


 1 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  1

 يثيبي النهضة اإل تجاه سد   اإلسرائيليةاالستراتيجية 
 وليد عبد الح أ. د. 

 
 مقدمة:

تكشف األدبيات السياسية الصهيونية يف توجهها العام مع الوطن العريب بشكل خاص عن 
النظم السياسية العربية، واجملتمع العريب،  ؛بعاد هيأثالثة إىل  رؤية تقوم على تقسيم البيئة العربية

ن إبعاد الثالثة، فبني األ قصر عمرا  نت النظم السياسية العربية هي األاوملا ك .لة العربيةوالدو 
فقد عرفت املنطقة  .ي على اجملتمع العريب والدولة العربيةسراييلالرتكيز يف املنظور االسرتاتيجي اإل

ة، ناهيك عن التغري وحماولة انقالبي انقالبا   54ما جمموعه  "إسراييل"العربية يف فرتة ما بعد قيام 
نظمة املرض. وملا كان القرار السياسي االسرتاتيجي يف األأو  يف شخص احلاكم نتيجة املوت

فضل ، فإن من األخنبة حمدودة العددأو  السياسية العربية أسري إرادة وتوجهات فرد واحد
حىت لو   ،""احلاكم الفرد توجهات وسياسات ساسأال تبين اسرتاتيجيتها على أن  "إسراييلـ"ل

بقاء الدولة العربية إمنا اخليار األنسب هو إو  ،اإلسراييليةكان ذا توجهات مواتية للسياسة 
 لضعف دولته. ثر نظرا  غري ذات أ اإلسراييليةضعيفة مما جيعل قدرة احلاكم املعادي للتوجهات 

املستوى  أن هلا، لكنها تدرك مهية وجود حاكم غري معاد  أال تغفل " إسراييل" وعليه، فان
ذا كانت الدولة واجملتمع إتغريات مفاجئة، فم االستقرار يف املنطقة قد يقود إىل العايل لعد

يف حالة وصول  ن مستوى اخلطر يبقى عال  إمكانيات، فمن القوة واإل يتمتعان بقدر كاف  
ولكن يف حالة  .هلا حاكم معاد  

 ،وجود دولة وجمتمعني ضعيفني
ن ن التغري يف شخص احلاكم لإف

 يقود لتحوالت اسرتاتيجية ضد
حىت لو أتى التغري  ،"إسراييل"

 .هلا حباكم معاد  
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وبقية ) يف سياستها مع مصر"إسراييل"  هدافهذا التصور السابق، فان أحد أ يف ضوء
ن قوهتما ستقود لتغري بقاء الدولة واجملتمع ضعيفني، ألهو إاملركزية منها(  خصوصا  الدول العربية 

، بينما إذا كان كل من الدولة ه سياسي معاد  توجأو  هلا الة وصول حاكم معاد  تيجي يف حاسرتا
سيرتك تداعيات سلبية على " إسراييللـ" ن وصول اجتاه سياسي معاد  إف، واجملتمع قويني
 .اإلسراييليةاالسرتاتيجية 

ها ذه السياسة يف تعاطيهل"إسراييل"  ندلل على تطبيقأن  وسنحاول يف هذه الورقة البحثية
 ا.إثيوبيالنهضة بني مصر و  مع أزمة سد  

 
 :يثيبي النهضة اإل سد  ف  مشروع  اإلسرائيل  اإلسهام: الا أو 

نشاء إفكرة إن  عن الفكر االسرتاتيجي الصهيوين منذ البداية، إذ هنر النيل بعيدا  مل يكن 
من خالل  1903 سنةبدأت  "إسراييل"إىل  يصال مياه النيلإ مشروعات صهيونية هبدف

، Theodor Herzl دعوات طرحها بشكل واضح ثيودور هرتزل
، 1974-1964الفرتة  خالل واضح لوعادت الفكرة للظهور بشك

 1العشرين.ات من القرن يخرى يف فرتة التسعينأوجتددت مرة 
النقب يف فلسطني احملتلة  إىل  مياه النيليصال أن موضوع إ ومعلوم 

يف مفاوضات كامب  سراييليةاإلكان ضمن بنود املناقشات املصرية 
، وبدأت هذه 1979-1978 سنيت Camp David Accords ديفيد

سنة  Elisha Kali املناقشات بشكل واضح مع دراسة اليشع كايل
الذي عرف  Shaul Arlozorov لوزوروفشاؤول أر ، ومشروع 1974
 .اإلسراييليةوكالمها من خرباء هيئة املياه  1977،2سنة  يؤر() مبشروع

 Jonglei Canalلي جوجنطرح مشروع قناة ب على هذه األفكار وترت
ستذهب  يف جنوب السودان كوسيلة لتعويض مصر عن املياه اليت

 شاؤول أرلبزوروففرز مشكالت عديدة يف جنوب ألذلك، وهو ما  للنقب طبقا  

 اليشع كال 
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جيج النزاع يف السودان لينتهي أخرى يف تأعوامل  يف هناية املطاف مع أسهمت 3،السودان
 ."إسراييل"مع  كثر تقاربا  ة األفريقيحدى الدول اإلإإىل  حتولهبانفصال اجلنوب و 

 اإلسراييليةاالهتمام الواضح يف اجلامعات إىل  شرنا يف دراسة سابقةأمن جانب آخر، فقد 
 4،ويف مقدمتها دول حوض النيل ،عربيةتلك اليت هلا صلة بأقطار  خصوصا  ا إفريقيباملياه يف 

إما للضغط على مصر من خالل مساندة  يف النيل مصدرا   ترى "إسراييل"أن  وهو ما يعين
لفتح جمال تطبيع مع مصر أو  النهر، من مصر مشروعات دول احلوض بشكل يؤثر على حصة

صراع إىل  العريب الصهيوين يف حتويل الصراع من خالل مشاريع مشرتكة تسهم خطوة لألمام
 ".non-zero sum game "غري صفري

 قناة جبنجل جغرافية 
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ة اليت حتظى باهتمام الدواير فريقيس الدول اإلأا على ر إثيوبيوتقف 
جلذور  اإلسراييلية، سواء ملا تروجه الدعاية اإلسراييليةالسياسية 

 سيالسي هيالاالمرباطور  خرى حديثة ومعاصرة، سواء زمنوأ تارخيية
Haile Selassie ()بنيامني ركز عليها  اليتبعاد اإل مأ أسد يهوذا

مام أ 2016سنة يف خطابه  Benjamin Netanyahu اهونتني
شارة من خالل اإل مأ 5،(امللك سليمانإىل  مشريا  ) ثيويبالربملان اإل

 6،(نسمة الفأ 150-140 حنو "إسراييل" ني يفثيوبييبلغ عدد اليهود اإل) لروابط السكانيةل
ي يف سراييلكري والتقين اإلالدعم العسخصوصا   ،اإلسراييلية ةثيوبيالعالقة اإل ناهيك عن تطور

ويف ، رتريياأل ثيويبفرتة الصراع اإل
، مرحلة ما بعد احلرب الباردة

ي سراييلوهو ما يؤكد االهتمام اإل
 بيبأالكبري بتطوير العالقة بني تل 

 7بابا.أوأديس 
ي سراييلوعند متابعة الدور اإل

 موضوع سد النهضةيف تأجيج 
الفرتة  خالل اإثيوبيبني مصر و 

 دسنتوقف عن، 2011-2020
 8 املالحظات التالية اليت تستحق التأمل وفهم دوافعها:

 

وزارة املياه  مبىن وجود طابق كامل يفتؤكد مصادر خمتلفة  .1
وهم  يون،سراييلاإل م فيه خرباء املياهة يقيثيوبيوالكهرباء اإل

وزير  ذلك وأكد، ةثيوبيللفرق اإل والفنية يقدمون اخلربة التفاوضية
وكرره مسؤولون  ،حممد نصر عالمواملياه املصري السابق الري 

 .سودانيون من ذوي العالقة باملؤسسات اخلاصة بالري واملياه

 هيال سيالس 

 ينيامين نتنياهب أمام البرلمان اإليثيبي خطاب 

 محمد نصر عالم



 5 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  5

 حممد علي باللركان املصري نايب رييس األ عاد ذكرهأكما 
عداد كبرية من أوجود عن  متحدثا   2013مايو أيار/ يف 
ويل غريب يني يعملون يف السد الذي يتم بناؤه بتمسراييلاإل
، (ورويبوبنك االستثمار األ ،يطالياإو  ،)البنك الدويل مريكيأو 

  .""إسراييلو ،والصني ،فريقيوبنك التنمية اإل

 

 النهضة سد  ما تلك اليت هلا عالقة باحتياجات بناء سي   ال ،اإلسراييليةنشاط الشركات  .2
 Solel ركة سوليل بونيهشمثل:  اإلسراييليةحيث تتواجد بشكل فاعل الشركات  ،ثيويباإل

Boneh غروتوبأشركة  جانبإىل  ،وغنداأو  ،اإثيوبيو  ،كينيا كل من  نشاءات يفلإل Agrotop 
 Motorola Israel اإلسراييليةموتوروال شركة و  ،لكرتونياتلإل CORE وشركة كور ،للزراعة

ستثماراهتا من حجم ا "إسراييل" ورفعت .للكيماويات Carmel وشركة كارمل ،كهرباء واملاءلل
 جيجاوات جلوبال من خالل شركة دوالر مليون 500بقيمة  2018سنة الطاقة  يف قطاع

Gigawatt Global ،ة، وهناك عشر إثيوبيمع عشر جامعات  وهي شركة هلا عالقات
النشاط أن  محد العضويأا، كما أكد النايب املصري إثيوبيية تعمل يف إسراييلخرى أمؤسسات 

برزها حصة أيستهدف التأثري على املصاحل املصرية و  ،اإثيوبييف  خصوصا  و  ،اقيإفريي يف سراييلاإل
 9.ي ملشروع سد النهضةسراييلمن النيل من خالل الدعم اإلمصر 

 

وهي السنة اليت ، 2011سنة النهضة يف  يف سد   بدأ فعليا   ثيويباملشروع اإلأن  يالحظ  .3
يف قلب هذا احلدث ومنشغلة هبمومها  ، وكانت مصر"الربيع العريبـ"بداية ما مسي بشهدت 

على  ثيويبصادق الربملان اإل 2013سنة ويف  .وسطي كلهأقليم الشرق الداخلية وباضطرابات اإل
علن رييس أو  ،املنبع ودول املصب عادة النظر يف االتفاقيات اخلاصة بتوزيع مياه النيل بني دولإ

 عل  ياللمحمد 
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ن ال شيء أ السنة نفسها يف Hailemariam Desalegn مريام ديسالغنيا هيال إثيوبيوزراء 
صيب قادهتا أذا إال إ"مصر لن تذهب للحرب  نأا عن استكمال املشروع، و إثيوبيسيوقف 
 أن كاتب هذه السطور قامإىل  . ومن الضروري التنويهباجلنون"
)أي قبل  2015-2010ة املعلنة ثيوبياخلطة اخلمسية اإل مبراجعة

( وقبل انفجار الربيع العريب ،مبشروع سد النهضة مباشرةالشروع 
هذا السد الذي سيكون يف حالة إىل  شارةإفيها أي  جيدفلم 

شارت اخلطة حتت أ فقد .مشاريع اخلطة اخلمسية كربأتنفيذه 
 موضوعاتإىل  "تنفيذ االسرتاتيجيات التنموية" عنوان فرعي هو

ذكر تسهيل  3جاء يف البند و ، الري وبناء السدود عامة مثل
لبنية التحتية ذات الصلة، وهناك مثل بناء السدود وا ،تطوير الري الواسع واملتوسطالظروف ل

 بتكلفته العالية )قرابة كسد النهضة  مشروعا  أن  ذلك يعين 10شارات عامة لتطوير الكهرباء.إ
مجايل ناجته القومي إلكن  مليار دوالر( يف بلد عدد سكانه يساوي عدد سكان مصر تقريبا   5
عدم أن  وهو ما يعين، يغيب عن خطة مخسيةأن  ال ميكن ،نتاج مصرإن % م20قل من أ

ة( ثيوبيسية اإل)اليت تقع ضمن سنوات اخلطة اخلم 2011سنة  يف االستقرار السياسي يف مصر
ة ثيوبيغذت الرغبة اإل اإلسراييليةالشركات أن  ماال سي   ،ا الستغالل الظرف املصريإثيوبيت دفع

يف عمليات  هادور تأكيد هذه الشركات على  مع ،ي باهلموم الداخليةالستغالل االنشغال املصر 
 11.توزيع الكهرباء اليت سينتجها السد

التغري العميق الذي أن  ذلك يعين
ة بدفعها ثيوبيصاب اخلطة اخلمسية اإلأ

ال إحنو مشروع اسرتاتيجي كبري مل يكن 
لفرصة االضطراب املصري يف  اقتناصا  

 ما تبعها. 2011سنة 

 مريام ديسالغينهيال 

 أعمال البناء ف  سد النهضة
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متوز/ يف  اإثيوبيإىل  بنيامني نتنياهو (2020) ي احلايلسراييلخالل زيارة رييس الوزراء اإل .4
ول رييس وزراء أسعادته ألنه عن  اعلن ،فريقيضمن جولة يف دول الشرق اإل 2016يوليو 
 استعداد كدأو  ا،إثيوبيي يزور إسراييل

لوجي لتقدمي العون التكنو  "إسراييل"
يف  يعها مركزا  ا الستكمال مشار ثيوبيإل

على قطاع  ثيويبمام الربملان اإلأخطابه 
الزراعة، وقد ورد يف خطابه العبارة التالية 
ذات الداللة الواضحة، قال نتنياهو 

أن  : "هذه هي رؤييت لتعاوننا:حرفيا  
 لتبجيه المياهويعملون معنا اإلسراييلية،  know-how ون بفوايد املعرفةثيوبييتمتع املزارعون اإل

  ."كل اتجاه يريدونهى  إل

، تواترت تقارير ثيويبا ومصر حول آثار السد اإلإثيوبيبعد تصاعد اخلالف بني  .5
من نوع  بنصب نظام دفاع جوي "إسراييل" عن قيام ،2019 يف ،وعربية ،وغربية ،يةإسراييل

 سقاط الطايرات احلربية منإ من ميكنه ثيويبالنهضة اإل حول سد   MR-Spyderسبايدر إم آر 
املتخصصة  Rafael ية هي شركة رفاييلإسراييلات ، وقد قامت ثالث شرككم  50-5على بعد 

 يف الصواريخ، وفرع إم.يب.يت
MBT  للصواريخ التابع

 ،اإلسراييليةللصناعات اجلوية 
 Elta وشركة أنظمة إلتا

 ،املتخصصة يف الرادارات
جناز هذا النظام الدفاعي إب

 ا.ثيوبيإل

  ونظيره اإليثيبي  رئيس البزراء اإلسرائيل
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 تنامي العالقاتو النهضة  موضوع سد  ا يف ثيوبيإل اإلسراييليةملساندة ا بني ترابطهناك  .6
ا إثيوبيففي اجلانب االقتصادي يصل حجم التبادل التجاري بني  ؛املختلفة بني الطرفني

العاملة  اإلسراييليةاملشاريع ويصل عدد  12،مليون دوالر 300حنو  2019سنة حىت  "إسراييل"و
تزايد  ،من جانب آخر 2017.13سنة حىت  الزراعةغلبها يف أ مشروعا   187إىل  اإثيوبييف 

 مريكيتني يف نريويب ودار السالمتفجري السفارتني األ مين بني الطرفني بعد حادثني مهاالتنسيق األ
الكربى يف كينيا من قبل جمموعة  حد املتاجر اليهودية، واهلجوم على أمن ناحية 1998 سنة

ندي ا لتطل منها على احمليط اهلإثيوبيمهية أ "إسراييل" دركوت .2013سنة  الشباب" الصومالية"
% من 20 محر الذي متر منهوالبحر األ

ناهيك عن  ،اخلارجية "إسراييل" جتارة
طالل على منابع النيل، وتتعزز كل هذه األ

 اجلوانب بالتعاون يف التصنيع والتدريب
من  وتعد هذه العالقات جزءا   العسكري.

 اإفريقيع يف منطقة شرق ي متسار إسراييلنشاط 
 50حنو ممثلون عن  رافقه فيها ،شرنا هلاأاليت  2016 سنةتنياهو زيارة ن ففي ،فريقيوالقرن اإل

ومع كينيا  ،واالستثمار( ،والسياحة ،)الزراعة اإثيوبيدت لتوقيع اتفاقيات مع أو  ،يةإسراييلشركة 
بفتح مكتب للتعاون  "إسراييل" اماالتفاق على قي وت   ،واهلجرة( ،والزراعة ،والري ،)الصحة

 Ebony ري يف راوندا مع شركة إبوينلل يضا  أ مشاريع ـ"إسراييل"ول التنموي مع دول املنطقة،
 ،2007منذ  اإلسراييلية

ملانيا أناهيك عن توقيع 
سنة يف  "إسراييل"وكينيا و

اتفاقية تعاون لتنقية  2012
مياه حبرية فكتوريا 

 ،(2كملف  أ 69 )مساحتها

 ف  نيروي  ةاألمريكي ةتفجير السفار 

 ريايحيرة فكتب 
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مثل دورها يف النزاع  ،دوارها األخرى يف املنطقةأ جانبإىل  ملياه النيل، ساسيا  أ يت تعد مصدرا  وال
ومساندة سيلفا   ،السودانودورها يف دعم انفصال جنوب  ،رتريي اليمين على جزيرة حنيشاأل

 خل.إ...harRiek Mac رياك مشار زعيم املعارضة يف جنوب السودان ضد   Salva Kiir كري

جانب العالقات إىل  نهيعين أذلك 
ن تنامي إ، فاإلسراييليةة ثيوبيالثنايية اإل
 فريقييف الشرق اإل اإلسراييليةاملصاحل 

جياد قاعدة آمنة إل "إسراييل" يدفع
أن  حلركتها يف هذه املنطقة، ويبدو

ي هو حنو اعتماد سراييلالتوجه العام اإل
 ا ركيزة هلذه احلركة. إثيوبي

إىل أن  اإلسراييليةشارت الصحف أفقد  ؛والسياسي على مصرالتحريض االعالمي  .7
تاميز أوف إسراييل  ة، فقد ذكرت صحيفةثيوبيضرت باملصاحل اإلأ السياسات املايية املصرية
The Times of Israel  قد أضرت  املصرية عواقب هذه السياسات"إىل أن  حد مقاالهتاأيف

بعدم  ا  ملزمة قانونمكبلة باتفاقيات ، الغنية باملياه، اإثيوبيإن و  ا على مدى عقود،إثيوبيبشدة ب
أكرب من  ،مليون نسمة 90سكاهنا البالغ عددهم ل الشراب استخدام مواردها املايية لتوفري

 ".فرتات طويلة من اجلفاف واجملاعةهو ما جعلها تعاين و  ،سكان مصر

فبعض الباحثني  ؛حماوالت ربط املواقف املصرية يف مشكلة السد باملوضوع الفلسطيين .8
ن أمصر ب النهضة على تعقيدات سد  ا لتخفيف إثيوبيسرتبط ضغوطها على  "إسراييل"أن  توقع

تزيد مصر الضغوط على 
الفلسطينيني يف جمال التسوية 

ما يتفرع أو  اإلسراييليةالعربية 
ية مع إسراييلمن مشكالت 

ترى دراسة و  14الفلسطينيني.

 رياك مشارو سيلفا كير 
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لرييس املصري عبد الفتاح السيسي لاتية الربامج بلوماسيةيالدن أ يسراييلمن القومي اإلملعهد األ
 اإلسراييلية يفتح فرصة للديبلوماسية، مشاكلها املايية ملصر على حل   يف مساعدة دولية هورغبت

مع  ،على املستويني الرمسي والشعيب "إسراييل" مع املصرية الستغالهلا ملزيد من تطبيع العالقة
لتعزيز  ردن والسعودية والسلطة الفلسطينيةاألالتعاون يف هذا اجملال مع  دايرةالعمل على توسيع 

 صراع غري صفري.إىل  فكرة حتويل الصراع العريب الصهيوين من صراع صفري

 

 من القبم  المصري:خطار السد على األأ: يثانياا 
اخلرباء خطار السد يتم مبشورة أا التهوين من إثيوبيحماوالت إىل أن  ،غلب الدراساتأتشري 

 على الفيسبوك MASHAV ماشافاإلسراييلية فعلى موقع وكالة التعاون الدويل  يني،سراييلاإل
يف جمال املياه والزراعة يشاركون يف تقدمي  يا  إسراييل خبريا   20إىل أن  ، باإلشارة3/12/2019 يف
ريهم يؤكدون لكن النسبة العظمى من اخلرباء املصريني وغ 15،ا يف هذا اجملالثيوبيربات إلاخل

 16 وتتمثل يف اآليت:، املخاطر الكربى احملتملة على مصر
حتت تأثري زلزال يزيد  ن احتمال اهنياره الحقا  إف ،ألن السد يقام على منطقة فلق زلزايل .1
السودان مصر و  غراق مساحات واسعة منإإىل  درجات على مقياس رخيرت قد ينتهي 4عن 

املصريني  مما قد يقود خلساير بشرية كبرية من، (فقط مك 40حنو )اليت يبعد السد عن حدودها 
من  1964 لسنةواليت بدأت لفرتة تعود  ،مريكية للمشروعووفق املخططات األ والسودانيني.

ن املنطقة إف ،US Bureau of Reclamation مريكيراضي األخالل مكتب استصالح األ
كثر أقل قدرة على حتمل ختزين أجتعلها اليت سيقام فيها السد تتسم باهلشاشة اجليولوجية اليت 

 Great الكبري هندامحفرة االأو  فريقيخدود اإلاأل فهي امتداد ملا يسمى ،3مليار م 11من 

Rift Valley،17 ا لتقليص التخزين من إثيوبيدعوة إىل  ولعل ذلك هو ما دعا اخلرباء املصريني
 3.18مليار م 30 قل منأإىل  3مليار م 74
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 %85-80بة ترتاوح بني تعتمد مصر بنس .2
حصادها املايي على النيل، ويقدر من 
ما خالل فرتة  النهضة ملء سد  أن  اخلرباء

من  %20تراجع إىل  سنوات سيقود 5-3بني 
 طبقا   3مليار م 55.5حصة مصر البالغة 

وعليه يرتاجع ، 1959و 1929التفاقييت 
 3م 2,500نصيب الفرد املصري من املياه من 

 .3م 600إىل  نويا  س

إىل أن  قد يقود ملء سد النهضةن إ .3
طيلة  عاما   12يبقى السد العايل فارغا ملدة 

وهناك خالف بني مصر ، ثيويبفرتة امللء اإل
 سنوات 10 يتم ملء السد خاللأن  اليت تطلب

، سنوات 3مللئه خالل  ا اليت تسعىإثيوبيو 
سلسلة من النتايج إىل  يقودوهو ما قد 

 19:أمهها السلبية الكربى

من  مساحة واسعة عن ريالجفاف  .أ 
املزروعات اليت حتتاج كميات كبرية من املياه مثل  تقليصإىل  ا سيؤديمم ،راضي الزراعيةاأل
هم لسلة الغذاء املصري فض املساحة املخصصة هلذا احملصول األتنخأن  حيث يقدر، رزاأل

حلالية يف % من حجم املساحة ا40حنو ، أي لف فدانأ 724إىل  مليون فدان 1.8من 
 .2020 سنة

 ن املياه.م 3ممليار  19-11وخسارة مصر ما بني  اخنفاض منسوب املياه اجلوفية .ب 

 ارتفاع نسبة امللوحة يف الرتبةإىل  يف الدلتا املصرية مما يقودمع املياه تداخل مياه البحر  .ج 
 قل صالحية للزراعة.أوجعلها 
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 التلوث وهتديد الثروة السمكية .د 

 %.40-25يية يف مصر بني تراجع الطاقة الكهربا .ه 

مما مماثلة  سدود لبناء األخرىا ملشروعها قد يغري بقية دول احلوض إثيوبين مواصلة إ .4
ومنطقة حوض  فريقييغرق الشرق اإلو يفاقم االخطار السابقة الذكر على مصر والسودان، 

 يف نزاعات عميقة ومدمرة. النيل

 
 الخالصة:

 دولة عربية ضعاف أي  إمعنية ب "إسراييل"إىل أن  ةشرنا يف بداية هذه الورقة البحثيألقد 
نظمة، لكن تغري النظام ضعاف األإمهية أمع  نظمة العربيةضعاف األإ" من عنايتها بأكثر"

ثري ألن يكون له ت "إسراييل"لـ نظام معاد   وحتوله إىلالسياسي غري املعادي يف دولة ضعيفة 
أو  عسكريا  أو  اقتصاديا  أو  دولة عربية تقنيا  لكن تنامي قوة ، لضعف الدولة اسرتاتيجي نظرا  

 ، وعليه فالضمان احلقيقي ألمن"إسراييل"ـل ي نظام سياسي يأيت معاديا  هو رصيد أل اجتماعيا  
 هو بقاء الدولة ضعيفة. "إسراييل"

ن تغري إوعليه ف، قليمي العريبتدرك مركزية املكانة املصرية يف النظام اإل "إسراييل" ونعتقد بأن
ذا كانت مصر إ "إسراييل"على  منية كبريةأ له خماطر هلا سيكون نظام معاد  إىل  يف مصر نظامال

 واقتصاديا   ،قليمية والدولية(ضعاف مركزيتها اإلإ)ب بقايها ضعيفة سياسيا  إمن  قوية، وعليه ال بد  
 واجهات داخليةغراقها يف مإب وعسكريا   ،ومنها النيل(ثري على مواردها املركزية أالتأو  حبرماهنا)

 خل.إا...إثيوبيومع  ،)حول حاليب وغريها( وعلى حدودها مع ليبيا والسودان ،)يف سيناء(
ووزير ، Golda Meir ولدا مايريالسابقة ج "إسراييل" جاء يف حوار بني رييسة وزراء، أخريا  

ن إمايري قالت لكيسنجر "أن  Henry Kissinger سبق هنري كيسنجرمريكي األاخلارجية األ
 حدا  ألسادات، وأن جرى ل حدثا  أن  لنفرض، نظم احلكم يف العامل العريب عرضة للتبدل والتغري

أن  وهو ما نستنتج منه 20.فما مصري كل هذه االتفاقيات؟" تى للسلطة،كثر منه عداء أأ
 ضعاف النظام.إمهية أ على الرغم مننسب ضعاف الدولة هو االسرتاتيجية األإ
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