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العالم

العالم

على الغالف

حرب ابن زايد على فلسطين

تقرير

دائمًا ما سعت الفصائل الفلسطينية كافة ،ومعها
السلطة في ٌّرام الله ،إلى نسج عالقات جيدة مع
دول الخليج ،كل ألسبابه .وبينما كانت السعودية
في ّ
مد وجزر في العالقة مع «فتح» و«حماس»
ما بين ّ
تحسن حينًا وتدهور أحيانًا (باستثناء عالقة
دائمة مع «الجهاد اإلسالمي» وفصائل
سلبية ّ
اليسار) ،اتبعت اإلمارات سياسة ثابتة في هذا

االستدراج ،أو الضرب من تحت الحزام .لكن
الملفَ :
ّ
ّ
فارقتين :األولى في
مرحلتين
في
ر
غي
ت
شيء
كل
َ
ً
 2011ل ّما خرج محمد دحالن مفصوال من «فتح»
إلى أبو ظبي ،والثانية مع «حصار قطر» في 2017
حين انتهى زمن المجامالت وبات على «حماس»
أن تختار بين محورين في الخليج .في المرحلة
األولى ،عمل دحالن على كسب ثقة آل زايد حتى

جاسوسية واعتقاالت ومصادرة أموال :هكذا تحارب اإلمارات المقاومين
غزة ــ رجب المدهون
بالتوازي مع جهود العدو اإلسرائيلي
الكثيفة ،خالل العقد األخير ،لتجفيف
م ـنــابــع دعـ ــم امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ف ــي ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،كــانــت اإلم ـ ــارات
الدولة األبرز في التجاوب مع مطالب
االحـ ـت ــال ،ب ــل كــانــت األولـ ــى واألك ـثــر
ش ــراس ــة ف ــي ذل ـ ــك ،ك ـمــا ت ـصــف األمـ ـ َـر
ُ
مصادر في فصائل فلسطينية آثرت
السكوت طوال املدة املاضية ألسباب
ِم ـن ـهــا م ــا ي ـخـ ّـص ـهــا ،وأخ ـ ــرى تـخـ ّـص
ال ـجــال ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة هـ ـن ــاك .وفــق
معلومات حصلت عليها «األخـبــار»،
ُبذلت على مدى سنوات جهود أمنية
واسـتـخـبــاريــة ض ـ ّـد حــركــة «ح ـمــاس»

أوصلت أبو ظبي جزءًا من
المعلومات التي حصلت عليها
إلى تل أبيب وآخر إلى الرياض
ُ ّ
ت ـح ــدي ـدًا ،ون ــف ــذت اع ـت ـق ــاالت طــاولــت
عـنــاصــر وق ـي ــادات فـيـهــا ،إضــافــة إلــى
ـارات تابعة
م ـصــادرة أم ــوال واسـتـ ّثـمـ ّ
على
ظ
التحف
لـهــا ،وهــو مــا كــان يـتــم
َ
كشفه سابقًا ،أما اليوم فباتت ممكنة
إماطة اللثام عنه.
ت ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»،
لـ«األخبار» ،إن عمر العمل اإلماراتي
ّ
ضد الحركة يعود إلى تاريخ فوزها
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ع ــام
ّ
ـرض الحصار
 ،2006ث ــم ازداد مــع َ ف ـ ّ
ع ـلــى ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،وت ـم ــث ـلــت ب ـ ــوادره
آنـ ـ ــذاك ف ــي تـجـفـيــف م ـنــابــع ال ـحــركــة
املالية داخــل االم ــارات ،حيث أوقفت

عمر العمل اإلماراتي ّ
ضد «حماس» يعود إلى تاريخ فوز الحركة في االنتخابات التشريعية عام ( 2006أ ف ب)

السلطات عمليات تحويل األم ــوال،
إض ــاف ــة إل ــى مـ ـص ــادرة أم ـ ــوال كــانــت
في طريقها للتحويل إلــى غــزة ،بعد
معلومات ّ
قدمتها سلطات االحتالل
ـف أبــو
عــن تـلــك الـعـمـلـيــات .ول ــم تـكـتـ ِ
ظ ـبــي ب ــذل ــك ،ب ــل اع ـت ـق ـلــت ال ـع ـشــرات
م ــن ق ـي ــادات «ح ـم ــاس» وعـنــاصــرهــا
ِمن الذين كانوا مقيمني لديها ،وقد
ّ
تعرض عدد منهم للتعذيب الشديد
عـلــى أي ــدي األج ـه ــزة األمـنـيــة ملعرفة
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي تــدع ـم ـهــم ورؤوس
أموالهاِ ،ب َمن فيهم أحد أقارب عضو
املكتب السياسي موسى أبو مرزوق،
والذي أوشك على املوت في السجون

تل أبيب أرضت أبو ظبي بـ«التكنولوجيا»
بعد اغتيال المبحوح!
نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن دان شابيرو ،سفير الواليات املتحدة لدى تل أبيب
( ،)2017 – 2011أن اإلمارات حصلت على تكنولوجيا إسرائيلية في أعقاب اغتيال وقع
عام  2010في دبــي ،منسوب إلى «املــوســاد» ،وسط محاوالت في ذلك الوقت إلعــادة بناء
العالقات بني البلدين .ووفقًا لشابيرو ،فإن العالقات كانت قوية لسنوات ،لكنها توترت
ُ
ّ
قياديي حركة «حـمــاس» ،في غرفته داخل
عندما قتل محمود املبحوح (الـصــورة) ،أحــد
فندق في دبي.
«بـعــد اغتيال املبحوح فــي دب ــي ،حصل انقطاع دام نحو عــام ونـصــف ع ــام ،ثــم ساعدنا
الجانبني على التقارب مرة أخرى .بدآ يتحادثان عبر الواليات املتحدة بشأن ما هو املطلوب
إلعادة العالقات إلى كانت عليه قبل االغتيال» ،بحسب تصريح السفير األسبق لـ«إذاعة
الجيش اإلســرائـيـلــي» .يضيف شابيرو« :شعر (محمد) بــن زايــد بــاألذى شخصيًا مما
حدث في أعقاب االغتيال .طالب ّ
بتعهد بعدم تكرار ذلك على أراضيه ،كما طلب مجموعة
من التكنولوجيات التي لم تكن إسرائيل قد وافقت حتى تلك اللحظة على مشاركتها»،
لتقوم عند ذاك بتلبية طلبه .ويتابع املبعوث السابق« :كانت عملية تعاون طويلة األمد بدأت
حتى قبل إدارة (باراك) أوباما .عندما كنت سفيرًا ،كان هناك اتصال ّ
سري بني إسرائيل
واإلمارات ،عادة في واشنطن .ذات مرة ،جلس مسؤول أميركي كبير مع الجانبني معًا ،لكن
في ذلك الوقت كان األمر وراء الكواليس فقط .ثم َت ّ
طور ببطء حتى اإلعالن».
(األخبار)
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اإلماراتية ،قبل أن ّ
يتم إخراجه بعد
وساطات عربية مع اإلمارات ،إضافة
إلـ ـ ــى رجـ ـ ــل األع ـ ـم ـ ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ُ
عـبــد الـعــزيــز ال ـخــالــدي ،ال ــذي اعتقل
 45يــومــا وت ـع ـ ّـرض لـتـعــذيــب شــديــد.
ب ــالـ ـت ــوازي ،أغ ـل ـقــت أبـ ــو ظ ـبــي أرب ــع
شـ ــركـ ــات ل ـش ـخ ـص ـي ــات فـلـسـطـيـنـيــة
ل ـ ـي ـ ـسـ ــت م ـ ــرتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــة بـ ـ ـ ــ«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس»،
وص ــادرت أموالها وطــردت مالكيها
بحجة أنها تدعم الحركة أو أن لهم
أقــارب فيها ،ثـ ّـم نقلت إلــى السلطات
ال ـس ـع ــودي ــة م ـع ـلــومــات ع ــن ق ـي ــادات
وعـ ـن ــاص ــر مـ ـق ـ ّـرب ــن مـ ــن «حـ ـم ــاس»
داخــل اململكة ،وهــو مــا ّ
مهد لعملية

االع ـت ـق ــاالت ال ـتــي ط ــاول ــت الـعـشــرات
ه ـن ــاك ،وف ــق امل ـص ــدر «ال ـح ـم ـســاوي»
الـ ــذي أك ــد ص ـحــة م ــا ن ـشــرتــه وثــائــق
«ويـكـيـلـيـكــس» ع ــن اع ـت ـقــال عناصر
ال ـحــركــة وإج ـب ــاره ــم عـلــى االع ـت ــراف
تحت التعذيب بمعلومات ّ
يتم الحقًا
تزويد إسرائيل بها.
ك ــذل ــك ،ت ـك ـشــف مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة عــن
ع ـم ــل إم ـ ــارات ـ ــي أمـ ـن ــي داخ ـ ـ ــل ق ـطــاع
غ ـ ـ ــزة ،مـ ــن بـ ــن وجـ ــوهـ ــه مـ ـح ــاوالت
ّ
للتجسس على
تجنيد فلسطينيني
املقاومة خالل األعوام املاضية .وأقرّ
ّ
أح ــد امل ـجــنــديــن م ــن ِق ـ َـب ــل امل ـخــابــرات
ُ
اإلماراتية بأنه طلبت منه معلومات

أمر عمليات لمصر:
ّ
شددوا الحصار على غزة
القاهرة  -رمزي باشا
ـال األي ـ ــام املــاض ـيــة،
بـ ــدأت م ـص ــر ،خ ـ ّ
حملة ضغوط مكثفة على «حماس»،
تـضـ ّـمـنــت تـجــديــد الـهـجــوم اإلعــامــي
ع ـل ـي ـه ــا ،وت ــوجـ ـي ــه اتـ ـه ــام ــات إل ـي ـهــا
باملسؤولية عن سوء أوضاع الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي عـ ـل ــى رغـ ـ ــم «الـ ـجـ ـه ــود
املصرية» لتحسينها طوال السنوات
ً
امل ــاضـ ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن إع ـ ـ ــادة تـفـعـيــل
ات ـه ــام ــات «األخـ ــونـ ــة» وال ـع ـم ــل وفــق
أجـنــدة جماعة «اإلخـ ــوان املسلمني»،
بالتزامن مع سلسلة ضغوط تشمل
إجراءات اقتصادية وسياسية إلجبار
ال ـح ــرك ــة ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ م ــوق ــف مـغــايــر
مــن اإلم ــارات خــال األسابيع املقبلة.
وعـ ـل ــى رغ ـ ــم أن االت ـ ـص ـ ــاالت ج ــاري ــة
حاليًا بني القاهرة ورام الله لتهدئة
موقف السلطة ،فإن موقف «حماس»

حاليًا ّهو األهـ ّـم بالنسبة إلــى مصر،
َ
التي تلقت «أم ـرًا» إماراتيًا بالضغط
على األطــراف الفلسطينيني كافة من
أج ــل ق ـب ــول ال ــدخ ــول ف ــي م ـفــاوضــات
ستكون أبــو ظبي شريكة فيها هذه
ّ
املرة إلى جانب القاهرة .وهي ضغوط
ت ــوازي ـه ــا أخـ ــرى مـمــاثـلــة م ــن األردن،
ال ــذي يــريــد مــن الفلسطينيني قـبــول
األم ــر الــواقــع ال ــذي فــرضـتــه اإلم ــارات
بتطبيع العالقات مع إسرائيل ،والذي
ّ
ستتبعه دول عربية أخ ــرى ،وفــق ما
ّ
تكشفه مصادر مصرية مطلعة.
وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـت ـح ـ ّـرك املـ ـص ــري على
ّ
التحسن النسبي خالل السنتني
رغم
األخيرتني في العالقة مع «حماس»،
وال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـك ـب ـي ــر ب ـي ـن ـه ـم ــا عـلــى
جـمـيــع امل ـس ـتــويــات ،األم ــر ال ــذي ّ
مهد
لـ ـ ـع ـ ــودة شـ ـب ــه ك ــامـ ـل ــة لـ ـلـ ـع ــاق ــة ،مــع
ّ
تـقــديــم تـسـهـيــات إل ــى ال ـغــزيــن أكثر

ع ـ ـ ــن أم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن األن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق وم ـ ـن ـ ـصـ ــات
ال ـصــواريــخ والـجـنــود اإلسرائيليني
األسرى والقادة العسكريني ،وأيضًا
مـصــادر الــدعــم املــالــي والشخصيات
ال ـت ــي ل ـهــا ع ــاق ــة ب ـت ـحــويــل األم ـ ــوال
إل ـ ــى غـ ـ ــزة .وت ـش ـي ــر امل ـع ـل ــوم ــات إل ــى
أنـ ـ ــه بـ ـع ــد كـ ـش ــف الـ ـعـ ـن ــاص ــر ال ــذي ــن
حــاولــت أبــو ظبي تجنيدهم ،عمدت
امل ـخــابــرات اإلم ــارات ـي ــة إل ــى الـتـعــاون
األمني مع عناصر يتبعون القيادي
«الفتحاوي» السابق محمد دحالن،
ُ ّ
لجمع املعلومات التي ّ
تهمها وتعزز
عالقتها بتل أبيب.
وسـ ـب ــق ،خ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى غ ــزة
ع ــام  ،2014أن ك ـشــف أم ــن امل ـقــاومــة
ّ
للتجسس»
«مخططًا إماراتيًا خطيرًا
خالل الحرب ،تحت عنوان مستشفى
م ـيــدانــي ل ـل ـهــال األح ـم ــر االم ــارات ــي
بـحـ ّـجــة تـقــديــم م ـســاعــدات إنـســانـيــة.
َ
وتـ ـب ـ ّـن لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة آن ـ ــذاك أن
جميع أفراد الطاقم اإلماراتي ضباط
فــي جـهــاز امل ـخــابــرات ،وأن ّ
مهمتهم
الـســريــة الـتــي ج ــاؤوا مــن أجلها إلى
غ ـ ــزة تـ ـن ـ ّـص ع ـل ــى ج ـم ــع م ـع ـلــومــات
اس ـتـ ـخ ـب ــاري ــة عـ ــن مـ ــواقـ ــع «ك ـت ــائ ــب
ّ
ومنصات إطالق الصواريخ.
القسام»
ُ
ّ
واكتشف الفريق اإلماراتي من جراء
ّ
معلومات قدمها ّفلسطينيون دخلوا
امل ـس ـت ـش ـفــى ل ـت ـلــقــي الـ ـع ــاج ،لكنهم
ف ــوج ـئ ــوا ب ـت ـعـ ّـرض ـهــم لــاس ـت ـجــواب
بـطــريـقــة غ ـيــر م ـبــاشــرة م ــن ال ـطــاقــم،
إض ــاف ــة إل ــى اك ـت ـشــاف أم ــن املـقــاومــة
األس ـم ــاء الحقيقية ألع ـضــاء الــوفــد،
الذين خضعوا آنــذاك للتحقيق قبل
أن ُي ـف ـ َـرج عـنـهــم بــوســاطــات عــربـيــة،
وي ـ ـت ـ ـ ّـم ت ــرح ـي ـل ـه ــم إلـ ـ ــى م ـع ـب ــر رف ــح
ل ـي ـغــادروا الـقـطــاع مــن دون امل ـعـ ّـدات
التي جاؤوا بها.

َت ّ
سبب في تدهور العالقة بينهم
وبين السلطة إلى ّ
حد انقطاع العالقة
( ،)2014وفي الثانية ،باتت «حماس»
مضطرة إلى مواجهة علنية مع الرياض
ً
ظبي ،علمًا
أبو
تلحقها
أن
قبل
،
أوال
ّ
بأن الحركة حرصت على تجنب قطع
«شعرة معاوية» مع األخيرة ،على رغم

كثرة الضغوط القطرية والتركية في
هذا اإلطار .كان ذلك الحرص تحت شعار
أن العالقة مع اإلمارات ّ
ممر لـ «عالقة
أفضل» مع مصر ،لكن اليوم ،بعد أن
صارت األولى علنًا ّ
منصة إلسرائيل في
الخليج على أكثر من صعيد ،بات ال ّبد من
كشف المستور

محمد دحالن ...احتراق ورقة أبو ظبي
غزة ــ رجب المدهون
عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم م ــوقـ ـف ــه غـ ـي ــر امل ـ ـعـ ــارض
لتوقيع اتفاق التطبيع بني اإلمارات
وال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ظـ ــاه ـ ـرًا ،بــل
تمهيده لــه خــال الـسـنــوات املاضية
وع ـم ـل ــه ع ـل ـي ــه مـ ــن ت ـح ــت الـ ـط ــاول ــة،
فـ ـ ــإن تـ ـي ــار ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي املـ ـفـ ـص ــول مــن
«فـتــح» محمد دح ــان ،يــرى أنــه أكثر
ّ
املتضررين حاليًا من االتفاق ،لكونه
ََ
فقد بسببه دورًا أساسيًا ّأداه طوال
السنوات املاضية ،إضافة إلى إفقاده
ّ
أي امتيازات محتملة على مستوى
ال ـقــاعــدة الـجـمــاهـيــريــة ،ك ــان دح ــان
ّ
يمهد لها منذ نحو عقد.
وعـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،م ــن م ـصــدر في
«ال ـت ـيــار اإلص ــاح ــي فــي ف ـتــح» الــذي
ي ـقــوده دح ــان ،أن زعـيــم الـتـيــار كــان
يــرغــب فــي أن يـتـ ّـم االتـفــاق ّاإلمــاراتــي
ُ
 اإلسرائيلي سـ ّـرًا ،وأن تنفذ بنودهم ـ ــن دون أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك إع ـ ــان
رس ـم ــي ،ك ــي يـبـقــى دح ــان الــوسـيــط
ال ـ ــذي ي ـت ـكـ ّـســب م ــن ال ـج ـه ـتــن ،علمًا
بــأن معارضته إع ــان االت ـفــاق خالل
املاضيني ّأدت إلى تقليص
الشهرين
ّ
الدعم الذي يتلقاه من االمارات ،األمر
ال ــذي انعكس على روات ــب العاملني
َ ّ
في ّ
مؤسسات التيار ،والتي تقلصت
بنسبة .%30
وعلى رغــم ال ــدور الــذي لعبه دحــان
ف ــي الـتـمـهـيــد ل ــات ـف ــاق ،فـ ــإن إعــانــه
بهذه الطريقة وضعه في حــرج أمام
ّ
قاعدته ،ما عــزز مخاوفه من تراجع
ف ـ ــرص مـ ـش ــروع ــه ب ـخ ــاف ــة م ـح ـمــود
ع ـ ـبـ ــاس .وك ـ ـ ــان ت ـ ـيـ ــاره ب ـ ــذل ج ـه ــودًا
ً
كـبـيــرة وأن ـفــق أمـ ــواال كـثـيــرة إليـجــاد
قــاعــدة جماهيرية داخ ــل قـطــاع غــزة
ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،ع ـب ــر امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات مـنــذ

عــام  ،2016لكن ارتـبــاط اســم دحــان
باإلمارات ونظرة الفلسطينيني إلى
االتـ ـف ــاق األخ ـي ــر بــاع ـت ـبــاره «خـيــانــة
للقضية الفلسطينية» يؤثران سلبًا
في وضعية الرجل.
وعلى إثر إشهار العالقات اإلماراتية
 اإلسرائيلية ،قـ ّـرر بعض الفصائلوقف التعامل مع دحــان ،وتهميش
أنـ ـص ــاره م ــن ّ
أي لـ ـق ــاءات ،وال ـع ــودة
إل ــى الـتـعــامــل معهم عـلــى أنـهــم جــزء
ً
منفصال
مــن «ف ـتــح» ولـيـســوا كـيــانــا
ّ
عن الحركة .وكانت «حماس» تلقت،
خالل العامني املاضيني ،اعتراضات
من عــدد من الفصائل على التعامل
ً
م ــع ت ـيــار دحـ ــان بــاع ـت ـبــاره فصيال
فـلـسـطـيـنـيــا؛ إذ رف ـض ــت الـجـبـهـتــان
«الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» و«الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة»
و«ح ـ ــزب ال ـش ـعــب» وف ـصــائــل أخ ــرى
م ـ ــن «م ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر» ح ـض ــور
االجـتـمــاعــات فــي حــال دع ــوة التيار.
كما زاد سخط الفصائل بعد بيان
دحالن األخير الذي لم ُي ِدن التطبيع
اإلماراتي  -اإلسرائيلي ،بل سعى إلى
تلطيف املوقف عبر إشادته بـ«الدور
التاريخي لإلمارات العربية املتحدة
ف ــي دع ــم ص ـمــود شـعـبـنــا وثــورت ـنــا،
وم ـســانــدت ـهــا ال ــدائ ـم ــة لـشـعـبـنــا في
نضاله من أجل الحرية واالستقالل».
لكن ،وفــق ما علمته «األخ ـبــار» ،فإن
«حـ ـم ــاس» ب ـ ــدأت تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق
ع ـلــى ت ـي ــار دحـ ــان م ـنــذ ق ــراب ــة ع ــام،
بعد فشله في تنفيذ كامل ّ
تعهداته
بتوفير دع ــم مــالــي وإنـســانــي لـغــزة،
ّ
وتجنيد أموال لحل مشكالت القطاع
املزمنة ،كما كان وعد سابقًا.
أما على املستوى الخارجي وعالقات
َ
فت ّ
بي أن الحركة
«حماس» بتركيا،
ّ
تـ ـل ــق ــت خ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة

ّ
قلص اإلماراتيون
دعم تيار دحالن بنحو
 %30في األشهر
األخيرة

مراجعات وتـســاؤالت مــن مسؤولني
أت ــراك عـلــى خلفية الـسـمــاح لــدحــان
بالعمل في غزة بحرية ،وخاصة أن
ّ
أنقرة تتهمه باملشاركة في التخطيط
لالنقالب العسكري الفاشل في عام

ً
 ،2016إض ــاف ــة إل ــى ت ـن ـف ـيــذه أع ـم ــاال
أمـنـيــة ض ـ ّـد املـصــالــح الـتــركـيــة ،وهــو
مــا ّ
ردت عليه الـحــركــة بــأنـهــا تتابع
ّ
ّ
تـحـ ّـركــات الـتـيــار وتــرفــض أي تحرك
خــارجــي لــه ض ـ ّـد أي مــن الـ ــدول ،وأن
عـ ـم ــل دح ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة «إنـ ـس ــان ــي
وإغاثي» في الغالب.
إلى ذلــك ،نفت مصادر في «حماس»
األن ـب ــاء ال ـتــي نقلتها و َســائــل إعــام
عبرية عن أن اإلمــارات ق ّدمت عرضًا
بتوفير منحة مالية إماراتية لقطاع
غ ــزة بــديـلــة مــن الـقـطــريــة ،وأن يكون
توزيعها عبر ّ
تيار دحالن ،وذلك بعد
توقيع اتفاق التطبيع ،مؤكدة أن هذا
األم ــر لــم يـطــرح على الفلسطينيني،
ُ
وفي حال طرح ،فـ«لن تتعامل حماس
مع املانحني تحت قاعدة أن أحدًا ما
ً
يجب أن يكون بديال من أحد».

كان دحالن يرغب في أن ّ
يتم االتفاق اإلماراتي  -اإلسرائيلي ّ
سرًا (أ ف ب)

أعربت أبو ظبي عن
غضبها من «إهانة العائلة
الحاكمة» ،محذرة من تكرار
ذلك (األناضول)

من ّ
أي وقــت مضى ،منذ وصــول عبد
ال ـف ـتــاح الـسـيـســي إل ــى ال ــرئ ــاس ــة قبل
سـ ّـت سنوات .لكن ضغوط أبــو ظبي،
امل ــدع ــوم ــة أي ـض ــا م ــن واش ـن ـط ــن وتــل
أبيب ،دفعت إلى التوتير ،خاصة في
ّ
ظل التشابك املصري  -اإلمــاراتــي في
مـلـفــات ك ـث ـيــرة ،فــي مـقـ ّـدمـتـهــا املـجــال
ّ
تتضمن
االقتصادي .ووفق املصادر،
سـيــاســة «ال ـض ـغــوط ال ـق ـصــوى» على
«ح ـ ـمـ ــاس» ،ب ـط ـلــب إم ـ ــارات ـ ــي ،جميع
الـخـيــارات املـتــاحــة ،بما فيها تشديد
ال ـح ـص ــار ع ـل ــى ق ـط ــاع غـ ــزة ب ـص ــورة
أق ـس ــى م ـمــا س ـب ــق ،ومـ ـح ــاول إق ـصــاء
الحركة من املشهد السياسي ،وتقييد
خروج قياداتها من القطاع ودخولها
إليه خالل األسابيع املقبلة.
كــذلــك ،أبـلــغ املـســؤولــون اإلمــاراتـيــون
نـ ـظ ــراء ه ــم املـ ـص ــري ــن غ ـض ـب ـهــم مــن
«اإلس ــاءات» التي ّ
تعرض لها محمد

ب ــن زايـ ـ ــد ف ــي ال ـ ـشـ ــارع الـفـلـسـطـيـنــي
(ك ـ ـ ـحـ ـ ــرق صـ ـ ـ ـ ــوره ودوسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا خـ ــال
املسيرات) ،طالبني منهم نقل تهديد
ّ
ف ـحــواه أن ــه فــي «ك ــل م ــرة ُي ـهــان فيها
ّ
أي ف ـ ــرد مـ ــن األسـ ـ ـ ــرة ال ـح ــاك ـم ــة فــي
ٍّ
اإلم ـ ــارات عـلـنــا ،وم ــن دون ت ـصــد من
األم ــن ،سيكون ثمن ذلــك غاليًا على
الجميع» ،خــاصــة أن «مــا حــدث عند
إعالن اتفاق التطبيع لم يكن جيدًا...
اإلمـ ــارات لديها ق ــدرة م ـحــدودة على
الـتـســامــح وصـبــرهــا سينفد قــريـبــا».
وبـحـســب مــا علمته «األخـ ـب ــار» ،فــإن
األجهزة املصرية باتت على علم بنية
رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو زي ـ ـ ـ ــارة أبـ ـ ــو ظـ ـب ــي خ ــال
أسابيع ،وهي الخطوة التي ستراقب
فيها اإلمارات ردود الفعل في الشارع
الـفـلـسـطـيـنــي قـبــل ات ـخ ــاذ «إج ـ ــراءات
قـ ــاس ـ ـيـ ــة ب ـ ـحـ ــق ح ـ ـم ـ ــاس خ ـ ــاص ـ ــة»،

وك ــذل ــك الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الـتــي
ت ـقــول ال ـقــاهــرة إن ـهــا وصـلـتـهــا منها
رســائــل إيجابية مضمونها العدول
عــن املــواقــف الرسمية الـســابـقــة ،لكن
تدريجيًا.
مــن جـهـتـهــا ،أبـلـغــت مـصــر اإلم ـ ــارات،
ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـقـ ــديـ ــرهـ ــا أنـ ــه
ت ــوج ــد «ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة السـتـكـمــال
املـســار الــدبـلــومــاســي» ،وال سيما مع
ت ــوق ــع «تـ ــراجـ ــع أصـ ـ ـ ــوات امل ـع ــارض ــة
ّ
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة قـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــا» ،ف ـ ـ ــي ظـ ــل
وع ــود إمــارات ـيــة بتحقيق املــزيــد من
املـكـتـسـبــات لـجـمـيــع األطـ ـ ــراف وعـلــى
املـ ـسـ ـت ــوي ــات كـ ــافـ ــة ،س ـ ـ ــواء ل ــ«ف ـت ــح»
و«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،أم فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
إس ــرائـ ـي ــل ،ل ـك ــن ذل ـ ــك م ــره ــون ب ـفــوز
دونالد ترامب بوالية رئاسية ثانية
في االنتخابات األميركية املقبلة ،من
وجهة نظر أبو ظبي.

بومبيو :ستواصل واشنطن
فحص مسار صفقة األسلحة (أ ف ب)

بومبيو ُ
طمئن
ي
ّ
«تفوقها»
إسرائيل إلى
العسكري
ي ـش ـه ــد كـ ـي ــان ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي حــركــة
ديبلوماسية كثيفة بــدأهــا وزي ــر الخارجية
األميركي مايك بومبيو ،أمس ،على أن يلحق به
اليومّ وزير خارجية بريطانيا ،دومينيك راب.
وحط بومبيو في تل أبيب في زيارة قصيرة،
التقى خاللها رئـيــس الحكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو ،ووزير األمن بيني غانتس،
ووزي ــر الخارجية غابي أشـكـنــازي ،ورئيس
املــوســاد يوسي كوهني ،لبحث اتفاق تطبيع
العالقات بني إسرائيل واإلمارات ،واستئناف
العقوبات على إيرانَ .
وسي ّ
توجه بومبيو ،من
بعد ذلــك ،إلــى البحرين ومنها إلــى الـســودان
ّ
لحثهما على ًإقامة عالقات رسمية مع الكيان
الـعـبــري أس ــوة بــأبــو ظـبــي ،الـتــي يــزورهــا هي
األخرى أيضًا.
وقال الوزير األميركي ،خالل لقائه نتنياهو،
إن ب ـ ــاده م ـل ـتــزمــة بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـت ـفـ ّـوق
ال ـع ـس ـكــري إلس ــرائّ ـي ــل ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط ،وذلك في ظل الحديث عن بيع الواليات
املتحدة طائرات «إف  »35لإلمارات ،مستدركًا
بــأن «لدينا عالقات عسكرية وطيدة مع أبو
ظ ـبــي ،وس ـتــواصــل واشـنـطــن فـحــص مسار
صـفـقــة األس ـل ـحــة وب ـيــع اإلمـ ـ ــارات ال ـطــائــرات
للدفاع عن ذاتها من التهديد اإليــرانــي» .من
جــانـبــه ،ك ـ ّـرر نتنياهو قــولــه إن «االت ـف ــاق مع
اإلمــارات ال يشمل موافقة إسرائيل على ّأي
صفقة أسـلـحــة» ،وإن ــه «ال يـعــرف بمثل هذه
الصفقة» ،مضيفًا« :لقد سمعت التزامًا قويًا
املتحدة ستضمن امليزة النوعية
بأن الواليات َ
ّ
إلسرائيل .وقــد ثبتت صحة ذلــك على مدى
أربعة عقود مع مصر ،وعقدين مع األردن».
وفــي شــأن استئناف العقوبات على إي ــران،
اعـتـبــر نـتـنـيــاهــو أن «مـجـلــس األمـ ــن يجلس
ّ
جانبًا وال ُي ّ
ينضم إلى آليات
حرك ساكنًا وال
ف ــرض الـعـقــوبــات ،ه ــذه فضيحة .ه ــذا يعني
أن الـنـظــام اإليــرانــي سيحصل على دبــابــات
وطائرات وأسلحة ملواصلة حملته العدوانية
ً
في املنطقة والعالم» .وتابع« :نسمع دوال في
الخليج الـفــارســي تـتـحـ ّـدث بـحــزم كـمــا أفعل
اآلن .أق ـتــرح عـلــى أصــدقــائـنــا األوروب ـي ــن أنــه
ّ
عندما يتفق العرب واإلسرائيليون ،فإن األمر
يستحق االنتباه».
إلــى ذل ــك ،يصل وزي ــر الخارجية البريطاني
دومـيـنـيــك راب إل ــى تــل أب ـيــب ال ـي ــوم ،فــي أول
زيــارة له إلى إسرائيل ،حيث يلتقي نتنياهو
وغانتس ،ومن ّثم رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،سعيًا من لندن للضغط على
للعودة إلى طاولة املفاوضات على
الجانبني ّ
أســاس «حــل الــدولـتــن» .ورأى راب ،في بيان
قـبـيــل ب ــدء زي ــارت ــه ،أن «اإلع ـ ــان عــن تطبيع
العالقات بني إسرائيل واإلمارات لحظة ّ
مهمة
لـلـمـنـطـقــة» ،واص ـف ــا «تـعـلـيــق إســرائ ـيــل ضــمّ
أراض» بــأنــه «خ ـطــوة أســاسـيــة نـحــو تعزيز
ال ـس ــام ف ــي ال ـش ـ ّـرق األوسـ ـ ــط» ،وداع ـي ــا إلــى
«التفاوض على حل الدولتني ،الالزم لضمان
تـحـقـيــق س ــام دائـ ــم ب ــن حـكــومــة إســرائـيــل
والسلطة الفلسطينية».

