تقوي�ص  �إلى  ي�صعى  �أن  �لطبيعي  فمن  �لوظيفي،  دوره  �إلى 
فريقية، وهو يتكيء  تعطيل �آليات عملها و�نت�صارها، ومو�جهتها في �لقارة �لإ
نظرية  ونعني  نظريات،  من  �ل�صتعمارية  �لمخيلة  �بتدعته  ما  �أغرب  على 
يديولوجية، �لتي �أطلقها �أحد كبار فال�صفة �ل�صيا�صة  »�صد�م �لح�صار�ت« �لأ
ميركية �صموئيل هنتغتون، وت�صكل مقالة �لم�صت�صرق �ل�صهيوني  �لخارجية �لأ
و�صط« خير ترجمة لنظرية هنتغتون،  برنارد لوي�ص »قر�ءة جديدة لل�صرق �لأ
�صالم و�لغرب حالة مطلقة كامنة في  �إذ جاء في مقالة لوي�ص: »�إن �صد�م �لإ
�لتي  بينهما،  �لحرب  و�أّن  و�لم�صلمين،  �صالم  لالإ و�لمعرفية  �لثقافية  �لبنى 
ن دو�فع �لحرب،  زل، �صت�صتمر ماد�م هناك �إ�صالم وغرب، لأ بد�أت منذ �لأ
�لقديم  �لخ�صم  هذ�  فعل  رد  »�إّن  لوي�ص  وي�صيف  �لح�صاري«،  �لتنافر  هي 
�صالم� �صد �إرثنا �ليهودي ـ �لم�صيحي، و�صد حا�صرنا �لعلماني، و�صد  ��لإ
�نت�صارهما على �صعيد �لعالم، هو رد فعل ل عقالني، ولكنه رد فعل تاريخي 
�صالمي كله  بدون �أدنى �صك«، ويطالب لوي�ص على �صوء ذلك بو�صع �لعالم �لإ
�صولي«، ويقترح  �صالمي �لأ تحت �لمر�قبة بحجة مكافحة ما ي�صميه »�لمد �لإ
و�إير�ن  �ل�صود�ن  مثل  �صالمي  �لإ �لتوجه  ذ�ت  نظمة  �لأ تترك  �أن  مقالته  في 
�صالمية  لعناية �أميركا وحلفائها، ويب�صر في نهاية مقالته �ل�صعوب �لعربيةـ  �لإ
�صالمي  �لإ �لمد  فيها  ت�صاعد  �إذ�  �أو  �صالمي  �لإ �لتوجه  �ختارت  ما  �إذ� 
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بالتق�صيم و�للبننة���5. وعلى �لرغم من حديث �لبع�ص عن تر�جع هنتغتون 
�أطروحته  �أ�صوة بتر�جع زميله فوكوياما عن  عن نظرية »�صد�م �لح�صارة« 
»نهاية �لتاريخ« �إل �أن �لحقائق تقول �إن نظرية »�صد�م �لح�صار�ت«، ماز�لت 
�لمرجع �لذي على �أ�صا�صه ت�صوغ �لوليات �لمتحدة ��صتر�تيجيتها، ون�صير في 
هذ� �ل�صدد �إلى ما قالته كارين دي يانغ، �لمحررة في �صحيفة �لـ »و��صنطن 
ميركية ��لبنتاغون� عن  بو�صت«، في تقريرها عن تر�جع وز�رة �لدفاع �لأ
�إقامة مقر للقيادة �لع�صكرية في دول �إفريقية: »�أن ل �أحد ي�صكك في حقيقة 
�أن  �إفريقيا هو  �لع�صكرية في  �لقيادة وقو�عدها  �إقامة هذه  �لهدف من  �أن 
�صالم�« وتتابع »يوجد من �لموؤ�صر�ت �لكثير �لذي يدعم  تكون �عينًا على �لإ
ن على �أن تتمركز قو�تها �لم�صلحة  هذ� �لر�أي، فالوليات �لمتحدة تركز �لآ
في قو�عد ع�صكرية باأقاليم »��صتر�تيجية �إ�صالميًا«، وتختم بالقول »ل ي�صح 
لعتبار�ت  يخ�صع  م�صتقبلي  �إطار  في  �إل  قاليم،  �لأ هذه  مع  �إفريقيا  و�صع 
�إفريقيا«��54  في  زحفه  �صيو��صل  �صالمي  �لإ �لمد  �أن  تعتقد  ��صت�صر�فية، 
يمثل  كونه  �لح�صاري،  �ل�صد�م  �أو  �ل�صر�ع  هذ�  جغر�فية  هو  و�ل�صود�ن 
فريقية، وي�صكل منطقة �لتفاعل  �صالم على عمق �لقارة �لإ �إطاللة �لعرب و�لإ
نخلة  بمثابة  يجده  لخارطته  متاأمل  و�أي  فارقة،  و�لأ �لعرب  بين  �صا�صية  �لأ
باللغة  ت�صرب جذورها في �لمناطق �ل�صتو�ئية، يتغذى منها ويجود عليها 
مر �لذي يجعل جغر�فية �ل�صود�ن تتمرد على  �صالمية، �لأ �لعربية و�لثقافة �لإ

���5 �صحيفة �لديار 1997/1/17، ربيع �صعادة.
�لحياة  �أر��صيها،  على  �أميركية  مركزية  قيادة  رف�صت  �إفريقيا  مطر،  جميل   �54�

.2008/6/16
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�صيق �لحدود �ل�صيا�صية وزيف �لكينونة �لقطرية، ويمتلك �ل�صود�ن في هذ� 
�لمجال تجربة عريقة تعود �إلى مملكة �صّنار �أو ما يعرف في �لتاريخ ب�صلطنة 
�لتونج، في �لقرن �ل�صاد�ص ع�صر، و�لتي لعبت نقطة �لتقاء �إفريقيا �لعربية 
و�إفريقيا �ل�صود�ء ب�صحر�ئها �لكبرى وخط �ل�صتو�ء، ورمزية �صنار تتمثل في 

فريقية. �متز�ج �لعروبة بالإ
خالل  من  فريقية،  �لإ �لقارة  في  ميركية  �لأ �لم�صالح  خدمة  ـ   6
�لتحرر  حركات  مو�جهة  في  �لم�صادة  �لثورة  قوى  مع  و�لتعاون  �لتحالف 
فريقية، وكذلك مو�جهة �لنفوذ �ل�صوفياتي، وبعد �نهيار �لتحاد  �لوطني �لإ
في  �لمتعاظم  �ل�صيني  �لنفوذ  مو�جهة  هي  �لمهمة  �أ�صبحت  �ل�صوفياتي، 
�أكثر من ��55  فيها  �ل�صينية  �ل�صتثمار�ت  بلغت  فريقية، حيث  �لإ �لقارة 
مليار دولر، يوظف معظمها في حقلي �لنفط و�لزر�عة، ويوجد �ليوم �أكثر 
من ��9000 خبير �صيني في عموم �لقارة، ناهيك عن �لجالية �ل�صينية، 
�إقليم  في  �لدولية  �ل�صالم  قوة  في  �ل�صين  م�صاركة  �إلى  ـ  بالطبع  ـ  �إ�صافة 
د�رفور �ل�صود�ني، كما طر�أت مهمة جديدة على �لدور �ل�صهيوني في �لقارة 
�لقارة،  �إلى  �لعودة  في  بد�أ  �لذي  �لرو�صي  �لنفوذ  مو�جهة  وهو  فريقية،  �لإ
فالديمير  �ل�صابق  �لرو�صي  �لرئي�ص  جولة  �أعقاب  في  �نتعا�صًا  ي�صهد  و�أخذ 
مثل  �لمركزية  �لقارة  دول  من  �لعديد  في   ،2008 �لعام  ني�صان  في  بوتين 
�أهمية  �ل�صهيوني  �لدور  ويكت�صب  �إفريقيا.  وجنوب  و�لمغرب  �لجز�ئر 
ميركية �ليوم �أكثر من �أي وقت م�صى،  ق�صوى بالن�صبة �إلى �ل�صتر�تيجية �لأ
قيادة  مقر  باإقامة  ميركا  لأ �ل�صماح  فريقية  �لإ �لدول  كل  رف�ص  �أعقاب  في 
�لقوة �لع�صكرية �لجديدة »�إفريقيا كوم«، و�أي�صًا في �صوء �لنظرة �لعالمية 
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فريقيا ك�صوق تجارية كبيرة ومجاًل ف�صيحًا لال�صتثمار وم�صدرً�  �لجديدة لإ
ولية، ل�صيما �لنفط، حيث ك�صف معهد  مهمًا للخامات و�لمعادن و�لمو�د �لأ
�لعظمى  �لبحير�ت  منطقة  �أن  �لنقاب  �ل�صتر�تيجية  للدر��صات  و��صنطن 
ومنطقة جنوب �ل�صود�ن تعتبر من �أكثر مناطق �لعالم غنى بالبترول، �لذي 

يمكن �لبدء با�صتغالله مطلع �لقرن �لحادي و�لع�صرين.
�أهمية  يكت�صب  باإفريقيا  �ل�صهيوني  �لكيان  عالقة  �أن  �لقول  يمكن 
�لتي  �صاليب  و�لأ �لو�صائل  في  �لتطور  تج�صد  نها  لأ �لز�وية  هذه  من  كبرى 
مريكية، �إل �أنه على �ل�صعيد �لكمي ماز�ل �ل�صريك  تعتمدها �لمبريالية �لأ
ر�أ�صمال  ماد�م  ذلك  في  غرو  ول  فريقية  �لإ �لقارة  في  ميركا  لأ �ل�صغير 
فريقية،  مريكي يهيمن على �صركات �صهيونية عديدة تعمل في �لدول �لإ �لأ
مريكية تدعم تغلغل �ل�صركات �ل�صهيونية »هي �صهيونية  حيث �لر�صاميل �لأ
�صم« من �أجل ت�صللها �إلى �لقارة �ل�صمر�ء. ون�صير في هذ� �ل�صدد �إلى  بالإ
ميركية وغيرها  ما جاء على ل�صان �صموئيل ديكالو من �أن »�لحتكار�ت �لأ
�لر�أ�صمال  فيها  ي�صهم  �لتي  �لم�صتركة  �لقت�صادية  �لمن�صاآت  دعمت 
مثلة في هذ� �لمجال،  �صر�ئيلي في دول �لعالم �لثالث«، وي�صت�صهد ببع�ص �لأ �لإ
»فمثاًل... �إن�صاء �فندق �لعاج� في �بيدجان كان ور�ء �إ�صر�ئيل فيه موؤ�ص�صة 
�صافة �إلى ذلك،  �لنتركونتينتال وهي �إحدى فروع �صركة بان �أميركان«. وبالإ
فاإن �صركة »موتورول« �ل�صهيونية �نفذت عدة م�صاريع في �لعديد من �لدول 
م وهي �صركة  فريقية�، وهي في �لحقيقة �صركة ت�صيطر عليها �ل�صركة �لأ �لإ
موتورول  �لتالية:  �ل�صركات  �ل�صهيونية  »موتورول«  في  وي�صاهم  �أميركية. 
�أوف �صيكاغو بن�صبة 60% من ر�أ�ص �لمال، با�صن ولدنغر�وف �زر�ئيل بن�صبة 
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27%، لفي كاتز باهولدنغر بن�صبة �1%. من جهة �أخرى، تتغلغل �لموؤ�ص�صة 
فريقية بو��صطة فرعها  ميركية للتلفون و�للكترونيك �لعالمي في �لدول �لإ �لأ
في �لكيان �ل�صهيوني. وقد نفذ �لفرع �ل�صهيوني عدة م�صاريع في �لقارة 
فريقية وخا�صة في نيجيريا حيث �أن�صاأ محطة �أر�صية بم�صاعدة �ل�صركة  �لإ

م وم�صاريع �أخرى في �لكاميرون و�ثيوبيا وغيرها من �لدول. �لأ
�صركة  بو��صطة  �أي�صًا  فريقية  �لإ �لقارة  �إلى  �لمتحدة  �لوليات  وتت�صلل 
�لتابعة  �ل�صركات  وبو��صطة  �لبحرية،  للمالحة  �ل�صهيونية  �ل�صركة  �أي  »زيم« 
لله�صتدروت. ي�صاهم في �صركة »زيم« بالت�صاوي: �أوًل »�إ�صر�ئيل كوربور��صيون« وهي 
�صركة تتلقى �لر�صاميل من �أميركا و�نكلتر� ل�صتثمارها في م�صاريع �قت�صادية 
�صهيونية، وثانيًا ت�صاهم في �صركة »زيم« �لحكومة �ل�صهيونية و�لوكالة �ليهودية 
و�له�صتدروت بن�صبة 50%. هذ� وقد �صاهمت »زيم« في عدة م�صاريع في �إفريقيا 
ول�صيما في �صركة �لنقل �لبحرية �لغانيةـ  بالل �صتار. �أما فيما يتعلق بال�صركات 
فريقية. كـ »�ل�صوليل بونيه« و»كور«  �لتابعة لله�صتدروت �لتي تعمل في �لقارة �لإ
و»مكوروت«... فاإن هذه �ل�صركات ممولة من قبل موؤ�ص�صة »�مبال«، وهي موؤ�ص�صة 
�أن�صاأه  �لذي  �آ�صيوي  ـ  فرو  �لآ �لدر��صات  �أن معهد  �أميركية لال�صتثمار�ت، حتى 
فريقي. بد�أ  �صر�ئيلي« ـ �لإ �له�صتدروت عام 1960 في �إطار برنامج �لتعاون »�لإ
ميركية CIO ـ AFL، قيمتها 60 �ألف دولر، كما  بم�صاعدة من �تحاد �لنقابات �لأ
منحته �أي�صًا �00 �ألف دولر بين عام 1960 و1962، و�لمعروف �أن هذ� �لتحاد 

.�55� ميركية �لمركزية �لـ C.I.Aـ  على عالقة وثيقة مع وكالة �ل�صتخبار�ت �لأ

فل�صطينية  �صوؤون  و�إفريقيا،  �إ�صر�ئيل  بين  �لقت�صادية  �لعالقات  من�صور:  �نطو�ن   �55�
�لعدد ��29، ك2، 1974.
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مجموعة  وت�صمل  �ل�صهيونية،  �لقت�صادية  �لم�صالح  تحقيق  ـ   7
و�ل�صتثمار�ت  �لمنتجات  �أمام  فريقية  �لإ �صو�ق  �لأ بفتح  �لمتعلقة  �لق�صايا 
ولية وعنا�صر �لطاقة من  �ل�صهيونية من ناحية، و�لح�صول على �لمو�د �لأ
تلك �لقارة من ناحية �أخرى، وبالتالي تحقيق ربط �قت�صاديات بع�ص �لدول 
�لفريقية برباط من �لتبعية لالقت�صاد �ل�صهيوني. وفي هذ� �لمجال يمكن 

هد�ف �ل�صهيونية �لتالية: مالحظة �لأ
من  �لدخل  زيادة  وبالتالي  �لخارج  �إلى  �ل�صهيونية  �ل�صادر�ت  زيادة  ـ  �أ 

�لعمالت �ل�صعبة وتقليل حجم �لعجز في �لميز�ن �لتجاري.
وخ�صو�صًا  �ل�صهيونية،  �لتكنولوجية  �أمام  فريقية  �لأ �صو�ق  �لأ فتح  ـ  ب 
�صلحة �ل�صهيونية، مما يتيح توفير �إمكانيات �أف�صل  منتجات �صناعة �لأ
ل�صتمر�ر تلك �ل�صناعات وتطويرها وخف�ص كلفة �إنتاجها، مع تز�يد 

تجار بها. �لنفوذ �ل�صهيوني �لمنوط بالإ
�لخام  �لمو�د  من  �ل�صهيونية  �ل�صناعة  تحتاجه  ما  على  �لح�صول  ـ  جـ 
مثل  �ل�صتر�تيجية  و�لمعادن  �لنفي�صة  �لمعادن  ول�صيما  �فريقيا  من 

�صافة �إلى �لنفط و�لما�ص. �ليور�نيوم وخامات �لذهب و�لنحا�ص بالإ
د ـ ��صتغالل �لفر�ص �ل�صتثمارية ول�صيما في مجال �لتعدين و�ل�صناعة.

�لقارة  و�إمد�د  �لفنية  �لمعونات  تقديم  �لعربي عن  �لعجز  ـ ك�صف مدى  هـ 
فريقية باحتياجاتها من �لب�صائع �ل�صتهالكية و�صو�ها��56. �لإ

فريقية �صعي �لكيان  �لالفت في �ل�صيا�صة �ل�صهيونية تجاه �لقارة �لإ
�فريقيا،  في  �لح�صنة«  �لنو�يا  »�صاحب  �لطرف  دور  �أد�ء  �إلى  �ل�صهيوني 

��56 �لم�صدر �ل�صابق.
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ولهذه �لغاية �أن�صاأت وز�رة �لخارجية في د�خلها »�لموؤ�ص�صة �لدولية للتعاون 
و�لتنمية �لتي تقوم بمهام �لربط ما بين موؤ�ص�صات »�لدولة« و�صركات �لقطاع 

�لخا�ص. ومن �أهم �ل�صركات �ل�صهيونية �لتي تجتاح �فريقيا حاليًا��57:
�لتي  ولى  �لأ �ل�صهيونية  �ل�صركة  وهي  بونيه«  »�صوليل  مجموعة  ـ   1
في  �إنمائية عديدة  م�صاريع  �إنجاز  من  تمكنت  وقد  �لبناء،  �أعمال  تتعاطى 

نيجيريا و�صاحل �لعاج و�لكاميرون وكينيا.
2ـ  في مجال �لدر��صات، طورت �صركة »تلمال« لال�صت�صار�ت �لهند�صية 
ن�صاطاتها في �فريقية حيث تملك مكاتب تمثيل في نيجيريا وغانا وليبيريا 
و�لكاميرون. وهي تعمل في م�صاريع �لري وبناء �لطرق و�لمر�فئ �لنهرية 

و�إ�صالح �لمدن.
� ـ يقوم قطاع �لنقل �لبحري و�تحاد �لنقابات �له�صتدروت و�لتحاد 
بارز  بدور  �لمختلفة  لل�صركات  نطاقًا  يملك  �لذي  �ل�صهيوني  �لبحري 
�لكيان  �أن�صاأ  �ل�صعيد  هذ�  وعلى  �لختر�ق،  عملية  و��صتمر�ر  تعزيز  في 
�ل�صهيوني �صعبة تعتني بم�صائل �لتعاون �لدولي �أطلق عليها ��صم »ما�صافا« 
فكار و�لخطط وتنفيذ مهمات �لتعاون �لمدني. وقد ن�صاأت  مهمتها و�صع �لأ
جانب و�لمركز �لدولي  عن هذه �ل�صعبة موؤ�ص�صات مختلفة كمركز تاأهيل �لأ
فرو �آ�صيوي لدر��صات �لتنمية و�لتعاون  للتدريب من �أجل �لتنمية و�لمعهد �لأ
للجامعة  �لتابع  هد��صا  وم�صت�صفى  ر��صي  �لأ ��صت�صالح  ومركز  و�لعمل 
�لري  �أ�ص�ص  لتعلم  فولكاني  �لجوفية ومركز  �لمياه  در��صة  �لعبرية، ومركز 
�لحديث. كما تغلغل �لنفوذ �ل�صهيوني �أي�صًا في حقل �لخدمات ومقاولت 

��57 �صحيفة �لتحاد �لظبيانية 1992/11/2.
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�لبناء و�لفنادق وفي حقل �لمال و�لبنوك.
مانة �لعامة للجامعة �لعربية منذ �لعام 1992 تقريرً�  وقد تلقت �لأ

�صريًا يفيد باأن �لتغلغل �ل�صهيوني في �فريقيا يتم عبر ثالثة طرق:
�لدول  �إلى  و�إر�صالهم  و�لتقنيين  �لفنيين  تجند  �لتي  �لموؤ�ص�صة  ـ  �أ 

فريقية. �لإ
ب ـ �لموؤ�ص�صة �لتي تزود �ل�صركات �ل�صهيونية في �لكيان �ل�صهيوني 

فريقية. بكافة �لمعلومات عن �لدول �لإ
جـ ـ �لموؤ�ص�صة �لتي تعمل على تعزيز وتقوية �لعالقات و�لرو�بط بين 
فريقية في �لمجالت �ل�صيا�صية و�لقت�صادية  �لكيان �ل�صهيوني و�لدول �لإ
�ل�صعبية  �لمنظمات  ومع  بل  �لدول  حكومات  مع  فقط  لي�ص  و�لثقافية، 
حز�ب �ل�صيا�صية��58 وتفيد تقارير ديبلوما�صية غربية �إن �أكثر من �ألفي  و�لأ
�فريقية  دولة  في ��12  ر�صمي  ب�صكل  ن  �لآ ين�صطون  �صهيوني  �أمني  خبير 

منية��59. ب�صفة م�صت�صارين لروؤ�صاء هذه �لدول لل�صوؤون �لأ

��58 �لم�صدر �ل�صابق.
��59 �صحيفة �لديار �للبنانية 1997/11/12.
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فريقية)6)( )3( مر�حل تطور �لعالقات �ل�شهيونية �لإ

عدة،  بمر�حل  �فريقيا،  في  �ل�صهيوني  �لتغلغل  ��صتر�تيجية  مّرت 
يمكن �لتمييز بين خم�ص مر�حل �أ�صا�صية هي:

ولى 1�57-1�48: 1 ـ المرحلة االأ

البحث عن �سرعية الوجود وتاأمين الكيان
وتاأمين  �لدولية  �ل�صاحة  على  �لوجود  �صرعية  عن  بحثه  �صياق  في 
فريقية،  وجوده �لع�صوي، لم ينظر �لكيان �ل�صهيوني �إلى �لم�صتعمر�ت �لإ
ذلك  �ومع  وروبية  �لأ �ل�صتعمارية  �لقوى  على  �هتمامه  جل  �ن�صب  بل 
في  �ل�صهيوني  �لتغلغل  �أمام  و��صعًا  �لطريق  �أف�صحت  �لقوى  هذه  فاإن 
�لمنحى  هذ�  توؤكد  �لتي  �لموؤ�صر�ت  �أبرز  ومن  فريقية�.  �لإ �لم�صتعمر�ت 
�أن �لكيان �ل�صهيوني لم يكن لديه بنهاية �لعام 1957 �صوى �صبع �صفار�ت 
�ل�صمالية.  و�أميركا  وربية  �لأ بالقارة  منها  �صت  باأ�صره،  �لعالم  في  فقط 
�أر��ٍص  بمثابة  كانت  �ل�صحر�ء  جنوب  فريقية  �لإ �لقارة  �أن  �لجلي  ومن 
كانت  حيث  �ل�صهيونية،  �لخارجية  وز�رة  في  للعاملين  بالن�صبة  مجهولة 
وكلتاهما  وليبريا،  �أثيوبيا  وروبي، عد�  �لأ لال�صتعمار  �لدولة خا�صعة  هذه 
�إبد�ء �لمبر�طور  معزول تمامًا عن �لكيان �ل�صهيوني. وعلى �لرغم من 
�لكيان  مع  تعاطفًا  تويمان  وليم  �لليبري  و�لرئي�ص  هيال�صيال�صي 
يرغبا  لم  �أنهما  �إل  فل�صطين،  تق�صيم  قر�ر  مناق�صات  خالل  �ل�صهيوني 

��60 د. حمدي عبد �لرحمن ح�صن، م�صر �صابق.
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نقطة  �أن  غير  عد�ء.  �لأ من  �لعديد  تمتلك  »دولة«  مع  عالقات  �إقامة  في 
�لديبلوما�صية  في  كبير  تحّول  حدوث  �إلى  دفعت  �لتي  �صا�صي  �لأ �لتحّول 
�ل�صهيونية تجاه �إفريقيا تمثل في عقد موؤتمر باندونج عام 1955، �إذ لم 
ولي�صت ذلك  �لهام،  �لتاريخي  �لحدث  لح�صور هذ�  للكيان  �لدعوة  توجه 
�ل�صهيوني  �لكيان  �حتالل  �لختامي  بيانه  في  �لموؤتمر  �أد�ن  �إذ  فح�صب، 
»�صدمة«  �ل�صهاينة  �لديبلوما�صيين  �أحد  ويو�صح  �لعربية.  ر��صي  لالأ
دبلوما�صية  �نتكا�صة  �أكبر  باندونغ  مثل  »لقد  بقوله  �لكيان  على  باندونغ 
لنا، �إنه �أق�صى ماأ�صاة عانيناها، حيث تجمع �أكثر من مليار ون�صف �صخ�ص 
تحطيم  ذ�ته  بحد  وهذ�  �إ�صر�ئيل.  في  مليون   �1.8� نحو  مو�جهة  في 

معنوي لنا في وز�رة �لخارجية«.

2 ـ المرحلة الثانية: 1�57 ـ 1�73

�سيا�سات التغلغل
نطالقة �ل�صهيونية في �فريقيا بعام 1957،  يمكن �لتاأريخ لبد�ية �لإ
حيث كان �لكيان �ل�صهيوني �أول دولة �أجنبية تفتح �صفارة لها في �أكر� بعد 
�أقل من �صهر و�حد من ح�صول غانا على ��صتقاللها. وقد لعبت �ل�صفارة 
�ل�صهيونية في �أكر� دورً� كبيرً� في تدعيم �لعالقات بين �لبلدين، وهو ما 
وذلك  كري  وكونا  منروفيا،  من  كل  في  �آخريين  �صفارتين  �فتتاح  �إل  دفع 
�لكيان.  من  وتقنية  تنموية  م�صاعد�ت  على  �لح�صول  �إمكانية  تاأثير  تحت 
ومن جهة �أخرى تج�صدت �لرغبة �ل�صهيونية في تاأ�صي�ص عالقات قوية مع 
�فريقية مع قيام غولد�مائير ـ وزيرة �لخارجية �آنذ�ك ـ عام 1958 بزيارة 
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و�ل�صنغال  وغانا  ليبيريا  من  كل  بقادة  �جتمعت  حيث  مرة  ول  لأ �فريقيا 
بتمثيل  يحظى  �لكيان  كان   ،1966 عام  وبحلول  �لعاج.  و�صاحل  ونيجيريا 
من  كل  با�صتثناء  �ل�صحر�ء  جنوب  فريقية  �لإ �لدول  كافة  في  دبلوما�صي 

�ل�صومال وموريتانيا.

3 ـ المرحلة الثالثة: 1�82-1�73

اأعوام المقاطعة
عالقات  يقيم  �ل�صهيوني  �لكيان  كان   197� ت�صرين  حرب  قبل 
ول من كانون  �أنه في �لأ دبلوما�صية مع خم�ص وع�صرين دولة �فريقية، بيد 
�لثاني عام 1974 تقل�ص هذ� �لعدد لي�صل �إلى خم�ص دول فقط هي: جنوب 
�فريقيا ولي�صوتو ومالوي و�صو�زيالن وموري�صيو�ص. ولي�ص بخاٍف �أن �لدول 
تاأييدً�  ذلك  فعلت  قد  �لكيان  مع  �لعالقات  بقطع  قامت  �لتي  فريقية  �لإ
للموقف �لم�صري بح�صبان م�صر دولة �فريقية ت�صعى �إلى ��صتعادة �أر��صيها 

من �لحتالل �ل�صهيوني.
فريقي على �أنه كان  بيد �أن بع�ص �لباحثين يحاول تف�صير �لموقف �لإ
يرمي �إلى �لح�صول على �لم�صاعد�ت �لعربية، ول�صيما من �لدول �لنفطية 
همية �لثانوية لهذ� �لعامل، �إل �أن �لباحثين �ل�صهاينة  وعلى �لرغم من �لأ
فريقية للكيان �ل�صهيوني،  جعلوه في �صد�رة �لعو�مل �لمف�صرة للمقاطعة �لإ
بت�صويرها  فريقية  �لإ لل�صعوب  بالغة  �إهانة  على  ينطوي  ذلك  �أن  ول�صك 
�صعوب تعي�ص على �لت�صول، و�إن مو�قفها مدفوعة �لثمن، وكذلك على �إ�صاءة 
وذمم  مو�قف  ل�صر�ء  مالية  حقائب  كحملة  ت�صويرهم  خالل  من  للعرب، 



100
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

فريقية من  �لدول، وفي ذلك �فتئات على �لحقيقة، ل�صيما موقف �لدول �لإ
وثق لنظام �لتمييز �لعن�صري  �لعن�صرية �ل�صهيونية �لتي �صكلت �لحليف �لأ
في جنوب �إفريقيا، حيث �ل�صفات �لم�صتركة بين �لكيان �ل�صهيوني ونظام 
تلك  وتوطيد  بناء  على  �صاعدت  �إفريقيا،  جنوب  في  �لعن�صري  �لتمييز 
للنظرة  بالن�صبة  و�حدة  عقيدة  �أي�صًا  دعمتها  بينهما،  �لحميمة  �ل�صد�قة 
ن�صان، وكذلك للعالقة �لوثيقة بين �لمار�صال جان  �لعن�صرية و�لعرقية لالإ
كر�صيتان �صمت�ص �أحد كبار زعماء دولة جنوب �إفريقيا �لعن�صرية، وحاييم 
وثمة  �ل�صهيوني��61.  للكيان  رئي�ص  و�أول  �ليهودية  �لوكالة  رئي�ص  و�يزمن، 
مجموعة �أخرى من �لعو�مل �أ�صهمت في دعم �لموقف �لعربي في مو�جهة 
ظهور  �لعقد  هذ�  �صهد  فقد  �ل�صبعينات،  عقد  خالل  �ل�صهيوني  �لكيان 
�لت�صامن، مثل  �آخر من  �أو  �لثالث تعبر عن م�صتوى  �لعالم  تجمعات لدول 
منظمة �لدول �لم�صدرة للبترول ��أوبك�، ومجموعة �لـ 77. كما �أن �لكيان 
�ل�صهيوني جوبه ب�صالح �لبترول �لعربي ودعم كثير من دول �لعالم �لثالث 
للموقف �لعربي. ففي عام �197 �أ�صبح �لرئي�ص �لجز�ئري �لر�حل هو�ري 
يومدين رئي�صًا لحركة عدم �لنحياز، و�أثناء موؤتمر �لحركة في �لجز�ئر في 
ردن  �لعام نف�صه، �تخذ �لموؤتمرون قر�ر�ت توؤيد كاًل من م�صر و�صوريا و�لأ
في ��صتعادة �أر��صيها �لمحتلة، كما تدعو �إلى قطع �لعالقات �لدبلوما�صية 

مع �لكيان �ل�صهيوني.
��صتجابت  �لتي  �لدول  �أو�ئل  من  وتوجو  وز�ئير  كوبا  من  كل  وكانت 

من�صور�ت  و�صموت�ص،  و�يزمن  جبور،  �إبر�هيم  رفيق  ترجمة:  �صتيفن�ص،  ريت�صاردي   �61�
�لطالئع، بال رقم وتاريخ �لطبعة، �ص9.
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لدعوة �لمقاطعة تلك. وفي عام 1974 ر�صح وزير �لخارجية �لجز�ئري عبد 
مم �لمتحدة. وقد ��صتطاع �لعرب  �لعزيز بوتفليقة رئي�صًا للجمعية �لعامة لالأ
وبم�صاعدة قوتهم �لنفطية �إ�صفاء مزيد من �ل�صرعية �لدولية على منظمة 
ت�صرين   1� في  عرفات  يا�صر  �لمرحوم  دعي  لذلك  �لفل�صطينية.  �لتحرير 
معاملة  يعامل  و�أن  �لعامة،  �لجمعية  �أمام  خطاب  �إلقاء  �إلى   1974 �لثاني 
روؤ�صاء �لدول، وذلك ب�صكل غير م�صبوق في تاريخ �لمنظمة �لدولية. �إ�صافة 
�ل�صهيوني  �لكيان  عزل  �إلى  �لر�مية  �لعربية  �لحملة  نجحت  �صبق،  لما 
جنوب  في  �لعن�صري  بالنظام  م�صاو�ته  تمت  حيث  بالعن�صرية،  وو�صفه 
�فريقيا و��صتفادت �لحملة �لعربية من �لمو�قف و�ل�صيا�صات �ل�صهيونية في 

�فريقيا مثل:
��أ� �لدعم �ل�صهيوني للحركات �لنف�صالية �لفريقية على �صاكلة بيافر� 

في نيجيريا وجنوب �ل�صود�ن.
�ب� دعم وتاأييد نظام �لتفرقة �لعن�صرية في جنوب �فريقيا.

ودبلوما�صية  �صيا�صية  دللت  له  كانت  و�إن  فريقي،  �لإ �لموقف  لكن 
على  ظل  �لكيان  �أن  �إل  �ل�صهيوني،  ـ  �لعربي  �ل�صر�ع  ز�وية  من  و��صحة 
فريقية �لتي قامت  عالقة وثيقة ـ ولو ب�صكل غير ر�صمي، مع معظم �لدول �لإ
�أن �لتجارة �ل�صهيونية مع  �أدل على ذلك من  بقطع �لعالقات معه. ولي�ص 
مليون   �54.8� من  ت�صاعفت  قد   �1978-197�� �لفترة  خالل  �فريقيا 
�صا�ص في �لزر�عة  دولر �إلى �.104 مليون دولر. وتركزت هذه �لتجارة بالأ

و�لتكنولوجية.
وبنهاية عقد �ل�صبعينات و�أو�ئل �لثمانينات كثف �لكيان �ل�صهيوني 
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وزير  قام  حيث  باإفريقية،  �لدبلوما�صية  عالقاته  �إعادة  �أجل  من  جهوده 
مم  فارقة �صو�ء في �لأ خارجيته باإجر�ء �جتماعات مبا�صرة مع �لزعماء �لأ
�لحملة  هذه  باءت  فقد  ذلك  ومع  فريقية.  �لإ �لعو��صم  في  �أو  �لمتحدة 
مر �لذي دفع باإحدى �ل�صحف �ل�صهيونية �إلى عدم  �ل�صهيونية بالف�صل، �لأ
توقع قيام �أي دولة �إفريقية كبرى باإعادة عالقاتها مع �لكيان في �لم�صتقبل 

�لمنظور.

4 ـ المرحلة الرابعة: 1��1-1�82

العودة الثانية
��لكونغو  ز�ئير  هي  و�حدة  �فريقية  دولة  �أعلنت   1982 عام 
�لكيان  مع  �لديبلوما�صية  عالقاتها  عودة  عن  حاليًا�  �لديمقر�طية 

�ل�صهيوني. وفي �لتقدير �أن ثمة ثالثة دو�فع �أ�صا�صية ور�ء ذلك:
1 ـ  �ن�صحاب �لكيان �ل�صهيوني من �صيناء.

2ـ   توقع �لكونغو �أن ��صتئناف �لعالقات �صوف يوؤدي �إلى مزيد من �لم�صاعد�ت 
�لقت�صادية و�لتنموية �ل�صهيونية.

�ـ  �ل�صتفادة من �لنفوذ �ل�صهيوني في �لوليات �لمتحدة لم�صلحة ��صتمر�ر 
مريكي لنظام موبوتو. �لدعم �لأ

خرى �لتي حافظت على عالقات وثيقة  فريقية �لأ �أما لماذ� �لدول �لإ
غير ر�صمية لم تنهج نف�ص �لم�صلك �لز�ئيري؟ فيعود �إلى:

خرى. وقد  �إن قر�ر ز�ئير كان منفردً� ولم يكن بالتن�صيق مع �لدول �لأ ـ   1
كان  �ل�صهيوني  �لكيان  مع  �لعالقات  قطع  قر�ر  باأن  �لبع�ص  حاجج 
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فريقية في �أو�خر �ل�صتينات، ومن ثم ينبغي  برعاية منظمة �لوحدة �لإ
�أن يكون ��صتئناف هذه �لعالقات بقر�ر من �لمنظمة ذ�تها.

حيث  �لم�صادة  �لدبلوما�صية  حملتها  من  كثفت  �لعربية  �لدول  �أّن  ـ   2
للترغيب  كاأد�ة  و�لتقنية  �لقت�صادية  �لم�صاعد�ت  �صالح  ��صتخدمت 

و�لترهيب في �آن و�حد.
� ـ قيام �لكيان �ل�صهيوني في حزير�ن 1982 بغزو لبنان، ما يوؤكد نزعته 

�لتو�صعية و�لعدو�نية.
وكان وزير �لحرب �ل�صهيوني �آنذ�ك �أرئيل �صارون قد وقع مع �لرئي�ص 
�لع�صكري ن�ص على  للتعاون  برتوكول  ول 1981 على  �لأ ت�صرين  موبوتو في 
»تاأ�صي�ص نظام �أو�صع للتعاون يقوم على مبد�أ �لمنفعة �لمتبادلة ول�صيما في 
�أي خطر مهما كان  �لبلدين من مو�جهة  �لقومي، بما يمكن  من  �لأ ميد�ن 
و�إ�صر�ئيل  ز�ئير  لكل من  �لقومي  من  �لأ وتطرح متطلبات  نوعه.  �أو  حجمه 
زيادة  �إلى  تف�صي  مثمر،  ومتبادل  ثنائي  لتعاون  �لنطاق  و��صعة  �إمكانيات 
�صافة �إلى  �لمقدرة �لدفاعية على �لم�صتوى �لع�صكري لكل من �لبلدين، بالإ

تلبية متطلبات �أمن كل منهما ب�صكل كامل«.
�صفوة �لقول: �أن �ل�صر�ع �لعربيـ  �ل�صهيوني، �أ�صحى محدود �لتاأثير 
�إفريقية:  دول  ثالث  �إّن  بل  فريقية،  �لإ ـ  �ل�صهيونية  �لعالقات  مجمل  في 
�لكيان  مع  عالقاتها  عودة  عن  �أعلنت  و�إثيوبيا  وكينيا  �لو�صطى  �إفريقيا 
�ل�صهيوني، �صاعة و�صول �لنتفا�صة �لفل�صطينية �لكبرى �إلى ذروتها. وقد 
�لدبلوما�صية مع  �لعالقات  �أعادت  �أنها  �لدول بذريعة  حاججت بع�ص هذه 

�لكيان �ل�صهيوني بغية �لم�صاهمة في عملية »�ل�صالم« �ل�صرق �أو�صطية!!.
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5 ـ المرحلة الخام�سة: 1��1

�سيا�سات التطبيع
�صهدت هذه �لمرحلة ل�صيما خالل عامي 1991-1992 �إعادة تاأ�صي�ص 

�لعالقات بين �لكيان �ل�صهيوني و�إفريقية، ويعزى ذلك �إلى:
قليمية. ـ �لتغير�ت في �لنظام �لدولي و�نعكا�صاته �لإ

ـ �صقوط �لنظم �ل�صعبوية و�لمارك�صية في �إفريقيا.
ـ �لدخول في �لعملية �لتفاو�صية بين �لعرب و�ل�صهاينة منذ موؤتمر 

مدريد.
�إنه في  فريقية، حتى  �لإ ـ  �لعالقات �ل�صهيونية  ت�صارعت عودة  وقد 
مع  عالقاتها  تطبيع  باإعادة  �إفريقية  دول  ثماني  قامت  وحده   ،1992 عام 
فريقية  �لإ �لدول  فاإن عدد  �ل�صهيونية  للبيانات  �ل�صهيوني، وطبقًا  �لكيان 
�لتي �أعادت عالقاتها �لديبلوما�صية �أو �أ�ص�صتها مع �لكيان �ل�صهيوني منذ 

ول 1991، بلغ ثالثين دولة. موؤتمر مدريد ت�صرين �لأ
فريقية �لتي تمتلك عالقات  و�إذ� كانت م�صر هي �لدولة �لعربية �لإ
تون�ص،  �إفريقية:  �أربع دول عربية  �لكيان، فاإن هناك  دبلوما�صية كاملة مع 
على  دبلوما�صية  رو�بط  بالكيان  تجمعها  �لقمر  وجزر  وموريتانيا  �لمغرب 
�لتي  فريقية  �لإ �لدول  عدد  بلغ   1997 عام  وفي  �لت�صال.  مكاتب  م�صتوى 
�لعالقات  توثيق  وفي  دولة.  �لكيان ��48  مع  دبلوما�صية  بعالقات  تحتفظ 

يعتمد �لكيان دعامتين �أ�صا�صيتين:
��1 �لتعويل على خلق م�صالح �قت�صادية متبادلة.

�أو تلك �لتي ت�صهد  �صالمية،  غلبية �لإ ��2 �لهتمام بالدول ذ�ت �لأ
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معادية  تقليديًا  �إنها  حيث  كبيرة  عربية  وجاليات  �إ�صالمية  �أقليات  وجود 
�لتدريبية  بر�مجه  خالل  من  �لكيان  يعمد  لذلك  �ل�صهيوني،  للكيان 
وم�صاعد�ته �لتقنية �إلى »تحييد« هذه �لجماعات، ولي�ص �أدل على ذلك من 
�أن معظم �لمتدربين في �لبرنامج �لدولي �ل�صهيوني �لذي عقد في مدينة 

مومبا�صا �لكينية هم من �لم�صلمين.
فارقة �لذين تلقو� تدريبًا في �لكيان �ل�صهيوني  عام 1997، بلغ عدد �لأ
��742 متدربًا، �إ�صافة �إلى نحو ��24�6 �إفريقيًا تلقو� تدريبهم من قبل 
باإعادة  �لكيان  قام  وقد  �صنة،  ربعين  �لأ �ل�صهيونية خالل  �لتدريب  مر�كز 

تقويم �أد�ء �لمر�كز �لتدريبية �لخا�صة باإفريقيا وهي:
ـ مركز جبل كارمل بمدينة حيفا، �لذي ينظم حلقات در��صية للمر�أة 

فريقية في ميد�ن �لتنمية. �لإ
�لبحوث  في  تدريبات  يعر�ص  �لذي  �ل�صتيطان،  در��صة  مركز  ـ 

قليمي. �لزر�عية و�لتخطيط �لإ
لتعظيم  �لفنية  و�لم�صاعدة  �لخبر�ء  يوفر  �لذي  �لزر�عي  �لمركز  ـ 

��صتخد�م �لمو�رد �لمتاحة.
جنبي و�لذي يهتم بق�صايا �لتنمية �لريفية. ـ ق�صم �لتدريب �لأ

فرو �آ�صيوي لله�صتدروت، �لذي يهتم باأن�صطة �لتحاد�ت  ـ �لمعهد �لأ
�لعمالية.
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)4( مطاردة �لعرب في �إفريقيا

فريقي �لتي تم ��صتثمارها �صهيونيًا، هي  لعل �أهم معطيات �لو�قع �لإ
فريقية على م�صتوى �لنخب  �لمعطيات �لمرتبطة ب�صورة �لعربي في �لعيون �لإ
فريقي في �لوقت عينه. فرغم تر�جع  �لحاكمة وعلى م�صتوى �لر�أي �لعام �لإ
للن�صاط  نتيجة  فريقيين  �لإ �أذهان  في  و�لعاج  �لرقيق  تاجر  �لعربي  �صورة 
�لديبلوما�صي �لذي بذلته م�صر جمال عبد �لنا�صر بعد ثورة �2 تموز على 
فريقية، �إل �أن �لإعالم �ل�صهيوني �صعى د�ئمًا لتجديد �ل�صورة  �صعيد �لقارة �لإ
فارقة عن طريق تعميم �ل�صورة �ل�صلبية لبع�ص  �ل�صلبية للعرب لدى عموم �لأ
قطاعات �لجاليات �لعربية وخا�صة �للبنانية و�ل�صورية �لناتجة عن �رتباط 
وممار�صات  جهة،  من  فريقية  �لإ �لحاكمة  بالنخب  �لقطاعات  هذه  بع�ص 
�لر�أي  لدى  مكروهة  جعلتها  ثانية  جهة  من  �نتهازية  �قت�صادية  ل�صلوكيات 
�ل�صلبية  �ل�صورة  �ل�صهيونية هذه  �لإعالم  فريقي. ودعمت و�صائل  �لإ �لعام 
للعرب ب�صورة �صلبية �أخرى هي �صورة �لعربي مالك �لنفط و�لعو�ئد �لنفطية 
فارقة، و�إن ��صتثمر بع�صها  �لكبيرة و�لخيالية �لتي ل يتم ��صتثمارها لدعم �لأ
ومتردد  بطيء  �صلوك  �إلى  ي�صتند  �صلبي  ��صتثمار  فهو  فريقية  �لإ �لقارة  في 

و�صيلته �لقرو�ص �لعربية �لمرتبطة بفو�ئد مرهقة ن�صبيًا��62.
�لمعلومات �لمتو�فرة ت�صير �إلى وجود نحو ربع مليون لبناني في دول 
فريقية، �أبرزها �ل�صنغال و�أبيدجان و�صير�ليون وغينيا. وكان هوؤلء  �لقارة �لإ
دغال  قد هاجرو� منذ ع�صر�ت �ل�صنين حيث كانت �إفريقيا ماتز�ل �أر�ص �لأ

��62 �إح�صان مرت�صى، م�صدر �صابق.
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و�لمخاطر. وفي �لوقت �لحا�صر ي�صعر �لكثير من هوؤلء �أن وجودهم هناك 
بات مهددً� خا�صة في ليبيريا و�لغابون و�صير�ليون و�صاحل �لعاج. �أما �لماأ�صاة 
�لموؤلمة فكانت في �لكونغو حيث �غتيل��11 �صابًا لبنانيًا في ظروف غام�صة 
�صابع �ل�صهيونية كثيرً�. وفي هذ� �لمجال يقول رئي�ص �لجالية  ل تبتعد عنها �لأ
خطاء �إذ� ح�صلت. فاإذ�  �صر�ئيليين« ي�صخمون با�صتمر�ر �لأ �للبنانية �أن »�لإ
�رتكب �أحد �للبنانيين �لمر�هقين، �لذين يمكن �أن يكون قد ولد في �لكونغو 
و�صب فيها، خطاأ ما، لكونه عاطاًل عن �لعمل، فاإن �لجالية �ليهودية هناك 
مر محاولة �إظهار �لجالية �للبنانية باأكملها في موقع �لخطاأ. فالكيان  ت�صخم �لأ
�ل�صهيوني كعادته ل يحارب مبا�صرة بل عن طريق �لت�صييق على �للبنانيين 
عبر مناف�صتهم في لقمة عي�صهم و�لتحكم بالمال و�لقت�صاد. فقبل م�صرع 
�لرئي�ص �لكونغولي كابيال ح�صلت �صركة »IDI« �ل�صهيونية �لتابعة لحزب 
�صركة  �أي  وبيعه دون  �لما�ص  ��صتخر�ج  �لمتطرف على حق  �ليهودي  �صا�ص 
�أخرى بما فيها �ل�صركات �للبنانية مقابل ��18 مليون دولر �صهريًا، وهذ� 
�لمبلغ ل يكفي ل�صتخر�ج ثالثة �أو �أربعة �أحجار من �لما�ص. وبذلك ق�صت 
على �لدور �لمميز �لذي كان يقوم به �للبنانيون منذ عام 1960 ل�صتخر�ج 
�لما�ص، مما �ألحق �أ�صر�رً� فادحة بالكونغو وباللبنانيين على حد �صو�ء. ومع 
كابيال �لبن تمت �إعادة فتح �ل�صوق لكل �ل�صركات مع �إعادة تنظيمها، ورغم 
ذلك بقي �ليهود ي�صايقون �للبنانيين بل ويعملون على ��صتدر�ج بع�صهم من 
�لعاطلين عن �لعمل لموؤ�ص�صاتهم لتوريطهم في م�صاكل عمالت مزورة وما 

�صابه، ثم ي�صون بهم �إلى �ل�صلطات �لكونغولية���6.
���6 �ل�صيا�صة �لدولية �لعدد 144، �ص196.



10�
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

�صافة �إلى �لكونغو، ي�صل �لقلق لدى �للبنانيين في �صاحل �لعاج  بالإ
�أرغم  �لذي  مر  �لأ نهبها،  �أو  �لتجارية  تحطيم محالتهم  يتم  ذروته، حيث 
�لعديدين منهم على �لعودة �إلى �لوطن خوفًا على �أرو�حهم. وقد روى �أحد 
�لقالقل  �أن ور�ء  �أبيد جان  �للبنانيين في  �لكبيرة من  �لر�صاميل  �أ�صحاب 
و�لمخاطر �لتي يتعر�صون لها هناك جهاز �لمو�صاد �ل�صهيوني �لذي ي�صم 
�ليهود  عليها  ي�صيطر  �صركات  مجموعة  على  يتوزعون  عن�صرً�  �صتين  نحو 
على  و�إجبارها  �للبنانية  �لقدر�ت  تطويق  تحاول  �صخمة  ر�صاميل  وتملك 
�ل�صباب  من  عليه  يتكئ  من  �لمو�صاد  جهاز  وجد  وقد  و�لرحيل.  فال�ص  �لإ
و�لمر�هقين �ل�صود �لذين �صحنت نفو�صهم بالكر�هية �صد �للبنانيين خا�صة 
و�لعرب عامة، ممن يتهمون بالر�صوة و�لتهريب. وقد �عتبر مدير �ل�صوؤون 
�أن  �صتيتية  �ل�صفير محمد  �للبنانية  �لخارجية  �ل�صابق في وز�رة  �ل�صيا�صية 
�صورة �للبناني، قد ت�صوهت في �لد�خل و�لخارج نتيجة للحروب �لتي د�رت 
فريقية  مر �أن بع�ص �لدول �لإ في لبنان منذ �لعام 1975... و�لخطير في �لأ
�لتي تعاني من �أزمات �قت�صادية و�صر�عات د�خلية تبحث عن متنف�ص لهذه 

و�صاع فتعمل على تحويل �للبناني �إلى كب�ص محرقة.  �لأ
على  يعمل  �إفريقيا  �إلى  �لعائد  �ل�صهيوني  �لنفوذ  �أن  هو  خطر  و�لأ
�لنتقام من �لعرب و�للبنانيين ثاأرً� لنجاح �للبناني في �فريقيا وهو �لوجود 

كثر �نت�صارً�. �لعربي �لأ
وهذ� �لمخطط يرمي �إلى �أخذ �ل�صهاينة مكان �للبنانيين، ل�صيما 

على �لم�صتويين �لقت�صادي و�ل�صيا�صي��64.
��64 �صحيفة �لتحاد �لظبيانية 11/�/1995.
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�ستراتيجية ال�سهيونية نماذج تطبيقية لالإ
في �سرق اإفريقيا
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�صر�ئيلية« على م�صر 1967 »�إيالت« قاعدة �نطالق عدو�ن �لقو�ت »�لإ
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)1( نظرة عامة على �لدور �ل�شهيوني
فريقية في حروب �لقارة �لإ

من  �أكثر  �لما�صية  ربعة  �لأ �لعقود  خالل  فريقية  �لإ �لقارة  �صهدت 
يزيد على ع�صرة ماليين �صحية،  ما  م�صلحًا ذهب �صحيتها  نز�عًا   ��5�
ونتيجة �ندلع �ل�صر�عات فيما يعرف بمنطقة �لبحير�ت �لعظمى فاإن كان 
�أجنبية ور�ء ��صتعال هذه �لحروب و�لعمل  �أ�صابع  �إلى وجود  �لدلئل ت�صير 
فادة  على ��صتمر�رها وتقديم كل ما ت�صتلزمه من �أ�صلحة وعتاد من �أجل �لإ
في  تتدخل  �لتي  �ل�صهيونية  �صابع  �لأ تبرز  �صابع  �لأ هذه  بين  ومن  منها 

محورين:
م�صاك بخناق  ـ محور منابع �لنيل حيث يحاول �لكيان �ل�صهيوني �لإ
م�صر �لتي قال عنها هيردوت �أبو �لتاريخ �أنها »هبة �لنيل«، ومن �أجل ذلك 
بهدف  �ثيوبيا  في  وخ�صو�صًا  �لنهر  على  �صخمة  �صدود  �إقامة  في  ي�صاعد 
�لتحكم بم�صير ومقدر�ت كل من م�صر و�ل�صود�ن. �إذ ل يخفى على �أحد 
�أن ورقة �لنيل كثيرً� ما تّم �لتلويح بها في وجه م�صر من قبل �إثيوبيا وفي 
�أكثر من منا�صبة وقد �أخذت تكت�صب �أبعادً� خطيرة منذ �أن بد�أ �لعمل على 
ر�ص ب�صورة م�صاريع و�صدود بالخبرة �ل�صهيونية وبتمويل  ترجمتها على �لأ
تمويل  �أي  يمنع  �لدولي  �لقانون  �أن  رغم  �لدولية،  �لمالية  �لموؤ�ص�صات  من 
�أقدمت  �أن  �لمعنية. فبعد  �لدول  تو�فق عليه  ي م�صروع مائي مالم  مالي لأ
كانو�  �أر��صيها  �لم�صريين من  �أثيوبيا عام �199 على طرد مجموعة من 
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يعملون في م�صاريع ��صتثمارية نتيجة �صغوط �صهيونية، تحت زعم �أّن لهوؤلء 
وت�صريح  �أثيوبيا،  في  �لنيل  مياه  مر�قية  في  تتمثل  ��صتخبارية  �أغر��صًا 
زرق،  �صر�ئيل م�صالح حيوية على �لنيل �لأ �صركة »�لمقاولون �لعرب«، �أّن لإ
على  عزمها   1996 �لعام  �إثيوبيا  �أعلنت  �ل�صدود،  بع�ص  �إقامة  في  وتتمثل 
زرق، و�لثاني على نهر د�بو�ص، وقالت �أنها  ول على �لنيل �لأ �إن�صاء �صدين �لأ
ح�صلت على مو�فقة �لجهات �لممولة �لتي كانت تقابل �لفكرة في �ل�صابق 
بالرف�ص، و�أعلنت �أنها غير ملزمة بالح�صول على مو�فقة �أية جهة؟؟ وقد 
تر�فق ذلك مع �إحكام �لكيان �ل�صهيوني عبر قبائل �لتوت�صي �صيطرته على 

منطقة �لبحير�ت �لعظمى �لتي تغذي نهر �لنيل.
وفي هذ� �لمجال �أي�صًا نتذكر تهديد�ت �لوزير �ل�صهيوني �لم�صتقيل 

�فيغدور ليبرمان بق�صف �أ�صو�ن وتدمير �ل�صد �لعالي.
حمر �لمنفذ �لحيوي �إلى �لمحيط �لهندي و�لبحر  ـ محور �لبحر �لأ
�لكيان  غاية  غوريون  بن  ديفيد  حدد  وقد  طل�صي.  �لأ و�لمحيط  �لمتو�صط 

حمر بثالثة �أهد�ف��65: �ل�صهيوني من �لتحكم بمنافذ �لبحر �لأ
و�ل�صرق  فريقية  �لإ �لقارة  �إلى  �صهيونيًا  منفذً�  حمر  �لأ �لبحر  جعل   �1�

�آ�صيوية.
قناة  عن  عو�صًا  منه  فادة  و�لإ »�إ�صر�ئيلي«  ك�صريان  ��صتخد�مه   �2�

�ل�صوي�ص.
��� تفكيك �لرو�بط �لقومية للعالم �لعربي.

ولهذ� �صعى �لكيان �ل�صهيوني �إلى �إ�صعال نير�ن �لحروب في �إفريقيا 
��65 �صحيفة �لتحاد �لظبيانية 1990/7/2.



115
إيالت

موت اأو حياة »اإ�سرائيل«

بين  �لحروب  في  ح�صل  كما  هناك  وح�صوره  نفوذه  زيادة  في  ل�صتغاللها 
قبائل �لتوت�صي و�لهوتو في رو�ند� وبوروندي.

�صارة �إلى تهريب �ل�صالح �ل�صهيوني لقبائل  على هذ� �ل�صعيد تجدر �لإ
�لهوتو على �لرغم من �لحظر �لدولي عام 1994، وذلك لدعمها في حربها 
�صد قبائل �لتوت�صي �لتي يقول �لكيان �ل�صهيوني �أن م�صر كانت تدعمها في 
ز�ئير. كما تدخل �لكيان �ل�صهيوني لدعم �لمعار�صة في �لكونغو بر�ز�فيل 
مهرة في �ثيوبيا، وتدخل في  �أوغند� ونظام �لأ �ألبا جند� في  و�صاند نظام 
�أريتريا حيث يوجد ما بين ��800-600  بتغلغله في  �لمندب  منطقة باب 
ريتري، ومن ناحية ثانية ��صتغل  م�صت�صار �صهيوني مهمتهم تدريب �لجي�ص �لإ
ز�ر  �لذي  �أفورقي  �أ�صيا�ص  بالرئي�ص  تربطهم  �لتي  �لقوية  �لعالقات  هوؤلء 
�لكيان عدة مر�ت و��صترى منه طائر�ت كفير ودبابات ميركافا ور�صا�صات 
مر �إلى حد قيام جماعات تب�صيرية يهودية  عوزي لجي�صه��66. وقد و�صل �لأ
وم�صلمة  فئات م�صيحية  توؤثر في  �أن  ��صتطاعت  �لتي  يهوه  �صهود  بينها  من 
وتمكن  �لم�صاعد�ت،  وتقديم  غر�ء�ت  �لإ �إليه عن طريق  تدعو  ما  لعتناق 
�لكيان �ل�صهيوني من تحري�ص �ريتريا �صد �لدول �لعربية �لمجاورة �لتي 
كانت �صاعدت �أفورقي في ثورته �لتحريرية �صد �إثيوبيا، خ�صو�صًا �ل�صود�ن 

و�ليمن.
كما نجح �لكيان �ل�صهيوني في عقد �تفاقات تعاون مع �ريتريا عام 
ريترية على �حتاللها  1992 في �لمجال �لع�صكري �صملت م�صاعدة �لقو�ت �لإ
جزيرتي حني�ص �لكبرى و�ل�صغرى ��أعيدتا لحقًا �إلى �ليمن بتحكيم دولي� 

��66 مجلة �لكفاح �لعربي �1/�/2000.
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همية، هذه �لجزر في توفير �لهيمنة �ل�صهيونية على  و�إلى تدعيم قو�تها لأ
في  �لكيان  �صاهم  كما  �ل�صتر�تيجي،  �لمندب  باب  م�صيق  عبر  �لمالحة 
حو�لي  تدريب  جانب  �إلى  هذ�  لريتريا.  وجوية  بحرية  ت�صهيالت  تقديم 
�ل�صهيونية،  �لبحرية  �لقو�ت  لدى  تدريبية  بعثة  في  �ريتريا  جنديًا   �40�
وم�صاركة ���50 �صهيونيًا من يهود �لفال�صا في �صيانة وتاأمين �لمن�صاآت 
�ل�صهيوني  �لكيان  قام  �ريتريا  طلب  على  وبناء  �ريتريا.  في  �لع�صكرية 
باإيفاد مجموعة من ��200 ع�صكري كم�صت�صارين ع�صكريين من �صالحي 
ريتري في  �لإ �لع�صكري  �لوجود  �لمخابر�ت لحماية  و�لبحر وعنا�صر  �لجو 
من  كل  �إلى  �ل�صهيوني  �لنفوذ  و�متد  حمر.  �لأ �لبحر  على  م�صوع  ميناء 
هبة  ت�صاد  �ل�صهيوني  �لكيان  منح  كما  وتنز�نيا.  و�أوغند�  وكينيا  �ثيوبيا 
�أ�صبح  �صلحة عن طريق ز�ئير عام �198، وتو�صعت �لعالقات حتى  من �لأ
ت�صاد تقوم بتدريب �لجي�ص  هناك خبر�ء �صهاينة مع عنا�صر ز�ئيرية في 
�لت�صادي، ويتحمل �لكيان �ل�صهيوني �لتكاليف��67. وبالن�صبة لنيجيريا فقد 

برز �لتعاون �لع�صكري �ل�صهيوني باإن�صاء ثالث قو�عد جوية.
ول يخفى في هذ� �لمجال وجود �لم�صالح �لمتكاملة ما بين �لكيان 
�لخطط  �إن  تورديني:  كري�صتيئان  يقول  �لمتحدة،  و�لوليات  �ل�صهيوني 
�صر�ئيلية« �لمتعلقة بالبحير�ت �لعظمى ومنابع �لنيل، ل يقت�صر �لهدف  »�لإ
�لعربيين  و�لمائي  �لقومي  من  �لأ خطوط  في  ثغرة  فتح  على  ور�ئها  من 
بو��صطة �ثيوبيا و�ريتريا، بل يتجاوز ذلك �إلى جعل �أبو�ب �لمنطقة م�صرعة 

��67 �لكفاح �لعربي 1997/4/9. لتغلغل �ليهود في �فريقيا.
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ميركية��68. وهذ� ما يوؤكده �أي�صًا �للو�ء عثمان كامل �لرئي�ص  �أمام �لم�صالح �لأ
�صر�ئيلي  �ل�صابق لهيئة �لبحوث �لع�صكرية �لم�صرية، �إذ يقول »�أن �لوجود �لإ
�أميركية  �إ�صر�ئيليًا فقط بل هو تعبير عن م�صالح  لي�ص هدفًا  �إفريقيا  في 
مين �إ�صر�ئيل وقد �أح�صن �لحار�ص �ختيار �لبو�بة، فكان  وغربية حار�صها �لأ

�لدخول من طريق �لتعاون �لع�صكري �لوطيد«��69.
تت�صدر  �ل�صهاينة  لدى  �لع�صكرية  �لح�صابات  �أّن  تقدم  مما  يبدو 
فرو �صهيونية، بحيث يعد �لتعاون �لع�صكري  ولويات في �لعالقات �لأ �صلم �لأ
فريقية بمثابة حجر �لز�وية  وعمليات �لت�صليح �لتي يقوم بها �لكيان للدول �لإ
�إ�صافة  �لمجال  هذ�  في  �لكيان  ويتحرك  �لم�صتركة،  �لعالقات  بنيان  في 
خدمات  �صركة  طريق  عن  وذلك  ر�صمي  غير  ب�صكل  �لر�صمي.  �ل�صكل  �إلى 
�أمنية هي »ليف ـ د�ن« �لتابعة للمو�صاد و�لمتخ�ص�صة في مجالت �لتدريب 
مر �لذي ي�صتدعي �لت�صليح و�ل�صيانة �لحربية وخدمات  منية، �لأ و�لحماية �لأ
�لم�صاندة، فالر�صا�ص »عوزي« �ل�صهيوني �صار �ل�صالح �لمف�صل لدى رجال 
منية في �لمطار�ت و�لمباني  فارقة، ونظم �لت�صال و�لمر�قبة �لأ من �لأ �لأ
�صلحة �ل�صهيونية  �لحكومية باتت �صهيونية �أي�صًا. ويقدر حجم مبيعات �لأ

قل��70. �إلى �إفريقيا بمليار دولر في �ل�صنة على �لأ

��68 �لم�صدر �ل�صابق.
��69 �صحيفة �لديار 1997/11/12.

��70 مجلة �لمجلة 1994/5/�0.
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)2( �ل�شود�ن في �لعين �ل�شهيونية

��صتاأثر �ل�صود�ن مبكرً� باهتمامات �لحركة �ل�صهيونية، عبر خطتين 
ولى قدمها �ليهودي  عو�م 1900 و1907 �لخطة �لأ لتوطين �ليهود فيه في �لأ
ر�بوروت �إلى �للورد كرومر في �لقاهرة، ور�بوروت هذ� هو مو�طن بريطاني 
وخبير في �صوؤون �لفال�صا قام برحلة �إلى �ثيوبيا في �أو�خر �لقرن �لتا�صع ع�صر 
لدر��صة �أحو�ل �لفال�صا فيها، وخالل رحلته تلك تو�صل �إلى نتيجة مفادها �أّن 
ر��صي لتوطين �ليهود ن�صبة لخ�صوبة �أر��صيه وقلة عدد  �ل�صود�ن هو �أن�صب �لأ
�صكانه في ذلك �لوقت، كما �أنه �صعر �أن �ليهود �صتعجبهم �لهجرة �لحرة �إلى 
نجليزي. وفي ر�صالة له �إلى �للورد كرومر،  بلد يرزح تحت نير �ل�صتعمار �لإ
ر�ص  �لأ �صوى  �ليهود  لتوطين  منا�صب  مكان  هناك  لي�ص  »�أنه  ر�بوروت  ذكر 
�لو�قعة على �صفتي �لنيل« وكان يعني �ل�صود�ن، م�صيرً� �إلى �أنه في حالة قبول 
�قتر�حه هذ� فاإنه �صيقترح على جمعية �ل�صتعمار �ليهودي �أن تبد�أ بتوطين 

يهود �لجوند� ويهود �ليمن في �ل�صود�ن على �أن يعقبهم يهود رو�صيا��71.
رئي�ص  �إلى  وقدمه  جالنت  �أبر�هام  �أعده  فقد  �لثاني  �لمخطط  �أما 
قليمية �ليهودية في عام 1907. قدم جالنت م�صروعًا مف�صاًل  �لمنظمة �لإ
�لمخططات  تلك  �أن  غير  �ل�صود�ن،  في  �ليهود  من  هائلة  �أعد�د  لتوطين 
قد �صرف �لنظر عنها في وقتها لينظر فيها لحقًا. لكن ذلك لم ي�صرف 
�ل�صهيوني  �لكيان  �أنظار  �إذ بقي محط  �ل�صود�ن،  �ل�صهيونية عن  نظار  �لأ

بعاد، مجلة  �صر�ئيلي في جنوب �ل�صود�ن: �لمخاطر و�لأ ��71 �صلمان قادم �آدم. �لتورط �لإ
�صوؤون عربية ��لعدد 1999، �أيار، حزير�ن�.
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�إثر  معه  عالقاته  وتوطيد  فيه  �لتغلغل  حاول  لذ�   ،1948 �لعام  قيامه  منذ 
مة،  حز�ب �ل�صود�نية، �ل�صيما حزب �لأ �لتجاوب �لذي وجده من بع�ص �لأ
وذلك في �لخم�صينات من �لقرن �لع�صرين� وقد وردت تفا�صيل بين حزب 
�لبريطانية  �ل�صرية  �لوثيقة  في  �ل�صهاينة  و�لم�صوؤولين  �ل�صود�ني  مة  �لأ
�لجتماعات  �أولى   1954/2/1 في  و�لموؤرخة   ��2 رقم  ـ  عنها  �لمفرج  ـ 
�ل�صديق  �ل�صيد  �ل�صود�ني  �لجانب  من  وح�صرها  �لخرطوم  في  عقدت 
وزير  �إ�صر�ف  تحت  لت�صبح  تركيا  �إلى  �لجتماعات  �نتقلت  ثم  �لمهدي، 
�أدت  عديدة  مالب�صات  لكن  �صاريت،  مو�صي  �آنذ�ك  �ل�صهيوني  �لخارجية 
من  �ل�صود�ن  كون  �إلى  ذلك  ويعود  �لمفاو�صات،  تلك  توقف  �إلى  لحقًا 
فال�صود�ن  �ل�صهيوني.  من  �لأ محور  في  و�ل�صتر�تيجية  منية  �لأ �لناحيتين 
حمر، �إذ تبلغ م�صافتها ���09 �أميال  يتميز ب�صو�حله �لطويلة على �لبحر �لأ
بالتالي  وهو  حمر�،  �لأ �لبحر  �صو�حل  طول  جملة  من   %9.8 يعادل  �ما 
�لتي لها �صو�حل طويلة مع �لبحر  �لثالثة من حيث �لدول  يقع في �لمرتبة 
�لتي  �لنيل  �إلى ذلك وجود مياه  �ل�صعودية وم�صر��72 ي�صاف  حمر، بعد  �لأ
ر��صي  �لأ �إلى  لجرها  يخططون  �لذين  �ل�صهاينة  �أنظار  محط  �أ�صبحت 
�أر�صى  �أن ديفيد بن غوريون هو من  �لنقب، ومن �لمعروف  �لمغت�صبة في 
فريقي و�ل�صود�ن، وذلك  �أ�ص�ص ��صتر�تيجية �لعدو �ل�صهيوني تجاه �لقرن �لإ
في مطلع �لخم�صينات من �لقرن �لع�صرين، تحت ��صم »��صتر�تيجية �لنقب، 
حمر  �لأ �لبحر  على  �لمطلة  �إيالت  �أن  فيها  �عتبر  �لجنوب«،  نحو  �لتوجه 
�ندلع  �أن  ما  لذلك  �لقد�ص  من  �ل�صهيوني  �لكيان  لم�صتقبل  بالن�صبة  �أهم 

��72 عبد �هلل عبد �لمح�صن �ل�صلطان، م�صدر �صابق، �ص�6.
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ول في جنوب �ل�صود�ن عام 1955، حتى عاد �لكيان �ل�صهيوني  �لتمرد �لأ
�صل،  �إلى �ل�صاحة �ل�صود�نية، �إذ قام باإر�صال رودلف �صتاينر، وهو �ألماني �لأ
في  ن�صاطه  وكثف  عاد  ثم  �ل�صود�ن،  جنوب  �إلى  �لع�صابات  بحروب  خبير 
�لجنوب مرة �أخرى، لكن، ب�صورة �أكبر، وذلك عقب تمرد جون قرنق على 
�198. ول ريب في حقيقة �أن �لتدخل �ل�صهيوني في جنوب �ل�صود�ن يندرج 
خذ في �لنت�صار،  �صالمي �لآ في �صياق محاربة �لعروبة وكبح جماح �لمد �لإ
بي�ص، �إلى جانب  ف�صاًل عن �أن جنوب �ل�صود�ن قريب جدً� من منابع �لنيل �لأ
وجود �لنفط �لذي يطمح �لكيان في �لح�صول على �متياز ��صتخر�جه من 
قامتها، بعد ف�صل �لجنوب، �لذي رغم �ت�صاعه،  دولة �لجنوب �لتي ي�صعى لإ
ميين  ل يزيد عدد �صكانه على خم�صة ماليين ن�صمة، ت�صعة �أع�صارهم من �لأ
و�لوثنيين و�لبقية م�صلمون وم�صيحيون. وبعد ف�صل جنوب �ل�صود�ن و�إعالنه 
�أبناء جنوب �ل�صود�ن مظهر �ل�صلطة،  دولة م�صتقلة، �صيكون للمثقفين من 
يدي �لخفية �لتي لها م�صلحة في  مور ف�صتتولها �لأ د�رة �لفعلية لالأ �أما �لإ
من  �لجنوب  مثقفتي  على  �لفئة  هذه  و�صتغدق  �لكبرى«،  »�إ�صر�ئيل  �إقامة 
يدي  �لأ تلك  و�صتدفعهم  حولهم،  يدور  عما  باأنف�صهم  ي�صغلهم  ما  مو�ل  �لأ
�لخفية �إلى �لمطالبة ب�صمال �ل�صود�ن على �أ�صا�ص �أّن �لعرب �لذين طردو� 
ندل�ص بعد ثمانية قرون ل ي�صعب، كما قال جون قرنق �إخر�جهم من  من �لأ
�صمال �ل�صود�ن بعد �أربعة قرون فقط���7. �إذن فاإن ف�صل جنوب �ل�صود�ن 

ولى من �لمخطط �ل�صهيوني. هو �لمرحلة �لأ
�لمرحلة �لثانية من �لمخطط �ل�صهيوني هي تحويل �لمعركة �صماًل، 

���7 �صلمان قادم �آدم، م�صدر �صابق.
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فارقة،  باإثارة �لت�صاوؤلت عما �إذ� كان �صمال �ل�صود�ن هو ملك للعرب �أم لالأ
�ل�صود�ن،  جنوب  �إلى  من�صاآته  من  �لكثير  نقل  �ل�صهيوني  �لكيان  ينوي  �إذ 
وعندما يرى �لنور، و�لنوبة في غرب �ل�صود�ن، و�لنق�صنا و�لبجا في �صرق 
�ل�صود�ن ما جاد به �لكيان �ل�صهيوني على جنوب �ل�صود�ن، فاإنهم بدورهم 
�صوف يطالبون بالنف�صال �أي�صًا �وهو ما يح�صل حاليًا ب�صورة �صافرة في 
وهو  �لنيل،  على  �لو�قع  �لجزء  فقط  �ل�صود�ن  في  يبقى  عندها  د�رفور�، 
كل  �أ�صبحت  �أن  بعد  �ل�صتعمار  مع  معركة  في  يدخل  �صوف  �لذي  �لجزء 
رو�فد �لنيل تحت �صيطرة �لكيان �ل�صهيوني وحلفائه. ومن �لموؤكد �أن تلك 
�لمعركة لن تكون متكافئة بحيث يتم طرد �صكان تلك �لمنطقة �إلى �صعيد 

م�صر حيث تن�صاأ دولة �لنوبة �لممتدة من بحيرة نا�صر �إلى نجع حمادي.
قباط  �لأ �ل�صهاينة  وعد  �لتي  �لقبطية  �لدولة  ذلك  بعد  تبد�أ  ثم 
و�صوف  �ل�صود�ن،  لتحرير  �ل�صعبية  �لحركة  مع  �صتفعل  بما  �أ�صوة  باإقامتها 
تكون �لحدود �ل�صمالية للدولة �لقبطية منطقة مغاغة، وما تبقى بعد ذلك 
من  �ل�صمالي  بالجزء  �ل�صهيوني  �لكيان  يطالب  ثم  �لم�صتقبل،  م�صر  فهو 
�ل�صعودية باعتباره و�قعًا د�خل حدود »�إ�صر�ئيل �لكبرى«. وي�صمل �لمخطط 
ردن ولبنان و�صوريا��74. ومما يوؤكد وجود هذ� �لمخطط، تقرير »لجنة  �أي�صًا �لأ
��صتقر�ر م�صتقبل �لوطن �لعربي في �لع�صر �صنو�ت �لمقبلة« �ل�صادر 1988، 
ماتونج  �إذ �أ�صار �لتقرير �إلى حتمية ن�صوء ثالث دويالت حديثة، هي دولة �لأ
في جنوب �ل�صود�ن، و�لدولة �لكردية في �صمال �لعر�ق و�لدولة �لغز�نية في 

ليبيا، وذلك بناء على �لتطور�ت �لتي �صهدتها وت�صهدها �لمنطقة �لعربية.
��74 �لم�صدر �ل�صابق.
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)3( �لم�شاعد�ت �ل�شهيونية
لحركات �لتمرد �ل�شود�نية

دعمه  �ل�صهيوني من  للكيان  ز�د  �لمخطط،  تنفيذ هذ�  �صبيل  وفي 
للجي�ص �ل�صعبي لتحرير �ل�صود�ن من خالل �إر�صال �لخبر�ء و�لم�صت�صارين 
تل  قرنق  ز�ر جون  كما  �لحركة،  في �صفوف  للعمل  �ل�صهاينة  �لع�صكريين 
قرنق  �لتقى  �لزيار�ت  تلك  وخالل   ،1990 �لعام  منذ  مر�ت  ثالث  �أبيب 
و�لخارجية.  �لدفاع  وزير�  بينهم  من  �ل�صهاينة  �لم�صوؤولين  من  بعدد 
�ألفًا من متمردي  ي�صاف �إلى ذلك تدريب �لكيان �ل�صهيوني نحو ع�صرين 
 2005 عام  نيفا�صا  �تفاق  يغير  ولم  �ل�صهيوني.  بالكيان  �ل�صود�ن  جنوب 
بين �لحكومة �ل�صود�نية و�لحركة �ل�صعبية لتحرير �ل�صود�ن من حدة هذه 
�لتوجهات �لنف�صالية، ول رحيل جون قرنق وتولي خلفه �صيلفا كير زعامة 
ويبدو  �لوطني.  �لموؤتمر  حزب  مع  �ل�صلطة  تقا�صم  رغم  �ل�صعبية  �لحركة 
�ل�صلوك �لنف�صالي و��صحًا �أوًل في �لتعبئة �لتي تقوم بها �لحركة باأو�صاط 
�لجنوبيين للت�صويت ل�صالح �لنف�صال عن �ل�صود�ن حين يحل موعده في 
�لعام 2011 كما ين�ص �تفاق نيفا�صا، ثانيًا في �ل�صعي �إلى تر�صيم �لحدود 
بين �ل�صمال �ل�صود�ني وجنوبه، وكذلك �إقامة ��18 �صفارة ر�صمية للحركة 
تاأ�صي�ص بنك مركزي خا�ص، و�أي�صًا  �ل�صعبية في �لخارج، وفي �لعمل على 
هلية ب�صيغة �أخرى غير  في عملية ��صتئناف �ل�صر�ع �لم�صلح �أو �لحرب �لأ
�لقديمة، مثل �ل�صتباك بين �لحركة �ل�صعبية وقبائل �لم�صيرية، وفي �ل�صر�ع 
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حول مدينة �إيبي، �إلخ. ول يقت�صر �لدور �ل�صهيوني �صد �ل�صود�ن على دعم 
�لحركة �ل�صعبية، بل �متد �أي�صًا �إلى �إقليم د�رفور، حيث لعبت �لمنظمات 
تاأجيج  في  مهمة  �أدو�رً�  مريكي  �لأ �لمحافظ  �لم�صيحي  و�للوبي  �لتب�صيرية 
�لحرب و�لتدخل في د�رفور. �لوزير �لمفو�ص و�ل�صفير �ل�صود�ني �لمناوب 
في  تدخلت  �ل�صهيونية  �لمنظمات  �إن  يقول:  �صليمان  �إدري�ص  �لقاهرة  في 
ول لبروزها. وحر�صت على توظيفها �إعالميًا عبر  �أزمة د�رفور منذ �ليوم �لأ

�صبكاتها �لتنظيمية لت�صويق فكرة �لتدخل �لدولي في د�رفور �ل�صود�ن.
�إعالمي  للتحرك:  محاور  ثالثة  على  �ل�صهيونية  �لخطة  وتقوم 
�باإغر�ق  وع�صكري  �لماأ�صاة�  عن  كاذبة  م�صخة  معلومات  �بن�صر 
في  متعددة  مظاهر�ت  �باإخر�ج  و�صيا�صي  بال�صالح�  ود�رفور  �لمتمردين 
و�لدعوة  و�أوروبيين،  �أمريكان  برلمانيين  وتحريك  عالمية،  عو��صم  عدة 
مم  �إلى �لقر�ر�ت �صد �لخرطوم حتى �أنه �صدر في عامين 20 قر�رً� في �لأ
�لخرطوم  حكومة  �أن  عن  �صليمان  �إدري�ص  �ل�صفير  ك�صف  وقد  �لمتحدة�! 
�صبطت �أ�صلحة �صهيونية في د�رفور باأيدي حركات �لتمرد، ما يوؤكد �لتورط 
ردنية ك�صفت عن �صبكة لتهريب  �ل�صهيوني هناك، وقال �أن �لمخابر�ت �لأ
�صلحة �ل�صهيونية لد�رفور متورط فيها �بن د�ني ياتوم م�صت�صار �لحكومة  �لأ
�ل�صهيوني في عهد �يهود بار�ك، و�أن �ل�صهاينة �أكدو� �أن هدفهم هو �إغر�ق 
ردنية  د�رفور بال�صالح كي تظل منطقة توتر وقالقل م�صتمرة. �لحكومة �لأ
�أ�صمى  �ل�صيدة  با�صمها  �ل�صابقة  �لمتحدثة  �أعلنت ر�صميًا عن ذلك، وقالت 
من  �تخذ�  �صهيونيين  م�صتوطنين  على  �لقب�ص  �ألقت  بالدها  �أن  خ�صر 
�صلحة �إلى �لمتمردين في د�رفور. وتبين  ردنية ممرً� لتهريب �لأ ر��صي �لأ �لأ
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من �لتحقيقات مع �لمتورطين تورط �صيمون ناور ـ �صاحب �صركة ��صتير�د 
قليم د�رفور بغرب �ل�صود�ن،  وت�صدير �صهيونية في تهريب �أ�صلحة بالفعل لإ
�صلحة  لالأ م�صنعًا  يدير  �لذي  جولن«  »�أمو�ص  فهو  �صلحة  �لأ �صاحب  �أما 
�لدول  في  �لم�صلحة  �لحركات  لت�صليح  ��صت�صاري  مكتب  وله  �أبيب،  تل  في 
من. وقد �عترفت �صحيفة هاآرت�ص  �لعربية و�لمنظمات �لخا�صة و�صركات �لأ
�أبيب  �أبرمتها تل  �لتي  �لعديدة  باأن من �صمن �ل�صفقات   �2007/2/16�
�لتمرد في د�رفور«  يعتبر �صاحة لحركات  لل�صود�ن  »بلد مجاور  و�حدة مع 
من في بروك�صل ذكر  �أي �ت�صاد�. كما �أن معهد �أبحاث ق�صايا �لدفاع و�لأ
فريقيا �أن د�رفور �أ�صبحت موردً� لتجارة  في در��صة عن تهريب �ل�صالح لإ
�ل�صالح �ل�صهيونية و�أن »�إ�صر�ئيل تغرق د�رفور بال�صالح«. وقد �بتدر �للوبي 
فارقة بعدة  �ل�صهيوني �لحملة �صد �لخرطوم بزعم �إبادة �صكان د�رفور �لأ
في  »�إبادة«  وقوع  بمز�عم  تحذيري  �إعالن  �إ�صد�ر  �أبرزها  كان  خطو�ت، 
هذه  �صد  حملة  لتاأ�صي�ص  لجنة  �إطالق  من   2004 عام  تبعها  وما  د�رفور، 
بادة �لمزعومة في د�رفور عبر ما ي�صمى »تحالف �إنقاذ د�رفور« ليقوم كـ  �لإ

»مظلة تن�صيقية« لح�صد �لجهود وزيادة �أو�ر �لحملة.
بادة  و�صم هذ� �لتحالف ��180 منظمة تعمل تحت ر�يته للترويج لالإ
همية �لدور �لذي يلعبه بلغ  في د�رفور و�لو�صول لم�صتويات غير م�صبوقة، ولأ
ميركي بو�ص  ر�تب رئي�صه ن�صف مليون دولر �صعفين ون�صف ر�تب �لرئي�ص �لأ

��200 �ألف دولر.
ك�صفت   ،2007 حزير�ن  من  ول  �لأ في  بو�صت«  »و��صنطن  �صحيفة 
وثائق �أميركية عن هذ� �للوبي وكيف تمكن من �إقناع �لرئي�ص بو�ص بفر�ص 
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قائمة  ر�أ�ص  على  د�رفور  يجعل  و�أن  د�رفور،  ب�صبب  �ل�صود�ن  على  عقوبات 
يقود  من  هم  �ليهود  �أن  �لوثائق  هذه  �أكدت  كما  ميركية.  �لأ �لهتمامات 
منظمة �أو تحالف »�إنقاذ د�رفور« �لم�صبوه. وكي ندرك حجم �لدور �لإعالمي 
�ل�صهيوني �لخبيث ن�صير �إلى �أنه يوجد في �لمكتب �لرئي�صي لهذ� �لتحالف 

جل د�رفور في و��صنطن �0 خبيرً� في �ل�صيا�صة و�لعالقات �لعامة. لأ
�ل�صود�ني  �لرئي�ص  م�صت�صار  �إ�صماعيل  عثمان  م�صطفى  �لدكتور 
عمر �لب�صير، قال في در��صة �أعدها عن ق�صية د�رفور، �أن �لحملة �لعد�ئية 

مرين: �ل�صر�صة في ق�صية د�رفور تلفت �لنظر لأ
��1 �أن ذ�ت �لدو�ئر �لتي كانت تتولى �أكبر حملة في حرب �لجنوب 
�ل�صود�ني و�تهامات �لرق و�لعبودية و�لتطهير �لعرقي هي ذ�تها من تتولى 

�لترويج لق�صية د�رفور.
جديدً�  عن�صرً�  �أ�صافت  �لتي  �ليهودية  �لمجموعات  تدخل   �2�
وباإمكانيات �صخمة في ت�صعيد �لحملة �لعد�ئية �صد �ل�صود�ن. ويرجع د. 
م�صطفى ذلك �لتدخل �ل�صهيوني �إلى �أن »�لمجموعات �ليهودية« تريد �أن 
�ألمانيا  �ليهود في  بادة �لجماعية و�لمحارق �صد  بالإ �لتاريخ  تنع�ص ذ�كرة 
لقيادة  �ل�صرعية  ويمنحهم  ق�صيتهم  مع  ن�صاني  �لإ �لتعاطف  يجدد  مما 
�لجهود �لعالمية لمنع حدوثها مرة �أخرى، مما يمكنهم من �ل�صتمر�ر في 
نظار و�لإعالم عن  �بتز�ز �لدول و�ل�صعوب �لغربية خا�صة، وكذلك ل�صرف �لأ
ماآ�صي �لعر�ق و�لفظائع �لتي يرتكبها �لكيان �ل�صهيوني �صد �لفل�صطينيين 
ر��صي �لمحتلة و�صنع بوؤرة �أحد�ث جديدة تجذب �لهتمام �لعالمي.  في �لأ
حد�ث �صرخ في �لعالقات �لعربية  ويقول: �إن �لكيان �ل�صهيوني ي�صعى �أي�صًا لإ
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فريقية، خ�صو�صًا �أن �إفريقيا لعبت دورً� منا�صرً� للق�صايا �لعربية وق�صية  ـ �لإ
فل�صطين خا�صة، و�أنها وجدت في ق�صية د�رفور فر�صة �صانحة لدق ��صفين 
في هذه �لعالقة من خالل �إبر�ز �لق�صية باعتبارها ق�صية �ثنية يعمل فيها 
فريقي في د�رفور وفق �لزعم  �لعن�صر �لعربي على �إبادة و�إز�لة �لعن�صر �لإ
�ل�صهيوني وكذلك من خالل �لربط بين �صورة �لعربي �لذي يفجر نف�صه 
�لعربي  »�صورة  تظهر  �لتي  د�رفور  في  وتلك  فل�صطين  في  دفاعًا عن حقه 
�لمغت�صب« و»�لقاتل �لمعتدي« فتبرر بذلك ما تقوم به �صد �لفل�صطينيين 
من تقتيل وتدمير وبناء جد�ر �لف�صل �لعن�صري. ويورد د.عثمان �أمثلة على 

زمة وتاأجيجها منها: هذ� �لتغلغل �ل�صهيوني في �لأ
1ـ تحدث حاييم كو�صي رئي�ص جماعة �ليهود �لزنوج �إلى �لتلفزيون 
�لعام  �لمدير  بير�ن  يو�آف  قام  �لتي  �لزيارة  �أعقاب  في  �صر�ئيلي«  »�لإ
د�رفور  من  �أعد�د  نزوح  �إبان  ت�صاد  �إلى  �صر�ئيلية«  »�لإ �لخارجية  لوز�رة 
�إ�صر�ئيل على  �إلى �لمع�صكر�ت بت�صاد وقال »نحمد �هلل على حر�ص دولتنا 
فارقة، وناأمل �أن ياأتي �ليوم �لذي ترفرف فيه نجمة  خوة �لأ �لتو��صل مع �لأ
�ل�صمات  من  بكثير  معها  نرتبط  �لتي  �لقارة  هذه  على  �لمقد�صة  د�وود 

�لم�صتركة على �لم�صتوى �لفكري �أو �لعقائدي �ليهودي«.
�أفريقيا  »�أبناء  موقع  على   2004 ��آب�  �أغ�صط�ص   � يوم  ن�صرت  2ـ 
كو�صي  حاييم  ير�أ�صها  �لتي  �لزنوج  �ليهود  طائفة  �أن�صاأته  �لذي  �ليهودي« 
مقالة كتبها �إيثمار �إخمان من جامعة بن غوريون جاء فيها �أن »ت�صاد تحولت 
زمة في د�رفور �إلى مركز �إ�صر�ئيلي كبير تحر�ص �إ�صر�ئيل  منذ ��صتعال �لأ

على �لتو�جد فيه«.
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متحف  في  بد�أت  د�رفور  ق�صية  في  �ل�صر�صة  �لحملة  �أ�صل  �إن  �ـ 
��لهولوكو�صت� �لمحرقة �ليهودية، ممثاًل في لجنة �ل�صمير �لعالمي برئا�صة 
�ليهودي �لمعروف بعد�ئه لل�صود�ن جيري فاورد عام �200 عندما �أ�صدر 
بادة �لعرقية في �ل�صود�ن، و�أعقب ذلك �لإعالن عن تد�صين  بيانًا حول �لإ
منا�صط وندو�ت دعائية للترويج للحملة، ومن ثم �أعلن متحف �لهولوك�صت 
�أن ما يحدث في د�رفور هو �إبادة جماعية، ثم �نطلقت �لحملة بعد ذلك في 

�لمد�ر�ص و�لكليات و�لجامعات. 
4ـ �أول ندوة حا�صدة نظمها متحف �لهولوك�صت بو��صنطن ظهر يوم 
تقرير عن حالة  �ل�صود�ن:  »حريق غرب  عنو�ن  تحت  كانت   2004/2/20
�لطو�رئ في د�رفور، و�أو�صت بدعم م�صروع �لمقاومة للحركات �لمتمردة 

�لتي تحظى بدعم عنا�صر من �لحكومة �لت�صادية.
حملة  في  ومحوري  مبا�صر  بدور  �ليهودية  �لمنظمات  ��صطلعت  5ـ 
خلف  �لت�صتر  على  تحر�ص  كانت  �لتي  �ل�صابقة  تكتيكاتها  مخالفة  د�رفور 
لفتة �لتحالفات �لتن�صيقية �لف�صفا�صة. و�أقام في هذ� �ل�صدد معهد جاكوب 
بادة  بلو�صتين ندوة في منت�صف عام 2005 تحت عنو�ن �لبّد من وقف �لإ
�لجماعية في د�رفور�، حيث �صن مقدم �لورقة �ألي�صون كوهين هجومًا عنيفًا 
على �لحكومة �ل�صود�نية ودعا للتدخل بالقوة، ونادت �لورقة في تو�صياتها 
�لم�صوؤولين  لتقديم  �لدولية  �لجنائية  �لمحكمة  وتن�صيط  تفعيل  ب�صرورة 
جبار  مريكية لإ �ل�صود�نيين للمحكمة، وكذلك ��صتخد�م �لقوة �لع�صكرية �لأ
مم �لمتحدة حول �لعقوبات  بادة« و�إنفاذ قر�ر�ت �لأ �لحكومة على »�إيقاف �لإ

�لموقعة وحظر �لطير�ن.
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6ـ ��صتثمرت �لمجموعات �ليهودية زخم فيلم »فندق رو�ند�« و�لتاأثير 
رو�ند�  في  �لجماعية  بادة  و�لإ �لمذ�بح  بماأ�صاة  �لتذكير  في  �أحدثه  �لذي 
ـ  �لفيلم  بطل  ـ  �صارل  جون  �لممثل  ��صتقطاب  وتم  �إز�ءها،  �لعالم  و�صمت 
و�صكار كي يقود حملة جديدة لوقف ما �أ�صموه  �صود بعد �أن تّم تر�صيحه لالأ �لأ
بادة �لجماعية في د�رفور، وقد تّم ترتيب لقاء�ت ومحا�صر�ت جماهيرية  �لإ
لبطل �لفيلم لت�صليط �ل�صوء على ما يجري في د�رفور، ولم يكتفو� بهذ� و�إنما 
�صعو� لت�صوير فيلم وثائقي يطلق عليه »فندق د�رفور«، ورتبو� جولة لممثل 
وفي  في مطلع 2005،  ت�صاد  �صرق  في  �لالجئين  مع�صكر�ت  لزيارة  �لفيلم 
ميركية �ليهودية بو��صنطن بالتعاون  �أغ�صط�ص ��آب� 2005 نظمت �للجنة �لأ
مع »�تحاد ترقية �لملونين« ح�صدً� �صخمًا بنادي �ل�صحافة �لوطنية وتمت 
فرو  و�لأ �ليهودي  �لمجتمع  �صيخاطب  رو�ند�«  »فندق  بطل  �أن  على  �لدعوة 

�أمريكي بو��صنطن تحت عنو�ن »خذو� خطو�ت في د�رفور«.
7ـ �أعلنت �لمنظمات �ليهودية في �صبتمبر ��أيلول� 2005 �أنها و�صلت 
ن �إلى د�رفور وتعمل و�صط �لنازحين و�لالجئين و�لتم�صت من جميع �لح�صور  �لآ
�لتبرع ل�صالح برنامج »و��صنطن دي �صي تحب د�رفور«، و�صير �لتحالف �ليهودي 
�أبريل �ني�صان�  يوم 28  بو�ص  �لرئي�ص  بي�ص خاطبها  �لأ �لبيت  �إلى  مظاهرة 
نظم  عندما  عينه،  �ل�صهر  من  �لثالثين  في  ذروتها  �لحملة  وبلغت   .2006
�صافة �إلى �لعا�صمة و��صنطن  تحالف »�إنقاذ د�رفور« �أ�صخم م�صيرة �صملت بالإ
�أبرزهم  �لمعادين  �لن�صطاء  من  عدد  �لم�صيرة  وخاطب  �أخرى،  مدينة   17
�لحرب  مر�صح  �أوباما  بر�ك  و�ل�صناتور  كلوني  وجورج  غا�صت  بريند�ر  جون 
مريكية لل�صوؤون  �لديمقر�طي للرئا�صة. �إ�صافة �إلى م�صاعدة وزيرة �لخارجية �لأ
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فريقية جند�ي فريزر وطالبو� �لرئي�ص بو�ص بتطبيق مزيد من �لعقوبات على  �لأ
�ل�صود�ن و�ل�صغط لن�صر قو�ت متعددة �لجن�صيات لحفظ �ل�صالم في د�رفور 

و�تهموه بالف�صل في قيادة �لمجتمع �لدولي لفر�ص عقوبات على �ل�صود�ن.
وبع�ص   �258� وجود  �إلى  �ل�صود�نية  �لم�صادر  ت�صير  تقدم  ما  و�إلى 
�لم�صادر يقول ��600 منظمة �أجنبية ت�صم جي�صًا جر�رً� ممثاًل في 15 �ألف 
ع�صو تعمل في د�رفور و�أن هناك متاجرة غربية بق�صية لجئي د�رفور في 
ت�صاد �لذين يبلغ عددهم 200 �ألف ن�صمة فقط بغر�ص �لتدخل �لع�صكري بحجة 
�إعادتهم وفر�ص �ل�صتقر�ر هناك، ولي�ص �صرً� �أي�صًا �أن هناك تعمدً� �صهيونيًا 
وغربيًا و��صحًا في ت�صخيم ما يجري في د�رفور بالحديث عن �إبادة جماعية 
لف من �لالجئين، ورغم �أن �صكان د�رفور 6 ماليين و750 �ألف  طالت مئات �لآ
ن�صمة، وكل �لنازحين عن �أر��صيهم في مع�صكر�ت �للجوء ��21 مع�صكرً� د�خل 
�ل�صود�ن 650 �ألف �إن�صان، كما �أن هناك ت�صخيم لم�صكلة �لفارين �ل�صود�نيين 
للكيان �ل�صهيوني و�لزعم �أنهم 6 �آلف من د�رفور، في حين �أن �لحقيقة هي 
�أن �لعدد �لإجمالي ل يتعدى �50 فردً� �أعاد �لكيان �ل�صهيوني منهم ��48 
�إلى م�صر، و�أن �أبناء د�رفور ل ي�صكلون �صوى 10% من هوؤلء �لالجئين. �لكيان 
�ل�صهيوني ي�صعى من ور�ء ت�صخيم هذ� �لعدد �إلى تبيي�ص وجهه �أمام �لعالم 
و�لظهور »كدولة« ت�صت�صيف لجئين، و�أنا�صًا هاربين من �لمحرقة في د�رفور. 
و�صكل فتح حركة تمرد عبد �لو�حد نور �لد�رفورية لمكتب لها في تل �أبيب 

خاتمة لهذه �لحملة �ل�صهيونية لتاأجيج �أزمة د�رفور��75.

�صبكة  د�رفور؟،  في  �لتدخل  �صر�ئيلية من  �لإ هد�ف  �لأ ما هي  ��75 محمد جمال عرفة، 
�صالم �أون لبن نت.
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جر�ء�ت �ل�شهيونية )4( �لم�شاريع و�لإ
لل�شيطرة على �لنيل)))(

قديمة  �لنيل  مياه  من  لال�صتفادة  �ل�صهيونية  �لحركة  محاولة  تعد 
�لفكرة  وظهرت  �لعربي.  �لوطن  في  �ل�صهيوني  �ل�صتيطاني  �لتفكير  قدم 
عام  هرتزل  تيودور  �قترح  عندما  �لحالي  �لقرن  مطلع  في  و��صح  ب�صكل 
�190 توطين �ليهود في �صيناء و��صتغالل ما فيها من مياه جوفية، وكذلك 
�لتنفيذ  تدخل حيز  لم  �لفكرة  هذه  لكن  �لنيل،  مياه  بع�ص  من  �ل�صتفادة 
�صباب �صيا�صية تتعلق برف�ص �لحكومتين �لم�صرية و�لبريطانية، و�لظروف  لأ

�لدولية و�لقت�صادية في ذلك �لوقت.
�أ�صا�صية  م�صاريع  �أربعة  �إّن هناك  �لقول:  يمكن  �لر�هن  �لوقت  وفي 

يتطلع �إليها �ل�صهاينة بهدف ��صتغالل مياه �لنيل:
بار الجوفية: 1ـ م�سروع ا�ستغالل الآ

�لحدود  من  بالقرب  جوفية  �آبار  بحفر  �ل�صهيوني  �لكيان  قام 
فيها  يوجد  �لتي  �لطبقة  �نحد�ر  ��صتغالل  باإمكانها  �أن  يرى  �لم�صرية، 
�لمهند�صين  ندوة  ك�صفت  وقد  �لنقب،  �صحر�ء  �صوب  �لمائي  �لمخزون 
وعلى عمق  �صيناء  من  �لجوفية  �لمياه  ب�صرقة  يقوم  �لكيان  �أن  �لم�صريين 
�لعربية  �ل�صوؤون  لجنة  �أعدته  تقرير  وك�صف  ر�ص،  �لأ �صطح  من  متر   800
�ل�صهيوني  �لكيان  �أن   1991 �تموز�  يوليو  في  �لم�صري  �ل�صعب  بمجل�ص 

��76 محمد جمال عرفة، �لدور �ل�صهيوني في �ل�صر�ع على �لنيل،�إ�صالم �أون لين نت.
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تعمد خالل �ل�صنو�ت �لما�صية �صرقة �لمياه �لجوفية في �صيناء عن طريق 
حفر �أبار �رتو�زية قادرة، وذلك با�صتخد�م �آليات حديثة، على �صحب �لمياه 

�لم�صرية.
2ـ م�سروع الي�سع كالي:

طرحه عام 1974، �لمهند�ص �لي�صع كالي، ويق�صي بنقل مياه �لنيل 
�إلى فل�صطين �لمحتلة، ون�صر �لم�صروع تحت عنو�ن �مياه �ل�صالم�، ويتلخ�ص 
�لمياه  �لمياه فيها، وتنقل هذه  �صماعيلية لزيادة تدفق  �لإ تو�صيع ترعة  في 
عن طريق �أنابيب �أ�صفل قناة �ل�صوي�ص، وقد كتبت �صحيفة معاريف في �أيلول 
�أ�صبحت  ن  �لآ �لظروف  ن  لأ طائ�صًا  لي�ص  �لم�صروع  هذ�  باأن  تقريرً�   1978

مهياأة بعد �تفاقيات �ل�صالم.
3ـ م�سروع بوؤر:

�لمياه  هيئة  لمدير  �ل�صابق  ��لنائب  �أولوزوروف  �صاوؤول  قدمه 
ديفيد،  كامب  مباحثات  خالل  �ل�صاد�ت  �أنور  �لرئي�ص  �إلى  �صر�ئيلية�  �لإ
�إلى فل�صطين عبر �صق �صت قنو�ت تحت قناة  �لنيل  �إلى نقل مياه  ويهدف 
�لنقب منها ��150 مليون  لري �صحر�ء  مليار متر مكعب  لنقل  �ل�صوي�ص، 

متر مكعب لقطاع غزة.
4ـ م�سروع ترعة ال�سالم:

�قترحه �أنور �ل�صاد�ت في حيفا 1979، مجلة �أكتوبر �لم�صرية قالت 
»�إن �لرئي�ص �ل�صاد�ت �لتفت �إلى �لمخت�صين وطلب منهم عمل در��صة عملية 
�إلى مدينة �لقد�ص لتكون في متناول �لمترددين  كاملة لتو�صيل مياه �لنيل 
ق�صى وكني�صة �لقيامة وحائط »لمبكي« �لبر�ق«، و�إز�ء ردود  على �لم�صجد �لأ
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�لفعل على هذه �لت�صريحات �صو�ء في �أثيوبيا، �أو في �لمعار�صة �لم�صرية، 
�أنكر فيه هذ�  بيانًا  �لر�حل م�صطفى خليل  �لم�صري  �لوزر�ء  �ألقى رئي�ص 
�لمو�صوع قائاًل: »عندما يكلم �ل�صاد�ت �لر�أي �لعام يقول: �أنا م�صتعد �أعمل 
�أن هناك م�صروعًا قد و�صع  �إظهار �لنية �لح�صنة ول يعني  كذ�، فهو يعني 

و�أخذ طريقه للتنفيذ«!!.
ومن �أجل �لتاأثير على ح�صة مياه �لنيل �لو�ردة لم�صر، وبدرجة �أقل، 
لل�صود�ن، كورقة �صغط للت�صليم في �لنهاية بما يطلبه �لكيان، �عتمد �لخبر�ء 
خبيث  �إدعاء  في  تتلخ�ص  ثيوبية  �لإ �ل�صلطات  مخاطبة  في  لغة  �ل�صهاينة 
عادلة،  لي�صت  �لنيل  حو�ص  لبلد�ن  تقررت  �لتي  �لمياه  ح�ص�ص  �إن  يقول: 
�ل�صهيوني  �لكيان  و�أن  ��صتقاللهم،  �صابق على  �أنها تقررت في وقت  ذلك 
كفيل �أن يقدم لهذه �لدول �لتقنية �لتي يملكها من �أجل تروي�ص مجرى �لنيل 
وتوجيهه وفقًا لم�صالحها. وهناك معلومات عن م�صاركة �لكيان �إثيوبيًا في 
زرق. كما بد�أ �لكيان �ل�صهيوني �صل�صلة ن�صطة  �إن�صاء �ل�صدود على �لنيل �لأ
من �لت�صالت مع دول منابع �لنيل خ�صو�صًا �إثيوبيا �رئي�ص وزر�ئها زيناوي 
ز�ر تل �أبيب �أو�ئل حزير�ن �2004 و�أوغند� لتحري�صها على �إلغاء �تفاقية 
مياه �لنيل �لقديمة �لمبرمة عام 1929 بين �لحكومة �لبريطانية، ل�صفتها 
�ل�صتعمارية نيابة عن عدد من دول حو�ص �لنيل ��أوغند� وتنز�نيا وكينيا� 
و�لحكومة �لم�صرية يت�صمن �إقر�ر دول �لحو�ص بح�صة م�صر �لمتك�صبة من 
مياه �لنيل، و�إّن لم�صر �لحق في �لعتر��ص ��لفيتو� في حالة �إن�صاء هذه 
�لدول �أي �صدود على �لنيل. ومع �أن هناك مطالبات منذ ��صتقالل دول حو�ص 
�لحكومات  �أن  بدعوى  �لقديمة،  �لتفاقيات  هذه  في  �لنظر  باإعادة  �لنيل 
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و�أن هناك حاجة  نيابة عنها،  �لحتالل  �أبرمها  ولكن  تبرمها،  لم  �لقومية 
متز�يدة،  مائية  لمو�رد  وتنز�نيا  كينيا  خ�صو�صًا  �لدول  هذه  بع�ص  لدى 
فقد لوحظ �أن هذه �لنبرة �لمتز�يدة للمطالبة بتغيير ح�ص�ص مياه �لنيل 
تعاظمت في وقت و�حد مع تز�يد �لتقارب �ل�صهيوني من هذه �لدول وتنامي 
دول  بين  �لمناو�صات  ذلك  �أثر  من  وكان  �ل�صهيونية.  فريقية  �لإ �لعالقات 
�لثروة  لوزير  �أعقاب ت�صريحات  �لع�صر، خا�صة م�صر وتنز�نيا، في  �لنيل 
�لمائية �لتنز�ني في �صباط 2004 قال فيها: �إن �لتفاقيات �لمائية �لمبرمة 
لتنظيم  وبريطانيا  م�صر  بين   1929 �تفاق  �يق�صد  �ل�صتعمار  عهد  في 
��صتفادة م�صر من بحيرة فيكتوريا� �لتي تعطي �لحق لم�صر �أن تو�فق �أو 
ل تو�فق على �أي طرف من �أطر�ف دول حو�ص �لنيل لال�صتفادة من �لمياه 
�إن�صاء  في  قدمًا  و�صتم�صي  �لتفاق  بحق  تلتزم  لن  و�إنها  بالده«!!  تلزم  »ل 
م�صاريعها دون ��صت�صارة م�صر. وقد �ن�صمت �إلى هذ� �لمبد�أ �أوغند� وكينيا، 

وطلبت �لدول �لثالث من م�صر �لتفاو�ص معها حول �لمو�صوع.
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فريقي )5( �لدور �ل�شهيوني في �شر�ع �لقرن �لإ
)ال�سومال نموذجًا()77(

ثمة �أ�صاطير قديمة و�أخرى جديدة تحكم �لذهنية �ل�صهيونية تجاه 
يهودية،  مقد�صة  �أر�ص  �ل�صومال  �أن  تزعم  �لقديمة  �صاطير  �لأ �ل�صومال. 
�صود وحزقبيل  و�أّن ��صمها �لتور�تي هو بالد بونت، و�أن �أنبياءهم مو�صى �لأ
�صاطير �لجديدة �لتي تروج لها و�صائل  وحبقون عا�صو� في �ل�صومال. �أما �لأ
�إلى وجود ��50000 يهودي �صومالي يعي�صون  �ل�صهيونية فت�صير  �لإعالم 
من  متعددة  �صباب  لأ �ل�صومال  من  �إليها  نزحو�  �لمحتلة،  فل�صطين  في 
مهمة  مو�قع  يحتلون  و�أنهم  �لت�صعينات،  �أو�ئل  في  �لد�خلي  �لقتتال  بينها 
في �لقت�صاد �ل�صهيوني، ويتز�يد تاأثيرهم ب�صورة م�صطردة، وبالتحديد 
مع �لقوة �لتي يتمتعون بها و�صيطرتهم على �ل�صناعات �لهامة في �لكيان 
لذ�ك لقت  �ل�صومال.  بينها  و�لتي من  �لعالم  دول  بع�ص  وفي  �ل�صهيوني 
ول �لعام  ثيوبي لل�صومال في كانون �لأ و�صائل �لإعالم �ل�صهيوني �لغزو �لإ
2006، بالتهليل للن�صر �لذي حققته �أثيوبيا، كما تباهت بالدور �ل�صهيوني 
�صاعة �لتي  �صالمية م�صيدة في نف�ص �لوقت بالإ في دحر �صلطة �لمحاكم �لإ
مم �لمتحدة حول  �ختلقوها وروجو� لها و�صربوها �إلى �لوثائق �لر�صمية لالأ
�أثناء  �إلى جنب مع حزب �هلل،  �صالمية جنبًا  �لإ �لمحاكم  مقاتلي  محاربة 

حرب تموز 2006، ل�صتعد�ء وتعبئة �لر�أي �لعام �لغربي �صد �ل�صومال.

فريقي، �لجزيرة نت �1 فبر�ير  ��77 محمد �صريف محمود، �لدور �ل�صهيوني في �لقرن �لأ
��صباط� 2008.
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�أن  فيه  جاء  تقريرً�  »�إ�صر�ئيل«  �صوت  �إذ�عة  بثت  ظاهرة  وبن�صوة 
خالل  قامو�  �لفال�صا  يهود  مع  وبالتعاون  �ل�صوماليين  �ليهود  من  بع�صًا 
�لحكومة  لحث  مكثفة  وبمجهود�ت  مالية  تبرعات  بجمع  خيرة  �لأ �لحرب 
ثيوبية �لغازية لل�صومال وتوفير �لمال  �ل�صهيونية على م�صاعدة �لقو�ت �لإ
�إلى  �نت�صارها  �صيوؤدي  �لتي  �صالمية،  �لإ �لمحاكم  لمو�جهة  �لالزم  و�لعتاد 
هدر حقوق �لطائفة �ليهودية وتعري�ص حقهم في �أر�صهم �لمقد�صة للخطر!!! 
�لمنحدرين من  �ل�صهيونيين  �لع�صكريين  م�صاركة  �إلى حد  مر  �لأ و�صل  بل 
�صالمية. ول غر�بة  �أ�صول يهود �لفال�صا في خو�ص �لحرب �صد �لمحاكم �لإ
في ذلك، فالكيان �ل�صهيوني منذ قيامه، يعتبر �أثيوبيا حليفًا ��صتر�تيجيًا، 
لكونها �لبو�بة �لخلفية �لحار�صة للكيان �ل�صهيوني على �لبحر، بدءً� بعهد 
من  و�أنه  �ليهودية  باأ�صوله  يتفاخر  كان  �لذي  هيال�صيال�صي  مبر�طور  �لإ
�صبط يهوذ� وحفيد ملكة �صباأ، مرورً� بالطاغية منغ�صتو �إلى ميلي�ص زيناوي 
�إمبر�طور حب�صي من قبل، بمد حدود  �لذي يزهو باأنه حقق ما لم يحققه 
بحكم  �أثيوبيا  تعتبر  و�ليوم  �لهندي..  �لمحيط  �صو�طئ  �إلى  مبر�طورية  �لإ
فريقي. قليمية �لمهيمنة في �لقرن �لإ تحالفها مع �لوليات �لمتحدة �لقوة �لإ

غير �أن �لدور �ل�صهيوني في �لحرب على �ل�صومال ل يرتبط فقط 
ثيوبي، �إذ هو �أقدم من ذلك، فلي�ص �صرً� �أن �أمر�ء �لحرب بمختلف  بالغزو �لإ
�نتماء�تهم �لع�صائرية بدون ��صتثناء كانو� يتلقون �لدعم �لمالي و�لع�صكري 
عبر  �إليهم  تمرر  كانت  �ل�صهيونية  �صلحة  �لأ و�أن  �ل�صهيوني،  �لكيان  من 
�إثيوبيا، و�أنها متورطة حتى �لنخاع في �لمعركة �لد�ئرة لتدمير �ل�صومال 
وتمزيقه �إلى كيانات ع�صائرية هالمية وتفتيت وحدته �لتر�بية و�إلغاء هويته 
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�صالمية. �لعربية و�لإ
ـ  ميركية  �لأ �أطر�فه  و�رتباك  �لمخطط  هذ�  ف�صل  باإز�ء  لكن 
فاعلية  بف�صل  فيها  �صقطو�  �لتي  �لورطة  �أمام  ثيوبية،  و�لإ �ل�صهيونية 
�أّن  ياأ�ص  في  �لبنتاغون  �أعلن  �ل�صومالـ  في  و�لم�صلحة  �ل�صيا�صية  �لمقاومة 
ل خير يرجى من جنوب �ل�صومال، و�أنه ل يمكن �لتعامل مع �لو�قع هناك 
�إلى  �نتباههم  يحولون  بدوؤو�  ولذلك  �أطنابها،  �ل�صاربة  �لفو�صى  ب�صبب 
�صتر�تيجية في �إقليم �أر�ص �ل�صومال، يريدون ف�صله عن  قاعدة بربرة �لإ
و��صنطن  في  �لحثيثة  �لم�صاعي  وبد�أت  بانف�صاله.  و�لعتر�ف  �لجنوب 
�أر�ص  فريقي لتحقيق ذلك.. وقد ��صتقبل وفد من  ولندن ولدى �لتحاد �لأ
�ل�صومال من قبل ملكة بريطانيا، كما ��صتقبل نف�ص �لوفد من قبل وز�رتي 
ز�رت  م�صبوقة،  غير  عملية  خطوة  وفي  مريكيتين.  �لأ و�لدفاع  �لخارجية 
مريكي هوجبي�صه، و�أعلنت  �ل�صيدة جند�ي فريزر نائبة وزيرة �لخارجية �لأ
بالديمقر�طية  و�أ�صادت  �لو�قع،  مر  بالأ �لمتحدة  �لوليات  �عتر�ف  هناك 
�ل�صائدة فيها، و��صتعد�د �لوليات �لمتحدة للتعامل معها. �أما في ما يتعلق 
�لترتيبات  �أن  �إلى  لمحت  مريكية  �لأ �لم�صوؤولة  فاإن  �لقانوني،  بالعتر�ف 
فريقي لتبني قر�ر بهذ� �ل�صدد.، وبتد�صين �لقاعدة  جارية مع �لتحاد �لأ
حمر  ميركية �لجديدة في ميناء بربرة �ل�صتر�تيجي �لمطل على �لبحر �لأ �لأ
وم�صيق باب �لمندب و�لمحيط �لهندي و�صبه �لجزيرة �لعربية، تكون حلقة 

ميركية ـ �ل�صهيونية على �لثروة �لعربية قد �كتملت. �ل�صيطرة �لأ
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اأم الر�سرا�س
وم�ستقبل ال�سراع العربي ـ ال�سهيوني
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)1( �أم �لر�شر��ش

نقطة �لو�شل وعقدة �لمو��شالت

هم �لتي �رتكز عليها �لعديد  �صكلت �أم �لر�صر��ص ��إيالت� �لنقطة �لأ
من �لم�صاريع �ل�صهيونية �ل�صتر�تيجية �لهامة. �أبرزها قناة �لبحرين، �لتي 
�لعقد  �إحياوؤه في  �أعيد  وقد  ثيودور هرتزل،  نبوء�ت  �أو  �أحالم  �أحد  �صكلت 
�لع�صرين، حين �قترح د. و�لتر لودرميلك �لخبير في  �لقرن  �لخام�ص من 
�لتربة �يطلق ��صمه حاليًا على كلية �لهند�صة �لزر�عية في معهد �لتخنيون� 
بي�ص �لمتو�صط ي�صل ما بين �إيالت  �إن�صاء م�صاٍر ثان مختلف على �لبحر �لأ
تخطيط  لجنة  �ل�صهيونية  �لحكومة  �صكلت   1977 عام  وفي  �أبيب.  وتل 
�لمتو�صط،  و�لبحر  �لميت  �لبحر  بين  للربط  �قتر�حات  ثالثة  لدر��صة 
�إيالت،  ميناء  عند  �لميت  و�لبحر  حمر  �لأ �لبحر  بين  يربط  �آخر  وعر�ص 
وكانت �لنتيجة �لنهائية لتو�صيات هذه �للجنة �لتاأكيد على �أف�صلية تو�صيل 
�قتر�ح تو�صيل  �أما  �قت�صاديًا.  كثر جدوى  �لأ باعتباره  �لميت بغزة،  �لبحر 
قل من حيث �لجدوى  �صو�أ و�لأ �لبحر �لميت باإيالت فقد �عتبرته �للجنة، �لأ
تخدم  �لتي  �لفكرة  على  ��صتقر  �ل�صهيوني  �لر�أي  �أن  ويبدو  �لقت�صادية. 
جيوبوليتكا  في  �لحا�صل  �لتغير  من  �ل�صتفادة  في  �ل�صهيونية  �لتطلعات 
للطاقة  ممر  خالل  من  ن  �لآ ترتبط  �لتي  �لمتو�صط  بي�ص  �لأ �لبحر  �صرقي 
بحو�ص بحر قزوين. و�أ�صا�ص هذ� �لتغير هو خط �أنابيب �صيهان ـ تبلي�صي ـ 
�صو�ق �لغربية. لكن جزءً� منه �صيتم نقله  باكو �لذي �صينقل �لنفط �إلى �لأ
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مبا�صرة نحو فل�صطين �لمحتلة، حيث يوجد ت�صور لخط �أنابيب �صهيوني ـ 
تركي تحت �لبحر يربط �صيهان بميناء ع�صقالن في فل�صطين، وينتقل من 
حمر.  نابيب �لرئي�صية �ل�صهيونية �إلى �لبحر �لأ هناك عبر �صبكة خطوط �لأ
ول يتمثل هدف �لكيان �ل�صهيوني فقط في �لح�صول على نفط بحر قزوين 
�إعادة  في  رئي�صي  دور  لعب  في  �أي�صًا  بل  فقط،  �ل�صتهالكية  لحتياجاته 
�صيوية عبر ميناء �إيالت على �لبحر  �صو�ق �لآ ت�صدير نفط بحر قزوين �إلى �لأ
ـ  ـ تبلي�صي  �أنابيب �صيهان  �صا�صي في ربط خط  حمر. ويتمثل �لت�صور �لأ �لأ
باكو بخط �أنابيب �إيالت ـ ع�صقالن عبر فل�صطين �لمحتلة ـ �لمعروف با�صم 

تابالين �إ�صر�ئيل« ـ من �صيهان �إلى ميناء ع�صقالن.
�لفا�صلة بين �صيهان وميناء ع�صقالن هي 400 كم فقط.  �لم�صافة 
يمكن نقل �لنفط بينهما في ناقالت نفط �أو عبر خط �أنابيب تحت �لبحر 

يتم بناوؤه خ�صي�صًا لهذ� �لغر�ص.
�إلى  حاليًا  قائم  �أنابيب  عبر خط  �لنفط  �صخ  يمكن  ع�صقالن  ومن 
حمر ومن هناك يمكن نقله �إلى �لهند ودول �آ�صيا  ميناء �إيالت على �لبحر �لأ
خرى في ناقالت نفطية. وكانت تركيا و�لكيان �ل�صهيوني قد �أعلنتا في  �لأ
�أنابيب تحت �لبحر تلتف على  ني�صان �لعام 2006 خططًا خا�صة بخطوط 
�أر��صي �صورية ولبنان، تقدر قيمتها بع�صر�ت ماليين �لدولر�ت لنقل �لماء 
عمليًا،  له  �لنا�ص  ينتبه  لم  نحو  وعلى  و�لنفط.  �لطبيعي  و�لغاز  و�لكهرباء 
تّم �فتتاح خط �أنابيب �صيهان ـ تبلي�صي ـ باكو �لنفطي في �لثالث ع�صر من 
تموز �لعام 2006، �أي مع بد�ية �لحرب �ل�صهيونية على لبنان. �إذ قبل بدء 
�صا�صيون في م�صروع خط  �لعدو�ن بيوم و�حد، كان �ل�صركاء و�لم�صاهمون �لأ
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�أنابيب �صيهان ـ تبلي�صي ـ باكو، من بينهم روؤ�صاء دول وم�صوؤولون تنفيذيون 
في �صركات �لنفط، حا�صرين في ميناء �صيهان، بينهم وزير �لطاقة و�لبنية 
�لتحتية �ل�صهيوني بنيامين بن �إليعازر، ومعه وفد من كبار م�صوؤولي �لنفط 
�لنفط  حقول  في  ح�صة  �ل�صهيوني  للكيان  �أن  �صارة  �لإ تجدر  �ل�صهاينة. 
ذربيجانية �لتي ت�صدر نحو ع�صرين في �لمائة من نفطها. �فتتاح �لخط  �لإ
يعزز، بال �صك، وبدرجة كبيرة و�رد�ت �لنفط �ل�صهيونية من حو�ص بحر 

قزوين��78.
بيريز  �صيمعون  �أ�صماه  ما  بوؤرة  ��إيالت�  �لر�صر��ص  �أم  �صكلت  كما 
�لكيان  بين  وذلك  �لجديد  و�صط  �لأ �ل�صرق  م�صروع  في  �لذهبي  �لمثلث 
�لحكم  �صلطة  �إ�صافة  لدى  �لذهبي  �لمربع  �أو  ردن،  و�لأ وم�صر  �ل�صهيوني 

د�ري �لذ�تي. �لإ

��78 مايكل ت�صو�صودوف�صكي، م�صدر �صابق.
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�شتر�تيجية �ل�شهيونية )2( ه�شا�شة �لإ

حمر  �لأ �لبحر  في  �ل�صهيونية  �صتر�تيجية  �لإ �لنجاحات  ت�صتطع  لم 
لهذه  �له�ص  �لطابع  تحجب  �أن  �صفورها،  قوة  رغم  فريقية،  �لإ و�لقارة 
توفير  في  �ل�صهيوني  �لكيان  ف�صل  عن  �صا�ص  بالأ �لناجمة  �صتر�تيجية  �لإ
�لمادة �لب�صرية �ل�صتيطانية �لالزمة لتح�صين قاعدة هذه �لنجاحات ��أم 
�لر�صر��ص� �لثاوية في ح�صن �لنقب ـ حيث لز�لت جزيرة ��صتيطانية في 
بحر �لنقب �لو��صع، ل ت�صندها �إل ب�صع تجمعات ��صتيطانية متناثرة على 
�أن ه�صا�صة �ل�صتيطان  �متد�د رقعة �لنقب ذي �لم�صاحة �ل�صا�صعة. ويبدو 
على  وذلك  �لطاغية،  هي  ماز�لت   ،1948 عام  �لنكبة  قبل  ما  �لنقب  في 
�لرغم من �أن �لكيان �ل�صهيوني ربط نجاح م�صروعه �لغت�صابي لفل�صطين 
برمتها، با�صتيطان �لنقب، كما يظهر في قول ديفيد بن غوريون: »علينا �أن 
نخلق نموذج �لبدوي �ليهودي �لمناف�ص للبدوي �لفل�صطيني �لذي نجح في 
»�إن م�صتقبل  �أ�صكال �لتكيف مع �لطبيعة في �لنقب« وقوله  �أرقى  ��صتنباط 
��صتيطاننا في �ل�صاحل مرتبط �إلى حد كبير با�صتيطاننا في �صحر�ء �لنقب، 
و�إذ� ف�صلنا في ��صتيطان �لنقب ف�صل ��صتيطاننا في �ل�صاحل«، لذلك لم يبق 
�أمام �لعدو �ل�صهيوني �إل �أن يلجاأ �إلى قوة �ل�صلب في تح�صين �لقاعدة »�أم 
لف من عرب �لنقب،  �لر�صر��ص« وتهويد �لنقب، وذلك من خالل طرد �لآ
�إلى  �لنكبة  �لمعتمدة منذ  �ل�صيا�صة  دولة« وهي  »�أمالك  �أر��صيهم  و�عتبار 
�ليوم. وتقوم على تجميع عرب �لنقب في »�أ�صباه مدن جديدة«، و�إبعادهم 
�أز�ل   ،1976 نهاية  في  �لقدم.  منذ  عليها  يعي�صون  كانو�  �لتي  ر�ص  �لأ عن 
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�لعدو �ل�صهيوني ���1 قرية عربية من �لنقب، كما خطط لإجالء ��54 
قرية �أخرى. وفي �صنة 1979، �أ�صدر وزير �لزر�عة �أرئيل �صارون مر�صومًا 
خط  �وهو   50 �لعر�ص  خط  من  للجنوب  �لنقب  منطقة  كامل  فيه  يعلن 
يبد�أ �أ�صفل �لبحر �لميت� هي محمية طبيعية يخطر على �لبدو �أن يرعو� 
�أر��صيهم  عن  �لنقب  عرب  �إجالء  في  وللتعجيل  فيها«.  �ل�صود�ء  »معزهم 
خا�صة،  م�صلحة  قوة   1976 �صنة  �صكلت  مدينية،  تجمعات  في  وتوطينهم 
عرفت با�صم »�لدورية �لخ�صر�ء« لتحديد مكان �لذين يعتقد �أنهم يعتدون 
على »�أر��صي �لدولة«، �أي خارج �لمناطق �لتي ي�صمح لبدو �لنقب بدخولها، 
ن�صان حتى في »�إ�صر�ئيل«  ولإجالئهم عنها ب�صرعة. ي�صف دعاة حقوق �لإ
عرب  تجاه  �ل�صطهاد«  بجنون  »م�صابون  باأنهم  �لخ�صر�ء  �لدورية  �أفر�د 
�آخر �صخ�ص منهم »باأية و�صيلة  فر�غ و�صط �لنقب حتى  �لنقب، وي�صعون لإ
كانت«. �أما �لو�صائل �لمعتمدة، فكانت ح�صب �صهود عيان في �أحد �لمو�قع 
كالتالي »�صردت ع�صر�ت �لعائالت �لبدوية، بعد �أن ُجرفت بيوتهم �لمبنية 
من �ل�صفيح �أو خيامها، �أو �أحرقت وفي د�خلها في كثير من �أمتعة �صاغليها، 
وقنابل  �لر�صا�ص  �إطالق  ��صتخد�م  �صتت،  �أو  �لحيو�نات،  �صودرت قطعان 
خر�ج �لنا�ص من بيوتهم، ُدمرت �ل�صدود، �أقتلعت �أ�صجار �لفو�كه  �لدخان لإ
هذه  ��صتمرت  وقد  محا�صيل«.  من  فيها  بما  ر�ص  �لأ وحرقت  و�لزيتون، 
جبار عرب  �ل�صيا�صة خالل �ل�صبعينات و�لثمانينات و�لت�صعينات ولز�لت، لإ
�لنقب على �لنتقال من �أر��صيهم �إلى �لمدن �لتي كانت تخطط حتى �أو�ئل 
عرب  ماأ�صاة  عن  �لحديث  في  �لقول  حد  �لبع�ص  ذهب  وقد  �لت�صعينات. 
لهذ�  يوجد  فلن  بحقوقهم  و��صتخفاف  للعرب  ظلم  هناك  كان  �إن  �لنقب، 
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على  لليهود  �ل�صيادة  �لتق�صيم  قر�ر  منح  لقد  �لنقب.  ماأ�صاة  يقارب  مثيل 
10.724كم2، �أي 41% من م�صاحة فل�صطين، وعددهم ��لم�صتوطنون� ل 
يتجاوز �لـ ��200 م�صتوطن، و�أهمل حقوق ��85 �ألف عربي، هم �أ�صحاب 
ر�ص و�صاكنوها وفالحوها منذ عدة قرون��79. وبالرغم من كل ذلك  هذه �لأ
لم ي�صتطع �لكيان �ل�صهيوني حتى هذه �للحظة �صوى ت�صييد 1�4 م�صتوطنة 
في منطقة �لنقب، معظم هذه �لم�صتوطنات يعي�ص فيها عو�ئل محدودة��80، 
كبر منها ل يتجاوز عديدها �100-�200 م�صتوطن، هذ�  حتى �أن �لق�صم �لأ
�إذ� ما ��صتثنينا مركز �لنقب، بئر �ل�صبع �لتي يقطنها ��120 �ألف م�صتوطن، 

هذ� هو حال �لنقب �لتي �أعطاها بن غوريون �أولوية على �لقد�ص.
وعلى �لرغم من كل ذلك، فال يز�ل يعي�ص في �لنقب �ليوم ��1�0 
�ألف مو�طن عربي ن�صفهم تقريبًا يعي�صون في 45 قرية غير معترف بها. 
ر��صي  ويتوقع �أن ي�صل عددهم عام 2020 �إلى ���00 �ألف عربي، مع �أن �لأ
�لتي بحوزتهم هي ��180 �ألف دونم فقط، وذلك من �أ�صل 12.577.000 
دونم م�صاحة ق�صاء بئر �ل�صبع، �أي 1.4% فقط بينما هم يمثلون %14.2 
من �صكان �لق�صاء��81 ول �صك �أن هذ� �لوجود �لعربي ز�ئد فاعلية �لمقاومة 
وت�صرب  �ل�صتيطانية  �لتجمعات  تخترق  �أن  ��صتطاعت  �لتي  �لفل�صطينية 
ثم  �ل�صبع، وكذلك ق�صف م�صتوطنات محيط غزة، ومن  بئر  في مركزها 

در��صات  مركز  و�لمجتمع،  �لدولة  لم�صتقبل  �لتف�صيلية  خطتها   ،2020 �إ�صر�ئيل   �79�
�لوحدة �لعربية، ط1 = تموز 2004، مقدمة: �صلمان �أبو �صتة، �ص21.

��80 �إليا�ص �صوفاني، �إ�صر�ئيل في خم�صين عامًا، د�ر جفر�، ط1 =2002، ج1 �ص245-
.247 ،246

��81 �إ�صر�ئيل 2020، �لم�صدر �ل�صابق، �ص245.
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�لجهاد  حركة  بها  قامت  �لتي  �لمتميزة  �لعملية  في  �إيالت  �إلى  �لو�صول 
ميول  �إلى  �إ�صافة  �إيالت،  ��صتهد�ف  في  �صابقة  �صكلت  و�لتي  �صالمي  �لإ
�لم�صتوطنين �إلى حياة �لدعة و�لر�حة �أو ما ي�صميه �لمفكر �لم�صري د. عبد 
�لوهاب �لم�صيري »�ل�صتيطان �لديلوك�ص« هو ما �أ�صفى طابع �له�صا�صة على 
فريقية،  حمر و�لقارة �لإ نجاز�ت �ل�صتر�تيجية �ل�صهيونية في �لبحر �لأ �لإ
�إفريقي  بلد  من  �أكثر  في  �لمقاومة  قوى  �صمود  بالطبع  نغفل  �أن  غير  من 
�لبلد�ن  �إلخ من  �ل�صومال،...  �ل�صود�ن،  �ل�صهيوني، في  �لزحف  في وجه 

فريقية. �لإ
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نحو ��شتر�تيجية عربية لمو�جهة �لمخططات �ل�شهيونية
حمر و�شرقي �إفريقيا في �لبحر �لأ

�أم  على  �ل�صهيونية  �ل�صيطرة  �أن  كيف  �لذكر.  نف  �لآ �لعر�ص  يبين 
للم�صاريع و�ل�صتر�تيجية �ل�صهيونية، بما  �رتكاز  �لر�صر��ص، �صكلت نقطة 
�صيوي كما  يفيد في تعطيل عبقرية �لجغر�فية �لعربية برمتها في �ل�صطر �لآ
و�لبحر  �إفريقيا  �إلى  وثوب  نقطة  هي  حيث  من  �صو�ء،  حدٍّ  على  فريقي  �لإ
»�ل�صرق  مو��صالت  وعقدة  ق�صى،  �لأ و�ل�صرق  �لهندي  و�لمحيط  حمر،  �لأ
قليمي  �لإ �لمركز  �ل�صهيوني مكانة  �لكيان  وبالتالي منح  �لجديد«  و�صط  �لأ
وحد �لذي تدور في فلكه، وتتقاطع عنده م�صالح كافة  قوى، �إن لم يكن �لأ �لأ

قليمي �لجديد �لمزمع بناوؤه. مكونات �لنظام �لإ
فاأم �لر�صر��ص لي�صت ق�صية حياة �أو موت وحا�صر وم�صتقبل لل�صعب 
�صالمية  مة �لعربية و�لإ �لفل�صطيني فح�صب، بل هي �أي�صًا كذلك بالن�صبة لالأ

بكافة �صعوبها ودولها.
في  ر�أ�صه  يخبئ  كالنعامة  فهو  ذلك،  عن  �لطرف  يغ�ص  ومن 
و�لقومية  �لوطنية  �لكر�مة  وتبديد  �ل�صت�صالم  حقن  �إلى  وي�صير  �لرمال، 

�صالمية. و�لإ
�لعربية،  �لدول  تعاملت  كيف  وهو  �لمركزي،  �ل�صوؤ�ل  يبرز  وهنا 
�لقرن  منطقة  في  �لو�قعة  وتلك  حمر،  �لأ للبحر  �لم�صاطئة  وبالتحديد 
�لقانون �لذي يفتر�ص  �أن  فريقي، مع �ل�صتر�تيجية �ل�صهيونية؟ ل�صك  �لإ
�أن ينظم �لتعامل �أو �لرد �لعربي على �ل�صتر�تيجية �ل�صهيونية، هو قانون 
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نكليزي �ل�صهير �أرنولد توينبي »�لتحدي و�ل�صتجابة« وهو �لقانون  �لموؤرخ �لإ
»�إّن  بقوله  �لتاريخ،  حركة  لم�صار  تحليله  في  خا�صة  مكانة  له  يفرد  �لذي 
لحركة  �صا�صي  �لأ �لمبد�أ  و�إن  وروحي،  مادي  جانبين  �لتاريخية  حد�ث  لالأ
�لعديد  تو�جه  ما  عادة  مم  فالأ و�ل�صتجابة،  �لتحدي  مبد�أ  هو  �لتاريخ، 
�لمقاومة  في  �لرغبة  لديها  تتولد  �لتي  هي  �لحية  مم  و�لأ �لتحديات،  من 
وعندما  تو�جهه،  �لذي  للتحدي  �لمالئمة  �ل�صتجابة  بلورة  �إلى  و�صوًل 
�ل�صوؤ�ل  وهنا  �لناجحة«.  و�ل�صتجابات  �لتحديات  تتو�لى  ذلك  في  تنجح 
�أي�صًا هل كانت ��صتجابتنا للتحدي �ل�صهيوني ناجحة؟ تفتر�ص �ل�صتجابة 
�لناجحة وجود ��صتر�تيجية عربية و��صحة محددة، وكذلك �أ�صاليب وخطط 
�إذ نالحظ غياب  محددة لتحقيق هذه �ل�صتر�تيجية، وهي غير متو�فرة، 
�إفريقيا،  حمر، وفي  �لبحر �لأ ��صتر�تيجية عربية و��صحة ومحددة في  �أي 
برزت  عربية  ��صتر�تيجية  مالمح  ثمة  �أن  �لعلم  مع  غيرهما.  في  وكذلك 
خالل �لفترة ما بين حربي 1967 و�197، وذلك حينما �أغلقت م�صر مع 
بع�ص �لدول �لعربية �لم�صاطئة م�صائق تير�ن وباب �لمندب، من هنا فاإن 
��صتر�تيجية  �عتماد  هو  �لناجحة  �ل�صتجابة  في  �صا�صي  و�لأ ول  �لأ �ل�صرط 

فريقي، تنطلق من: حمر و�لقرن �لإ عربية في �لبحر �لأ
وجوده  بو�قع  عربية،  بحيرة  حمر،  �لأ �لبحر  �أن  على  �لتركيز  ـ   1
عربية  �صو�طئ  هي  �صو�طئه  معظم  �أن  وبو�قع  �لعربي،  �لوطن  قلب  في 
حمر هو �بحر عربي�. هذه حقيقة جغر�فية  »لقد قيل كثيرً� �إن �لبحر �لأ
تحّولت �إلى و�قع ع�صكري و�أمني في حرب �كتوبر. وبقي �أن ت�صبح حقيقة 
��صتر�تيجية ت�صعها كل �لدول في �عتبارها عند تحديد �أهد�فها وخططها 
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حمر، بحيرة عربية،  في هذه �لمنطقة من �لعالم. وقتها ي�صبح �لبحر �لأ
بو�قع وجوده في قلب �لوطن �لعربي، وبو�قع �أن معظم �صو�طئه هي �صو�طئ 

عربية��82 وهذ� يتطلب:
قو�ت  �إقامة  ومحاولة  �لعربية،  �لدول  بين  �لع�صكري  �لتن�صيق  ـ  �أ 
وزيادة  حمر،  �لأ �لبحر  في  م�صتركة  بحرية  وقيادة  م�صتركة  عربية  بحرية 

حمر ب�صكل موؤثر وفعال���8. �لوجود �لع�صكري �لعربي في �لبحر �لأ
ـ �أن تلعب جامعة �لدول �لعربية دورً� رئي�صيًا في عقد معاهد�ت  ب 
طريق  عن  وذلك  حمر،  �لأ �لبحر  على  �لمطلة  �لعربية  �لدول  بين  دفاعية 
�لعربي،  �لقومي  من  �لأ تدعيم  �أجل  من  �لدول،  لهذه  �إقليمي  نظام  �إقامة 
�لبحر  ومز�يا  مو�رد  و��صتغالل  ��صتثمار  في مجال  �تفاقيات  عقد  وكذلك 

حمر��84. �لأ
جــ  م�صاهمة �لدول �لعربية جميعها في دعم �لوجود �لع�صكري �لعربي 
�لو�قعة على  �لعربية  للدول  �لمادي  �لدعم  حمر، وفي تقديم  �لأ �لبحر  في 
م�صاريع  تنفيذ  وكذلك  �لقت�صادية،  �لمو�رد  وتعاني من محدودية  �صاحله 
حمر��85، وحتى  قطار �لمطلة على �لبحر �لأ �قت�صادية عربية م�صتركة في �لأ
يكت�صب هذ� �لعامل معناه وجدو�ه لبّد من �أن تنف�ص م�صر عن كاهلها �آثار 

فق  �لأ و�أثره على  حمر  �لأ �لبحر  في  �ل�صتر�تيجيات  �لمغيربي، �صر�ع  ز�هي  ��82 محمد 
�لقومي �لعربي، مجلة �صوؤون عربية، �لعدد 166، حزير�ن 1991.

حمر«،  من �لعربي و�ل�صر�ع �ل�صتر�تيجي في منطقة �لبحر �لأ ���8 علي �لدين هالل »�لأ
�ص�6.

��84 �لم�صدر �ل�صابق، �ص�6.
من �لقومي �لعربي على م�صارف �لت�صعينات، �صوؤون عربية  ��85 عبد �لمنعم �لم�صاط، �لأ

�لعدد �5، �آذ�ر/1988.
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معاهدة �ل�صلح مع �لعدو �ل�صهيوني، و�لتخل�ص من �آثارها.
�لجزر  في  و�لح�صاري  و�لجتماعي  �لب�صري  �لوجود  تكري�ص  ـ  د 
ماأهول  غير  �لجزر  هذه  فبع�ص  حمر،  �لأ �لبحر  في  �لموجودة  �لعربية 
�لنو�حي  من  ومتدينة  بد�ئية  م�صتويات  في  يعي�صون  و�صكانها  بال�صكان، 
من  متكاملة  عربية  حياة  �إقامة  فاإن  ثم  ومن  و�لقت�صادية.  �لجتماعية 
�لجزر  هذه  في  و�لجتماعية  و�لثقافية  و�لعمر�نية  �لقت�صادية  جو�نبها 
�أجل تحقيقها جهود  �أن تت�صافر من  ت�صبح ق�صية ��صتر�تيجية هامة لبّد 

�لدول �لعربية��86.
2 ـ محاولة �ختر�ق �لتغلغل �ل�صهيوني في �إفريقيا ب�صفة عامة، وفي 
فريقي ب�صفة خا�صة، من خالل تكثيف �لت�صالت بالدول  منطقة �لقرن �لإ
وتو�صيح  �ل�صهيونية  �لدعاوي  وك�صف  معها  �لعالقات  وتعزيز  فريقية  �لإ
�لحقائق �لتاريخية و�لجغر�فية و�ل�صتر�تيجية �لمتعلقة بالوجود �ل�صهيوني 

ومطامعه��87.
فريقية جزًء من  نجاح هذه �لمحاولة رهن باإعادة �لعتبار للد�ئرة �لأ
دو�ئر ر�صمتها حركة �لتحرر �لوطني �لعربي ـ في عهد قيادتها �لنا�صرية ـ 
قليمية  �لإ لتحالفاته  و��صع  وكف�صاء  �لعربي  للوطن  ��صتر�تيجي  كمحيط 
مبريالية و�ل�صهيونية، حيث ��صتطاع جمال  و�لدولية في مو�جهة �لقوى �لإ
ن جبهة عالمية قوية للدفاع عن ق�صايا �لتحرر �لوطني  عبد �لنا�صر �أن يكوِّ

��86 �لزعبي، م�صدر �صابق.
من �لم�صترك، �لم�صتقبل �لعربي �لعدد 56،  ��87 �أمين هويدي، �لعرب و�إفريقيا وق�صايا �لأ

ت198�/1.
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�لنحياز،  عدم  بحركة  و�نتهاء   ،1955 باندونغ  بموؤتمر  بدءً�  �أفريقيا  في 
وذلك حين �أره�صت �أفريقيا بميالد حقبة تحرر وطني جديدة في �لعالم 
خير�تها  �نتهبت  �لتي  �ل�صتعمارية  �لقوى  ر�صيد  في  �صافية  وبخ�صار�ت 
�صعار�ت  وكانت  �لتوح�ص،  حدود  �إلى  بنيها  ��صترقاق  في  وذهبت  طوياًل، 
و�لجز�ئر  ودم�صق  وبغد�د  �لقاهرة  في  �أ�صد�وؤها  تتردد  �لوطنية  حركاتها 
فتتد�عى لها بالدعم و�ل�صند و�لمحالفة كو�جب عربي ديني و�إن�صاني، من 
تحرر  عليها  ينطوي  �لتي  �لعظمى  �ل�صتر�تيجية  همية  بالأ در�ك  �لإ موقع 

�أفريقيا من قيود �ل�صتعمار.
فريقية، �أي�صًا، حالة �لتد�خل  ما ي�صتدعي �إعادة �لعتبار للد�ئرة �لأ
�إذ  �لثنين.  بين  �لف�صل  معه  ي�صعب  ب�صكل  و�إفريقي،  عربي  هو  ما  بين 
�أفريقيا عرب، كما  ثلث  يقرب من  وما  فارقة  �لأ �لعربية من  مة  �لأ ثلثا  �أن 
في  وتوجد  فريقية،  �لإ �لقارة  في  تقع  �لعربي  �لوطن  م�صاحة  من   %72 �أن 
فريقية ع�صر دول عربية �أع�صاء في جامعة �لدول �لعربية، و�أكثر  �لقارة �لإ
�لعالم  �لوحيدة في  �لقارة  �لم�صلمين، وهي  �أفريقيا من  �صكان  من ن�صف 
�إلى  �إ�صافة  �لعربية��88.  بالثقافة  متاأثرة  م�صلمة  �أغلبية  من  تتكون  �لتي 
�لعديد  �إلى  و�لمنع  �لقت�صادية  �لم�صاعد�ت  من  �لكثير  �لعرب  قدم  ذلك 
فريقية من خالل �صناديق �لتنمية �لقت�صادية �لعربية، ومن  من �لدول �لإ
�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  وحتى  نف�صها،  �لعربية  �لدول  جامعة  خالل 
فريقية.  من خالل ��صتثمار�تها في حقل �لزر�عة في �لعديد من �لدول �لإ

 ،2�9 �لعدد  �لعربي،  �لم�صتقبل  فريقية،  �لإ ـ  �لعربية  �لعالقات  �آفاق  فائق،  محمد   �88�
كانون �لثاني 1999.
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�لكويتي  �ل�صندوق  �أن  �إلى  ن�صير  �لعربية  �لم�صاعد�ت  وللوقوف على حجم 
عن  مليارً�   14 منها  وزع  دولر،  مليار   66 مجموعه  ما  قدم  وحده  للتنمية 
طريق موؤ�ص�صات �لتنمية �لدولية وذلك حتى عام 1981. وعلى �لرغم من 
حد�ث بنية �أو بيئة منا�صبة  �أن هذه �ل�صتثمار�ت لم توظف توظيفًا جيدً�، لإ
فريقي، فاإنها �إ�صافة �إلى �لحقائق �لتي ذكرت ت�صكل  ل�صتمر�ر �لتعاون �لإ
�أر�صدة يمكن ��صتخد�مها ب�صكل فعال و�إيجابي في حال بلورة ��صتر�تيجية 
و�قع  �أّن  غير  و�لخطط،  �صاليب  و�لأ هد�ف  �لأ وو��صحة  محددة  عربية 
�ل�صيا�صة �لعربية يختلف تمامًا عما يجب �أن يكون. فالدول �لعربية تفتقد 
في  �صو�ء  �لقومي  من  �لأ ق�صايا  لمعالجة  �لو�حد  �ل�صتر�تيجي  �لمنظور 
هو  �لعربية  ر�دة  �لإ وحزم  تجاوزها.  يجب  ماأ�صاة  وتلك  غيره،  �أو  �لبحر 
�لمدخل لذلك عبر دعم قوى �لمقاومة و�لممانعة وفي �لمقدمة دعم �صمود 
�لفل�صطينية،  �لمقاومة  ف�صائل  ودعم  �أر�صه،  على  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
�صالمية في مو�جهة �لم�صروع �ل�صهيوني  مة �لعربية و�لإ باعتبارها طليعة �لأ
كثر �نخر�طًا في عملية �ل�صتباك �ليومي  كوجود دور وظيفي، حيث �أنها �لأ
منذ  وبالتحديد  ب�صورة لفتة  تمخ�ص  و�لذي  فل�صطين،  �أر�ص  على  �لد�ئر 
�لوجودية  �ل�صهيوني  �لكيان  �أزمة  �لمباركة، عن خروج  ق�صى  �لأ �نتفا�صة 
�أزمة  ديمغر�فية،  �أزمة  �صافرة:  وبعناوين  �لفعل،  حيز  �إلى  �لقوة  حيز  من 
من �لقومي، وقوة �لردع، و�صقوط �أ�صطورة �لجي�ص  ��صتيطان، تاآكل نظرية �لأ
�صاطير  �لذي ل يقهر، بحيث لم يعد تلك �لبقرة �لمقد�صة، وحتى �صقوط �لأ
مة  �لموؤ�ص�صة للكيان �ل�صهيوني، و�لتي �صيكون لها مردود �إيجابي ل�صالح �لأ

حمر و�صرق �إفريقيا. على �ل�صر�ع �لمحتدم في �إيالت و�لبحر �لأ
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