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تسريبات تكشف عن تحركات إماراتية- إسرائيلية لتخريب المصالحة الخليجية

لندن ـ”القدس العر�”: تتحرك اإلمارات بالتنسيق والتعاون مع إسرائيل لنسف جهود المصالحة

الخليجية، وتعكير صفو العالقات بين قطر والسعودية وتعميق الشرخ مع البحرين، وفق

معلومات وتسريبات�

واطلعت “القدس العر�” ع� تقارير تكشف عن تحركات اإلمارات وسلطات االحتالل وتنسيق

جهودهما، لتقويض المصالحة الخليجية ال� تمت � قمة العال ال� احتضنتها المملكة العربية

السعودية مطلع عام 2021.

ونشر موقع “إمارات ليكس”، الذي يعرف نفسه بأنه “منصة إعالمية متخصصة � نشر فضائح

ً عما قال إنها “وحدة سرية مشتركة بين اإلمارات وإسرائيل لتقويض اإلمارات وجرائمها”، تقريرا

المصالحة الخليجية”�

وجاء � التقرير أن “مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت عن تشكيل اإلمارات وإسرائيل حديثاً وحدة

سرية مشتركة تهدف إ� تقويض اتفاق المصالحة الخليجية الذي جرى توقيعه مطلع العام

الما�، وإثارة الخالفات بين دول الخليج”�



وقالت المصادر لـ”إمارات ليكس” إن “الوحدة المشكلة تم االتفاق عليها بين مستشار األمن الوط�

طحنون بن زايد وكبار المسؤولين األمنيين � إسرائيل � ظل رغبة مشتركة � العبث بالساحة

الخليجية”�

وأشار التقرير إ� أن “اإلمارات وإسرائيل تعتبران أن التقارب السعودي القطري يضر بمصالحهما،

ويؤخر دفع وتيرة التطبيع العل� مع الرياض، ما يدفعهما لزرع بذور الشقاق بين الدوحة

والمملكة”�

وتشمل الخطة المتفق عليها، وفق تلك التسريبات، “شن حمالت إعالمية للتحريض ع� قطر

واستفزاز السعودية عبر اإلساءة إ� مواقف الدوحة مع تكثيف النشاط ع� حسابات التواصل

االجتما� لخدمة ذلك”�

وذكر التقرير أنه مؤخرا “نشرت حسابات إسرائيلية وإماراتية مقاطع فيديو مركبة ألحداث

وتصريحات سابقة تهدف إ� إعادة إثارة الجدل بشأن العالقات السعودية القطرية”�

ورصد التقرير “ما نشره الصحا� اإلسرائي� إيدي كوهين لمقطع فيديو قديم لألمير بندر بن

سلطان يهاجم فيه قطر ويصفها بالدولة الهامشية، وهو ما عملت المواقع والمنصات اإلماراتية

ع� الترويج له فوراً”�

وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا � يناير/كانون الثا� من العام

الما� بيان القمة الخليجية الـ41، ال� عقدت � محافظة العال بالسعودية، من أجل �

صفحة الخالف الخليجي والتأكيد ع� احترام مبادئ حسن الجوار�

أبوظ� تتحرك عبر القاهرة

ومؤخرا، اجتمع قادة كل من اإلمارات واألردن والعراق ومصر والبحرين � مدينة العلمين

المصرية، بغية إطالق قطب ينفذ أجندة أبوظ� � المنطقة�

ووفق البيان الرسمي لالجتماع، بحث القادة مختلف جوانب التعاون وقضايا وتطورات إقليمية

ودولية�

أشار التقرير إ� أن اإلمارات وإسرائيل تعتبران أن التقارب السعودي القطري يضر

بمصالحهما، ويؤخر دفع وتيرة التطبيع العل� مع الرياض
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البريد اإللكترو� *االسم *

ً لتحقيق مقاربات اإلمارات، والمساهمة � لكن المصادر أشارت إ� أن االجتماع يهدف أساسا

تنفيذ أجنداتها، ومنها خدمة المخططات اإلسرائيلية�

إفشال مسا� التطبيع

ومؤخرا، كشفت مصادر مختلفة عن إفشال سلطنة ُعمان قرار فتح السعودية األجواء أمام

طائرات االحتالل�

وكشف تقرير إسرائي� أن فتح األجواء السعودية أمام الطائرات المدنية اإلسرائيلية ال يمكن

االستفادة منه � هذا الوقت � تقصير مسافة الطيران مع العديد من الدول، بسبب سلطنة

ُعمان�

قمة العالقطرالمصالحة الخليجيةالتطبيع مع إسرائيلاإلمارات

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق
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Hmzأغسطس 24, 2022 الساعة 8:30 م

العالم كله يعلم لكن من يتجرأ ليوقف السرطان المسلط ع� البشرية

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 9:33 مإبسا الشيخ

ماذا تستفيد اإلمارات من هكذا الخبث

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 11:46 مميساء فلسطين

تستفيد بأن تب� � الالعب الوحيد � المنطقة الذي يصول ويجول ويسرق البترول والغاز � العراق وسوريا واليمن

وليبيا ��

أغسطس 24, 2022 الساعة 10:52 مكريم

انها قمة الوقاحة والخبث � ورثة بن زايد .

لعنة هللا ع� الظالمين،

رد

أغسطس 25, 2022 الساعة 12:34 صأيمن السجلما�

كالم ال أساس له من الصحة،وح� لو كانت هناك مشاورات إسرائيلية إماراتية لإليقاع بين قطر والسعودية فإن أميركا لن

تسمح بذلك،فبعد مجيء بايدن أصبحت قطر حليفا إستراتيجيا لولشنطن وللناتو خارج الحلف األطل� وهذه رسالة لكل

متربص بالدوحة بأن الحصار والمقاطعة ال� تعرضت لها سابقا لن تتكرر مرة أخرى،كما أن محمد بن سلمان ليس من

السذاجة أن يساير أبو ظ� � حماقاتها وتفاهاتها ال� لن تجلب لها إال الخيبة والندم�

رد

أغسطس 25, 2022 الساعة 8:50 صآدم

نجح الكيان الصهيوي� � اختراق الخليج العر�،، والدليل هو التطبيع والعالقات االمنية واالقتصادية الحميمة مع بعض

هذه الدول,, االختراق الصهيو� قد بدأ فعال،،، ولهدف منه خراب كل الخليج وكل العالم العر�,,,, االن وبعد انكشاف

المستور بعد عقود ، فان المؤامرة � مرحلة متقدمة والهدف منها بث البلبلة والفتنة خاصة بين نظام االمارات والدول

الخليجية والعربية الغراقها ح� قمة رأسها � وحل الفتنة، ح� ال تخرح من التحالف الصهيو� وتب� بؤرة عميقة

لالختراق والفتنة,,, ستب� االمارات هدف التشويه الصهيو� ، ومركز الخالفات � الخليج,, فهدف الصهيونية ليس الصداقة

او التحالف مع اي عر� تعتبره اقل مرتبة من الحيوانات,, وانما تدمير العرب وهزيمتهم ع� جميع المستويات ح� يبقوا

راكعين امام الهيمنة الصهيونية � المنطقة,,,,,

رد
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