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، وذلك على النوو 2102 بريلأ 8و 2الفترة بين  التي شهدتهامه  التووتات اإلقليمي  أل ًايتناول التقرير عرض

 التالي:

 المستوي األول: حدث األسبوع:

 سيناريومهات المستقبلو األجنو صراعات  :فلسطين

القضي  الفلسطيني  قضي  مووري ، ومهي األمه  من بين القضايا العربي ، والتي تتأثر بالتغيرات والتطورات 

نت األحداث التي تودث في العديد من الساحات حتى لو كانت الساح  بعيدة جغرافيا، فكيف يكون األمر إذا كا

 الكبيرة تجري في الداخل الفلسطيني وكذلك في العمق اتاستراتيجي لفلسطين "مصر"؟

لذا تا يمكن تجامهل ان ما يجري في الساح  العربي  عبارة عن زلزال كبير، وتطور تاريخي خطير حول نظرة 

القطري  والقومي ، وعلى  المنطق  اإلقليمي  عمومًا والعربي  توديدًا على مختلف القضايا والهموم العربي 

حول مستقبل القضي    و إقليميأ  تا يمكن الوديث عن وجود رؤي  عربيكما  .رأسها قضي  فلسطين

، ي داخلالانشغال األنظم  العربي  واإلقليمي  بصراعاتها  الفلسطيني ؛ وذلك يرجع للعديد من األسباب أمهمها:
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، وتطورات األوضاع بالنسب  للقوى الدولي  وخاص  روسيا العربي –اإلقليمي ؛ والعربي   –الصراعات اإلقليمي  و

 اتاتوادي  وتورطها في سوريا، والوتايات المتودة المشغول  بانتخاباتها الرئاسي .

 

  :الفلسطيني للقضي  الصهيوني الرؤي  أوتًا: 

ن وأن أقصى ما ُيمك لمستقبل القضي  الفلسطيني ؛ تتلخص في إدارة الصراع تا حله.الكيان الصهيوني رؤي  

إلدارة شئونه  المدني ؛ مع اإلبقاء على  مودودللفلسطينيين مهو حك  ذاتي  الكيان الصهيونيمنوه يأن 

 رفض إقام  دول  فلسطيني ، بل إن بعضي الكيان الصهيونيالسيطرة األمني  والتبعي  اتاقتصادي  بيدمها، ف

 تطويع الفلسطينيين بشتى الطرق، وتسعى لسطينينكر وجود الشعب الفلت التيارات السياسي  الصهيوني 

 لما يرونه الوضع القائ .للتسلي  والقبول 

في تهدئ  الجبه  الفلسطيني  من  الكيان الصهيونيرغب يفي ظل المتغيرات اإلقليمي ؛ ربما ولكن اليوم و

الفلسطيني السابق و توقيع اتفاقي  سالم على غرار ما حدث مع الرئيس مع حماس أ  هدنلخالل التوصل 

كأمه  تاعب على الساح   نفسهتثبيت إلى  وذلك بهدف التفرغ الكامل للساح  اإلقليمي  وصوتا ياسر عرفات.

تستطيع فرض الولول التي ترغب بها لمستقبل القضي  الفلسطيني  وكذلك التدخل في ومعها  ،اإلقليمي 

 العراق على وجه الخصوص.رس  الخارط  السياسي  للمنطق  اإلقليمي  كمصر وسوريا و

 :الصهيوني ومهنا تبرز مجموع  من السيناريومهات واإلجراءات 

جانب قطاع غزة وجزء من أراضي إلى  إقام  حك  ذاتي فلسطيني وذلك على بقايا أراضي الضف  الغربي ـ 0

من حال  اتانقسام الفلسطيني في اتاستفراد في الضف  وغزة  ًاسيناء وفقا لمشروع "غيورا ايالند". مستفيد

 بقيادة السيسي الواليمن النظام المصري  الكيان الصهيونيعالق  إلى  وجعله  قضيتين منعزلتين. إضاف 

 والذي يمكن ان يقبل بتمديد قطاع غزة جغرافيا نوو سيناء وتوطين الالجئين الفلسطينيين. 

فقط؛ بمعني بعد فترة زمني  معين  ونجاح توطين الالجئين الفلسطينيين في  مرحل  انتقالي ب البدء ـ2

بعد سنوات وكمرحل  ثاني  في مهجم  استيطاني   الكيان الصهيوني يعملن وأسيناء وبعض سكان غزة أيضا. 

لى إ الوجود الفلسطيني مع ض  فتات أراضي الغربي  المتبقي   تصفيعلى خري على أراضي الضف  الغربي  أ

على تبقي دول  فلسطين المتوقع ؛ دول  منزوع   (قطاع غزة وجزء من سيناء)األردن. لتصبح فلسطين 

لى إ العسكري  في سيناء األمريكي والقاعدة  الكيان الصهيونيالسالح وتوت سلط  حك  ذاتي، تراقبها مصر و

 جانب قوات دولي  تابع  لألم  المتودة.
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 :الفلسطيني  مواقف القوىثانيًا: 

رؤي  لى إ السلط  الفلسطيني  بصورة تكتيكي  تفتقر ةسدإلى  هات فلسطيني  تطمح للوصولبمهناك ثالث ج

 استراتيجي  حقيق  واألطراف الثالث مهي:

 

 :مومود عباسالسلط  برئاس   ـ0

نها أوالمنظوم  اإلقليمي  ب إلى الكيان الصهيوني ن تقدم نفسهاأالسلط  الفلسطيني  في رام اهلل تواول 

؛ من خالل تأكيداته  المتكررة الكيان الصهيونيعلى قيادة الشعب الفلسطيني، وحماي  السالم مع  األقدر

 إلى "مقدس". إضاف  الصهيوني  األمنن التنسيق األمني المتواصل مع أجهزة أبأنه  ضد الكفاح المسلح. و

  السلطجانب الجهود التي تبذلها إلى  أي مهجمات فدائي  لمقاومين فلسطينيين؛ إلجهاضالمتكررة  امواوتاته

 و األجنتفكيك أقوى بسلط  رام اهلل  قامتاتانتفاض  المشتعل  في القدس والضف  الغربي . كما  إخمادفي 

الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات  اسسهأي ت" والف  الغربي  "كتائب شهداء األقصىالعسكري  في الض

 سير مروان البرغوتي. واأل

ى إل من توركات مومود عباس في الموافل الدولي  بهدف الوصولقابل ينزعج الكيان الصهيوني لكن في الم

يا والذي يتعارض مع صهيونم؛ ومهو المرفوض 0621اعتراف بالدول  الفلسطيني  على األراضي الموتل  عام 

باس حد رجاتات عأبقبل يمن الممكن ان الكيان الصهيوني فإن  مخططاته المستقبلي  للدول  الفلسطيني . لذا

و في أم. 0621لخالفته مقابل تعهد بعدم التورك في الموافل الدولي  والمطالب  بدول  فلسطيني  على حدود 

 دحالن. أون يكون سقفه اقل ما تطلبه حماس أاتفاق مع عباس شريطه الكيان الصهيوني إلى  حال توصل

 

 مومد دحالنفريق ثانيًا: 

على الساح  الفلسطيني ؛ خصوصا بعد    يدرك مدى نفوذهجهود دحالن الداخلي  واإلقليمي  والدولي  المتابع ل

الغ من ، البفتح"“لـ لقيادّي الفتواوّي عضو الّلجن  المركزّي  السابق دحالن )االمشاركات اإلقليمّي  والدولّي  ل

ر، تا سّيما أّن بعض مهذه المشاركات ليست بصورة ملووظ ، أكثر من أّي قيادّي فلسطينّي آخ (عامًا 55 العمر

 ، ومن ذلك:وثيق  الصل  بالموضوع الفلسطينّي
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 اتفاق، توّدثت مجّل  "نيوزويك" عن دور كبير قام به دحالن في 2105في نيسان/أبريل من عام  -

  .2105مشروع سّد الّنهض  بين مصر وإثيوبيا والسودان في آذار/مارس من عام 

ألقى دحالن مواضرة في مؤتمر أمنّي ببروكسل برعاي  حلف ، 2105/نوفمبر تشرين الثاني 08في  -

 الناتو، مهاج  خاللها الوركات اإلسالمّي ، واّته  تركيا بدع  تنظي  الدول  اإلسالمّي . 

ظهر دحالن في اجتماع يترأسه الرئيس الروسّي فالديمير ، 2105كانون األّول/ديسمبر من عام  02في  -

 قاف  العالمّي التابع لليونيسكو.ت بطرسبرغ الروسّي ، خالل افتتاح منتدى الثبوتين بمدين  سان

، توّدثت مجل  " الوياة الوقيقي " التركي  عن مخّطط انقالبيّ متعّدد 2102 كانون الثاني/يناير 06في  -

ران، يا وإيالجنسّيات ضدّ الرئيس التركيّ رجب طّيب أردوغان، تقوده اإلمارات العربّي  المّتودة بدع  روس

 .وبإشراف دحالن

في مؤتمر تأسيس حزب "الغّد السورّي" المعارض برئاس   2102آذار/مارس  01شارك موّمد دحالن في  -

 متوّدث باس  الوزب، دحالن لجهوده البارزة في حّل األزم  السورّي . الأحمد الجربا في القامهرة، وشكر 

مع دع  واضح  .1كثير من قادة الدول العربّي  والعالمّي  يتمتع بتأثير ونفوذ واضح بينن دحالن أومهذا يعني 

حظوظه في الوصول لمواقع قيادي  فلسطيني  كبيرة متقّدم  على ومهو ما يرفع  ،واألردن واإلماراتمصر من 

عنه، فقد قدم دحالن نفسه كقيادي ورجل أمني قوي الكيان الصهيوني  غيره، خاص  وان دحالن يوظى برضى

شباب فتح، بعض فترة وجودة في قيادة السلط  الفلسطيني ، فضاًل عن وجود قبول لدحالن في أوساط 

خصوصًا في غّزة، وامتالكه عالقات قوّي  مع رموز فلسطينّي  مثل مروان البرغوثي عضو اللجن  المركزي  

عاما، وسالم فّياض رئيس الوكوم  الفلسطيني  السابق، وأعضاء  01منذ يوني الكيان الصه لفتح، المعتقل في

 .(2)المركزّي  لفتحفي الّلجن  

على مؤيديه ومناصريه المنتشرين في مختلف األقطار العربّي ، تاسيما لدحالن  يدع  ذلك الدع  المالي الكبير

 "المشاريع الخيري " توت واجه دن ولبنان، داخل األراضي الفلسطيني  وبين الالجئين الفلسطينيين في األر

ومن ناحي  ثاني  القبول اإلقليمي  ، مهذا من ناحي ،بأموال إماراتي ، بهدف كسب نفوذ له بين الفلسطينيين

مصريا وسعوديا عسكريا ا وصهيوني دعمًاومهو ما يلقي  "المسلمين اإلخوان"يرفع شعار موارب   هنأخاص  وبه 

 .ماراتيًاإو

                                  
  لرابط، موقع المينتور ، ا6102-4-5م، تاريخ الزيارة 6102-4-4( عدنان أبو عامر، تاريخ اإلصدار 1)
أن يصبح دحالن الرئيس الفلسطيني القادم، ألنه براغماتي  6102يناير  02األسبق "يوسي بيلين"، قد توقع يوم  الصهيونيلكيان وزير الخارجية ا كان نائب (2)

 .ذكي، ويجد نفسه مهيأ لخالفة عباس

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/03/fatah-leader-dahlan-regional-international-role.html#ixzz44vB20Ge7
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/2016/03/fatah-leader-dahlan-regional-international-role.html#ixzz44vB20Ge7
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 :ك  حماسثالثًا: حر

 ذلك: ، ومنالكيان الصهيونيتعددت التصريوات التي تشير تاحتماتات قبول حماس بهدن  طويل  مع 

م. مع عدم 0621ن حماس تقبل بدول  فلسطيني  على حدود عام أ: بCNNمشعل لقناة خالد تصريح ـ 0

 .3الكيان الصهيونياتاعتراف في 

وثيق  األسرى تتودث عن دول  ، رغ  أن ببرنامج وثيق  األسرىعالن القيادي خليل الوي  بقبول حركته ـ إ2

تؤكد على أمهمي  حماي  وتعزيز السلط  الوطني  الفلسطيني  كما  م.0621راضي عام أفلسطيني  في 

 .4باعتبارمها نواة الدول  القادم 

ن حركته قد تجد أ مبينا "غير مورم "الكيان الصهيوني  ن المفاوضات معأ بو مرزوقأتصريح القيادي موسى ـ 1

 .5الكيان الصهيونينفسها مضطرة للتفاوض مع 

مصر ول  يفصح عن إلى  التقارب المصري الومساوي مؤخرًا؛ بعد قيام وفد من الورك  بالقيام بزيارةـ 1

 فووامها؛ ومواول  اختزالها في ملف المصالو  الفلسطيني  فقط.

ده الوك  سإلى  الفلسطيني  ونجاحه في الوصولخشي  حرك  حماس من انفراد دحالن في حك  السلط  ـ 5

 . (6) اإلقليميمن خالل الدع  

 :األتي مفاوض  حرك  حماس لألسباب إلى  من الممكن ان تلجاالكيان الصهيوني  لنجد مهنا ان

 

 خالصات:

 :استنادًا للمؤشرات السابق ، يمكن القول بتعدد السيناريومهات المطروح  حاليًا

 ن تكونأتاتفاقي  أكبر؛ وينتهي ب الكيان الصهيوني وحرك  حماس يكون تمهيد بينمهدن  طويل   اتفاق-0

الظهير قناع إفي كبيرة لدى الجانبين  اتصعوب لكن مهناكفتح في العملي  السلمي . ل حماس مهي البديل

 السياسي لكل منهما بمثل مهذا التوول، حال الدفع باتجامهه.

                                  
 . الرابطم، 6102-4-5م، تاريخ الزيارة 6106-00-65أرشيف موقع قناة المنار، تاريخ اإلصدار ( 3)
  لرابط م، ا6102-4-5م، تاريخ الزيارة 6102-4-4شبكة نوي ، مقال لحسن عصفور، تاريخ اإلصدار ( 4)
 .  الرابطم، 6102-4-5م، تاريخ الزيارة 6104-9-00اإلصدار  محرمة، تاريخغير  إسرائيلمرزوق: المفاوضات مع  أبو العربي،القدس ( 5)
م، وهي فرصة 0990التي عاشتها منظمة التحرير عام  تشبه األزمة 6102ن الضائقة التي تعيشه حركة حماس اليوم أ "يوسي بيلين"صرح في المقابل ( 6)

  الرابط.، 6102-4-5، تاريخ الزيارة 6102-4-4مقال ليوسي بيلين،  هيوم،إسرائيل . أنظر: للتوقيع معها على اتفاق سياسي

http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=356661
http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=356661
http://nawa.ps/arabic/?Action=Details&ID=27084
http://nawa.ps/arabic/?Action=Details&ID=27084
http://www.alquds.co.uk/?p=219464
http://www.alquds.co.uk/?p=219464
http://www.israelhayom.co.il/opinion/370017
http://www.israelhayom.co.il/opinion/370017
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  لى قيام منطقإ، تقضي الكيان الصهيونيفترة زمني  مودودة مع لسلط  وتوقيعه اتفاقي  لادحالن ـ تولي 2

 الفلسطيني .لألراضي الواقع  توت سيطرة السلط  حك  ذاتي 

مني  فقط بعيدة عن أي أسلط  بويث تقبل ببقائه ك كيان الصهيونيللتنازتات تقدي  سلط  رام اهلل ـ 1

 سياسي . أمهداف أوطموح 

ين؛ بين حماس ودحالن يوافظ على طموح الطرفو تقارب أ؛   رام اهللحماس وسلط ما بين تقارب ـ حدوث1

لكيان لاألفضل مهذا البديل يكون في توديد مهوي  الرئيس القادم. وربما  خاص  ان حماس سيكون لها دور مهام

 .معال  مستقبل الدول  الفلسطيني توديد  ألنه سيسامه  في تأثيره فى ،الصهيوني

الفلسطيني  أن تعيد النظر وتقرأ التاريخ، وتدرك أن مختلف القوى على فرض ومهذه السيناريومهات وغيرمها ت

الول الوحيد تانتزاع الوقوق وإقام  دول  فلسطيني  مهو توحيد الصف ومزاوج  العمل السياسي بالعمل 

اإلقليمي  رمهين  لمواقف نفسها  تتركالورب". وأتا إلى  على قاعدة: "من أراد السالم يجب أن يستعد المقاوم

 والدولي .

 

 المستوي الثاني: التطورات اإلقليمي 

 :تطورات المشهد اإلسرائيلي: أوتًا

 ) المصدر(. مناورة بوري  ضخم  للجيش اإلسرائيلي في البور األحمر

 يل(إسرائ أوفتايمز )المنطق . جنرال يوذر: التفوق العسكري اإلسرائيلي في خطر مع تدفق األسلو  على 

 إسرائيل( أوف) تايمز . ”كوتانو ”حزبأنباء عن انضمام إيلي يشاي إلى 

 

 :اإلسرائيلي  دتاتات التطورات

وحاكى مهجوما مركبا ضد إسرائيل يشمل  األحمر وقدنهت القوات البوري  اإلسرائيلي ، تمرينا ضخما في البور أ

إطالق صواريخ مضادة للدبابات، وإطالق قذائف من شبه جزيرة سيناء إلى إيالت، وبعدمها اختطاف سفين  

وشاركت قوات كبيرة تابع  لسالح  .مدني  قرب مدين  إيالت من قبل عناصر تابع  لتنظي  الدول  اإلسالمي 

ات تابع  للكوماندوس اإلسرائيلي، والتي تولت مهم  تخليص الرمهائن من البوري  في التمرين، بما في ذلك قو

 .السفين  المختطف ، وتقدي  المساعدة الطبي  لجرحى في المكان، جّراء تبادل إطالق نار مع عناصر إرمهابي 

http://www.al-masdar.net/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A/
http://www.al-masdar.net/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
http://ar.timesofisrael.com/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%83%D9%88%D9%84/
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  أن تنظيمهذه التدريبات إلى عدة احتماتات وتفسيرات، من وجه  نظر المراقبين والموللين، منها: وتشير 

لدي أجهزة  إنذاروصول وخذ في التطور وأن الجيش المصري بدأ يفقد السيطرة في الميدان. الدول  في سيناء آ

 توضيراتأو أن مهناك الصهيوني  عن وجود تهديدات للسفن اإلسرائيلي  التي تسير عبر البور األحمر.  األمن

جل شن أحدودمها بالكامل من  إغالقفي  عسكري  مصري  إسرائيلي  أمريكي  سعودي  وربما يكون لوماس دوراً 

 مهجوم موسع ضد تنظي  الدول  في سيناء.

بعد وجود  األوسط؛رغب  إسرائيل في استعراض قوتها في منطق  الشرق ، األخرىومن بين التفسيرات 

ًا ، وأيضوسطخطر فقدان إسرائيل تفوقها العسكري في خض  سباق التسلح في الشرق األتوذيرات توذر من 

بان الخطر قد بات يشكل تهديدا  إشعارمهاإسرائيل في الوصول على زيادة الدع  األمريكي لها من خالل  رغب 

دات السنوي  من الوتايات دوتار من المساع اتمليار 1حوالي على توصل  إسرائيلن أحقيقيا إلسرائيل، علما 

. فوق العسكري النوعي على أعدائهامليار دوتار سنويا للوفاظ على الت 5لتصل إلى  تهاطلبت زياد؛ والمتودة

رغب  النظام المصري في مساعده نتنيامهو في اتانتخابات اإلسرائيلي  القادم  من خالل اإلشارة بان مصر و

ترتبط بعالقات إسرائيلي  مميزه كمؤشر لنجاح السياس  الخارجي  اإلسرائيلي  في فترة نتنيامهو؛ خاص  في 

ومهذا يعني ان حزب  كولون،موشي   رئاس توت  "كوتانو"شاي إلى حزب انضمام إيلي ي أنباءظل الوديث عن 

ستقبال تشكيل الوكوم  وبعيدا ممما يسهل عليه   مقعد، 20مقعد مقابل  25 إلىكوتانو سوف يزيد أسهمه "

 .نتنيامهوعن 

 

 :المشهد اليمنيتطورات : ثانيًا

 CNN) للرئيس وأحمد بن دغر رئيسا للوزراءليمن: مهادي يقرر إقال  بواح وتعيين علي موسن األحمر نائبا ا

 العربي (

منصبي رئيس الوزراء بواح من موفوظ خالد  للسيد، اليمني عبدربه منصور مهادي الرئيس  قالإأسباب من بين 

الوكوم  خالل الفترة اإلخفاق الذي رافق أداء ، خلفا لهالدكتور أحمد عبيد بن دغر الرئيس وتعيين ونائب 

أن الوضع في العاصم  المؤقت  )عدن( ل  يشهد أي كما ؛ بوادر الخالف بينه وبين مهاديوظهور الماضي . 

فا مودودا في اليمن قياسا مع استبعاد بواح الموالي لإلمارات والتي كان لها موقوكذلك  استقرار في وتايته.

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/04/yemen-new-prime-minister-and-vice-president
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/04/yemen-new-prime-minister-and-vice-president
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 يهتوجفالهدف الفريق الركن علي موسن األحمر في منصب نائب الرئيس، ما فيما يتعلق بتعين أ السعودي .

 .قائد عسكريكالفريق علي موسن األحمر وقوة  ةضرب  لعلي عبد اهلل صالح من خالل خبر

ت رة في الكويسياسي  مع اقتراب المفاوضات المقرفي إطار تسوي  مهذه التعيينات يبقي من المرجح ان تكون و

إضاف   .من جه  وبين الووثيين والرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح من جه  ثاني  يمني بين الوكوم  ال

في حال ه في منصبه ئمن جديد بهدف الوفاظ على بقاصدارة المشهد رغب  الرئيس اليمني في ترتيب  إلى

 .السياسياح  مهادي من المشهد أصرت القوى الوطني  على إز

شمل عددا من الوقائب الوزاري ، بينها "، تدغر"قرارات بتعديل واسع في حكوم   ن تكون مهناكأمن المتوقع و

اإلقال  لن تا انه من المتوقع ان يكون لبواح موقف من إقالته وأن تداعيات إ .وزارات الداخلي  واإلعالم والصو 

تظهر سريعًا بل سيكون لها أثر سينعكس على الوضع في بعض الموافظات ولو بشكل غير مباشر حيث أن 

 والدولي . اإلقليمي بواح له حضوره وارتباطاته 

 

 :اإليرانيتطورات المشهد  ًا:ثالث

 ()المسل  يلغي زيارته إلى النمسا ألسباب أمني ، كما )عين العراق نيوز( يلغي زيارته للعراق اإليرانيالرئيس 

األسباب الوقيقي ، التي تقف وراء قرار الرئيس اإليراني حسن روحاني، بإلغاء زيارته  حول التفسيرات تعددت

وصول إنذارات حقيق  قد تهدد حياة الرئيس اإليراني في النمسا القول بومن ذلك:  الرسمي  األولى إلى النمسا،

ل انطالق طائرة الرئيس اإليراني أن قرار إلغاء الزيارة جاء في الدقائق األخيرة قبيـ وما يؤكد مهذا اتاحتمال مهو 

خروج بعض المظامهرات التي ينظمها السلطات النمساوي  تصاريح ل مهو منح لغاءاإلسبب ، أو أن إلى فيينا

 جماع  خلق اإليراني . مثل  للنظام اإليراني منامهضون

 

 

http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=54869
http://aynaliraqnews.com/index.php?aa=news&id22=54869
http://www.almoslim.net/node/252986

