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  متابعة�إسرائيل�نتائج�حول�

  انتخابات�الرئاسة�ا�صرية

    

  !ل&سوأ�...الحكومة� سرائيلية�تستعد

  " سرائي0ي هدا�ش" وحدة إعداد

  

�لنتائج�3نتخابات�الرئاسية��عرضت �إع;مها،�صورة�قاتمة �مسؤول=>ا�ووسائل �تصريحات إسرائيل،�من�خ;ل

فقد�تحدثت�وسائل� ع;م�بصورة�متوترة�وبتوجس�وقلق�عن�احتمال�فوز�مرشح� خوان�ا�سلمCن،�. ا�صرية

� �منافسه �ع0ى �مرQRS،�بالرئاسة �Tمحمد �آخر�حكومة �ترأس �شفيقالذي �أحمد �السابق، �النظام �عهد ودعم��.ي

�غC^�مباشرة �تلميحات �خ;ل �من �التوجه �هذا �إسرائيليون �فوز��.مسؤولون �احتمال �بCن � سرائيليون وربط

̂انTي�مر�QRSوجولة�التصعيد�الحاصلة،�gن،�Tي�جنوب�إسرائيل�وقطاع�غزة�ا�تمثلة� Cتراشق�الن.  

رائيل�وقطاع�غزة،�اi>م�مسؤولون�أمنيون�إسرائيليون�قياديCن�إسوقبل�أن�تستعر�جولة�التصعيد�الحالية�بCن�

� �إط;ق�صاروjي �ا�سلمCن�ا�صرية�بأn>م�طلبوا�من�حركة�حماس�Tي�القطاع اللذين�" غراد"Tي�حركة� خوان

QRpا�ا� �الجمعة �يوم �مساء �إسرائيل، �جنوب �Tي �. سقطا �صحيفة �"هآرتس"ونقلت �uحد، عن��ا�اQRp،�يوم

Cمنيuن�Cن�قولهم�إن�ا�سؤولCن�تم�بموجب�ط"ن� سرائيليCنإط;ق�الصاروخCي� خوان�ا�سلمTن�Cلب�قيادي"، 

  ".خلية�بدوية�تنشط�Tي�سيناء�بموجب�تعليمات�من�حماس�xي�ال�Qwأطلقت�الصاروخCن"وأن�

��وقال �إن � سرائيليون �وإنما"ا�سؤولون �الصاروخCن �}ط;ق �ا�بادرة �تكن �لم �طلب��xي�حماس �أخرجت Qwال

�إسرائيل �ضد �نوعها �من �مسلحة �عملية �أول �Tي �حC~�التنفيذ �إ�ى �ا�سلمCن � خوان إط;ق��ووصفوا". حركة

انتخابات�الرئاسة�عشية�الجولة�الثانية�من� سرائيلية،��-تطور�مقلق�Tي�الع;قات�ا�صرية�"الصاروخCن�بأنه�

  ". ا�صرية

�إط;  �سبب �إن �قالوا � سرائيليCن �uمنيCن �ا�سؤولCن �واضحالكن �ليس �الصاروخCن ̂��،ق Cغ� �الضلوع �أن كما

� �أيضاا�ألوف �واضحا �ليس �ا�سلمCن �إط;ق��.ل�خوان �كان �إذا �ما �إ�ى � سرائيليون �ُيشر�ا�سؤولون ولم

  . نحو�منشآت�محددة�داخل�إسرائيل�االصاروخCن�موجه
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ن�ا�جتمع�الدو�ي�هات�مإ�ى�أن� خوان�ا�سلمCن�أوضحوا�خ;ل�محادثات�أجرi>ا�ج" هآرتس"صحيفة�وأشارت�

�الحركة، �قادة �اتفاقية�مع �إلغاء �يع�~مون �� �مر�QRSأn>م �فوز �حال �Tي �الدولتCن �بCن �الصحيفة. الس;م �لكن

̂ت�أn>ا�تعزز�أقوال�ا�سؤولCن�uمنيCن� سرائيليCن�من�خ;ل�إشارi>ا�إ�ى�خطابات� قياديCن�Tي� سرائيلية�اعت�

الصحيفة�إ�ى�تحرير�القدس،�وهو�ما�وصفته�ف=>ا�أن�الحركة�تس�ى��جاء�،وبحضور�مر�QRS، خوان�ا�سلمCن

  ". تحريض�شديد�ضد�إسرائيل"بأنه�

�أن�جهات�معادية� �ع0ى �الصاروخCن�يدل �إن�إط;ق � سرائي0ي�قولها �مصادر�Tي�الجيش �الصحيفة�عن ونقلت

�3ستقرار� �تقويض �إ�ى �تس�ى �سيناء �Tي �الدولتCن}سرائيل �بCن �الحدود �عند Qم�u . ا�وأضافت�ا�صادر<iأن��ذا

�إسرا �فعل �رد �وأن �ا�صرية �3نتخابات ̂ها Cتث� Qwال� �الحساسية �ت�ي �حساسية�إسرائيل �بسبب �منضبط ئيل

  .لكن�الجهات�uمنية� سرائيلية�تواصل�البحث�Tي�رد�الفعل�ع0ى�إط;ق�الصاروخCن�.الوضع�هذه

  

      رسالة�i>دئة�مصرية�إ�ى�إسرائيل

�إسر  �Tي �ا�سؤولون �يكرر �منذ �باستمرار، �ائيل �اند�ع �مصر��25ثورة �إلغاء �wأو�ح� �خرق �من �خشي�>م يناير،

�الدولتCن �بCن �للس;م �ديفيد �كامب �. �تفاقية �صحيفة �uربعاء،"معاريف"وقالت �أمس �يتسحاق��، �ا�حامي إن

العسكري��مولخو،�ا�بعوث�الخاص�لرئيس�الوزراء� سرائي0ي�بنيامCن�نتنياهو،�التقى�مع�مسؤولCن�Tي�ا�جلس

ن�ا�جلس�العسكري�الصحيفة�أوذكرت�. أنه�لن�يتم�ا�س�بالع;قات�بCن�الدولتCن�كدوا�أمامهالذين�أ�،ا�صري 

م�مولخو
ّ
نتائج�انتخابات�الرئاسة�ا�صرية�فإنه�لن��مهما�تكنرسالة�i>دئة�جاء�ف=>ا�أنه��،مؤخرا�،ا�صري�سل

  . سرائيلية�-يتم�ا�س�بالع;قات�ا�صرية�

�اوأ �سيبقى�ضافت �ا�صري �الجيش �بأن �مولخو�وأبلغوه �التقوا �العسكري �ا�جلس �Tي �مسؤولCن �أن لصحيفة

وأنه�لن�يتم�ا�س�بأي�جانب��،الجهة�ا�سؤولة�عن�الع;قات�مع�إسرائيل�وحماية�اتفاقية�الس;م�بCن�الدولتCن

  . سواء�كان�أمنيا�أو�سياسيا�أو�اقتصاديا�،من�الع;قات�مع�إسرائيل

أنه�وأضافت� .مرT�QRSي�انتخابات�الرئاسة�ة�إ�ى�أنه�يسود�تخوف�Tي�إسرائيل�من�احتمال�فوز وأشارت�الصحيف

  ".ل&سوأأن�الحكومة� سرائيلية�تستعد����ينوي�ا�س�باتفاقية�الس;م�إ� رغم�أن�مر�QRSأعلن�أنه�"

̂ت�الصحيفة�أن�خطوات�ا�جلس�العسكري�ا�صري�مؤخرا الدستور��وبي¦>ا�حل�مجلس�الشعب�وتعديل�،واعت�

�ا�قبل �الرئيس �من �ص;حيات ��ولخو" ،وسحب �ا�صرية �الرسالة �من� ".تعزز �والتعهدات �الخطوات �هذه لكن

̂�ملزمة Cا�غ<î مصادر�Tي�الحكومة� سرائيلية�وقالت��.جانب�ا�جلس�العسكري�ا�صري�لم�i>دئ�إسرائيل�واعت�
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هور�وما�إذا�كان�الجيش�سيحافظ�ع0ى�سيحدث�Tي�مصر�بعد�عدة�شالذي���يمكن�معرفة�ما�"إنه��للصحيفة

  ". قوته

̂ة�حول�الوضع�uم��Qا�تدهور�Tي� Cخûة� وأشارت�الصحيفة�إ�ى�أنه�تجري�اتصا�ت�بCن�إسرائيل�ومصر�Tي�الف�

رغم�موافقة�إسرائيل��،إ�ى�سيناء�همن�جنود�قلي; �اوتنظر�إسرائيل�بقلق�إ�ى�إدخال�الجيش�ا�صري�عدد .سيناء

وقالت�الصحيفة��.ب�مصرية�إ�ى�سيناء�خ;فا��ا�نصت�عليه�اتفاقية�الس;م�بCن�الدولتCنكتائ�7ع0ى�إدخال�

��تفإ �العسكري �ا�لحق �تعديل �بشأن �ومصر�متفاهمتان �إسرائيل �ن �ديفيد"اقية �حجم�" كامب �زيادة بشأن

  . وأن�الو�يات�ا�تحدة�تدعم�هذا�التفاهم�،القوات�ا�صرية�Tي�سيناء

̂�إسرائيل�أن�الجي ̂دي�Tي�سيناء�لكنه���يفعل�ذلك�ع0ى�وتعت� ش�ا�صري�قادر�ع0ى�مواجهة�الوضع�uم��Qا��

والتحو�ت�السياسية�ال�Qwجاءت�Tي�أعقا>ا�وصو���،يناير�T25ي�أعقاب�ثورة��،خلفية�الوضع�الداخ0ي�Tي�مصر

  .إ�ى�انتخابات�الرئاسة�ا�صرية

̂كي�ليون�بانيتا�موضوع�سيناء��،¯>ود�باراكإ�،وقالت�الصحيفة�إن�وزير�الدفاع� سرائي0ي Cمûه� Cبحث�مع�نظ

دفع�ا�جلس�العسكري�للعمل�Tي�سيناء�توحاو��البحث�عن�طريقة��،خ;ل�زيارته�إ�ى�واشنطن�قبل�عدة�أسابيع

  . رغم�الحساسيات�السياسية�داخل�مصر

إ�ى��من�سيناء�وتسللوا�الهجوم�الذي�شنه�مسلحون�جاؤوا�معقبا�ع0ىوقال�باراك،�ل�ذاعة�العامة� سرائيلية،�

يدل�ع0ى�تصعيد�وتدهور�السيطرة�ا�صرية�Tي��ا�اQRp،�إن�هذا�الهجوم�يوم�3ثنCن3را�QRp سرائيلية�صباح�

�مصر� .سيناء �Tي �3نتخابات �تنتظر�نتائج �اسرائيل �أن �"وأضاف �من �أوتتوقع �منتخب �رئيس �يي تحمل�أن

�بم �ا�صرية �الدولية �3ل�~امات �جميع �عن �ا�سؤولية �مع �الس;م �معاهدة �ف=>ا �إا ̂تيبات �وال� منية�u سرائيل

راض=>ا�مثل�3عتداء�أرهابية�ا�نطلقة�من�  ن�تضع�حدا�ل;عتداءات�أإسرائيل�تتوقع�من�مصر�و . ا�نبثقة�ع¦>ا

  ". الذي�وقع�اليوم

  

̂كي��صر�من�إسرائيل Cديد�أم<i  

" مؤتمر�الرئيس"خ;ل�خطاب�Tي��،ابي�أشكنازي غ�،أركان�الجيش� سرائي0ي�السابقهيئة�رئيس��من�جانبه�قال

 ̂ Cشمعون�ب� �سي سرائي0ي �أمس �Tي�القدس، �تركيا"إن��،uربعاء، �ع;قاتنا�مع والحفاظ�" ثمة�أهمية�لتحسCن

وتحدث�أشكنازي�". لوحيدة�تقريبا�مع�تركيا�أيضافهذه�قناة�3تصال�ا"ع0ى�قناة�3تصال�مع�الجيش�ا�صري�

�عن�مفاجأة�إسرائيل�بثور  �إن��25ة ̂�"يناير�ا�صرية�وقال Cتغي� �العالم�العربي�xي�بمثابة العاصفة�ال�Qwيمر�>ا

T�̂ي�طبقات�uرض،�وهذا�يحدث�مرة�كل� Cو��يدور�الحديث�. ��يمكن�تجاهل�عمق�هذه�العمليةعام�و �100كب

�وحسب�ع0ى �نتوقع�.ثورة �لم �مثلما �تنبؤ�ا�ستقبل �التغيC^�ويصعب �Tي�.هذا �أحدا ���أعرف جهاز�uمن��وأنا
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�أذكر�)  سرائي0ي( �زلت �وما �هناك �حدث �ما �السابق(توقع �ا�صرية �يزور�الب;د�) مدير�ا�خابرات عمر�سليمان

  ". مبارك�Tي�السجنبح�وبعد�شهرين�أص

     

̂ة��.استقرار�النظام�ع0ى�طبيعة�النظامإسرائيل�فضلت�دائما�"وأضاف�أشكنازي�إن� Cن�نكون�« وثمة�أهمية�كب

مبارك�لم�"ضاف�أن�وأ". أجل�أن�يكون�هناك�عنوان�للحواريمقراطية�لكن�3ستقرار�أهم�من�محاطCن�بدول�د

� �ديمقراطيا �تجاهليكن �يمكن �� �لكن �صهيونيا �ل;ستقرار� قليمQأ�و� �مرساة �كان �فإن��.نه �ا�فهوم و>ذا

�يجر� �نذكر�مبارك �زلنا �وما �سيئة �تكون �مصر�قد �Tي �ي(التطورات �الراحل Qالفلسطي�� �إ�ى�) اسرالزعيم عرفات

   ". ويرغمه�ع0ى�التوقيع�القاهرةالطاولة�Tي�اتفاقيات�

   

�الثورة �بعد �ا�صري �الجيش �مع ̂ة Cخu� �اللقاءات �Tي �أنه �أشكنازي �للقوات��،وتابع �uع0ى �ا�جلس �رئيس قال

̂�حسCن�طنطاوي �،ا�سلحة Cا�ش،��̂ Cي�توفTي�مصر�تكمن�Tمليون�رغيف�خ�90إن�ا�شكلة�3صعب�لكل�نظام��~�

� �يقد�و عمل��تطوير�3قتصاد�وخلق�أماكنهو��التحدي"كل�صباح،�وأن �كون ̂�أن�". عامل�كبحذلك ما�"واعت�

̂�آمنة�ويحكم�عل=>ا�بانعدام��رات�وهو�أن�الدولة�تنتقل�إ�ى�أيديحدث�Tي�مصر�يبCن�ما�علمنا�التاريخ�عن�الثو  Cغ

   ". استقرار�متواصل

  

� QRSالدبلوما� �قال �جانبه �السابقمن ̂كي Cمu،روس�� �ا�ؤتمر�نفسه�،دنيس ��،Tي �قوى�"إنه �أن �مفاجئا ليس

ي�إشارة�T" فص;�20ما�زلنا�Tي�البداية�فقط�وTي�الفصل�uول�من�أصل��.إس;مية�تصعد�إ�ى�الحكم�Tي�مصر

ه�يربما�سيحاول� خوان�ا�سلمون�بلورة�مستقبل�مصر�بواسطة�رواية�توج"وأضاف�. إ�ى�عدد�الدول�العربية

  ".الو�يات�ا�تحدة�وإسرائيل�بالتسبب�با�شاكل�الداخلية�Tي�مصراللوم،�واi>ام�

  

̂كي�لوح�بأنه� Cمu�QRSن�عل=>م�"لكن�الدبلوماCن(يتعCا�سلم� �يدركوا�) أي�ع0ى� خوان �وأن �ا�صرية بناء�الدولة

�يريدون�مساعدة�خارجية�سيضطرون�إ�ى�التصرف�بموجب� أn>م�سيحتاجون�إ�ى�مساعدة�خارجية�وإذا�كانوا

وع0ى�سبيل�ا�ثال�الحفاظ�ع0ى�الس;م�بCن�إسرائيل�ومصر،�وإضافة�إ�ى�ذلك�فإن�سيناء����،قواعد�الدوليةال

�أرض �تبقى �أن �". امشاع�ايمك¦>ا �أن �ذلك"وأضاف �وبضمن �uقليات �حقوق �ع0ى �الحفاظ أقلية��حقوق �عل=>م

  ". ينم�Qا�نافسة�السياسية،�وخلق�جو�أي�النساء�،من�السكان% 50نسب�>ا�
  

  قات�إسرائيل�مع�مصر�ستكون�مع�ا�جلس�العسكري�Tي�حال�فوز�مر�QRSع;

ع0ى�التحسب�من��الفائت،�يوم�الث;ثاءi>م�ا�نشورة�Tي�الصحف�الصادرة�أجمع�ا�حللون� سرائيليون�Tي�مقا�

ه�وتوقعوا�أنه�Tي�هذ�،تبعات�احتمال�فوز�مرشح� خوان�ا�سلمCن�محمد�مرT�QRSي�انتخابات�الرئاسة�ا�صرية

  .وا�خابرات�العامة�Tي�مصر�سرائيل�من�خ;ل�ا�جلس�العسكري الحالة�ستكون�ع;قات�إ

� �Tي�صحيفة �العربية �الشؤون ̂ي �،"يديعوت�أحرونوت"وكتبت�محللة Cهو "أن��،سمدار�ب� �،"سيكون �ما�ما�كان

تقبلهم�رجال�وسيس"وأن�ا�سؤولCن� سرائيليCن�الذين�تم�إيفادهم�Tي�ا�ا�QRpإ�ى�مصر�سيواصلون�هذا�العمل�
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� �ا�خابرات �رئيس �مواTي، �ا�جلس�)ا�صرية(مراد �قادة �وسيطلعون QRSمر� �عصر �قبل �استقبلوهم �مثلما ،

  ".العسكري،�وليس�مؤكدا�أn>م�سيحرصون�ع0ى�إعطاء�تقارير�لقصر�الرئاسة

� �أن ̂ي Ĉت�ب �مرQRS"واعت� �ع0ى �إنزالها �تم Qwال� �العسكري �ا�جلس �ا�ص" مناورة �الرئيس �ص;حيات ري�بتقليص

ورأت�الكاتبة�أن�ا�جلس�العسكري�Tي�مصر�بادر�إ�ى�تعديل�". بالنسبة�لناليست�سيئة�"الجديد�بدستور�جديد�

  .فوز�مر�QRSوليس�شفيق�،�استعدادا��حتمالالرئيس�ا�خلوع�بيد�الدستور�وسحب�ص;حيات�كانت

�Tي�سيناء�وخاصة�ع �مر�QRSوالوضع�uم��Qا�تدهور �-ند�الحدود� سرائيلية�وربط�ا�حللون�بCن�احتمال�فوز

̂�عن Cنا�صرية،�والذي�تم�التعبCوأسفر�عن�مقتل�مواطن�إسرائي0ي�ه�بهجوم�ضد�هدف�إسرائي0ي�صباح�3ثن�

  .ومسلحCن

� �Tي �العسكري �ا�حلل �أحرونوت"ورأى �فيشمانيأل�،"يديعوت ��،كس �الثانية’"أن �ا�صرية برئاسة�’ الجمهورية

... إقليمية�إ�ى�خطوط�مواجهة�دينية�-يل�ومصر�من�خ;فات�سياسية�رئيس�إس;مي،�ستنقل�التوتر�بCن�إسرائ

". ،�xي�حدود�معادية�وحدود�مواجهة3عتياد�ع0ى�حقيقة�أن�حدود�إسرائيل�الجنوبية،�وع0ى�طولها�كلهاعلينا�و 

� �بأn>ا �وصفها Qwال� �سيناء �Tي �ا�سلحة �ا�جموعات �وبCن �الوضع �هذا �بCن �فيشمان �من�"وربط �إجرامي كارتيل

T�̂ي�العالمuق ومقابل�ا�ال�سينفذ�هذا�الكارتيل�"وxي�عبارة�عن�عشائر�بدوية�تسيطر�ع0ى�سيناء،�" وى�وuك�

هناك�عملية�i>ريب�أسلحة�أو�بضائع�أو�مخدرات�أو��تهجمات�ضد�إسرائيل�ومصر�أو�أية�جهة�أخرى،�وليس

̂ه   ".نساء���تمر�ِع�

وجوده�Tي�uرا�QRpا�صرية،�إذ�أن�إسرائيل�لن�تن�>ك�هذا�الكارتيل�يتمتع�بحصانة��جرد�"وأضاف�ا�حلل�أن�

�وا�صري �ا�شكلة، �هذه �معالجة �أجل �من �ا�صرية �مواجهتهو السيادة �يحاولون �" ن �أن �إ�ى ̂ا Cمش� �هذا�ثمة Tي

لكن�مصر�ليست�مهتمة�ببذل�"وتابع�. ���Qتستفيد�من�موقع�الكارتيلبCن�مصر�وحماس�ال�wاوثيق�االصراع�تعاون

 uي�هذه�Tالكارتيل"وأن�هذا�" طراف�البعيدة،�فلد¯>ا�مشاكل�داخليةجهود� "�Qيتعاون�مع�حركات�الجهاد�العالم

  .وجهات�مسلحة�Tي�قطاع�غزة

�العسكري  �اعت�^�ا�حلل �جانÈ>ما �هارئيل�،من �الفلسطينية�،عاموس �الشؤون �س�،ومحلل Tي��،خاروفسأTي

قوات�uمن�ا�صرية�ستكون�م¦>مكة�جدا��حالة�الفوT��Rpي�سيناء�لن�تختفي�قريبا،�«ن"أن�" هآرتس"صحيفة�

̂ى �الوضعTي�محاولة�استقرار�   ".Tي�ا�دن�ا�صرية�الك�

� �أن �ا�حل;ن �"ورأى �واضح �عنوان �لد¯>ا �ليس �أنه �uو�ى �مزدوجة، �مشكلة �تواجه �الهجمات(إسرائيل ) �نفذي

وا�شكلة�الثانية��.جومل�مسؤولية�موثوق�ع0ى�هلجباية�الثمن�منه،�«ن�هجمات�كهذه���يرافقها�إع;ن�تحم

xي�أنه�ع0ى�الرغم�من�التصريحات� سرائيلية�ا�توقعة�بتحميل�مصر�ا�سؤولية�الكاملة�ع0ى�أمن�الحدود،�إ��

̂ة Cدد�القاهرة�بمسدس�خال�من�الذخ<iأن�إسرائيل�."  
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� �صحيفة �Tي �العسكري �حذر�ا�حلل �جانبه ح�،"معاريف"من
َ

�حدود��،عوفر�شيل �عند �كهذه �هجمات �شن من

�سقوطإس �حال �Tي �الشمالية �بشار�uسد�رائيل �السوري �الرئيس �. نظام �أن �ه"وكتب �الذا �النمط نشاط�من

�Tي ̂ة Cكب� �صعوبة �ضدهاإحبا�يشكل �ناجع �فعل �رد �وتنفيذ �هجمات �هذه��.ط �أن �xي �حقيقة �السيئة وuنباء

ورية�بعد�سقوط�إذا�تحولت�س"أنه�وأضاف�". بل�القريب�إ�ى�جÈ>ات�أخرى�أيضاالهجمات�قد�تنتشر�Tي�ا�ستق

̂ي� ̂�واضحة�وأموال،�إيرانية�أو�أخرى،�تش� Cسد�إ�ى�شبه�دولة�تتصارع�ف=>ا�منظمات�مسلحة�لد¯>ا�مصالح�غu

  ".  ف=>ا�عمليات�ضد�إسرائيل،�فإن�الصورة�قد�تتكرر،�وإن�كان�بشكل�مختلف،�Tي�الشمال�أيضا

  !i>ديدات�"تتب��"إسرائيل�

� �Tي �العربية �الشؤون �محلل �"هآرتس"استعرض �بارئيل، �تسفي �" ال�>ديدات"، �إسرائيل �إن �قال Qwي�الT� تأخذها

�. اعتبارها �ا�سلمون " ال�>ديدات"وهذه � خوان �xي �إسرائيل �مصر�،ع0ى �Tي Qالعالم� �الجهاد وحماس��،وخ;يا

�الشمال �Tي �هللا �وحزب �القطاع، �Tي �uخرى �وإيرانوالفصائل �أ. ، �بارئيل �هذه�وأضاف �شأن �من �يقلل �� نه

� �ال�>ديدات �لكن �إسرائيل، �تعظيمها"ع0ى �أجل �من �واحدة �رزمة �Tي �جميعا �لربطها �ضرورة �أية مثل��،��توجد

  ".أن�إيران�تحلق�فوقهماالقول� خوان�ا�سلمCن�مع�ما�يجري�Tي�سيناء،�و ’ i>ديد’الربط�بCن�

� �أن �بارئيل �"وأضاف ̂ة �ف� �Tي �غC^�مسيطر�عليه �إقليما �كانت �سيناء �أيضارئاسة �مبارك Qوق. حس�� عت�فقد

Tي�طابا�وشرم�الشيخ،�وتم�نقل�uسلحة�إ�ى�قطاع�غزة،�واستقرت�خ;يا�تنظيم�القاعدة�Tي�حينذاك�هجمات�

و خوان�ا�سلمون�حصرا�هم�الذين�أدركوا�. Tي�القاهرة’ عنوان’جبل�ه;ل،�وكل�هذا�حدث�عندما�كان�هناك�

� ممثلوهم�إ�ى�زيارة�العشائر�البدوية�وسارع�. هم�أيضا¯>ددأن�سيناء�xي�مركز�¯>دد�ليس�إسرائيل�فقط�وإنما

̂�انية�والرئاسية،�من�أجل�أن�يتعهدوا�أمامهم�بحياة�أفضل�من�تلك�ال�Qwمنحها�لهم�حكم� قبل�3نتخابات�ال�

̂�من�خصمه�شفيق. مبارك Ëحصل�ع0ى�أصوات�أك�QRSورغم�أنه���يوجد�أي�ضمان�بأن�. وكانت�النتيجة�أن�مر

�الذي�فشل� ̂اض�مسبقا�أنه�توجد��إ��أنهفيه�حكم�مبارك،�ينجح� خوان�Tي�ا�كان سيكون�من�الغباء�3ف�

  ".تسخCن�جÈ>ة�سيناءTي�مصلحة�ل�خوان�

ويكفي�. إيران،�ال�Qwتم�ضمها�إ�ى�رزمة�ال�>ديد� س;مي،�ليست�حليفة�ل�خوان�ا�سلمCن"ولفت�بارئيل�إ�ى�أن�

�الش �و3نتقادات �الشيعة، �عن � خوان �قادة �قاله �ما �نسمع �الذي�أن �uسد، �لنظام �إيران �دعم �حول ديدة

،�والخ;فات�العلنية�1982ارتكب�مجزرة�بحق�عشرات��gف�من� خوان�ا�سلمCن�Tي�مدينة�حماة�Tي�العام�

يادة� خوان�Tي�مصر�وق... هللا،�لنفهم�مدى�العداوة�بCن�هذه�ا�راكز�بCن� خوان�Tي�سورية�ومصر�وبCن�حزب

  ".يادة� يرانية،�ال�Qwادعت�أن�الثورة�Tي�مصر�xي�ثورة�دينية�ع0ى�الطراز� يرانينفي�أقوال�القسارعت�إ�ى�

� �أن �ا�حلل �العا�ية"وأضاف �الصهيونية �الرابطة �Tي �أعضاء �ا�سلمCن � خوان ���يجعل �هذا �كانوا�ف ،كل لقد

�سياسي �خصما �العنيف�،وأيديولوجيا�اوسيبقون �وال�>ديد �الخصومة �بCن �هائل �فرق �يوجد �وأنه� ،لكن خاصة
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منذ�بداية�الثورة���يمكن�أن�تجد�تصريحات�علنية�من�جانب�قيادة� خوان�تدعو�إ�ى�الحرب�ضد�إسرائيل�أو�

  ".بل�ع0ى�العكس�،التنكر��تفاقية�الس;م

� �أن �إ�ى �بارئيل � خوان�"وخلص �مؤيدي �بCن �مصر�منقسمة �أن �ع0ى �تدل �الرئاسية �3نتخابات Qwجول� نتائج

�. ومعارض=>م �وقوi>م �إذ�أن �النتائج، �تظهره �يبدو�مما �ما �أصغر�ع0ى �صّوتالحقيقية �الناخبCن �من لهم��قسما

�القديم �النظام ̂�ممثل �يعت� �الذي �. احتجاجا�ضد�شفيق، �الجيش �قيادة �كلم�>ا�) ا�صري (كما�أن �بعد لم�تقل

̂ة Cخu .مور�و  نستبق�مع�ذلك�فنحنuديدا<iآخر�نتب���." 
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