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منذ 15 ساعة

إسرائيل تكشف عن “عالقات سرية” مع دول عربية وتبرم اتفاقيات جديدة
مع اإلمارات

غزة- “القدس العر�”: كشفت دولة االحتالل عن إجراء “اتصاالت سرية” مع عدة دول عربية ال

تقيم معها عالقات دبلوماسية، فيما واصلت دول التطبيع عقد اجتماعات جديدة بمشاركة وزراء

إسرائيليين، نجم عنها توقيع اتفاقيات اقتصادية وأمنية�

و� هذا السياق، كشف وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائي� عيساوي فريج، أن هناك الكثير من البلدان

العربية ال� لها عالقات سرية مع إسرائيل�

وأضاف � تصريحات نقلتها قناة “i24news” اإلسرائيلية: “لدينا بالفعل عالقات معها، لكننا نفّضل

أال تكون العالقة � الخفاء”�

وكان الوزير اإلسرائي� يشير إ� أن هذه الدول العربية، تطلب � هذا الوقت أن تكون عالقتها مع

إسرائيل غير معلنة، ع� غرار الدول العربية ال� طبعت عالقتها مؤخرا و� اإلمارات والبحرين

والسودان والمغرب�
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 وزعم الوزير اإلسرائي�، أن دول المنطقة “تتقاسم مع إسرائيل تهديدات مماثلة بسبب موقعها”،

وقال: “هذا هو السبب � أن هدفنا وغايتنا كيفية التوحد لمحاربة اإلرهاب ليكون لدينا شرق أوسط

جديد”�

ووصف فريج عيساوي اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم “اتفاقيات أبراهام” بـ”اإلنجاز الكبير”�

والجدير ذكره أنه � إطار عمليات التطبيع مع دولة االحتالل، أشركت اإلمارات دولة االحتالل �

اجتماعات “التخالف األم� الدو�”، الذي عقد � د�، بمشاركة عدة دول عربية وإسالمية

وأوروبية�

وذكرت قناة “i24news” اإلسرائيلية، أن “التحالف األم� الدو�” عقد اجتماعا وزاريا رابعا � د�،

بمشاركة 11 دولة � اإلمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسنغال،

وسنغافورة، وسلوفاكيا، إ� جانب هولندا ال� انضمت لهذا التحالف�

وأوضحت أن التحالف “بحث تعزيز جهود مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية

ومحاربة التطرف والراديكالية بجميع أشكالها”�

كما بحث االجتماع مستجدات عمل لجان التحالف ونتائج التمرين االفترا� األخير، والذي

تضمن مواجهة طائرة مسيرة ع� مطار مدينة افتراضية، والذي يعد األول من نوعه عالميا�

هذا وقد اعتمد االجتماع مشاريع ومبادرات مستقبلية تستهدف � مجملها تعزيز أمن وسالمة

الدول األعضاء بما يتوافق مع مصالحها�

يشار إ� أن اإلمارات و� إطار توسيع اتفاقية التطبيع الموقعة مع دولة االحتالل، أبرمت اتفاق

جديد بشأن التعاون � مجال النقل البحري، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة االستراتيجية�

وقع المذكرة وزير الطاقة والبنية التحتية اإلمارا� فرج فارس المزرو�، ووزيرة النقل لدى االحتالل

ميراف ميخائيل�

وتهدف االتفاقية إ� تعزيز التعاون بين اإلمارات واالحتالل � مجال النقل، وخاصة البحري منه،

ووضع خريطة طريق للعمل المستقب�، إضافة إ� تبادل الخبرة والمعرفة بما يخدم التوجهات

المستقبلية للخمسين عاما المقبلة�
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البريد اإللكترو� *االسم *

وتزعم اإلمارات أن مثل هذه الشراكات، لها أهمية � دعم مستهدفاتها المستقبلية، عبر مواصلة

العمل لتنفيذ شراكات قادرة ع� تعزيز مستقبل النقل بما يتما� مع أهداف مئوية اإلمارات

.2071

اإلماراتاتفاقيات التطبيع مع إسرائيلإسرائيل

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

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

التعليق

إرسال التعليق
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ولو كل العرب تواطؤا مع العدو وهذا لن يحدث النه هنالك شرفاء�فلن ينام العدو بسالم بوجود المجاهدين � اكناف بيت

المقدس�

رد
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هههههههه عالقة سرية مع بعض العرب،� ولكن مما يخ� هؤالء من غضب شعوبهم الذين يكرهون دويلة إسرائيل

المحتلة ألرض فلسطين ال� تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم بغير وجه حق
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