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 مخةحمز البجث
ة تحاوُل إحياءىا مؽ جديد لمدّيظرِة ع لدى )إسرائيَل( أطساٌع قديستشبّ 

عمى أىؼ األنيار الجاريِة في الدوِل العربية. فكسا ىؾ معمؾم فان ىذه 
األطساع ليا جذور تاريخية عسيقة في العقيدة الييؾدية والفكر الرييؾني في 

و إليو الدعاة األوائل لمرييؾنية العالسية مشذ وقٍت مبكر، عشدما آٍن واحد، تشبّ 
 السؾعؾدة . سية تأميؽ مؾارد السياه الالزمة لزسان بشاء دولتيؼشعروا بأى

وتأسيدًا عمى ما تقدم، فان الذي يترفح ويقررأ أسرفار العيرد القرديؼ 
بقيرررة  دون  الفررررا  نيرررر عمرررى)الترررؾراة(، سررريالحن أن ىشالرررػ ترّ يرررز  بيرررر 

البحرررررررر و األردن، و ، ، والشيرررررررل الخرررررررابؾر)ك ،األخررررررررى  والبحرررررررار األنيرررررررار
 الحر ررة الرررييؾنية ليررذا الدرربم قررام زعسرراء (،لبحررر األحسررراو الستؾسرر ، 

وتشتيري  حردودًا مائيرة تبردأ بشيررٍ  بان جعمؾىرارسؼ حدود  يانيؼ الدياسي ب
  .إلى ماء( أي مؽ )ماءٍ  بشيرٍ 

 الكمسا  السفتاحية: األطساع اإلسرائيمية، نير الفرا ، إسرائيل ونير الفرا 
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Abstract 
Israel has old ambitions according to which it tries 

to revitalize them to control the most important rivers 

running in Arab countries .As it is known, these 

ambitions have deep historical roots in the Jewish faith 

and Zionist thought at the same time, as it was the thought 

of the early advocates of World Zionism since along time, 

when they felt the importance of securing the necessary 

water resources to ensure the construction of their 

promised state.                                            

         Based on the above, the one who read will see that 

the Old Testament (Bible) has focused largely on the 
Euphrates River without the rest of the other rivers and 

seas  (Khabour, Nile ,Jordan, the Mediterranean Sea and 

the Red Sea) for this reason the leaders of the Zionist 

movement delineated their political entity by making it a 

border Water begins with a river and ends with a river 

(water to water . (  
Key words:  Israeli ambitions, Euphrates river, Israel and 

Euphrates river. 
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 ةػػػػجمػػػقػػػم
عمررى  رتشررا  يعرريش حرريّ   ررائؽٍ  لِ لّكرر بالشدرربةِ  الحيرراةِ  تسثررل السيرراه عرررمَ 

ر بدرررررربم وجررررررؾد البحررررررا ،بررررررالكرة السائيررررررة ياتدررررررسيالترررررري يرررررررح تاألرضررررررية أو 
تفررؾن ندرربة وجررؾد اليررابس عمييررا. ولسررا  انررت معغررؼ مشررابع  والسحيظررا  بشدرربةٍ 

فقررررد  ،السيرررراه الدررررظحية للنيررررار والبحيرررررا  تقررررع خررررار  حرررردود أرضررررشا العربيررررة
الررررذيؽ تيررررافتؾا  (ؽاإلسرررررائيميي)مررررؽ قبرررل  أطسرررراعٍ  محررر َ  ىررررذه السررررؾارد أصررربحت

 السشظقرررة مثرررل بعرررض دول مرررعثشائيرررة السعاىررردا  لم يؼإبررررامِ  عبرررر ترررارةً  ،عمييرررا
أو عرررررؽ طريرررررر إعرررررالن الحرررررر  والقيرررررام معيرررررا، سيررررراه ال تقاسرررررؼيرررررد  باألردن 

عسميررة مثررل  مائيررٍة جديرردة مررؾاردلالسررتحؾاع عمررى  الشؾعيررةبالعسميررا  العدرركرية 
مرررؽ خرررالل الررردخؾل فررري ، أو 8978السشفرررذة فررري جشرررؾ  لبشررران عرررام  الميظررراني

فري الجاريرة  را  والشيرلدجمرة والفرميراه  برع مشيراتشالدول التي مع بعض  شراكةٍ 
بتشسيرة السذراريع اوروائيرة ليراتيؽ الردولتيؽ  ، بحجة القيامتر يا وإثيؾبيامؽ  كلٍ 

مثرررل بشررراء الدررردود والخزانرررا  ومرررا شررراكل علرررػ، مسرررا سيدررريل عمرررييؼ تحقيرررر 
   .أىدافيؼ التؾسعية في الدّيظرة عمى السشظقة العربية سياسيًا واقتراديًا 

ميسرررة أتفمتيرررا معغرررؼ  ألةً يعرررالس مدررر  ؾنررروِ  تشبرررع أىسيرررة ىرررذا البحررر  فررري
الدراسرررررررا  والبحرررررررؾ  األكاديسيرررررررة فررررررري الرررررررؾطؽ العربررررررري وتتعمرررررررر باألطسررررررراع 

الحدي  عرؽ  ة،بدايالتشاولشا في  ، فقدالفرا  تحديداً  في مياه نير (اإلسرائيمية)
أورده  مرامرؽ خرالل  ،وبيرذا الشيرر بالرذا  بالسياه (اإلسرائيمي)اوىتسام  ؾاكيرب
نرؾصريسا التري تتعمرر  وبيان أىرؼ ،التمسؾد ذلػ )التؾراة( و  يد القديؼالع  اكت

 .بيذا الجانم مؽ السؾضؾع 
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( وفي السبح  الثاني تؼ استعراض دور السياه في تذكيل دولة )إسرائيل
( اإلسررائيمييؽ) يؽ وقرادتيؼ، ومحراوو  السشغررّ التي قامت عمرى أرض فمدرظيؽ

رة عمى نير الفرا  مؽ خالل الشغريا  ظلتعبير عؽ أطساعيؼ الحقيقية بالديّ ا
 باوعتسررراد عمرررى مرررا جررراء مرررؽ آليرررا ٍ  ،واألفكرررار التررري وضرررعؾىا لتحقيرررر علرررػ

فرري سياسررتيؼ الراميررة لالسررتحؾاع عمررى أىررؼ مرررادر  األفكررارىررذه محررددة لتشفيررذ 
وىؾ ما تظررن إليرو السبحر  الثالر  حرؾل رمرؾز )إسررائيل(  ،السياه في السشظقة

 .في السياه العربية تؾسعيةيؼ الطساعبأوعالقتيا 
أمررررا السبحرررر  الرابررررع واألخيررررر فّبرررريؽ األطسرررراع )اإلسرررررائيمية( فرررري أرض 
العرررران وشررربو الجزيررررة العربيرررة لالسرررتحؾاع عمرررى مرررا فييسرررا مرررؽ ثررررواٍ  مائيرررة 

 ونفظية.
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 األشزاع )اإلسخائيمية( بزياه نيخ الفخات
تدررتشد  دررت مجرررد أطسرراعٍ إن األطسرراع )اإلسرررائيمية( فرري السيرراه العربيررة لي

إلررى متظمبررا  اقترررادية ومعيذررية فقرر ، بررل أن ليررا جررذور تاريخيررة بعيرردة فرري 
العقيدة الييؾدية والفكر الرييؾني. والدعاة األوائل لمرييؾنية العالسيرة تشبيرؾا 

مبكرر أي مشرذ مرحمرة الحمرؼ الررييؾني برالتجسع  إلى مؾضؾع السيراه مشرذ وقرتٍ 
د(، وىررري السرحمرررة التررري انظمقرررت تاريخيرررًا فررري )ارض السيعرررابررررعمرررى مرررا أسرررسؾه 

مشترررا القرررن التاسررع عذررر ثررؼ تجدررد  فيسررا بعررد بسذررروٍع سياسرري تررؼ إقررراره 
 (8)رسرررسيًا فرررري السررروتسر الرررررييؾني األول الرررذي عقررررد برئاسرررة ثيررررؾدور ىرتررررزل

(Theodor Hertzl)  فسشررذ علررػ السرروتسر 8897فرري بررازل بدؾيدرررا سررشة .
دا  )اإلسرررائيمية( عررؽ أطساعيررا السائيررة التؾسررعية وحتررى اليررؾم لررؼ تتراجررع القيررا

فرري أيررة مرحمررة، بررل عمررى العكررس فتمررػ األطسرراع مررا برحررت تتزرراعا وتتزايررد 
تحررت مغمررة مررا يعررر  بررالحقؾن السذررروعة لشسررؾ )إسرررائيل( وحاجررا  سرركانيا 
الستزايرررردة، وتذرررريد بررررذلػ الدراسررررا  والسذرررراريع الكثيرررررة الترررري تؾالررررت مررررؽ قبررررل 

لسويرردة ليررا، بيررد  اوسررتيالء عمررى السررؾارد السائيررة العربيررة األطرررا  البربيررة ا
، وحرريؽ  انررت إسرررائيل تعجررز عررؽ تحقيررر أىدافررريا (2)ووسررائل متعررددة  بظرررنٍ 

. واليررؾم يتجدررد لشررا (3)سررمسًا  انررت ترررل إلييررا حربررًا واألمثرررمة عمررى علررػ  ثيرررة
الشيل حمؼ الكيان الرييؾني في تحقير شعار دولتو التؾسعي )مؽ الفرا  إلى 

أرضػ يا إسرائيل( عبر دعسو وتسؾيمو لسذروع جشؾ  شرقي األناضؾل الذي 
( لكرري تدررتؾلي وتيرريسؽ عمررى إسرررائيليسثررل فرري الحقيقررة فرصررة سررانحة أمررام )

إع مرررا عمسشرررا أن أطساعيرررا التؾسرررعية تذرررسل جرررزءًا مرررؽ  ميررراه الفررررا ، خاصرررةً 
ي سريتشاول الرذ بحر أراضي تر يا نفديا! وىرؾ مرا سشؾضرحو وحقرًا فري ىرذا ال

ميراه نيرر  في السياه العربيرة وبخاصرةٍ  )اإلسرائيمية(الجذور التاريخية للطساع 
 الفرا .
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 الفخات في نذػص العيج القجيع )الةػراة( والةمزػد  -1
مررؽ البريررم أن تتحررؾَل الكتررم الديشيررة السّحرفررة )كررالتؾراِة والتمسررؾد( إلررى 

ال والؾديرران وتخظرر  كتررٍم جبرافيررة، ترررُا بكررِل وضررؾٍا السرردن والقرررى والجبرر
الحرردود وترسررسيا بكررِل دقررٍة ، فسررؽ يقرررأ ويترررفح أسررفاَر التررؾراِة يجرردىا تتحرردُ  
بذررركٍل تفرررريمي عرررؽ دولرررة )الييرررؾد( وحررردودىا الدياسرررية،  أنيرررا تحررراوُل رسرررَؼ 

. إلى جانم علػ رّ ز  التؾراة أيزرًا عمرى (4)خارطٍة في  تاٍ  أشبو بالجبرافيا
مؾضرررؾع الحررردود أو وىرررؾ مؾضرررؾع السيررراه  مؾضرررؾٍع آخرررر و يقرررل أىسيرررًة عرررؽ

والحرردود )الشيريررة(، فررأول األمررؾر الترري تتحرردُ  عشيررا الشرررؾُص التؾراتيررة ىرري 
مؾضؾع األنيار، إع تتظرن في البدايرِة إلرى جشرِة عردن، فترذ ر أن ىشالرػ نيررًا 
يدررقي الجشررة ويتّفرررع مشررو أربعررة أنيرراٍر أخرررى ىرري )فيذررؾن، وجيحررؾن ودجمررة 

تبررردأ بعررردىا برررذ ر أسرررساء األنيرررار والبحرررار ا تيرررة:) الفررررا ، ، ثرررؼ (5)والفررررا (
الخرابؾر، األردن، الشيرل، البحررر الستؾسر ، البحررر األحسرر( . ومررؽ خرالل علررػ 
نجد أن ىشاك تر يزًا  بيرًا وواضحًا عمى نيٍر واحد فق  مؽ دون بقيرة األنيرار 

نررؾص  ره برؾرٍة مدتسرة في أتمم عاألخرى، وىؾ نير الفرا  الذي تكرر 
 .(6)أسفارىا سؾاء أكان ع ره برؾرٍة مباشرة أو تير مباشرة

لقررررد ورد فرررري أسررررفار التررررؾراِة أكثررررر مررررؽ مررررائتي نررررٍص يتعمررررر بالسيرررراه    
واألنيار والبحيرا ، وتتزسؽ ىذه الشرؾص في معغسيا أفكارًا عدائيرة حرؾل 

ش تيديررد السيرراه العربيررة، واعتبررار ىررذه السيرراه جررزءًا مررؽ األرض الترري  رران يعرري
 رترو نررؾص الترؾراة فرأن قرادة الحر رة ععمييا ىووء الييرؾد. واسرتشادًا إلرى مرا 

الرررييؾنية قررامؾا برسررؼ حرردود  يررانيؼ الدياسرري بررأن جعمؾىررا حرردودًا مائيررة تبرردأ 
إلرى مراء( اعتسرادًا عمرى مرا جراء فييرا، األمرر  بشير وتشتيي بشير أي مرؽ )مراءٍ 
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إليررو الحر ررة الرررييؾنية لتشفيررذ الررذي جعررل مررؽ السيرراه عرراماًل اسررتراتيجيًا سررعت 
أىرردافيا التؾسررعية، ومررؽ ىشررا جرراء إصرررارىؼ مشررذ البدايررة عمررى أن يزررؼ  يررانيؼ 
مررؾارد السيرراه الالزمررة والزرررورية إلدامررة جؾانررم الحيرراة السختمفررة )اوقترررادية 

مسكرررؽ مرررؽ السيررراجريؽ  واوجتساعيرررة( وتظؾيرىرررا، بيرررد  اسرررتيعا  أكبرررر قررردرٍ 
كرؽ األمرر يررزداد تسؾضرًا وتبايشرًا حريؽ نالحرن إتفررال ، ل(7)الييرؾد إلرى فمدرظيؽ

وقرررؾع األنيرررار  بأمررراكؽ الستعمقرررةالشررررؾص التؾراتيرررة لررربعض الحقرررائر السيسرررة 
الشررؾص نيرر الفررا   ىرذه، فترارًة تررا لشرا   رىرا فري أسرفار الترؾراة عالؾاردة 
لرررررػ الشيرررررر الكبيرررررر دون أن تبرررررادر إلرررررى إعظررررراء مزيرررررٍد مرررررؽ التفاصررررريل عبأنرررررو 

ا الشير، ىل ىي ستكؾن مؽ السشبرع أم سرتستد إلرى ىذعؽ حدود  واإليزاحا 
ا يقرد بكمسة )الشير الكبير(؟. وىل أن ىذا  الشير ىرؾ أكبرر عالسرم؟ ثؼ ما

لرػ مرؽ الشرررؾص عمرؽ )البحرر( ؟ . ومرا اسرؼ ىرذا البحررر وأيرؽ يقرع ؟. وتيرر 
 خرؾصررًا فيسررا التاريخيررة  ررر السعمؾمررا عيا التشرراقض والتبررايؽ فرري الترري يذررؾب

 سررا ىررؾ الحرررال مررع الرررشص  يتعمررر بسدررألة تعيررريؽ األرض السؾعررؾدة وحررردودىا
: (8)قررائاًل لرروالشبرري إبررراىيؼ )عميررو الدررالم(  مررع األترري الررذي يتحررد  فيررو الررر 

البريرة جشؾبرًا إلرى لبشران  مرؽ تدوسرو أخرامص أقردامكؼ يكرؾن لكرؼ ))كل مؾضرعٍ 
 فرري مؾضررعٍ  نجرردشسررا . بي(9) شررساًو، ومررؽ نيررر الفرررا  شرررقًا إلررى البحررر تربررًا((

. فسررررا (81)أخررررر: )) مررررؽ البحررررر الكبيررررر نحررررؾ مبررررر  الذررررسس يكررررؾن تخسكررررؼ((
السقرررؾد ىشررا بررالبحر الكبيررر! وأيررؽ يكررؾن علررػ الررتخؼ الررذي تتحررد  عشررو ؟ . 
إعن فأن الشررؾص التؾراتيرة تعتبرر أن )ارض السيعراد( مرا ىري إو عبرارة عرؽ 

 ىرررذهثرررؼ تتؾسرررع   شعررران برررأرضتبررردأ حررردودىا مرررؽ مكررران صررربير يررردعى  ارضٍ 
الحدود شيئًا فذيئًا لتذسل جسيع أراضري فمدرظيؽ حترى تررل فري الشيايرة إلرى 
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ويشظبرررر ىرررذا الكرررالم عمرررى نرررريؽ  (88)األرض السستررردة مرررؽ الفررررا  إلرررى الشيرررل
متبرررايشيؽ اختمفرررا فررري تحديرررد مؾضرررع ومكررران ىرررذه األرض، األول يتحرررد  عرررؽ 

  بيرر تيرر معررو ٍ  سؼ لشيرٍ وعد الّر  لمشبي إبراىيؼ )عميو الدالم( وفيو يرد ا
: )لشدمػ أىرم ىرذه الربالد، مرؽ نيرر مررر يقؾل لومؾقعو ومكانو بالزب  إع 

. والثررراني يتحرررد  عرررؽ وعرررد الرررّر  لمشبررري (82)إلرررى الشيرررر الكبيرررر نيرررر الفررررا ((
مؾسرررى )عميرررو الدرررالم( بأنرررو سررريعظيو ولقؾمرررو مرررؽ بعرررده أرضرررًا واسرررعة ترررزداد 

ديررردة قرررائاًل لرررو: ))  رررل مكررراٍن تدوسرررو مدررراحتيا  مسرررا وطرررأ  أقرررداميؼ أرضرررًا ج
أقدامكؼ أعظيو لكؼ،  سا قمت لسؾسى عشد حدود ؼ عبرر جسيرع ارض الحثيريؽ 

شؾبررًا إلررى جبررال لبشرران شررساًو، ومررؽ نيررر الفرررا  الكبيررر شرررقًا إلررى جمررؽ البريررة 
 . (83)((البحر

 عفيؾ يخالا التؾراة بذأن مكان األرض السؾعؾدة ،إ (84)أما التمسؾد   
بسعشى أخر انو يعظي لمييؾد الحر  أيحدودىا تستد إلى نياية األرض.يجعل 

الذرررررعي فرررري اوسررررتحؾاع والدرررريظرة عمررررى أيررررة بقعررررة أو مدرررراحة مررررؽ األرض 
، فعمررى سرربيل السثررال يعمررؽ الرابرري ييررؾعا باسررؼ  (85)يريرردونيا أو يررذىبؾن إلييررا

برل ، صسؾئيل ما يأتي: )) مثمسرا انرو مسشرؾع مرؽ مبرادرة ارض إسررائيل إلرى با
فسرؽ السسشرؾع أيزرًا مبررادرة بابرل إلرى تيرىرا مررؽ السردن(( ، ثرؼ يدرتظرد قررائاًل: 

. ويدرتدل (86))) إن مؽ يعيش في بابل يحدم انو مقيسًا فري ارض إسررائيل((
مؽ ىرذا الرشص أن مديشرة بابرل ىري مكران مقردس لردى الييرؾد، وان مرؽ يدركؽ 

 فييا فكأنو يدكؽ في أرض )إسرائيل( نفديا. 
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 (إسخائيل)اه عامل رئيذ في ندػء الزي -8
واجو الريايشة في نياية القرن التاسع عذر مذكمًة  بيرة إليجاد  
قرؾمي يقريؼ فيرو الييرؾد دولرتيؼ السؾعرؾدة، ففمدرظيؽ لرؼ تغيرر أمرام  وطؽٍ 

حريؽ  ران الداسرة  8897أعيشيؼ إو في أثشراء انعقراد مروتسر برازل عرام 
وتخظررررري  حررررردودىا،  آنرررررذاك ميتسررررريؽ بتعريرررررة السشظقرررررة الخاصرررررة بيرررررؼ

عرردة  )األرض السؾعررؾدة( بظرررنٍ  ر مدررتسديؽ علررػ مررؽ التررؾراة الترري تّعرر
مختمفرررة  سرررا سررربر ع رررره، وعمرررى ىرررذا األسررراس سرررار  مظاليرررم الحر رررة 

رض التي تظالم بيرا تتؾسرع ألفأخذ  بقعة ا الرييؾنية بشفس اوتجاه،
 وترررزداد باسرررتسرار ابترررداًء مرررؽ مشظقرررة العرررريش مررررورًا بدررريشاء ثرررؼ جسيرررع
أراضرري فمدررظيؽ، وصررؾًو إلررى السشظقررة الترري تقررع ضررسؽ نظرران الذررعار 

اإلسرررائيمي( وىررؾ )مررؽ الفرررا   بررا  الكشيدررت )البرلسرران السشقررؾش عمررى
 يررذ ر أن دعررؾا  السفكررريؽ الييررؾد إلررى اليجرررة نحررؾ .(87)(..إلررى الشيررل

)ارض السيعرراد( برردأ أوارىررا يذرررتد مشررذ أواخررر القررررن التاسررع عذررر، مرررؽ 
ىشالررػ أي تحديررٍد دقيررر ليررذه األرض وحرردودىا معتسررديؽ دون أن يكررؾن 

 .(88)في علػ عمى ما ورد في التؾراة 
فرري البدايررة مررؽ قبررل موسدرري  معروفررةً  )إسرررائيل(لررؼ تكررؽ حرردود        

الحر رررة الررررييؾنية أمثرررال ىرترررزل، فيرررؾ لرررؼ يرررذ ر فررري  تابرررو )الدولرررة 
)الدولررة  الييؾديررة( وو فرري مذ راتررو اليؾميررة أي شرريٍء عررؽ تعيرريؽ حرردود

الييؾدية( أو مشظقة اوستيظان الييرؾدي مرثاًل.  سرا أن ىرذه الحردود لرؼ 
يرد ليا ع ر في مقررا  السوتسر الرييؾني األول الذي عقد في بازل 
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نذرير  خررؾص. وبيرذا ال(89)وو في بقية السروتسرا  األخررى التري تمترو
 Burhan)إلرررى السقرررال الرررذي  تبرررو الكاترررم التر ررري برىررران بؾز ييرررػ 

Bozkeik)  السشذررؾر فرري صررحيفة ميممرري تازيتررو(Milli Gazete) 
 رررانؾن الثررراني  28بتررراري   (21)الشاطقرررة بمدررران حرررز  الرفررراه اإلسرررالمي

فيو: ))  جاء )ىل تعرفؾن الذراك السشرؾبة لشا؟(:تحت عشؾان 8994
إن السرررروتسر الرررررييؾني األول الررررذي انعقررررد فرررري بررررازل بدؾيدرررررا عررررام 

ئة عام القادمة إلنذراء دولرة اخالل السدعا إلى ضرورة الدعي  8897
إسرائيل الكبرى السستدة مرؽ الشيرل إلرى الفررا ، وعلرػ بظررد العرر  مرؽ 

تؾطئرة لتحقيرر إسررائيل … فمدظيؽ، وإثرارة العرداء بريؽ العرر  واألترراك
 .(28)بحدم الخظة السرسؾمة (( 8997 الكبرى عام

حمسرًا تؾراتيرًا قرديسًا  األطسراع الررييؾنية بالسيراه العربيرة دتعوبيذا      
يسكرؽ وصرفيا  (إسررائيل)يدعى الييؾد إلرى العسرل عمرى تحقيقرو، فدولرة 

تمسؾدية أو تؾراتية في الباطؽ عا  سياسرة صرييؾنية عدائيرة فري  بدولةٍ 
شيرررًا يالغررراىر،  سرررا أن ىرررذه األطسررراع تسثرررل مرررؽ وجيرررة نغررررىؼ واجبرررًا د

 ،عقيدتررو أن يعسررل عمررى تشفيررذهيشببرري عمررى  ررل ييررؾدي مررومؽ بمقدسررًا 
ون و شررريء اسرررسو )إسررررائيل( مرررؽ دون القيرررام بالدررريظرة عمرررى السيررراه 
السؾجرؾدة فري األراضري العربيرة السجرراورة ليرا، أي بسعشرى أخرر الرررراع 

ظر ويرتحكؼ بيرا فانرو يعمى السؾارد السائية بيشيا وبيؽ العر  فسرؽ سيّدر
 .(22) سيبقى مؽ دون شػ ىؾ األقؾى واألكثر قؾة
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 ررران ىرترررزل مرررؽ أوائرررل الكترررا  والقرررادة الرررريايشة الرررذيؽ تشبيرررؾا        
، فاىتسامرررو العسيرررر بيرررا )إسررررائيل(ألىسيرررة وجرررؾد السيررراه بالشدررربة لدولرررة 

انعكس حتى عمى الروايرا  التري يولفيرا ومشيرا روايرة )األرض الجديردة 
)) إن السوسدرررريؽ  :مرررا نررررو يقرررؾل عرررؽ علررررػإع  األرض القديسرررة(، –

القديسة ىؼ ميشدسرؾ السيراه فعمرييؼ يتؾقرا  –للرض الجديدة  الحقيقييؽ
لقاءاتررو  8897ا ىرتررزل ابتررداًء مررؽ عررام وحرريؽ  ثّرر. (23)كررل شرريء.((

-8876الدبمؾماسررررية الستؾاصررررمة مررررع الدررررمظان عبررررد الحسيررررد الثرررراني )
 ( ومجسؾعررةٍ 8988-8888(، وإمبراطرؾر ألسانيرا وليمررؼ الثراني )8919

ان حديثرو معيرؼ يتسحرؾر حرؾل مؾضررؾع أخررى مرؽ الداسرة األوربيريؽ  ر
 .(24)مياه لبشان ونير الشيل السياه وبخاصةٍ 

لمحاخررام الييررؾدي صررسؾئيل  دراسررةٍ  تررؼ نذررر 8979وفري عررام          
عررد أول أ الررذي  رران قررد  (Samuel Hillel laacs)  (25)ايررزاكس ىيمررل

عررررؽ األراضرررري والحرررردود )الييؾديررررة الكبرررررى( فرررري مظمررررع القرررررن  دراسررررةٍ 
عمرررى  (26)بيرررا مرفقرررةٍ  . وقرررد اعتسرررد  دراسرررتو ىرررذه مرررع خريظرررةٍ العذرررريؽ

 :34)اصررحاا األصرل الترؾراتي وبالتحديرد عمرى مرا ورد فري سرفر العردد
عمررى الرررتؼ مررؽ  ررؾن ىررذا الدررفر يذررير إلررى اصرربر و  (.82-8الفقرررا 
رض السيعراد( فرران الخظررؾرة التري تكسررؽ فري دراسررتو ىررذه أمررؽ ) مدراحةٍ 

ا لدررران حرررال الجشررراا األرثؾع دررري ىررري أنيرررا لرررؼ تقتررررر عمرررى اعتبارىررر
 8979برل إنيرا أصربحت مشرذ عرام  ،الستديؽ في الفكر الرييؾني فق 

فزررسؽ  ،(27)لمعديررد مررؽ الحر ررا  الرررييؾنية الستعررربة مرجعررًا وحجررةً 
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( أحرد أعزراء الجشراا األرثؾع دري Raananىذا الديان أشار رعشان )
مررؼ ويتظمررع إلررى أن جشاحررو اخررذ يح الستررديؽ داخررل الحر ررة الرررييؾنية،

مؽ نير الفررا  إلرى  أي إلى الحدود السثالية التي ورد ع رىا في التؾراة 
 .(28)نير مرر

واستشادًا إلى علرػ فقرد ربظرت السشغسرة الررييؾنية مشرذ تأسيدريا عرام   
ليرررا عمرررى ارض  بررريؽ مؾضرررؾع السيررراه وتأسررريس  يررران تاصرررمٍ  8897

، وليرذا سرارع فمدظيؽ قابل لمتسدد والتؾسع ليذرسل أقظرارًا عربيرة أخررى 
قرررة وشررراممة لمسرررؾارد السائيرررة معسّ  القرررادة الرررريايشة إلرررى إجرررراء دراسرررا ٍ 

السشتذرة في السشظقة مشذ بدايرة القررن العذرريؽ، فؾجردوا فري الشيايرة أن 
الرررررشاعة  تحتاجيررررا دولررررتيؼ فرررري مجرررراليّ  أىررررؼ السرررررادر السائيررررة الترررري

 يظراني،الم الحاصرباني، بانيراس، )األردن، نيرارأفري  والزراعة تشحررر
فزراًل عرؽ مررادر السيراه الجؾفيرة السؾجرؾدة فري  اليرمؾك وروافدىسا(،

 وتسثررل لشررا ىررذه األطسرراع الستحققررة برررؾرةٍ  ،األراضرري العربيررة السحتمررة
 .(29))إسرائيل الربرى( ما يعر  بأرض  ميةشبو 

أمررررا السرحمررررة التاليررررة مررررؽ الحمررررؼ الرررررييؾني التررررؾراتي فتذررررسل         
 تر يرررا، أقظرررار الؾاقعرررة ضرررسؽ الشيرررل( يرررار)الفرا ،األطسررراع السائيرررة بأن

)مؽ الفرا  إلى الشيل أرضػ  وعلػ طبقًا لذعار مرر سؾريا، العران،
 .(31)وتسثل ىذه السرحمة ما يعر  بدولة )إسرائيل الكبرى( ،يا إسرائيل(

رض فمدرظيؽ فري ليمرة أعمرى  )إسررائيل(وبعد أن أعمؽ عرؽ قيرام       
عت عردة أحرزا  صرييؾنية متذرددة إلرى سرار  8948أيار عام  84/85
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الدعؾة نحؾ العسل عمى تحقير دولة )إسرائيل الكبرى(  ران مرؽ أبرزىرا 
الرذي طالرم باعرادة حردود )إسررائيل( إلرى  ،(38)التؾسرعي حز  حيررو 

مررا  انررت عميررو فرري الساضرري أيررام )داود وسررميسان عمييسررا الدررالم( مررؽ 
الررحفي  ران و  .(32)(البحر األحسرر )سرؾ ( إلرى الشيرر الكبير)الفررا 

أكرد بران الحمرؼ باقامرة دولرة قرد ( Patrick Sealالبريظاني باتريػ سيل)
مررري فررري عقميرررة فعّ  ييؾديرررة تسترررد مرررؽ الفررررا  إلرررى الشيرررل، مؾجرررؾد بذررركلٍ 

 .  (33)حز ىذا ال لدى أعزاء وبخاصةٍ  (اإلسرائيمييؽ)بعض الؾطشييؽ 

تحد  وزير  8967في حزيران  )اإلسرائيمي(وفي أعقا  العدوان       
( إلرررى حذرررٍد  بيرررٍر مررررؽ Moshe Dayan) (34)الررردفاع مؾشررري دايررران

رياضي قرائاًل ليرؼ: ))مرا دام عشرد ؼ  الريايشة أثشاء تجسعيؼ في ممعمٍ 
، قرد  رض الترؾراة أالتؾراة، وما دمتؼ شعم التؾراة، فيجرم أن تكرؾن لكرؼ 

ر ألنرررو برنرررامس يحقررر و يكرررؾن ىرررذا برنامجرررًا سياسررريًا ولكشرررو أكثرررر أىسيرررةً 
 . (35)ة ا باء((ؾءلذعبشا نب

عشرردما  (Menahem Begin) (36) سررا تحررد  أيزررًا مشرراحيؼ برريبؽ    
عررؽ فكرررة )إسرررائيل الكبرررى( بقؾلررو:)) إن  )إسرررائيل(كرران رئيدررًا لررؾزراء 

مررؽ العررران،  جررزاءً أالتررؾراة تتشبررأ برران دولررة إسرررائيل ستذررسل فرري الشيايررة 
إن  .(37)األردن، الكؾيررت((مررر، الدرؾدان،  تر يرا، الدررعؾدية، سرؾريا،

ا بيررا بعررض القررادة الررريايشة تكذررا لشررا ىررذه الترررريحا  الترري صرررّ 
تؾسرعية عدوانيرة و تقتررر عمرى األراضري  بؾضؾا عرؽ وجرؾد أطسراعٍ 

بررل إنسررا تذررسل أيزررا أراضرري أخرررى تقررع بجررؾار الرردول  العربيررة فقرر ،
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بيرر العربية ومؽ بيشيرا عمرى سربيل السثرال و الحررر تر يرا، إع يو رد  
أن لمييررؾد (Shlomo Elia)  حاخامررا  الييررؾد الذرررقييؽ شررمؾمؾا إيميررا

، األولررى تعتبررر أن )إسرررائيل(نغررريتيؽ تتعمقرران بالحرردود الذررسالية لدولررة 
نيرررر الميظررراني الؾاقرررع فررري جشرررؾ  لبشررران ىرررؾ مرررؽ ضرررسؽ حررردود دولتيرررا 
الذرررسالية، بيشسرررا ترررذ ر الثانيرررة أن ىرررذه الحررردود تسترررد حترررى تررررل إلرررى 

نررو مررؽ مويرردي أنرررار الشغريررة أأن الحاخررام يعتبررر نفدررو  سرراً تر يررا، عم
حقيقيررررررة  أطساعرررررراً  )إلسرررررررائيل(. لكررررررؽ الباحرررررر  يرررررررجح أن (38)األولررررررى

مرررؽ الرررريايشة قرررامؾا بذرررراء   بيرررراً  باألراضررري التر يرررة، بررردليل أن عررردداً 
الؾاقررع  عمررى حررؾض الفرررا  األراضرري وبشررؾا فييررا السدررتؾطشا  الزراعيررة

 ىؼ فيو.عنفؾ  يزلتعز  تسييداً  في تر يا
مررررؽ الخرررررائ   لقررررد أعررررد  السشغسررررة الرررررييؾنية العالسيررررة مجسؾعررررةً     

الؾثائقية التي تؾضح فييا الحردود الدياسرية السدرتقبمية لرردولة )إسررائيل 
الكبرى( السستدة حدودىا مؽ الفرا  إلى الشيل، لكؽ الذي يالحرن عمرى 

أجريرررت  ىرررذه الخررررائ  ىرررؾ  ثررررة تعرضررريا لمتعرررديال  واإلضرررافا  التررري
 تقرؾم باضرافة مشراطر وأراضٍ  عمييا مؽ قبل القيادا  الرييؾنية، فتارةً 

أخرى تمجأ إلرى حرذفيا وإلبائيرا تحرت ترأثير بعرض  عربية جديدة، وتارةً 
العؾامرررررل الدياسرررررية والعدررررركرية التررررري عسمرررررت عمرررررى  تبييرررررر الخارطرررررة 

 .بياالدياسية والجبرافية لمسشظقة السحيظة 
الشقررررا  عشيررررا بعررررد تشفيررررذ الخظررررؾة  ذرررراَ  ُ إن أولررررى الخرررررائ  الترررري    

اوستيظانية األولى في فمدظيؽ  انت في عيرد ىرترزل، حير  ترؼ رسرؼ 
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، تررال علررػ قيررام (39) 8914خارطررة جبرافيررة ليررذه الدولررة التؾسررعية عررام 
مؽ السفكريؽ الريايشة بسحاولة تحديرد الحردود الدياسرية ليرا  ران  عددٍ 

 Davis) (41)يفيرررز ترررريتشمرررؽ أبررررزىؼ السفكرررر الييرررؾدي األلسررراني د

Trietsh)  ٍلررو بعشررؾان )البمرردان السجرراورة( ونذررر   الررذي حرردد فرري مقالررة
( فرري عررددىا الرررادر فرري Alt New landفرري مجمررة الررت نيؾونررد )

ثانيررة فرري )دليررل فمدررظيؽ(،  وأعيررد نذرررىا مرررةً  ،8915تسررؾز –حزيررران 
ؼ عمرررى مرررؽ التقدررريؼ القرررائ فييرررا نؾعررراً  حررردود الدولرررة الررررييؾنية، متبعررراً 

 .تؾسررررعية تعررررر  بشغريررررة )الرررردوائر الثالثررررة الستداخمررررة( أسرررراس نغريررررةٍ 
 ىذه الشغرية مؽ: توتألف
 .  الدائرة الربرى: وتزؼ  امل أراضي فمدظيؽ -
رودس وقبرررص ووويررا   مررؽ جزيرترريّ  الرردائرة الؾسررظى: وتذررسل  ررالً  -

اضررررشة وحمررررم وسررررؾريا مررررع )شرررررقي األردن( وبيرو )مررررع الجميررررل( 
 ة القدس ومشظقة العريش ومتررفية جبل لبشان.و ذلػ متررفي

مررؽ برراقي الرردائرتيؽ  الرردائرة الكبرررى )األطرررا (: وىرري األوسررع نظاقرراً  -
ذرررسل مشررراطر  بيررررة واسرررعة مرررؽ أسررريا الرررربرى ت اوخرررريتيؽ، حيررر 

 .(48)وأرميشيا والعران ومرر وشبو الجزيرة العربية وطرابمس البر 
، وقرررد 8923يرررا إلرررى عرررام أمرررا الخارطرررة الثانيرررة فيعرررؾد تاريخ    
صرررحيفة مبربيرررة ثرررؼ أعررراد  نذررررىا مررررة ثانيرررة مجمرررة  فيسرررا بعررردنذررررتيا 

وقد تزسشت ىذه الخارطة أراضري  ،8933)التبذير الييؾدي( في عام 
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دلتررا الشيررل وجسيررع حرردود فمدررظيؽ وسررؾريا ولبشرران واألردن والعررران وشرربو 
 .(42)الجزيرة العربية

(، ولررررردى 8945-8939) وفرررري أثشررررراء الحررررر  العالسيرررررة الثانيررررة
مداىسررة الجشررؾد األلسرران لقرررر)أل روتذرريمد( فرري فييشررا عاصررسة الشسدررا، 

لمييرؾد  عؽ الؾثرائر والسدرتشدا  التري قرد تكذرا عرؽ وجرؾد عالقرةٍ  بحثاً 
 عثر الجشؾد األلسان في أحرد أروقرة القررر عمرى خارطرةٍ  بدول الحمفاء،

عؽ  الخارطة بدقةٍ ا لشا ىذه . وتكذِ (43)قام باعدادىا أنرار الرييؾنية
برز السشاطر العربية التي تتكؾن مشيا وىي أو  )اإلسرائيمية( ةحدود الدول

كاألتي: )دلترا نيرر الشيرل ومرديريا  مررر الذررقية، وشربو جزيررة سريشاء 
وفمدرررظيؽ واألردن، وجشرررؾ  لبشررران بسرررا فييرررا مشظقرررة الميظررراني وأراضررري 

عررران والحجرراز العررران حتررى جبررال  ردسررتان، والرررحراء الؾاقعررة برريؽ ال
 . (44)والسديشة السشؾرة ومشظقتيا(

 Yehuda)قرررام الحاخرررام ييرررؾدا أفيذرررسان  8947وفررري عرررام   

Avishman) أخرررى، سياسرريةٍ  بأعررداد خارطررةٍ  (45)زعرريؼ حر ررة مزراحرري 
مررؽ  السسترردة مرؽ فمدررظيؽ حترى مرررر ابتردءاً  )إسررائيل(فييرا حرردود  بريؽّ 

مررؽ  أً ردن وسررؾريا، وجررزءومررؽ سرريشاء إلررى األ الشيررل إلررى البحررر األحسررر،
وقررد تررؼ اوحتفررا  بيررذه الخارطررة  ،الخمرريس العربرري حتررى تررر  الدررعؾدية

( لمجسعيررة العامررة للمررؼ الستحرردة الترري 24) ضررسؽ وثررائر أعسررال الرردورة
 . (46) 8978انعقد  في  انؾن األول 
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لقد بردأ  ثيرر مرؽ القرادة الرريايشة يتحردثؾن فري أثشراء خظربيؼ     
ة عررؽ ىررذه الخرررائ  التؾسررعية الترري تكذررا لشررا بكررل وأحرراديثيؼ الدياسرري

 بررررالبالد العربيررررة خرؾصرررراً  )اإلسرررررائيمية(وضررررؾا عررررؽ حجررررؼ األطسرررراع 
فعمررى سرربيل السثررال تحررد  رئرريس  األقظررار البشيررة مشيررا بررالشف  والسيرراه.

( أمرام David Ben Gurion) (47)ديفيرد برؽ تؾريرؾن   )إسررائيل(وزراء 
 8951مررشيؼ عررام    دفعررةٍ اسرربة تخرررّ مررؽ طمبررة الكميررة الحربيررة بسش حذرردٍ 

رض أجررداده الترري أقررائاًل ليررؼ: )) لقررد جرراء الذررعم الييررؾدي ليبقررى فرري 
ليدررت  -خارطررة فمدررظيؽ-ىررذه الخارطررة . تستررد مررؽ الشيررل إلررى الفرررا .

إع لشا خارطة أخرى عميكؼ انتؼ طال  السدارس الييؾدية  خارطة شعبشا،
سررررع شررررعم إسرررررائيل مررررؽ يجررررم أن يتؾ  لؾىررررا إلررررى واقررررعٍ وشرررربابيا أن تحؾّ 

 . (48)الفرا  إلى الشيل.((
لرررحيفة المؾمؾنررد  صرررا بررؽ تؾريررؾن ثانيررةً  8964وفرري عررام    
%( 21برران مدرراحة )إسرررائيل( و تولررا إو ) (،Le Mondeالفرندررية )

. وىرررذا أمرررر يو رررد عمرررى وجرررؾد أطسررراع (49)فقررر  مرررؽ مدررراحة الرررؾطؽ أوم
 راضي العربية .ألأخرى ليذا الكيان في ا

أخررذ   ،8967فرري حزيررران  )اإلسرررائيمي(بعررد وقررؾع العرردوان و    
سررريع لتأخررذ نظاقررًا أوسررع مسررا  انررت  أطسرراع الرررييؾنية تتررراعد بذرركلٍ 

عميو في الدابر، إع أشار  السرادر إلى أن القادة الريايشة قرامؾا بعرد 
شرركل )انتيرراء ىررذه الحررر  باعررادة رسررؼ خارطررة دولررتيؼ الكبرررى مررؽ جديررد 

 .(51)الخميجية التي يشبع مشيا الشف  بمدانلسرة ال( لتذسل ىذه ا8رقؼ
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األسرربر فرري  )اإلسرررائيمي( ؾزراءالررا مشرراحيؼ برريبؽ رئرريس كسررا صرررّ 
نياية الدربعيشا  مرؽ القررن العذرريؽ قرائاًل:)) إنشرا و نشتغرر مرؽ أحرد أن 

، اعتررا  بدريادتشا آخرريعتر  بحقشا في الؾجؾد، إنسرا السظمرؾ  اعتررا  
ض التي قردىا بيبؽ  سا يزعؼ فري حديثرو ىرذا عمى األرض((. إن األر 

ىررري تمرررػ األرض التررري يررردعؾن بأنيرررا )ارض ميعرررادىؼ( التررري تزرررؼ بررريؽ 
جشاحييرررا األردن وفمدررررظيؽ ولبشرررران ومعغررررؼ شرررسال العررررران، لتستررررد حتررررى 

ة غررقريسرريشاء ودلتررا مرررر والسديشررة السشررؾرة ومررا حؾليررا مررؽ مشرراطر بشرري 
 .(58)في شسال الحجاز يرِز وبشؾ الش  

)بروتؾ رررررؾو  حكسررررراء  ترررررؼ إعرررررادة طبرررررع  ترررررا  8985عرررررام  وفررررري
تسثررل حمررؼ دولررة بشرري  صررييؾن(، الررذي تزررسؽ فرري أحررد صررفحاتو خارطررةً 

الجديردة مزرافًا إلييرا  (اإلسررائيمية)صييؾن الكبرى، وتغير فييا الحردود 
)مشرراطر عربيرررة وأخررررى تيررر عربيرررة( ىررري عمررى الترتيرررم: معغرررؼ أنحررراء 

شرررؾرة، جسيررررع أنحررراء سررررؾريا والعررررران الدررررعؾدية حترررى السديشررررة الس مررررر،
قميمة مؽ تر يا. وقرد  السشاطر السشتجة لمشف  في إيران ومداحةٌ  والكؾيت،

 بييئررة (إسرررائيل الكبرررى )تررؼ رسررؼ ىررذه الرردول الداخمررة ضررسؽ حرردود دولررة 
 .(52)أفعى

سشغسرررة ًا لرئيدرررالرررذي  ررران قررردم ياسرررر عرفرررا   8991وفررري أيرررار       
األمؼ الستحدة، عددًا مرؽ األدلرة والؾثرائر  ةمشغس التحرير الفمدظيشية إلى
في الؾطؽ العربري،  ران مرؽ بيشيرا  )إسرائيل( طساعالتاريخية التي تبيؽ أ
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)لمذررررن األوسررر  الجديرررد( مؾضرررح فييرررا السؾقرررع السفتررررض لدولرررة  خارطررةٌ 
 .(53)السستدة مؽ البحر الستؾس  حتى بالد )ما بيؽ الشيريؽ( (إسرائيل)

فػػي  )اإلسػػخائيمية(وعالقةيػػا باألشزػػاع  كبػػخ (رمػػػز )إسػػخائيل ال -6   
 الزياه العخبية
 أواًل: العمع 

اختار  السشغسة الرييؾنية العالسية رايًة خاصًة بيا عبرر  مرؽ  
وقررد أصربحت ىررذه  خالليرا عرؽ حجررؼ أطساعيرا التؾسررعية بالسيراه العربيرة،

مرا قبرل  ترجع فكرة ىذا العمرؼ إلرى )إسرائيل(.رالراية فيسا بعد عمسًا وطشيًا ل
اتفرررر  8897انعقررراد مررروتسر برررازل ببزرررعة أسرررابيع، ففررري بدايرررة حزيرررران 

وىشا سرارع  الداسة الريايشة عمى تأسيس )اوتحاد الرييؾني أللسانيا(،
أحرررررررررررررررد السجتسعررررررررررررررريؽ الستررررررررررررررررييشيؽ ويررررررررررررررردعى مررررررررررررررراكس ايزيررررررررررررررردور 

صبير يسثل رمزًا أو  ( إلى إعداد نحتٍ M.E.Bodenheimerبؾدنيايسر)
بدايرة أوليرة وختيرار  د بسثابرةِ الذي عّ  ذعاربزسشيا ال ،شارًة ليذا اوتحاد

اختار لو بؾدنيرايسر المرؾنيؽ  حي ، بر)إسرائيل(شكل وىيئة العمؼ الخاص 
)داود( الدداسررية وبررداخميا  فرري وسررظيسا نجسررة اً ضررعاو  األزرن والررذىبي،

( نجسررة، 82صرربيرة بمررد عررددىا) نجررؾمٍ  )أسررد ييررؾعا(، ثررؼ أحاطيسررا بعرردةِ 
ؾر ىررذا الررشقش إلررى )إسرررائيل( أوثشرري عذررر، بعرردىا ّحرر يتسثررل أسرربا  بشرر

تقرؾل:)) إنذراء الدولرة الييؾديرة  صييؾني حفرر  عمرى جؾانبرو عبرارةٌ  درعٍ 
 .(54)ىؾ الحل الؾحيد لمسدألة الييؾدية((
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ولسا تؼ عرض ىذا الدرع عمى ىرتزل وافر عمرى إبقراء الشجسرة    
عذرر فرفزريا. وعشردما واألسد معرًا لكشرو لرؼ يتقبرل وجرؾد الشجرؾم أوثشتري 

انعقد السوتسر الررييؾني األول فري برازل ، أعمرؽ السروتسرون عرؽ تبشرييؼ 
مررؽ المررؾن األبرريض وخظرريؽ أزرقرريؽ محرررؾر بيشيسررا  تجديرردة تألفرر لرايررةٍ 

الشجسة التي بداخميا األسد، إو أن ىذه الراية سررعان مرا ترؼ تبييرىرا بعرد 
بعررد  8915فرري عررام علررػ مررؽ قبررل السرروتسر الرررييؾني الدررابع السشعقررد 

ليرذه  جديردٍ  إع تؼ اوتفان عمرى اختيرار شركلٍ  ،(55)واحدة وفاة ىرتزل بدشةٍ 
الراية التي تألفت مؽ المؾن األبيض يعمؾىرا خر  ازرن مرؽ األعمرى يسثرل 

محررؾر  وخ  ازرن أخر مؽ األسفل يسثل نير )الشيرل(، نير )الفرا (،
متؾازيي األضرالع  وىي شكل مولا مؽ مثمثيؽ ،(56)بيشيسا نجسة )داؤد(

ومتدرررراوييؽ فرررري الظررررؾل، رأس األول إلررررى األعمررررى والرررررأس الثرررراني إلررررى 
سداسية الذركل ليرا سرتة رؤوس تالمرس  نان معًا نجسةً األسفل بحي  يكؾّ 
افتراضرية، وتردعى ىرذه الشجسرة بالعبريرة )مراجؽ ديفيرد(  كميا محري  دائررةٍ 

محر رة الررييؾنية أي درع داود، وقد تؼ اختيار ىذه الشجسة لتكرؾن رمرزًا ل
( التري  ران Die Weltبعد عيؾرىا عمرى العردد األول لسجمرة دي فيمرت )

ثانية في السوتسر  ، ثؼ اختير  مرةً 8879أيار  4قد أصدرىا ىرتزل في 
الرييؾني األول رمزًا مكساًل لعمرؼ السشغسرة الررييؾنية ثرؼ بعرد علرػ لعمرؼ 

ر أيرا 84/85ة رض فمدرظيؽ فري ليمرأعمرى  االذي أعمرؽ قيامير )إسرائيل(
8948 (57) . 
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 …(شعار )مغ الفخات إلى السيل :ثانياً 
وىؾ دليل أخر يكذرا لشرا عرؽ مردى تحسرّس بشري صرييؾن لحرم   

ظرة عمررررى األرض والسرررراء معررررًا، فيررررذان العشرررررران يسررررثالن ع والدرررريّ التؾّسرررر
ؼ األسرراس األول لقيررام دولررتيؼ الكبرررى، الترري اخترراروا ليررا شررعارًا مائيررًا يّزرر

نيرررار قرررارة أفريقيرررا وىرررؾ أترررر  أسررريا وىرررؾ )الفررررا (، وأطرررؾل  كبرررر انيرررارأ
حزرارتا -عرن الحزارا  وأقدمياأ )الشيل( و الىسا قامت عمى ضفافيسا 

وىررذا الذررعار )) مررؽ الفرررا  إلررى الشيررل ىررذه  -وادي الرافررديؽ ووادي الشيررل
. (58)أرضررػ يررا إسرررائيل(( قررد تررؼ  تابتررو عمررى واجيررة البرلسرران )الكشيدررت(

مدتسر  تؾسع يبقى عمى مدار الدشيؽ واأليام القادمة في ازديادٍ لكؽ ىذا ال
ظرة عمرررى سرررريع، ألنرررو و يعرررر  معشرررى التؾقرررا ولرررؽ يكتفررري بالدررريّ  ونسرررؾٍ 

ومرررؾارد  األنيررار العربيرررة فقررر ، برررل إنسرررا يتظمرررع  رررذلػ إلرررى إضرررافة ثرررروا ٍ 
ميسرررة أخررررى ومرررؽ علرررػ تؾجرررو أنغرررار الررررييؾنية العالسيرررة نحرررؾ بعرررض 

 بيررة،  نفظيرةٍ  البشيرة برالشف   الكؾيرت التري تحغرى بثرروةٍ  البمدان الخميجيرة
بحي  جعمت الريايشة أنفديؼ يزيفؾن إلى شعارىؼ السزعؾم )مؽ الفرا  

تؾسررررررعية أخرررررررى ىرررررري )ومررررررؽ السديشررررررة السشررررررؾرة إلررررررى  إلررررررى الشيررررررل( عبررررررارةٌ 
 بؾضرعِ  )إسررائيل( تعمرى علرػ قامر عاماً ( 22وبعد مزي ) .(59)الكؾيت(
جررررل أ، مررررؽ  8983ى احررررتالل الكؾيررررت عررررام عدرررركرية تيررررد  إلرررر خظررررةٍ 

اوسررررتحؾاع عمررررى ثرواتيررررا الشفظيررررة تسييرررردًا لمدرررريظرة عمررررى بقيررررة األراضرررري 
 .(61)ؾن دولتيؼ الكبرى العربية األخرى التي تكّ 
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 )اإلسخائيمية(العزمة  :ثالًتا
رسرررررؼ  (Shekel)(68)السعروفرررررة بالذررررريكل )إسررررررائيل(إن عسمرررررة     

كبررررى(، مؾضرررح فييرررا الحررردود الشيريرررة عمييرررا خارطرررة لدولرررة )إسررررائيل ال
 لمفررررا  والشيرررل. وقرررد قرررام الرررزعيؼ الفمدرررظيشي ياسرررر عرفرررا  بتقرررديؼ أدلرررةٍ 
ووثرررائر تاريخيرررة تفزرررح نؾايرررا ومدررراعي اإلمبرياليرررة الررررييؾنية الحثيثرررة 

األمررررؼ  مشغسررررة إلقامررررة  يررررانيؼ الكبيررررر، وعلررررػ عشررررد حزررررؾره اجتساعررررا 
  )اإلسرائيمية(األدلة العسمة ،  ان في مقدمة تمػ 8991الستحدة في أيار 

الترري رسررؼ عمررى أحررد وجيييررا خارطررة )إسرررائيل الكبرررى( السسترردة حرردودىا 
      .(62)مؽ الفرا  إلى الشيل

 في البالد العخبية )اإلسخائيمية(األشزاع  -1
أشار  الكثير مؽ الدراسا  والبحؾ  العربية واألجشبية إلى وجؾد 

ؽ الررردول العربيرررة  ررراألردن ومررررر، مررر بأراضررري عرررددٍ  )إسررررائيمية( أطسررراعٍ 
 )إسرررائيمية(  الزرؾء عمررى األطسرراع يدررمت ىرذا البحرر  لكششرا سررشحاول فرري

وثيقرة بسذرروع  العرران وشربو الجزيررة العربيرة، لسرا لرو مرؽ عالقرةٍ  بأراضي
مكسمرة لسذرروع الدولرة  الرذي يعتبرر حمقرةً  التر ي جشؾ  شرقي األناضؾل

 حررن مررؽ خررالل سرريان الكررالم أن.. وسررؾ  نال(63)الكبرررى   )اإلسرررائيمية(
ز مشرذ البدايرة عمرى نيرر الفررا  لجعمرو ضرسؽ الحر ة الررييؾنية رّ ر حمؼ

 :حدود ىذه الدولة. وفيسا يأتي استعراض ليذه األطساع
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 العخاؽ :أوالً 
 Vonل مدتذررار اإلمبراطررؾر األلسرراني فررؾن ىشمؾىررو )أعشرردما سرر

Hohenlohe تررري يريرررد عرررؽ حررردود السشظقرررة ال 8898( ىرترررزل فررري عرررام
باتجررراه بيررررو  أم أنيرررا  وىرررل أنيرررا تتجرررو شرررساوً  الييرررؾد الحررررؾل عمييرررا،

 -تتجاوز أكثر مؽ علػ، أجابو ىرتزل: )) سؾ  نظالم بسرا نحترا  إليرو
، ازداد  حاجتشررا لررلرض((. وعشرردما سررافر -كمسررا ازداد عرردد السيرراجريؽ

 ىرتزل إلرى اسرظشبؾل لكري يقابرل الدرمظان عبرد الحسيرد الثراني وبررحبتو
،  ترررررم ىرترررررزل فررررري 8898تذرررررريؽ األول  85صرررررديقو بؾدنيرررررايسر فررررري 

:)) السدررراحة مرررؽ نيرررر مررررر إلرررى الفررررا . و برررد مرررؽ فتررررة (64)يؾمياترررو
ومرا إن تررل ندربة …انتقالية لتثبيت موسداتشا يكرؾن فييرا الحكرؼ ييؾديراً 

الدررركان مرررؽ الييرررؾد إلرررى الثمثررريؽ، حترررى تفررررض اإلرادة الييؾديرررة نفدررريا 
 .(65) سياسيًا((
وفررري ىرررذه الزيرررارة طمرررم ىرترررزل مرررؽ الدرررمظان العثسررراني اإلقمررريؼ   

السسترررد مرررؽ نيرررر الفررررا  إلرررى الحررردود السرررررية، وعلرررػ مرررؽ اجرررل إقامرررة 
لكررررؽ الدررررمظان العثسرررراني ، (66)مدررررتعسرا  صررررييؾنية عمررررى ىررررذه األرض

مسا دفع بيرتزل إلى أن يدعي في أثشاء اجتساعو مرع المرؾرد  ،رفض علػ
الدرررمظان عبرررد الحسيرررد الثررراني قرررد عررررض عميرررو  بررران ،روتذررريمد فررري لشررردن

لررو بعرر  بيررا  العررران إو انررو رفررض علررػ! بعرردىا  ذررا ىرتررزل فرري رسررالةٍ 
ري الرررذي يسكرررؽ عرررؽ مذرررروعو الّدررر 8912تسرررؾز  82إلرررى روتذررريمد فررري 

عشرو  واحرد أو بذركل مدرتقلٍ  تشفيذه مرع مذرروع اسرتعسار فمدرظيؽ فري أنٍ 
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مرى الررتؼ مرؽ علرػ السذرروع والياد  إلى استعسار العران، لكشو فزّل ع
األول بدرررربم عرررردم وضررررؾا الرؤيررررة الكاممررررة بخرررررؾص مدررررتقبل العررررران 

 .(67)الدياسي
اسرتسر  األطسراع الرررييؾنية بأراضري العرران حتررى بعرد قيررام     

ومررا بعرردىا، ففرري أثشرراء زيررارة السمررػ فيرررل  8928الدولررة العراقيررة عررام 
 البريظانية اقتراحاً ، عرضت عميو الحكؾمة 8938األول لمشدن في أيمؾل 

( ألا ييؾدي في حؾض دجمة األسفل فري 811يقزي بتؾطيؽ حؾالي )
مقابل إعظاء الحكؾمرة العراقيرة  السشظقة الؾاقعة ما بيؽ العزيزية والكؾ ،

وعشردما حرل  .(68)بعض السداعدا  السالية ومؽ بيشيرا قررض مرالي  بيرر
لررؼ يدررتظع  ، وبرردأ الييررؾد برراليجرة مررؽ العررران إلررى فمدررظيؽ8948عررام 

ىررووء مررؽ إخفرراء تمررػ السذرراعر واألحررالم الظسؾحررة فرري العررؾدة إلررى ىررذه 
عمشرري أن ىررووء الييررؾد الررذيؽ  ثانيررة، فأكررد عرردد مررشيؼ بذرركلٍ  الرربالد مرررةً 

تر ؾا ديارىؼ سؾ  يتسكشؾن مؽ العؾدة إلييا مرة ثانيرة مرؽ اجرل اسرتعادة 
 . (69)أمالكيؼ التي فقدوىا

 شبو جديخة العخب -ثانياً 
انررت شرربو جزيرررة العررر  محرر  أطسرراع الييررؾد قبررل وبعررد عيررؾر ك 

الحر ررة الرررييؾنية، فقررد أراد الييررؾد جعميررا مر ررزًا اسررتيظانيًا ليررؼ انظالقررًا 
مرررؽ ادعررراء بعرررض السفكرررريؽ الرررريايشة الستعرررربيؽ بكرررؾن شررربو الجزيررررة 

لمييرررؾد، وان أصرررميؼ قرررد جررراء  األمالعربيرررة  انرررت فررري الساضررري الرررؾطؽ 
ذا فانررررو يتحررررتؼ عمررررييؼ الدررررعي إلررررى الدرررريظرة عمررررى الحجرررراز ، لرررر(71)مشيررررا
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والسديشررة السشررؾرة ومررا يحرري  بيررا مررؽ مشرراطر وضررسيا إلررى دولررتيؼ، وعلررػ 
وخيبرر يسثمرؾن سركان السشظقرة  وقيشقاع يرِز الش   ؾعمى اعتبار أن ييؾد بش

لكرؽ ىرووء الييرؾد ، (78)األصمييؽ، أي بسعشى أخر أنيا تسثل وطشيؼ أوم
ما جاء  بو ترؾراتيؼ، ونقزرؾا الحقيقرة  هىذ إدعائيؼفؾا في الريايشة خال

الترري يعرفيررا العررالؼ  مررو برران الييررؾد نزحررؾا مررؽ مرررر وىرراجروا إلررى عرردة 
مشررراطر  ررران مرررؽ بيشيرررا شررربو الجزيررررة العربيرررة، حيررر  انتذرررروا فررري خيبرررر 
وقيشقرراع وعسمررؾا بالزراعررة والتجررارة، ثررؼ جرراء اإلسررالم وسررسح ليررؼ بررالعيش 

رضريؼ لمرديؽ وشرر  عمرييؼ عردم تعّ  ،تبرىؼ مرؽ أىرل الذمرةإلى جانبيؼ واع
عررردائي ضرررد السدرررمسيؽ. وترررذ ر السررررادر الؾثائقيرررة أن  أو القيرررام بعسرررلٍ 

الخميس العربي باماراتو الستفككة  اد أن يربح برمتو أرضًا ييؾديرة قبيرل 
اقترررا تأسيدرريا إمررا  (إسرررائيل)،وان دولررة 8987صرردور وعررد بمفررؾر عررام 

و البحريؽ أو اإلحداء ، وعلػ قبل اختيار فمدرظيؽ عمى ارض الكؾيت أ
 .(72)مكانًا أخيرًا لقياميا

عير  أولى محاوو  الييؾد إلقامة مدتعسرا  بذرية ليؼ فري    
شسال الجزيررة العربيرة وبالتحديرد فري مشظقرة مرديؽ، حيشسرا وضرع السسرؾل 

خظررًة لالسررتيظان  8898( عررام Fredmanالييررؾدي األلسرراني فريرردمان )
يشتسررؾن جسرريعيؼ إلررى  ( جشرردياً 51، حيرر  تسكررؽ مررؽ تجشيررد حررؾالي )فييررا

 Hovev)ىؾفيفي زيؾن (73)ييؾدية تعر  بجسعية محبي صييؾن  مشغسةٍ 

Zion،)  ٌبروسري يردعى لرؾثر فرؾن سريبا  عمرى رأسريؼ مرالزم (Luther 

von Seibach)  ٍاسررررساه  ، ثررررؼ قررررام فريرررردمان بعررررد علررررػ بذررررراء مر ررررم
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لكشررو حيشسررا وصررل مررع  -مررديؽ-السيعرراد رض أ)إسرررائيل( ليبحررر بررو إلررى 
مسرررا  ،مجسؾعترررو إلييرررا فرررؾجب الجسيرررع بؾجرررؾد عراقيرررل وصرررعؾبا   ثيررررة

اضظره في الشياية إلى صرر  الشغرر عرؽ فكرترو والعرؾدة بأدراجرو بخفري 
 .(74)حشيؽ

س لبررررض اسرررتعسار أمرررا السذرررروع الررررييؾني الثررراني فقرررد  ررررّ    
ة تررررردعى )صررررردى بحريشيررررر  ذرررررفت مجمرررررةٌ  8983البحرررررريؽ، ففررررري أيمرررررؾل 
( التفاصرريل الدقيقررة ليررذا السذررروع 628) عي الرررقؼاألسرربؾع( فرري عررددىا 

 .M.Lالررررررذي أعررررررده الظبيررررررم الييررررررؾدي الروسرررررري م.ل. روتذررررررتيؽ )

Rotsheins ٍإلرى الدرفير البريظراني فري براريس  ( عشدما قام بتقديؼ اقترراا
أي قبل صردور وعرد  8987أيمؾل  82( في F.Bertieفرانديس بيرتي )

السذئؾم بذيريؽ، يقزري بران تقرؾم دول الؾفران )بريظانيرا، فرندرا، بمفؾر 
( ألررا جشررردي 821ييررؾدي يبمررد تعررداده ) جرريشٍ  وتشغرريؼِ  روسرريا( باعرردادِ 

يؾضع تحرت القيرادة البريظانيرة لكري يرسرل إلرى البحرريؽ ويقرؾم بالدريظرة 
عمررى مشظقررة اإلحدرراء الؾاقعررة تحررت حكررؼ أل سررعؾد، ثررؼ يتبعررو بعررد علررػ 

مرررا فررري الكؾيرررت أو البحرررريؽ أو إأسررريس الدولرررة الييؾديرررة اإلعرررالن عرررؽ ت
اإلحدرراء! بعرردىا تقرررؾم دول الؾفرران برراعالن اعترافيرررا الرسررسي بقيررام ىرررذه 

عدرركرية  الدولررة عمررى سررؾاحل الخمرريس العربرري ثررؼ تبررادر إلررى إرسررال فرررنٍ 
إليررو لسدرراعدتيا فرري الحررر  عمررى قررؾا  أل سررعؾد، بحيرر  تدررارع  مدربررةً 

مررع  فرري الحررر  واوشررتراك فرري السعر ررة مباشرررةً ىررذه الفرررن إلررى الرردخؾل 
تاريخيررة  تجرردر اإلشررارة أخيرررًا إلررى أن ىشالررػ وثيقررةٌ  .(75)قررؾا  أل سررعؾد
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 /F.O. 371/3053صررررادرة عررررؽ وزارة الخارجيررررة البريظانيررررة برررررقؼ )

w.44/82421/84173. تثبرررررت مرررررؽ دون شرررررػ وجرررررؾد ىرررررذا السذرررررروع ،)
 8987ي روتذرتيؽ عرام الرييؾني الذي اقترحو الظبيم الييؾدي الروسر

 .(76)رض اإلحداء والبحريؽأييؾدية عمى  دولةٍ  إلقامةِ 
ليررا فرري  قرردمٍ  مررؾطبِ  إن مدرراعي الرررييؾنية العالسيررة إليجررادِ     

الحجاز والجزيرة العربية، قد عبّر عشيا السمػ عبد العزيز بؽ سعؾد ممرػ 
 لرو مرع فري حردي ٍ  أسررّ (، حريؽ 8953السسمكة العربيرة الدرعؾدية )ترؾفي 

مررا  8937أحررد الدبمؾماسررييؽ البريظررانييؽ الستقاعررديؽ فرري تذررريؽ األول 
إن الييررؾد و يعتبرررون أن الدرريظرة عمررى  امررل فمدررظيؽ ىرردفيؼ )) نرررو:

الشيرررائي، برررل أنيرررؼ يحمسرررؾن برررأرض الجشرررؾ  حترررى السديشرررة السشرررؾرة، أمرررا 
ولسرا . ((بالتؾسع فيو نحؾ الخمريس العربري وطسؾحاً  الذرن فان لدييؼ أمالً 

ون ))أجررا : . ؟ ل السمررػ عبررد العزيررز لسرراعا السديشررة السشررؾرة بالررذا سررئ
صررمى ع عميررو "السديشررة السشررؾرة  رران فييررا تؾاجررد ييررؾدي أيررام الشبرري   

. وعمرررى ىرررذا األسررراس، افتررررض السمرررػ عبرررد العزيرررز قيرررام الييرررؾد ((وسرررمؼ
 .(77)ليؼ في الساضي أخرى لكؾنيا  انت مر زاً  بسحاولة استعادتيا مرةً 

بررريؽ السمرررػ عبرررد العزيرررز والررررئيس  وفررري أثشررراء انعقررراد اجتسررراعٍ    
شرربا   84األمريكرري روزفمررت فرري )البحيرررة السرررة الكبرررى( فرري مرررر فرري 

طمرررم األخيرررر مرررؽ السمرررػ الدرررعؾدي أن يدرررسح لمييرررؾد القيرررام ،(78)8945
ولررؼ  شرديدةً  لكرؽ العاىررل الدرعؾدي أبردى معارضررةً  ،براليجرة نحرؾ الحجرراز
 .(79)ةذا السؾضؾع بالسرّ يرتم في مشاقذة ى
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برررررردأ  أطسرررررراع وأحررررررالم القررررررادة  8967وبعرررررد انتيرررررراء عرررررردوان    
ممحرررؾ  تجررراه أراضررري البمررردان العربيرررة  الرررريايشة تغيرررر وتتزايرررد بذررركلٍ 

نذرررر فررري صرررحيفة )الترررايسز( المشدنيرررة  ، ففررري مقرررالٍ لرررر)إسرائيل(السجررراورة 
ا ع ررر ىررذ ،(إسرررائيل)لمرررحفي الرررييؾني بررؽ ىشخررت حررؾل إنذرراء دولررة 

عشدما تربح لشا معذر الييؾد الديظرة الكاممة عمرى العقبرة ))الستعرم:
السقدسرة  األمراكؽوخميجيا، فانشا سؾ  ندتظيع مياجسة الحجاز وتدمير 

ويتبرريؽ لشررا مررؽ ىررذا الترررريح الخظيررر  .(81) ((الخرافيررة فرري مكررة والسديشررة
ىرررووء الييرررؾد ضرررد اإلسرررالم ورمرررؾزه  يكّشررروالرررذي  ستأصرررلمررردى الحقرررد ال

 لمقزاء عمييا. الدؤو وسعييؼ  لديشية السقدسةا
 ،)اإلسررائيمي(حرتالل ووبعد وقؾع مديشة القدس الذرقية تحت ا   

وقيرررام الييررررؾد باوعتررررداء عمررررى مؾقرررع البررررران الذرررررية وتدنيدرررريؼ لدرررراحة 
 بتشغرريؼِ  8967حزيررران  6قررام الررريايشة فرري  ،السدررجد األقرررى السبررارك

السبرررارك حزرررره عررردد مرررؽ الذررربان  بيرررر قرررر  السدرررجد األقررررى  احتفرررالٍ 
لقرد اسرتؾليشا  ))حساسرية جراء فييرا: الييؾد، ألقى خاللو بؽ تؾريرؾن  مسرةً 

(88) ((عمى القدس واستعدناىا ونحؽ اليؾم في طريقشا إلى يثر 
 . 

(82)مرائير ا ؾلرد )إسررائيل(وعشردما قامرت رئيدرة وزراء    
Golda 

Meir) ٍتظمعت نحؾ الجشؾ   8967إلى ميشاء )ايال ( بعد عام  ( بزيارة
إنشي أشؼ رائحة أجدادي بالحجاز وىي وطششا الذي عميشرا أن  ))ثؼ قالت:
 .(83) ((ندتعيده
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 ىررذه اتجررو الررريايشة إلررى تقؾيررة عالقرراتيؼ مررع ىررذا األسرراس وعمررى
 القائسرة العدركرية السذربؾىةحرال  الدول بأن عقردوا معيرا سمدرمة مرؽ األ
، واسررررتبالل بعررررض أوران السذررررترك عمررررى أسرررراس التحررررالا اوسررررتراتيجي

يررأتي فرري مقرردمتيا مدررألة  لعررران وسررؾرياا مررؽ الزررب  التر يررة ضررد  ررل
 لسيررراه بشرررداً ا تاقتدرررام ميررراه الفررررا  ودجمرررة بررريؽ الررردول الستذررراطئة، وشررركمّ 

مرع نيايرة عقرد الثسانيشرا  يتبمرؾر  أخرذ بشرؾد ىرذا التحرالا الرذي مؽ ميساً 
، مذرراريع مائيررةِ  لعرردةِ   روّ ترر )إسرررائيل(  أومشترررا التدررعيشا  حيشسررا بررد

ىررذه السذرراريع ضررسؽ إطررار  ةً مبرمجرر السررائي أووً  اتيررد  إلررى خدمررة أمشيرر
 األوسظية(، و ان مؽ أبرزىا:الذرن ) بسذروعما يدسى 

 مذروع نقل مياه الشيل إلى الذرن أي إلى إسرائيل وسيشاء. -8
 أردني مذترك وستثسار نير األردن.-مذروع إسرائيمي -2
 ن الكامل بيؽ األردن وإسرائيل وقتدام السياه الجؾفية.مذروع التعاو  -3
 مذروع نير األردن بيؽ لبشان وإسرائيل واألردن. -4
 مذروع اقتدام مياه نير الفرا  بيؽ تر يا وسؾريا والعران. -5
 استيراد السياه مؽ تر يا. -6
: ويعتبر مؽ أىؼ ىذه السذاريع وأخظرىرا (84)مذروع أنبؾ  الدالم التر ي -7

األردن، دول الخمرررريس ،ييررررد  إلررررى تزويررررد أقظررررار سررررؾريا  إععمررررى اإلطررررالن، 
عؽ الكيان الرييؾني بسياه نيرري سريحان وجيحران فري  . فزالً العربي قاطبةً 

تر يا، بيد انو إعا ما تسّعشرا الشغرر بتفاصريل ىرذا السذرروع نجرد فري الشيايرة أن 
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لسيراه التر يرة ىري ىذه الدول التي سيعتسد  يانيا الدياسي واوقتررادي عمرى ا
 عا  الدول التي تكؾّن ما يعر  بأرض )إسرائيل الكبرى(.

 
 (1شكل رقع )

 )*(السيل إلىمغ الفخات  (إسخائيل الكبخ  )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ   1927قبيػل انػجالع عػجواف  ؾنيػيػػر لحارشة الةي قاـ بةػزيعيا الذػيانسة فػي ا )*( قميمػة   ويطيػخ  بأيػا
وسػريا والزجنسة الزسػػرة وجػدء مػغ جزيػريػة  واألردف: العخاؽ  بمجافي لرع فييا بػضػح الةصمع الذييػن
 دولةيع الزػعػدة .  إلىمذخ العخبية وجدء مغ تخكيا 

  مجنخيػػة التقافػػة  واإلرشػػادالزذػػجر : فيذػػل  خػػػف   اخػػخناىا معخكػػة فمسخبجيػػا معخكػػة   وزارة التقافػػة 
 ( . وبةذخؼ . 1927ر الثيػرية     ) بغجاد   دا 12العامة   سمخمة الكةب الججنتة 
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 ااتزة واسةسةاجات
يذّبو الكثير مؽ الداسة )اإلسرائيمييؽ( وجؾد الساء بأىسية جريان الدم      

في جدؼ اإلندان، لذا فيؼ و يدتظيعؾن العيش بدون الحرؾل عمى ما 
يكفييؼ مؽ السؾارد السائية التي تكاد تذح  سياتيا في فمدظيؽ، فؾجيؾا 

ؼ نحؾ السياه الجارية في الدول العربية السجاورة ليؼ ، أماًل في نرم أعيشي
تحقير أطساعيؼ القديسة التي يحاولؾن إحياءىا مؽ جديد في يؾمشا ىذا 
وىؾ ما خمص إليو البح  مؽ استشتاجا  تخص ىذا السؾضؾع نجسميا 

 باوتي:
 تابّي العيد  تأسيدياوعّفت الحر ة الرييؾنية العالسية مشذ بداية  (8
لقديؼ )التؾراة( والتمسؾد في خدمة أىدافيا العدوانية، وعلػ بالتعاون مع عدٍد ا

مؽ الحاخاما  )اإلسرائيمييؽ( الذيؽ عسمؾا عمى تحرية الشرؾص الؾاردة 
فييسا، سعيًا إلى تأسيس وطٍؽ قؾمي يجسع  ل الييؾد عمى أرض فمدظيؽ 

ودعت إلى  بسا يتالءم ويتساشى مع األفكار الدياسية التي ناد  إلييا
 تحقيقيا.

صّؾر  بار القادة )اإلسرائيمييؽ( أىدافيؼ التؾسعية في الدّيظرة عمى  (2
األرض والسياه العربية، باوستشاد إلى ما ىؾ مذ ؾر في نرؾص التؾراة 
والتمسؾد مؽ إشاراٍ  ودوئل تو د عمى ضرورة القيام باوستحؾاع عمى السياه 

لمعالؼ أجسع أن ىذه األىدا   التي تجري في األراضي العربية، معمشيؽ
ما ىي إو في الحقيقة أىدا  ديشية )تؾراتية( أو )تمسؾدية(  -األحالم-أي

يشببي عمى  ل ييؾدي مومؽ  قبل أن تكؾن أىدافًا سياسية )تؾسعية(
، وان )الر (  شي مقدسيواجم د ا ألنيابعقيدتو أن يعسل عمى تشفيذى
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في الديظرة عمى مرادر  سيبارك ليؼ جيؾدىؼ التي ستثسر عؽ الشجاا
السياه التي تجري في ىذه األرض التي سبر أن وعدىؼ بيا في أرض 

 السيعاد وجشة عدن.

 أشكاوً إن تحقير سّيظرة )إسرائيل( عمى مرادر السياه العربية اتخذ  (3
وأبعاد استمزم علػ سشؾاٍ  طؾيمة مؽ التخظي  والدراسة إلى أن وصل  عدةً 

بسداعدة الدول الكبرى الرديقة لمييؾد إلى مرحمة التشفيذ بعزيا  ان 
كبريظانيا وفرندا ومؽ بعدىسا الؾويا  الستحدة األمريكية الذيؽ سيمؾا 
لر)إسرائيل( الديظرة عمى األراضي العربية وما فييا مؽ ثرواٍ  طبيعية 
ومرادر لمسياه الدظحية والجؾفية مثل فمدظيؽ، وبعزيا ا خر جاء عؽ 

رية السفرطة بسداعدة ىذه الدول الرديقة مؽ طرير استخدام القؾة العدك
عشدما  8948خالل الدخؾل في الحرو  العدكرية  سا حد  في حرو  

احتل )اإلسرائيميؾن( ضفا  بحيرة طبريا ومشابع نير األردن، و ذلػ 
بيد   8956مذار ة )إسرائيل( في العدوان الثالثي عمى مرر عام 

ظرتيا عمى مشابع مياه نير الؾصؾل إلى قشاة الدؾيس لتكسل بعدىا سي
، ثؼ قرر  اجتياا جشؾ  لبشان مؽ 8967األردن في عدوان حزيران عام 

وجر مياىو إلى السدن  8978أجل الديظرة عمى نير الميظاني عام 
. وبيذا الذكل استظاعت 8982)اإلسرائيمية( في فمدظيؽ السحتمة عام 

تبذي الدول العربية  )إسرائيل( مؽ اوستحؾاع عمى معغؼ مؾارد السياه التي
السذتر ة بيا.  بيشسا نجدىا في تارٍة أخرى تمجأ إلى استخدام السال 
الدياسي واإلتراء السادي في الدخؾل مع بعض الدول العربية في شراكٍة 

 اقترادية وقتدام مياه األنيار معيا.
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وأخيرًا يتجدد لشا حمؼ )إسرائيل( في الديظرة عمى نير مياه الفرا  في  (4
الدؤو  لذراء األراضي الؾاقعة عمى مشابع ىذا الشير في تر يا مؽ  سعييا

فشية مع األتراك في تشفيذ عدد مؽ  –جية، والدخؾل في شراكٍة اقترادية 
السذاريع والددود الؾاقعة ضسؽ مذروع جشؾ  شرقي األناضؾل الذي 

 89سدًا و 22ييد  إلى استثسار مياه نيري دجمة والفرا  عؽ طرير بشاء 
 يرومائية. وبالظبع فان ىذا السذروع يسثل فرصة عىبية أمام  محظة

)إسرائيل( لمدخؾل إلى بؾابة ىذا السذروع عؽ طرير القيام بتسؾيل وبشاء 
بعض الددود والسذاريع اوروائية األخرى مؽ ناحية وتقديؼ الخبرة والسذؾرة 

حية الفشية للتراك في اإلشرا  والستابعة عمى عسل ىذه السذاريع مؽ نا
ثانية متسثاًل بدخؾل الذر ا  )اإلسرائيمية( الفشية إلييا مسا يعشي إحكام 
تدخميا الدياسي في اإلشرا  عمى ىذه السذاريع وبالتالي التدخل برؾرة 
مباشرة وتير مباشرة في تحديد  سيا  السياه الجارية مؽ مياه نير الفرا  

دقير تيد  في  باتجاه العران وسؾريا ضسؽ إستراتيجية مخظ  ليا بذكل
الشياية إلى تحقير شعارىا السزعؾم مؽ الفرا  إلى الشيل أرضػ يا 

 )إسرائيل( وتظبيقو عمى أرض الؾاقع .
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 والزذادر اليػامر
                                                 

ىػ أوؿ رئيذ  لمزسطزة الذييػنية العالزية. ولج في مجنسة بػدابخت بخومانيا عػاـ  (1)
سػػاؾ فػػي مثػػاؿ ثػػع انةقػػل بعػػجىا إلػػى فييسػػا عاصػػزة السزخػػا   يػػث عزػػل ى 1221

الذجافة وتأليف القذز والخوايات. وكػاف ليختػدؿ دور كبيػخ فػي تأسػيذ الجخكػة 
الذييػنية   وقج القت دعػتو إلقامة دولة نيػدية صجًا واسعًا مغ قبل نيػػد العػالع 
ميجت الخبيل فيزا بعج إلى عقج الزؤتزخ الذػييػني األوؿ فػي بػازؿ بخػيخػخا عػاـ 

إقامػة وشػغ قػػمي صػييػني فػي فمخػصيغ. تػػفي   كّخس لمػجعػة مػغ اجػل  1279
   نسطخ: 1911في عاـ 

  الزؤسخػة العخبيػة 1عبج الػىاب الكيالي وكامل الدىيػخ،  الزػسػػعة الخياسػية   
 .552(  ص 1971لمجراسات والسدخ  )بيخوت  مصبعة الزةػسط  

مسدػػػر   "فػػي الزيػػاه العخبيػػة "اإلسػػخائيمية"بيػػاف نػػػييس الجػػػت  "امفيػػة األشزػػاع  (8) 
 عمى الزػقع:

ckgr,htm-www.moqawama.org/Arabic/is 
يال ظ عمى اغمب الجخوب الةي ااضةيا )إسخائيل( مع العخب  اشةخاكيا في عامل  (6)

صقػػة  وا ػػج فقػػط ىػػػ عامػػل الخػػيصخة عمػػى مػػػارد الزيػػاه العخبيػػة الزػجػػػدة فػػي الزس
و خماف العخب مغ اسةغالليا والةزةع بحيخاتيا. ويةرح ذلظ بدكل  جمّي مغ اػالؿ 

  يػث أعمػغ فيػو 1955الةذخيح الح، أدلى بو بغ غػريػف فػي )تػل أبيػب( عػاـ 
)) إف الييػد يحػضػف اليـػ مع العخب معخكة الزياه  وعمػى مذػيخ ىػحه الزعخكػة 

كػػػة فانسػػػا لػػػغ نكػػػػف فػػػي لزعخ نةػقػػػص مذػػػيخ إسػػػخائيل  وجذا لػػػع نػػػسثح فػػػي ىػػػحه ا
  1952((. وعميػػػو فػػػاف العػػػجواف التالثػػػي الػػػح، وقػػػع عمػػػى مذػػػخ عػػػاـ فمخػػػصيغ

اسةيجؼ مجاولة )إسػخائيل( الخػّيصخة عمػى دلةػا السيػل واإلسػكسجرية وجديػخة سػيساء. 
مػغ تجقيػم معطػع مػا رسػزةو مػغ  ػجود  1927بيسزا اسةصاعت فػي عػجواف عػاـ 

لغخبيػػة مػػغ نيػػخ األردف ومختفعػػات الثػػػالف ليػػا  فا ةمػػت مسصقػػة سػػيساء والرػػفة ا
الخػرية وجبػل الدػيخ  فأصػبجت فػي السيايػة  ػجودىا مػع كػل  مػغ مذػخ واألردف 

http://www.moqawama.org/Arabic/is-ckgr,htm
http://www.moqawama.org/Arabic/is-ckgr,htm
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وسػػريا  ػػجودًا شبيعيػػة   ولػػع نةبػػم أماميػػا سػػػ  تعػػجنل الجػػجود مػػع لبسػػاف بدػػكل 
نػػةالئع وأىجافػػو الةػسػػعية الخاميػػة إلػػى تجقيػػم دولةػػو الكبػػخ  الززةػػجة  ػػجودىا مػػغ 

عسػػػػجما تزكػػػػغ  1972إلػػػػى السيػػػػل(. وىػػػػحا مػػػػا  ػػػػجث فعػػػػاًل فػػػػي عػػػػاـ )الفػػػػخات 
)اإلسخائيميػف( مغ ا ةالؿ نيخ الميصػاني عبػخ عزميػة  عخػكخية أشمقػػا عمييػا اسػع 
)عزميػة الميصػاني(. وبيػػحا الدػكل نخػػةصيع أف نقػػؿ أف ىػحه الجػػخوب الةػي وقعػػت 

ة ) ػػخوب بػػيغ الثػػانبيغ العخبػػي و)إالسػػخائيمي(  ىػػي فػػي إ ػػج  أشػػكاليا األساسػػي
مائية( كاف دافعيا الخئيذ الجذػؿ عمى مذادر الزياه العخبية مػغ انيػار وروافػج 
وبجيخات ومياه جػفية واسةغالليا مغ قبميا لكي تذبح قػًة سياسػية واقةذػادية ال 

 يخةياف بيا في الزسصقة. نسطخ:
جزاؿ أبػ الزثج " األساس االقةذاد، لزدكمة الزياه في الدخؽ األوسط "  مثمة 

؛ 51  ص1998أنمػؿ  -أب-  تزػز11  س29صامج االقةذاد،  )عّزاف(  ع 
ندػأتيا وتصػرىػا  -ياسيغ سػيج  "الذييػنية مغ فكخة اخافيػة إلػى دولػة تػسػعية 
  أنمػػػػػؿ 1 س11وأشزاعيػػػػا بمبسػػػػاف"  مثمػػػػة تػػػػاريخ العػػػػخب والعػػػػالع )بيػػػػخوت( ع

 .89 ص1979
 جحور العػجواف لػج  الييػػد"  -اة نعزاف عبج الخزاؽ الخامخائي  "دراسات في الةػر  (1)

 . 661  ص1922-1927  1مثمة كمية الدخيعة )جامعة بغجاد(  ع
 .11-11  الفقخات 8العيج القجيع  سفخ الةكػيغ  إصجاح  (5)
  ػؿ ورود اسع نيخ الفخات في أسفار العيج القجيع )الةػراة(   نسطخ: (2)

؛ العػجد  61  الفقػخة6اح؛ الحخوج  اصج12  11  الفقخة 15  8الةكػيغ  اصجاح
  1؛ يدػػػع  اصػػجاح81 7  الفقػػخة11 1؛ الةتسيػػة  اصػػجاح5  الفقػػخة88اصػػجاح

؛ الزمػػػػػؾ 5 1 الفقػػػػخة5؛ الزمػػػػػؾ األوؿ  إصػػػػجاح 15 11  8  6  الفقػػػػخات 81
  19  5؛ أابػػػار األيػػػاـ األوؿ   اصػػػجاح7 89  الفقػػػخة 81 86التػػػاني  اصػػػجاح

  2-1؛ عػػدرا  اصػػجاح82  الفقػػخة9؛أابػػار األيػػاـ التػػاني  إصػػجاح 12 9الفقػػخة 
؛ نجزيػػػػػػػػػػػا  62  85  16  2  2  6-8  81   17-12  11 11الفقػػػػػػػػػػػخات 
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؛ 18  81  7  الفقػػخات  87   2  7؛ اشػػعيا  إصػػجاح 9  7  الفقػػخة 8إصػػجاح 
؛ مةػػي   إصػػجاح 21  8  2  6  8-1  الفقػػخات 51  12  16ارميػػا  إصػػجاح 

 .11-9  الفقخة 9؛ زكخيا  إصجاح 18  الفقخة 7
دراسػػػة فػػػي الثغخافيػػػة  -شػػػامل عبػػػج القػػػادر  الكيػػػاف الذػػػييػني والزيػػػاه العخبيػػػة  (7)

الذػػػييػني  وزارة التقافػػػة  دار –الزائيػػػة اإلقميزيػػػة فػػػي مسصقػػػة  الذػػػخاع العخبػػػي 
 .7( ص 8118الدؤوف التقافية العامة ) بغجاد  

ف  الزصبعػػػة   )عّزػػا1دمحم أرشػػيج العقيمػػي  الييػػػد فػػي شػػػبو الثديػػخة العخبيػػة     (2)
 .881( ص1921الػشسية  

 .81  الفقخة 11سفخ الةتسية  إصجاح  (9)
 .881العقيمي  الزذجر الخابم ص (11)
)الكػيػػػػت  مسدػػػػػرات ذات  1ميسػػػػا نػسػػػػف  ػػػػجاد  الخؤيػػػػة العخبيػػػػة لمييػػػػػد    (11)

 .625(ص1929الخالسل 
 .81-12  الفقخات 15سفخ الةكػيغ  إصجاح  (18)
 .1-6  الفقخات 1سفخ يدػع  إصجاح  (16)
مثزػعػػػة مػػػغ الةعػػػاليع الزػػػأاػذة عػػػػغ العيػػػج القػػػجيع )الةػػػػراة(   قػػػاـ بدػػػػخ يا  (11)

واسةسباشيا أ بار الييػد  ويعػد زمسيا إلى القخف الجاد، عدخ )ؽ.ـ(. وىػ عمى 
قخػػزيغ تمزػػػد )أورشػػميع( وتمزػػػد )بابػػل(. ويزتػػل الةمزػػػد أمػػاؿ وأ ػػالـ الكتيػػخ مػػغ 

الةػراة نفخيا  فيػ يجزل ندعًة عجوانية لجرجػة أف ماضػي  الييػد قياسًا لزا تزتمو
الةػراة ال يزتل شػياًا بالسخػبة لزػا يجةػيػو الةمزػػد  ليػحا نثػج أف الييػػد يفرػمػنو 

وىػػػ أيرػػًا الزػجػػو  عمػػى الةػػػراة ويةزخػػكػف بزػػا نػػخد فيػػو مػػغ نذػػػص وتعػػاليع 
يأت في زمػغ  وا ػج لخمػكيع والزؤثخ فييع. تثجر اإلشارة إلى أف تأليف الةمزػد لع 

بػػػل تػػػع تأليفػػػو عمػػػى مخا ػػػل زمسيػػػة عػػػجة كػػػاف يثػػػخ، االليػػػا إضػػػافة الزديػػػج مػػػغ 
السذػص  مزا أد  إلى  جوث امل  وتساقس  كبيخيغ في أ جاثػو و قائقػو. لمزديػج 

 مغ الةفاصيل  ػؿ  قيقة الةمزػد  نسطخ:
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  ؛ اسػػعج رزوؽ  الةمزػػػد والذػػييػنية661الخػامخائي  دراسػػات فػػي الةػػػراة   ص
(   61مسطزػػة الةجخيػػخ الفمخػػصيسية  مخكػػد األبجػػاث   سمخػػمة كةػػب فمخػػصيسية )

 .11( ص 1971)بيخوت 
 .666 جاد  الزذجر الخابم ص (15)
 .819ص الزذجر الخابم  رزوؽ  (12)
 .625 جاد  الزذجر الخابم ص (17)
 .881-819ص ص  العقيمي  الزذجر الخابم  (12)
 .881 جاد  الزذجر الخابم ص (19)
ليكػف بجياًل عغ  دب الخالمة الػشسي  1926تزػز  19تأسذ ىحا الجدب في  (81)

(M.S .P. بعج أف قاـ العخكخيػف بالغائو في  )وقػج 1921تدخيغ األوؿ  12 .
.  ػػؿ مخػيخة ىػحا الجػدب 1927تػلى قيادتو فعميًا نثػع الػجنغ اربكػاف مسػح عػاـ 

  صػػساعة القػػخار فػػي  ودوره الخياسػػي فػػي تخكيػػا  نسطػػخ: جػػالؿ عبػػج   معػػػ 
  1الةخكيػػػػػة  مخكػػػػػد دراسػػػػػات الػ ػػػػػجة العخبيػػػػػة   -تخكيػػػػػا  والعالقػػػػػات العخبيػػػػػة

 .117-116( ص ص 1992)بيخوت 
  1إبخاىيع الجاقػقي  صػرة العخب لج  األتخاؾ   مخكد دراسات الػ جة العخبيػة    (81)

 .188(  ص1992)بيخوت 
 .185(  ص1991  )د.ـ 1بية   األرقع الدغبي  الغدو الييػد، لمزياه العخ  (88)
 الجػت  الزذجر الخابم. (86)
 الزذجر نفخو. (81)
  بعػػجىا 1217ثػػع ىػػاجخ إلػػى نيػيػػػرؾ عػػاـ  1285ولػػج وندػػأ فػػي بػلػنيػػا عػػاـ  (85)

  وجاءت 1227-1222الةػراة في نيػيػرؾ عامي -أصبح رئيخًا لزعيج الةمزػد
لةمزػديػة وتختيبيػا. وقػج تػػفي شيختو العالزية نةيثة الشةغالو في جزع الةقاويع ا

  لزديػػج مػػغ الةفاصػػيل  ػػػؿ ذلػػظ   نسطػػخ: 1917فػػي أوائػػل كػػانػف التػػاني عػػاـ 
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دراسػػة فػػي الفكػػخ الةػسػػعي الذػػييػني  مسطزػػة -أسػػعج رزوؽ  إسػػخائيل الكبػػخ  
 .612-617(  ص ص 1922الةجخيخ الفمخصيسية  مخكد األبجاث  )بيخوت 

زيا الجااػػاـ انػػداكذ. وقػػج تزيػػدت بالجقػػة سػػزيت بحخيصػػة انػػداكذ نخػػبة إلػػى مذػػز (82)
الزةساىيػػة فػػي رسػػع الجػػجود الخياسػػية الةػػي شػػزمت كػػل أراضػػي فمخػػصيغ واألردف 
برزسيا العاصزة عّزاف ومجنيا  وكحلظ الثػدء الثسػػبي مػغ لبسػاف والثػدء الثسػػبي 
مػػغ سػػػريا  إضػػافًة إلػػى تأكيػػجىا عمػػى جبػػل الدػػيخ وسػػيل  ػػػراف. بيسزػػا لػػع نػػةع 

غ األراضػي الةػي ورد ذكخىػا أنفػًا وذلػظ بخػبب وجػػد  ػجود دوليػة شزػؿ مذخ ضػز
ليا آنحاؾ  في  يغ أف جزيع مذادر الزػارد الزائية الزػجػدة في الزسصقة كاف قج 
تػػع ذكخىػػا فػػي ىػػحه الحارشػػة ومػػغ بيسيػػا نيػػخ الفػػخات  تثػػجر اإلشػػارة إلػػى أف ىػػحه 

نسطػخ: عبػج الزالػظ   1919الحارشة تع تقجيزيا إلى مؤتزخ الذمح في باريذ عاـ 
الةجػػػػج، واالسػػػػةثابة  مخكػػػػد دراسػػػػات الػ ػػػػجة –امػػػػف الةزيزػػػػي  الزيػػػػاه العخبيػػػػة 

 .52-55(  ص ص  1999  )بيخوت  1العخبية  
 الجػت  الزذجر الخابم. (87)
عد الجنغ عمػي الحيػخو  األشزػاع الذػييػنية فػي ميػاه األردف والميصػاني  الزسطزػة  (82)

عمػـػ  جامعػة الػجوؿ العخبيػة  )معيػج البجػػث والجراسػػات العخبيػة لمةخبيػة والتقافػة وال
 .11-9(  ص ص1977العخبية  

أسامة مغخبل  " رارة الزياه في بالد العخب"  مثمة تاريخ العخب والعالع )بيػخوت(   (89)
 .29  ص1998  أيار 18  س167ع 

 .81/18/8111  في 11711صجيفة الثزيػرية )العخاقية(  ع  (61)
 1912 داب الخياسية الزيزة في )إسخائيل(  تأسػذ ىػحا الجػدب عػاـ وىػ مغ األ (61)

عمى نج مسا يع بيغغ  بعج أف قاـ بالغاء مسطزةو العخكخية القػمية الزعخوفػة باسػع 
)إتخػػل(  وقػػج انرػػع إلػػى صػػفػفو عػػجد مػػغ كبػػار الدحذػػيات الخياسػػية والعخػػكخية 

ارة إلػى أف كمزػة  يػخوت اإلسخائيمية أمتاؿ عدرا واندمغ وارييل شػاروف  تثػجر اإلشػ
تعسي بالمغة العبخية )الجخية(  لزديػج مػغ الةفاصػيل  ػػؿ مخػيخة ىػحا الجػدب وابػخز 
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قياداتػػػػو الخياسػػػػية  نسطػػػػخ ذلػػػػظ فػػػػي: ىػػػػاني عبػػػػج    األ ػػػػداب الخياسػػػػية فػػػػي 
  مؤسخة الجراسات الفمخػصيسية  سمخػمة الجراسػات رقػع 1إسخائيل:عخ  وتجميل   

 .66-85(  ص ص1921(  )بيخوت  59)
دار الصميعػػة لمصباعػػة والسدػػخ     )بيػػخوت 1فػػؤاد قػػازاف  التػػػرة العخبيػػة وجسػػخائيل   (68)

 .79(  ص  1922
(33) Daniel Pipes," Imperial Israel: the Nile-to Euphrates 

Calumny",The Middle East Quarterly, (UK), March 1994, 

P.9. 
فػي دجانيػا ودرس  1915الكسيخت. ولػج عػاـ  ضابط )إسخائيمي( كبيخ وأ ج أعراء (61)

فػػػي مجرسػػػة الرػػػبا  البخيصانيػػػة العميػػػا  تّقمػػػج مساصػػػب سياسػػػية وعخػػػكخية ميزػػػة 
  1927  ووزيػػػػخًا لمػػػػجفاع عػػػػاـ 1921-1959فأصػػػػبح وزيػػػػخًا لمدراعػػػػة أعػػػػػاـ 

الكيػػػالي  الزػسػػػػعة  لمةفاصػػػيل  ػػػػؿ سػػػيختو الدحذػػػية ودوره الخياسػػػي  نسطػػػخ:
 .821الخياسية ص

 جػت  الزذجر الخابم.ال (65)
  درس الجقػؽ فػي جامعػة وارشػػ  وكػاف مسػح 1916ولج في بخست ليةػفخظ عاـ  (62)

شػػبابو ميػػااًل لالنرػػزاـ إلػػى الجخكػػات والزسطزػػات الزةصخفػػة   فقػػج انرػػع إلػػى  خكػػة 
الدبيبة الخجعية في بػلسجا وىػ ال نػداؿ شػابًا صػغيخ الخػغ  قػجـ إلػى فمخػصيغ عػاـ 

لزسطزػػة إرىابيػػة تػػجعى )اراغػػػف زافػػي ليػػػني( اإلرىابيػػة  ثػػع وأصػػبح قائػػجًا  1918
وأصػػبح وزيػػخًا بػػال وزارة  أسػػذ لػػو بعػػج ذلػػظ  دبػػًا سياسػػيًا أاػػخ ىػػػ  ػػدب  يػػخوت 

  وىػػػ أيرػػًا عرػػػ فػػي الكسيخػػت )اإلسػػخائيمي( ثػػع 1929-1927اػػالؿ عػػامي 
ػعة أصبح رئيخػًا لمػػزراء فيزػا بعػج   لزديػج مػغ الةفاصػيل  نسطػخ: الكيػالي  الزػسػ

 .161الخياسية  ص
 (37) Pipes, op.cit.,p.4. 

أابار  معيج الجراسات اآلسيػية واإلفخيقية  الثامعة الزخةسذخية  الدؤوف الةخكية: (62)
 .59 ص1921  كانػف التاني  1دراسات  )ندخة فذمية(  ع وثائم   
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"  1917شامل عبج القػادر  "مدػخوع دولػة صػييػنية فػي الحمػيب العخبػي مسػح عػاـ  (69)

 .18 ص1992  كانػف التاني 82  س1182  مثمة ألف باء )بغجاد(  ع 8ح
  سػافخ إلػى نيػيػػرؾ وىػػ فػي التالتػة 1271ولج في مجنسة درسػجف األلزانيػة عػاـ  (11)

   ذل االليا عمى الثسخػية 1299والعدخيغ مغ عزخه  يث بقي فييا  ةى عاـ 
يػنية فػػي بػػخليغ  لزديػػج مػػغ األمخيكيػػة ثػػع عػػاد إلػػى بػػالده ليزػػارس ندػػاشاتو الذػػي

رزوؽ  إسػخائيل  الةفاصػيل عػغ  ياتػو ودوره فػي اجمػة الجخكػة الذػييػنية  نسطػخ:
 .155-151 ص ص …الكبخ  

لإلشػػالع عمػػى تفاصػػيل الجػػجود واألراضػػي الةػػي وردت فػػي نطخيػػة تػػخيةر  نسطػػخ:  (11)
 .121-171 ص ص …رزوؽ  إسخائيل الكبخ  

 .18 ص…ية في الحميب العخبيعبج القادر  مدخوع دولة صييػن (18)
ذكخت صجيفة الججباء أف ىحه الحارشة قػج تػع العتػػر عمييػا قبػل سػسيغ فػي ادانػة  (16)

روتدػػػيمج الزػجػػػػػدة فػػػػي مجنسػػػػة فخانكفػػػػػرت األلزانيػػػػة  نسطػػػػخ: صػػػػجيفة الجػػػػجباء 
 .86/18/1999  في 922)الزػصمية(  ع 

 .881العقيمي  الزذجر الخابم  ص (11)
الخياسػػية ذات الةيػػار الػػجنسي  ويخػػزى أيرػػًا بػػالجدب الذػػييػني  ىػػػ مػػغ األ ػػداب (15)

الػػػشسي الزةػػجنغ  نػػجعػ ىػػحا الجػػدب فػػي أفكػػاره وتػجياتػػو إلػػى إصػػجار تدػػخيع فػػي 
)إسػػخائيل( يخػػةسج فػػي أساسػػو إلػػى مبػػادئ الةػػػراة  وكػػحلظ إلػػى إقامػػة نطػػاـ تعميزػػي 

دنسيػػػػػػػػػة  نسطػػػػػػػػػخ: الكيػػػػػػػػػالي  الزػسػػػػػػػػػػعة  -دنسػػػػػػػػي ومخػػػػػػػػػةػشسات جزاعيػػػػػػػػػة 
 .192ياسية صالخ

؛ بخػاـ العخػمي  18 ص…عبج القادر  مدخوع دولة صػييػنية فػي الحمػيب العخبػي (12)
 (  1979  )بيػػخوت  1الزؤسخػػة العخبيػػة لمجراسػػات والسدػػخ   الجػػخب والجرػػارة 

 .191ص
  تمقى دراسةو الثامعية فػي جامعػة اسػصسبػؿ  1222ولج في مجنسة بػلسخظ عاـ  (17)

مبكػخة فػي صػفػؼ الجخكػة العزاليػة الذػييػنية  وقػج  وانحخ  وىػػ ال نػداؿ فػي سػغ



 
 

  [941]    د.رياف ذنػف العباسي             األشزاع )اإلسخائيمية( بزياه...                 

                                                                                    

لكسػو تعػخ  لمصػخد مػغ قبػل الخػمصات العتزانيػة    1912سافخ إلى فمخػصيغ عػاـ 
  وىػػ يّعػج أ ػج  1915فاضصخ إلػى الػحىاب إلػى الػاليػات الزةجػجة األمخيكيػة عػاـ 

عػاـ الزؤسخيغ البارزيغ لجػدب العزػاؿ الييػػد، )الزابػا،( واليخػةجروت )االتجػاد ال
واسػةزخ  1919لمعزاؿ اإلسػخائيمييغ( .أصػبح أوؿ رئػيذ  لػػزراء )اإلسػخائيمي( عػاـ 

ثػػػع عػػػيغ بعػػػجىا وزيػػخا لمػػػجفاع اػػػالؿ الفةػػػخة  1956فػػي ىػػػحا الزسذػػػب  ةػػػى عػػاـ 
(  لػػػو العجنػػػج مػػػغ الزؤلفػػػات والجراسػػػات الخياسػػػية  لزديػػػج مػػػغ 1955-1926)

 .185الةفاصيل  نسطخ:الكيالي  الزػسػعة الخياسية ص
ا زج سػسة  مالمح مغ الةاريخ القجيع لييػد العخاؽ مخكد الجراسػات الفمخػصيسية   (12)

(  ص 1972 )بغػػجاد  مصبعػػة أسػػعج   1(  18سمخػػمة دراسػػات فمخػػصيسية رقػػع )
 .7-2ص 

 .629قازاف  الزذجر الخابم  ص (19)
 .881العقيمي  الزذجر الخابم ص (51)
 .86/18/1999في  922صجيفة الججباء )الزػصمية(  ع  (51)

 (52) Pipes , op.cit., p.8. 

 (53) Ibid, pp. 1-3. 
( نثػـ ممػنة 7ذكخ ىختدؿ في نػمياتو انو ااةار رايًة بيراء المػف  رسع عمييا ) (51)

بػػالمػف الػػحىبي . وعمػػّل سػػبب ااةيػػاره لمػػػف األبػػيس بأنػػو نخمػػد إلػػى  يػػاة ججنػػجة 
 .82ص  …؟  نسطخ: رزوؽ  إسخائيل الكبخ  …!نطيفة لمييػد

 .26الزذجر نفخو  ص (55)
دمحم ا زػػج الخػػامخائي  "دراسػػة مقارنػػة بػػيغ نيػػخ الفػػخات ونيػػخ السيػػل"  مثمػػة الفكػػخ  (52)

 .811 ص8111  شةاء6  س2الخياسي )دمدم(  ع
دمحم رجب سالمة  "نثزػة داؤد: مػغ شػعار الحذػب عسػج الكسعػانييغ إلػى رمػد  عسػج  (57)

  21  ص1998  أب 88ردنيػة )عزػّاف(  عالزاسػنية األولى"  مثمة الثػحور األ 
21  26. 

 .2سػسة  مالمح مغ الةاريخ القجيع لييػد العخاؽ ص (52)
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  )بيػخوت  1   8مذصفى مخاد الجباغ  جديخة العخب مػشغ العخب وميج اإلسالـ  ج (59)

 .822( ص 1926مسدػرات دار الصميعة  
لعخكخية الةي قاـ بػضػعيا ارييػل تثخجت األشزاع )اإلسخائيمية( بالكػيت في الحصة ا (21)

والةي ندخت تفاصيميا في معطع الذجف الحميثيػة ومػغ بيسيػا  1926شاروف عاـ 
شػػػػػبا   19( بةػػػػػاريخ 6229صػػػػػجيفة )القػػػػػبذ( الكػيةيػػػػػة فػػػػػي عػػػػػجدىا الزػػػػػخقع )

 تساولػػت فييػػا تذػػػرات الفخيػػم سػػعج الػػجنغ الدػػاذلي عػػغ ىػػحه الحصػػة الةػػي 1926
-باجةيػػاح األردف ثػػع دمدػػم عمػػى مجػػػر درعػػا تػػةمحز بقيػػاـ الثػػير )اإلسػػخائيمي(

دمدم  وبعج أف نسثح الثػير فػي ا ػةالؿ األردف نةثػو مباشػخة إلػى الحمػيب العخبػي 
نجػ الكػيت والطيػخاف  وذلػظ فػي اليػـػ الخػابع مػغ بػجء العزميػات العخػكخية  لزديػج  
مػػغ الةفاصػػيل  ػػػؿ ذلػػظ  نسطػػخ: عبػػج القػػادر  مدػػخوع دولػػة صػػييػنية فػػي الحمػػيب 

 .16-18 ص ص …خبيالع
وتعسي بالعبخية )وزف( وىػ الزقياس الػزني الح، كاف يخةعزل مغ قبػل الييػػد  (21)

القجامى لػزف الحىب والفرة. وقػج قػخرت الزسطزػة الذػييػنية العالزيػة فػي أوااػخ 
القخف الزاضي إعادة إ ياء ىحه الةقاليج الجنسيػة القجيزػة  وجعصائيػا صػفة سياسػية 

لعزمة تزتل مذجرًا ماليًا ميزػًا لمزسطزػة الذػييػنية  ةػى عػاـ وبقيت ىحه ا رسزية 
 يسزػػػا تقػػػخر إندػػػاء صػػػسجوؽ الزػػػاؿ الييػػػػد،. واػػػالؿ انعقػػػاد الزػػػؤتزخ  1981

الذييػني الحامذ والعدخيغ  قػخر الزدػاركػف فيػو إلغػاء نطػاـ الدػيكل ثػع أعقبػو 
الدػػيكل عػػاـ قػػخار الكسيخػػت )اإلسػػخائيمي( بةغييػػخ العزمػػة الزةجاولػػة مػػغ الميػػخة إلػػى 

أعػػادت )إسػػخائيل( صػػظ ىػػحه العزمػػة مػػغ ججنػػج  1921شػػبا   81. وفػػي 1929
لةكػف عزمًة رسزية مةجاولة في عزميات البيع والدخاء  ومغ أجداءه ىي )االغػػرة( 

( و ػػجة مسيػػا شػػيكاًل وا ػػجًا. لزديػػج مػػغ الةفاصػػيل عػػغ ىػػحه 111الةػػي تعػػادؿ كػػل )
مػسػػػػػعة الزفػػػػاىيع والزذػػػػصمجات العزمػػػػة  نسطػػػػخ: عبػػػػج الػىػػػػاب دمحم الزخػػػػيخ،  

مخكػػد الجراسػػات الخياسػػية واإلسػػةخاتيثية    )القػػاىخة 8رؤيػػة نقجيػػة  ج-الذػػييػنية
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؛  خػػػػػػػغ السثفػػػػػػػي  الدػػػػػػػيقل أصػػػػػػػمو 885-881( ص ص  1975بػػػػػػػاألىخاـ  
 .6(  ص1921واسةعزاالتو  )بغجاد  مصبعة البسظ الزخكد،  

 (62) pipes, op. cit., p.1. 
خ فػي العالقػات الخياسػػية بػيغ تخكيػا و)إسػػخائيل( الذػجافة الةخكيػػة  دفػع الةصػػر الكبيػػ (26)

إلى أف تةخاءؿ عغ  ثع ىحا الجعع الح، يقجمو )اإلسخائيميػف( إلػى الزدػخوع  سػيزا 
وانو آثار ردود أفعاؿ  قػيًة مغ قبػل الػخأ، العػاـ الةخكػي  وىػػ مػا أشػارت إليػو بػضػػح 

 1999ذلػػظ فػػي نيخػػاف / ابخيػػل  اونثػػػ( الةخكيػػة الةػػي ندػػخت مقػػااًل عػػغ(صػػجيفة 
بعسػػػاف )نطخيػػات الزكيػػجة( جػػاء فيػػو: " مػػغ الزعمػػػـ مػػج  اىةزػػاـ )إسػػخائيل( بزدػػخوع 
)الثاب( ليذ االف فقػط  وجنزػا مسػح مػجة شػيمػة  وباسػع الةعػاوف الدراعػي  زار العجنػج 
مغ الحبخاء )اإلسخائيمييغ( مسصقة شػخؽ األناضػػؿ  وقػج اىػةع ىػؤالء الحبػخاء اىةزامػًا 
ممجػضًا بالزجاصيل الدراعية. ولقج بمغ مغ اىةزاـ ىؤالء الحبخاء  وتزخكيع بالةعػاوف 

)اإلسخائيمي( أنيع شمبػػا بمغػة  صػخيجة أف يكػػف )إلسػخائيل( )مسرػجة -الدراعي الةخكي
إسخائيمية( في وزارة الدراعػة الةخكيػة. ". لزديػج  مػغ الةفاصػيل عػغ دور )إسػخائيل( فػي 

وع  وأبخز الدخكات )اإلسخائيمية( الزخاىزة فيػو  نسطػخ: ىػج  دعع وتزػيل ىحا الزدخ 
(  8116الةخكيػػة  الصبعػػة األولى )دمدػػم  دار القمػػع  -درويػػر  العالقػػات الييػديػػة

 . 172ص 
 . 29-22 ص ص …رزوؽ  إسخائيل الكبخ   (21)
  )القػاىخة  6مجزػد شيت اصاب  أىجاؼ إسخائيل الةػسػعية فػي الػبالد العخبيػة     (25)

 .11ر السذخ لمصباعة والسدخ  د.ت(  صدا
 (66) Pipes, op.cit., p.4. 

 .111-111 ص ص …رزوؽ  إسخائيل الكبخ   (27)
 (68) Sad Al-Bazzaz, Gulf War: The Israeli Connection, 

Translated by: Namir Abbas Mudhaffer,(Baghdad, Dar 

ALmamun, 1989),p.19; 
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ػد في الةاريخ مسدػػرات وزارة التقافػة واإلعػالـ بػخقع أ زج سػسة  مفذل العخب واليي
 .272( ص1921  )بغجاد دار الجخية لمصباعة  5(   816)

 .85اصاب  الزذجر الخابم  ص (29)
ىالؿ ثثيل جمػػ، وسػعػد عبػج العديػد الدػعباف  "آليػات ودوافػع الزحصػط الذػييػني  (71)

الزخػػةقبمية"  مثمػػة الحمػػيب  تثػػاه مسصقػػة الحمػػيب العخبػػي والثديػػخة العخبيػػة وآفاقيػػا
 .25  ص1996  81  س85  ـ 8-1العخبي )البذخة(  ع 

 .886العقيمي  الزذجر الخابم  ص (71)
 .16 ص…عبج القادر  مدخوع دولة صييػنية في الحميب العخبي (78)
جزعيػػة نيػديػػة اىةزػػت بثزػػع الييػػػد فػػي روسػػيا وأوربػػا فػػي القػػخف الةاسػػع عدػػخ ( 76)

غ وجقامػػػة مخػػػةػشسات نيػديػػػة فييػػػا. وقػػػج اصػػػصجمت ىػػػحه وتيثيػػػخىع نجػػػػ فمخػػػصي
الثزعية في البجايػة مػع ىختػدؿ لكسيػا اضػصخت فيزػا بعػج إلػى الةجػالف مػع الزسطزػة 

 .191الكيالي  الزػسػعة الخياسية ص الذييػنية العالزية  نسطخ:
 .819العقيمي  الزذجر الخابم ص (71)
؛ " اقةػخاح باندػاء 16 ص…العخبػي عبج القادر  مدخوع دولػة صػييػنية فػي الحمػيب( 75)

دولػػػة نيػديػػػة فػػػي البجػػػخيغ واإل خػػػاء"  مثمػػػة الحمػػػيب العخبػػػي )جامعػػػة البذػػػخة(  
 .828 ص1975  8 س8ع

جزاؿ زكخيػا قاسػع  محةػارات مػغ وثػائم الكػيػت والحمػيب العخبػي الزجفػضػة فػي دور  (72)
 مصبعػػة  )الكػيػػت 2الخػػثالت البخيصانيػػة  مصبػعػػات جامعػػة الكػيػػت  سمخػػمة رقػػع 

 .97( ص1978القيػ،  
 (77) Pipes, op., cit., pp.6-7. 

 ) 1917-1911-اميػػل عمػػي مػػخاد  تصػػػر الخياسػػة األمخيكيػػة فػػي الحمػػيب العخبػػي (72)
 .121  ص1921البذخة  مصبعة جامعة البذخة(   

 .886العقيمي  الزذجر الخابم  ص (79)
 .885الزذجر نفخو  ص (21)



 
 

  [911]    د.رياف ذنػف العباسي             األشزاع )اإلسخائيمية( بزياه...                 

                                                                                    
 .885و  ص الزذجر نفخ  العقيمي  (21)
ثػػع  1912  وىػػاجخت إلػػى الػاليػػات الزةجػػجة عػػاـ 1292ولػػجت فػػي مجنسػػة كييػػف عػػاـ  (28)

بعػػجىا  1981لةعزػػل فػػي مثػػاؿ الدراعػػة  ةػػى عػػاـ  1981جػػاءت إلػػى فمخػػصيغ عػػاـ 
. 1982أصبجت عرػًا في مثمذ العزل السخػائي وكػحلظ عرػػًا فػي اليخػةجروت عػاـ 

لةذػبح فػي السيايػة رئيخػًة لػػزراء )إسػػخائيل( وأاػحت تةقمػج الزساصػب الخياسػية الخفيعػة 
. لزديج  مغ الةفاصيل عغ شحذيةيا  نسطخ:الكيػالي  الزػسػػعة الخياسػية  1929عاـ 
 .126ص

 .885العقيمي   الزذجر الخابم  ص (26)
مجزػػػد األشػػـخ  اقةذػػاديات الزيػػاه فػػي الػػػشغ العخبػػي والعػػالع  مخكػػد دراسػػات الػ ػػجة  (21)

 .851(  ص8111   )بيخوت1العخبية   
 
 
 


