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 لقاءات أبو ظبي,, سعي لتحالف أميركي إسرائيلي إماراتي

  

 2222\9\2                 الجديد العربي           النعامي صالح

 اإلسرائيلية، التصريحات بعض عكستها التي االستعالء لمظاهر اإلماراتيين المسؤولين ارتياح عدم تأكيده من الرغم على

 أجراها التي اللقاءات أعقاب في تكرس الذي العام االنطباع إنّ  العبري،" ولال" لموقع السياسي المعلّق رافيد، باراك قال

 األمني الجانبين على يركز ثالثي، تحالف بتدشين معنية أبوظبي أنّ  اإلمارات ممثلي مع واألميركي اإلسرائيلي الوفدان

 .فقط إيران يستهدف وال والعسكري،

 

 أبوظبي، إلى واألميركي اإلسرائيلي الوفدين زيارة بتغطية قام الذي رافيد، لفت األربعاء، اليوم الموقع، نشره تعليق وفي

 أبيب، وتل أبوظبي في سفارتين فتح ذلك وضمن سريع، بشكل إسرائيل مع العالقة بتطوير معنيون اإلماراتيين أنّ  إلى

 على اإلمارات حرصت االتفاق، عن اإلعالن منذ أنه إلى مشيرا   الجاري، العام نهاية قبل مباشرة جوية رحالت وتنظيم

 ."العناق من هجمة" بأنه إسرائيل تجاه اإلماراتي السلوك واصفا   أبيب، تل مع العالقة إشهار

 

 وتغطية أبوظبي إلى اإلسرائيلي الوفد بوصول االحتفاء على اإلماراتية اإلعالم وسائل بحرص ذلك على رافيد ويدلّل

 لتغطية الرسمي الوفد رافقوا الذين اإلسرائيليين، الصحافيين على االنفتاح على الحرص أنّ  معتبرا   موسع، بشكل الزيارة

 متحف في الصحافيين لهؤالء عشاء حفل نظموا إماراتيين ووزيرات وزراء أنّ  أوضح حيث اإلطار، هذا في يأتي الزيارة،

 .أبوظبي في" اللوفر"

 

 إسرائيل مع االتفاق أنّ  على مسامعه على شددوا التقاهم الذين اإلماراتيين المسؤولين أنّ  حقيقة اإلسرائيلي المعلق وأبرز

 ."العربي الشباب مواقف على اعتداال   وسيضفي المنطقة، استقرار تكريس في سيسهم"

 

 تعاطيا   تعكس التي واألميركية اإلسرائيلية التصريحات لبعض يرتاحوا لم اإلماراتيين أنّ  رافيد أوضح المقابل، في

 ومسؤولين نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس حديث يحبذوا لم أبوظبي في المسؤولين أنّ  إلى مشيرا   استعالئيا ،

 المسؤولين أن على مشددا   ،"آلي صراف مجرد أنفسهم يرون ال فهم. اإلماراتي والمال اليهودي العقل" عن أميركيين

 ."كأنداد" إسرائيل تعاملهم أن يتوقعون اإلماراتيين

 

 أن يتوقعون أنهم على شددوا إسرائيل، مع العالقات تطوير في رغبتهم عن عبّروا الذين اإلماراتيين، فإنّ  رافيد، وبحسب

 ."تعال   وبدون باحترام" إسرائيل تعاملهم
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 أنّ  على مشددا   األميركي، الدور مركزية في يتمثل اإلماراتية اإلسرائيلية العالقة ينتظر آخر تحد   إلى رافيد وتطرق

 األلفة،" على تقوم منظومة األميركي؛ الدعم إلى االستناد دون أبوظبي مع عالقات منظومة ببناء مطالبة ستكون إسرائيل

 ."السر في للجانبين االستخبارية األجهزة ربط الذي ذاك من أوسع وتعاون مشتركة، مصالح الثقة،

 

 مع العالقة من مكررة نسخة" اإلمارات مع العالقة تصبح أن يعني الهدف هذا تحقيق في إسرائيل فشل أنّ  من وحّذر

  ."البارد السالم على القائمة ومصر، األردن
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 إسرائيلية: التفاهمات مع حماس هشة ومدتها محدودةتحليالت 
 

 2222\9\2  ضاهر بالل: تحرير  ٨٤ عرب

 قطاع في التهدئة بشأن قطر بوساطة حماس وحركة إسرائيل بين التفاهمات أن ألاربعاء، اليوم، إسرائيليون  عسكريون  محللون  اعتبر

 .ألاقص ى الحد في شهرين وملدة طويلة، لفترة تصمد لن الحالي، ألاسبوع بداية إليها التوصل تم التي غزة،

  

 الجولة ونهاية. ش يء يوجد ال اتفاقيات، توجد ال غزة، في تفاهمات توجد ال" فإنه ،"أحرونوت يديعوت" في فيشمان أليكس وحسب

 فقط ليس... باالنتهاء آخذ السنوار يحيى( غزة قطاع في حماس قائد) رصيد أن إذ عنفا، أكثر تكون  قد مقبلة لجولة دعوة هي الحالية

 ألاسابيع وخالل. سوءا ازداد غزة في الوضع وإنما القطاع، سكان أمام عسكري  أو سياس ي اقتصادي، إنجاز استعراض في ينجح لم أنه

. رزقهم مصدر آالف وفقد ،%02بـ هناك العمل عن العاطلين عدد ارتفع غزة، إلى والبر البحر معابر إسرائيل خاللها أغلقت التي الثالثة

 ".حماسية بخطابات املعطيات هذه إخفاء وأنصاره السنوار بإمكان وليس

  

 تشرين بين ستجري  التي حماس، رئاسة النتخابات املقبل، الشهر نفسه، سيرشح السنوار أن هو فيشمان طرحه الذي الثاني والادعاء

 أصعب وتواجه لكورونا، نتيجة كامل إغالق حالة في غزة فيما الانطالق نقطة إلى السنوار ويأتي. "املقبلين مارس/وآذار نوفمبر/الثاني

 ".الحكم توليه منذ اقتصادية أزمة

  

 طالب بأن كانت واملبالغة. ألامني التصعيد ووقف الحارقة البالونات إطالق وقف أجل من مطالبه في بالغ السنوار أن فيشمان واعتبر

 وطالب غزة، إلى دخولها إسرائيل وحظرت الاستخدام ثنائية بضائع قائمة قدم" وأنه إسرائيل، تزودها التي الكهرباء كمية بزيادة السنوار

 ".مفتوحا شيكا بمنحه القطريين وطالب إسرائيل، إلى غزة من الفلسطينيين العمال عدد بزيادة

  

 وكان العمادي مع يلتقي كان السنوار" أن فيشمان ادعى غزة، إلى دوالر مليون  02 أدخل العبادي، محمد القطري، السفير أن ورغم

 في خصمه مشعل، خالد مكانة تعزيز أجل من يفشل يجعلونه القطريين بأن ويتهمه عليه ويصرخ لحماس، العسكري  الذراع قادة يرافقه

 ".الانتخابات

  

 022 وبوجود. العنف بوقف السنوار قرار سّرع ربما الذي ألامر جديدة، كورونا موجة غزة هاجمت أسبوع، قبل" أنه فيشمان وتابع

 الانتقال يمكن ال مطلق، إلغالق اليوم القطاع ويخضع. كارثة شفا على غزة فإن القطاع، في اصطناعي لتنفس يخضعون  بكورونا مريضا

 خروج عن الحديث يمكن وال. غزة إلى إسرائيل أدخلتها التي البضائع تعقيم وتم. مغلق البحر مغلقة، املدارس أخرى، إلى محافظة من
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 كورونا فإن ألامني، التوتر خفض أجل من للقطاع الاقتصادي الخيط قليال تحرر  أن اليوم إسرائيل أرادت لو وحتى. القطاع من الافراد

 ".الطرق  كافة أغلقت

  

 وهذه" وحماس، إسرائيل بين تهدئة إلى التوصل في الوسيط كانت قطر أن إلى" هآرتس" صحيفة في هرئيل عاموس أشار جانبه من

 ".محدودة لفترة ستصمد أنها يبدو ما وعلى نسبيا، متواضعة صفقة

  

 ألاسبوعين خالل القطاع في كورونا فيروس انتشار في كبير ارتفاع ُسجل" أنه هو تهدئة إلى للتوصل الحقيقي السبب أن هرئيل وأضاف

 سريع انتشار من تحسبا شديد توتر حالة في حماس قيادة أصبحت الصعبة، الصحية والظروف الاكتظاظ خلفية وعلى... ألاخيرين

 خروج منع أجل من باألساس، الفيروس فيها ينتشر التي القطاع، وسط في الالجئين مخيمات حول  ترابية سواتر وأقيمت. للفيروس

 ".الحرب في الرغبة حماس فقد الظروف، هذه في أنه ويبدو. السكان

  

 قوة استخدام إلى العودة باإلمكان أنه ألاخيرة ألايام أحداث من السنوار يستنتج وقد هشة، تفاهمات هذه" فإن هرئيل، وحسب

  .".وتفاهمات تسهيالت ابتزاز أجل من إسرائيل ضد عسكرية
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 السنوار يعرف من أين تؤكل الكتف

 

 فلسطيني وكاتب صحفي                الثوابتة إسماعيل|  كتب ️✒

 ضد السياسيين وبعض" إلاسرائيليون " الصحفيون  من عدد يقودها التي الشرسة الهجمة هو املاضيين اليومين خالل نظري  لفت ما

 متعددة جوالت في السنوار يحيى غزة قطاع في حماس حركة قائد أمام انكسرت بأنها يتهمونها حيث البارزين ووزرائها نتنياهو حكومة

 .غزة في الفلسطيني شعبه لصالح مكاسب تحقيق استطاع السنوار وأن املفاوضات، من

 

 املقاومة بين العمادي محمد السفير بذلها مكوكية بجهود قطر فيها توسطت التي املفاوضات كانت ألاخيرة وليست جولة آخر ربما

 .ووزرائه وحكومته الاحتالل وبين حماس حركة تقودها التي الفلسطينية

 

 فور  الاتفاق تتويج من ُمشمئزة كانت - نفسها حماس حركة أبناء بعض بينها ومن - الاجتماعي التواصل مواقع على النظر وجهات بعض

 الهجوم في" إلاسرائيليون " هؤالء انبرى  حيث ،"املرج ويبان الثلج بيذوب بكرة: "املثل قولة وعلى لكن بينهما؛ التفاق التواصل عن إلاعالن

 .بنفسه املفاوضات يقود كان من هو أنه اعتبار على - كالعادة - جديدة جولة في عليها السنوار تفّوق  التي حكومتهم على

 

  السنوار خرج: "الفلسطيني الشأن في مختص" إسرائيلي" صحفي وهو بيرغر جال يقول  سريع وباستعراض
 
 الحالية، الجولة من فائزا

ا يساعده أن شأنه من وهذا   قطر من دوالر مليون  03 على الحصول  من السنوار تمكن حماس، داخل التمهيدية الانتخابات في كثير 

 ماليين 7 الفقيرة، لألسر دوالر ماليين 02 حماس، موظفي لرواتب تذهب ألاموال من كبير جزء للوقود، دوالر ماليين 02 الشهر، لهذا

 وباقي أشهر، 0 ملدة حماس في والداخلية الصحة وزارتي في جديد مسؤول 0222 لتوظيف ألاموال من واملزيد كورونا لضحايا دوالر

 .بيرغر بحسب". خير من له يا املال، سيكون  القادم الشهر البناء، ومشاريع الشباب وتزويج والجامعات البلديات إلى ستذهب ألاموال

 

 ضعيفة إيران، على بطلة إسرائيل: "ريشون  مكور  بصحيفة مقاله في يقول  كتب فقط ،"إلاسرائيلي" العسكري  الخبير أمير، نوعام أما

 مع التفاق وتوصلت بدمشق، أهدافا هاجمت واحدة، ساعة ففي ،"إسرائيل" استراتيجية عن أسئلة)..(  النظر يثير ويثير حماس، أمام

ديدة" اختراع منذ بدائية ألاسلحة أكثر استخدمت التي بغزة، حماس
ُ

 الحركة ونجحت والبالونات، بالكاز املبللة القماش وخرق  ،"الش

 لهذا إسرائيل باحتواء مجددا انتهت التي ألايدي، مباطحة ملعركة واستدراجها الجنون، من بحالة وأدخلتها توازنها، عن" إسرائيل" بإخراج

 ".مواجهتها عن والامتناع حماس، مطالب وتنفيذ الواقع،
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 أي دون  دمشق وضربنا مسبوق، غير عربي ترحيب وسط ظبي أبو دخلنا: "ريشون  مكور  لصحيفة العسكري  املراسل يقول  غرارهما وعلى

 ".غزة في فشلنا لكننا مقاومة،

 

 ويعلون  غانتس حماس، باللين أمام الردع فقدت نتنياهو حكومة": "إلاسرائيلي" ألامنية الدراسات معهد من بارليف أفرايم يقول  بينما

 وجوههم سيرفعون  كيف اليوم الصواريخ، نيران تحت غزة إلى القطري  املال بدخول  يسمحوا لن بأنهم نهار ليل يرددون  كانوا وليبرمان

، الجنود بإعادة تعهدوا من أين إلاسرائيلي، الجمهور  أمام اليوم
 
 ".غزة عن الهواء سيقطعون  وإال أوال

 

 قبل إسرائيل صرخت لقد بالفعل: "فيقول  أمان؛ –" إلاسرائيلية" العسكرية الاستخبارات جهاز في السابق الضابط مناحيم بن يوني أما

 ".عسكرية تصعيد لجولة وصلنا لو فكيف البالونات، ضغط تحت التنازالت من املزيد وقدمنا ألاخيرة، ألاصابع عض معركة في حماس

 

 فيها الواحد تكلفة باللين بطلتها كانت التي ألاخيرة املفاوضات جولة على املحتل الكيان في الصارخة ألافعال ردود كانت النحو هذا على

 .شيكل 0 من أقل

 

 لقد وفوقها، النار تحت الاحتالل مع املفاوضات إدارة ويتقن يفعل، ماذا ويفهم الكتف، تؤكل أين من يعرف السنوار إبراهيم أبو القائد

 الفينة وبين وهناك هنا الانتقادات لبعض يتعرض أنه من الرغم وعلى يفكرون، كيف خاللها من فهم عاما 20 سجونهم في الرجل مكث

 عدة ذراعه ولي أنفته وكسر العدو تفكير استراتيجية في اختراق إحداث في بامتياز نجحت التي النادرة الشخصيات من أنه إال وألاخرى؛

  .ألاخيرة وليست الباللين، مفاوضات جولة آخرها كانت مرات،
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 انزياح يطيح بعباس والرسمية الفلسطينية

 الشريف طالل. د

، تحمل وإلاحتالل حماس بين الجديدة التهدأة
ً
  دخلنا وكأننا جديدا

ً
 وأزلنا الحمرأء، الخطوط كل وقطعنا الحرام، ألارض في فعال

 .عورتنا تستر كانت التي التوت ورقة

 الكراس ي مصنع خلف التحرير ومنظمة السلطة توخذ آلان فلسطين، في الداخلي الصراع في جديدة خارطة نحو جديد إنزياح

 فقدان إال ش يء، ال على حقدا، أو، جهال، تلعثم، حين خطير سياس ي سلوك من عباس به أخطأ ما وكل الطويل، ليلها لتنام

 يسع لم أو، يجر، لم لو يستمر أن يمكن التوازن  وكان املحاور، مع الفلسطينية الرسمية عالقة على الحفاظ في السياسية البصيرة

 .دحالن على الحقد نحو الحقيقية بوصلته هي ما بقدر والامارات مصر في نكاية ليس  قطر، مع عالقته في املناورة أو، للركوب،

 بشعب تطيح صغائر وقضية، شعب أحوال ستكون  فكيف لدولة، أو لسلطة السياسة يشكل شخص حقد كيف تصوروا 

 .مسبوق  غير سياس ي بغباء وقضية

 الاطبيعوقبل ضد نحن كلنا قلنا فكما التطبيع عن دفاعا ليس وهنا إلامارات ضد وقف حين الرئيس وزنها كيف أدري  ال

 بجانب السلطة وموقف موقفه لكان جيدا عباس دقق ولو. 7691 عام حزيران من الرابع قبل وأرضنا حقوقنا على الحصول 

 كيف؟ وسلطته، لعباس الكارثة حدثت وهنا قطر، مع آلاخر للموقفوالتطبيعي وإنحاز نسيه الذي التوازن  ليبقى ومصر إلامارات

 .عواطف وليس سياسة سنحكي آلان

. وإنحاز القائد الفلسطيني نس ي الذي الاوقات بعض وفي تاريخيا فلسطينية سياسة واملحاور  العرب مع العالقة في التوازن  كان

 يحمي كان التوازن  هذا ألن أحداث من جرى  مهما ثابتة سياسة التوازن  كانت بالتأكيد، شعبنا يخسر التوازن  وفقد مواقفه في

  السلطة ويحمي املنظمة ويحمي القضية
ً
 .الرسمية لصيانة صلبا حاجزا فكان ،.الحقا

 أن إال فيها، البدء مند املصالحة منع في التركي القطري  التالعب بسبب املطلوب ينجز لم لو وحتى املصالحة ملف وحملها مصر

 الرسمية أحوال تتدهور  ال لكي التوازن  هذا على تحافظ مصر وكانت مشاركة، حالة في واملنظمة السلطة بوجود يسمح كان الوضع

 أخدها وتم الفلسطينية، الرسمية بدور  فأطاح  قطر ملحور  وذهب لسلطته املفيد التوازن  كسر عباس حنق ولكن الفلسطينية،

 .ألابد إلى الرئيس بحقد لتنام الكراس ي مصنع خلف قلت كما

 في مصلحة لهم كانت إن به يتالعبون  وقد وتناقضاته الداخلي الفلسطيني امللف في وخاصة جيدا السياسة يدركون  العرب كان

 .ذلك

 هي السلطة مع العالقة أن يعرفون  العرب أن إال آخر، كنموذج ودحالن، إلامارات او مثال وقطر حماس بين العالقات كل رغم 

، وإلاكثر الرسمية
ً
 العرب من أحد وال موجودة، السلطة كانت ولذلك، دائمة، ليست أشخاص، أو، أحزاب، مع والعالقة  ثباتا

 .ثانوية إلامارات، بمحور  دحالن وعالقة قطر، بمحور  حماس عالقة وبقيت يتجاوزها،

 الرجوب لقاء ترتيب في قطر لدور  واستجابتها  إلاماراتي املوقف وخسارتها مصر دور  بتجاوزها الفلسطينية الرسمية غباء 

  بعدهما جديد، من لقطر الرئيس حسبت فادحة أخطاء العامين ألامناء لقاء لعقد بيروت إختيار وبعده العاروري 
ً
 حماس أيضا

 ولكن  حماس، له تستجب ولم غزة الحربعلى ليمنع أسرع جاء الذي املصري، للموقف ضربة السياق نفس في أيضا ضربا وقطر،

 ظهر قصمت التي الشعرة هي  حماس، بإستجابة الواقع على القطرية الخارجية هدنة وفرض املحاور، سياسة السياسة، هي

 وكش وإلاماراتي، القطري، التحالفين بمسيرة وربطها القضية، أخذ بل جليا، املحورين بين الصراع وأصبح الفلسطينية، الرسمية

 معادلة بنيت هكذا خلفه، من الامارات وتحالف ودحالن أمامه، من وتحالفها فحماس يقف، أين يعرف لم الذي وعباس، سلطة

 .وتحالفاتهم العرب وخالفات بقضايا إلرتباطه ترتيباته، ستطول  الفلسطيني الداخلي للصراع جديدة

 



 

 02       مـــــــــــــقــــــــاالت
 

 يمكن فقط بأنه أوضح، الرؤية تبدو وهنا ودحالن، حماس مللعب عاد قد الفلسطيني الداخلي الخالف حل أن آلان جليا يظهر

 قد وعليه إلاخوان، وجماعة قطر مواجهة في وإلاماراتي املصري  وظهيرها بوصلتها فقدت التي الفلسطينية الرسمية تجاوز  لحظة في

 إنقاذ يمكن كيف ودحالن حماس عرفت إذا ممكنا مستحيال، الحل يصبح الوقت نفس وفي فلسطين، داخل ممكنا الحل يصبح

 فرض يستطيعان ال أنهما أو للوضع، منقذين ليعودا تحالفاتهما على الفلسطينية املصلحة وفرض الداخلية، الفلسطينية الحالة

 ما، وقت في أحدهما ينهار حتى طويال، صراعهما في التحالفين إشتباك ويستمر  حلفائهما، على الفلسطيني للصالح الوطنية رؤيتهما

 الساحة ليسود الفلسطيني حليفه ويمكن الفلسطيني للوضع املنتصر التحالف يلتفت وحينها الغلبة، ألحدهما وتكون 

 .عواطف وليس فهمه سعبنا على يجب واقع هذا لألسف... الفلسطينية

 

 بعد الفلسطينية الرسمية لقيادة إلاصالحي وتياره ودحالن حماس بين توافق هو فلسطين في الوضع إلنقاذ وألاسرع ألافضل 

 في يصبا عمليا  الذين وعباس حماس بين الجاري  العكس وليس العرب، تحالفات مع للزمن الوضع ترك وعدم عباس، فراغ

 حماس تسليم من حدث عما واملسؤول الشكل، بهذا الخالفات تحل لن ولذلك ، تقدم أي آلاخر التحالف وسيمنع قطر تحالف

 الرئيس الفراغ هذا صنع وقد  الفراغ، تعرف ال والسياسة الفلسطينية، والرسمية لعباس الفاشلة السياسة هي الدفة، ودحالن

 أحد، يتوفعه لم الذي التغيير يحدث سياس ي خطأ وهكذا حماس، مع الصراع في له إلاقرب الامارات مصر محور  عن بتخليه

 .القبلة ضيع عندما دحالن على بحنقه تركه الذي الفراغ ليملؤا ملناويئيه عباس من هدية جاء والذي

 

 لكي إيران، مثل ثالث ملحور  الذهاب من الحذر وعليها هذه، املحاور  معادلة في مكان لها فليس ألاخرى  الفلسطينية ألاحزاب أما

 الشعب إسمه  محور  في ألاحزاب هذه ولتكن حيد، خيار فهو وخيار كلمة لها يكون  أن أرادت فإن لآلخرين، يحدث ما لها يحدث ال

 .عدى الزمن يكن لم إن إستطاعت إن وإلاحتالل السلطتين على ثورة اتجاه في تقوده الفلسطيني

 تم بحمد هللا
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