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ترحيب عالمي بمعاهدة السالم اإلماراتية اإلسرائيلية 
عواصم - وكاالت

ـــالـــــم، بـــمـــعـــاهـــدة  ـــعــ رحـــــــب ســــيــــاســــيــــون ومـــــســـــؤولـــــون مـــــن كـــــافـــــة أنـــــحـــــاء الــ
الــــســــام الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن اإلمـــــــــارات وإســــرائــــيــــل، وكــــذلــــك بــــإعــــان الـــســـام 
بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، باعتبارهما خطوة تدعم أمن 
الــتــغــيــرات الحقيقة للحد  المنطقة واســتــقــرارهــا. وأكــــدوا بأنهما بــدايــة 

من النزاعات.
وجدد االتحاد األوروبي دعمه لمعاهدة السام بين دولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل، وإعـــــــان الــــســــام بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وإســرائــيــل. وقـــال بيتر ستانو الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم االتــحــاد األوروبـــي 
في بروكسل إن الدول السبع والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي 
نشرت بياناً رحبت فيه بالمعاهدة بين اإلمــارات وإسرائيل وبياناً آخر 
يـــوم 12 سبتمبر رحــبــت فــيــه بــاالتــفــاق الــبــحــريــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي.  وأوضـــح 
ســـتـــانـــو أن رئــــيــــس بـــعـــثـــة االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي فــــي واشــــنــــطــــن، ســـتـــافـــروس 
المبرينيديس، والعديد من سفراء الدول األعضاء شاركوا في حفل 

توقيع المعاهدتين بالعاصمة األمريكية واشنطن.

 استقرار المنطقة 
في األثناء، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس إن 
معاهدة السام بين اإلمارات وإسرائيل، وإعان السام بين البحرين 
ــــار منطقة شـــرق المتوسط.  وإســرائــيــل ســيــســاعــدان فــي اســتــقــرار وازدهـ
من جهته أكــد وزيــر خارجية أرمينيا، زهــراب منتساكانيان، أن باده 
ترحب بمعاهدة السام بين اإلمــارات وإسرائيل، وتــرى أنها ستجلب 

االستقرار إلى المنطقة.
وأضـــاف منتساكانيان فــي مقابلة مــع »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة«: »نحن 
لــديــنــا عــاقــات جــيــدة مــع الــدولــتــيــن، ونـــرى أن الــمــعــاهــدة ستسهم في 

خلق االستقرار بالمنطقة« 
ــــــام وحـــــــــل الـــقـــضـــيـــة  ــــــسـ ــــؤيــــــد أي جـــــهـــــد إلحـــــــــــال الـ وتــــــــابــــــــع: »أرمـــــيـــــنـــــيـــــا تــ
الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية 

مستقلة على حدود عام 1967«.

بداية التغييرات
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية البريطاني السابق لشؤون الشرق 
ــــيـــــا، ألــــيــــســــتــــر بــــــيــــــرت، الـــــمـــــعـــــاهـــــدة بــــأنــــهــــا بــــدايــــة  ــــقـ األوســــــــــــط وشــــــمــــــال إفـــــريـ

التغييرات الحقيقية للحد من النزاعات.
وأضــــاف بــيــرت أن مــعــاهــدة الــســام وإعــــان تــأيــيــد الــســام »يشكان 
الفرصة األفضل لبناء مستقبل جديد، بدالً من االرتهان للماضي. ما 
أتمنى تحققه هو جعل الناس يدركون أنه مع انتفاء الصراع، ينبغي 
عقد اتفاقيات أكــثــر«. وتــابــع: »األثــر الجيد لهذه المعاهدة يتمثل في 
كونها تثير االهتمام في المنطقة بشأن األطراف التي يجب أن تتحاور 
مع بعضها، مع تنحية خافات الماضي جانباً والتمتع برؤية جديدة 
تــتــطــلــع إلـــى الــمــســتــقــبــل، دون الــتــغــافــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عـــن الــمــظــالــم 
التي ال تــزال مــوجــودة، وهــذا مــن شأنه إضــفــاء أهمية أكبر على هذه 
الــمــعــاهــدة«. وأردف: »إذا تلتها اتفاقيات أخـــرى، فــهــذا يعكس حتماً 
تـــغـــيـــرات حــقــيــقــيــة تـــطـــرأ عـــلـــى هـــــذه الــمــنــطــقــة الـــتـــي شـــهـــدت الــكــثــيــر مــن 
النزاعات«. وبدوره، وصف عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي، الــســيــنــاتــور جــــان مـــــاري بـــوكـــيـــل، مـــعـــاهـــدة الــســام 

اإلماراتية اإلسرائيلية بالتاريخية.
وأكـــــــد بـــوكـــيـــل أن الـــمـــعـــاهـــدة ســـتـــكـــون حـــــافـــــًزا لــجــمــيــع الــــشــــركــــاء فــي 

المنطقة للعب دور فعال من أجل السام واالستقرار في المنطقة.
ــــاهــــــدة تــــغــــّيــــر الــــمــــعــــطــــيــــات فــــــي الــــــشــــــرق األوســــــــــــــط، إنـــهـــا  ــــعــ وتـــــــابـــــــع: »مــ
معاهدة تاريخية في اتجاه السام، وقد ال يكون لدينا إعجاب خاص 
بـــنـــتـــانـــيـــاهـــو، أو تـــــرامـــــب، لـــكـــن عــلــيــنــا أن نــــكــــون واقـــعـــيـــيـــن، فــالــمــعــاهــدة 
تـــشـــكـــل تـــقـــدمـــاً مـــهـــمـــاً، وقــــــــادة اإلمــــــــــارات عــــرفــــوا كـــيـــف يـــنـــتـــهـــزون فــرصــة 

عظيمة للسام في المنطقة«.
كما أثنت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، السيناتور ناتالي غوليه، 
على توقيع دولــة اإلمــارات معاهدة السام مع إسرائيل، مشيرة إلى 

أن اإلمارات نموذج يحتذى به في التسامح والتعايش.
ــــيـــــرة بــــاتــــجــــاه  ــــبـ ــــيـــــه أن الـــــمـــــعـــــاهـــــدة خــــــطــــــوة كـ ــــاتـــــور غـــــولـ ــــنـ ــــيـ وأكـــــــــــــدت الـــــسـ
السام، والتعاون في المجاالت الطبية والعلمية والزراعة والتقنيات 

الحديثة، مما سيعود بالفائدة على المواطنين.

عبدالله بن زايد خالل مراسم التوقيع على المعاهدة بحضور الرئيس األمريكي والزياني ونتانياهو | وام

االتحاد األوروبي يجدد دعمه   ›

لمعاهدة السالم 
‹ بريطانيا: بداية التغييرات 

الحقيقية للحد من النزاعات
‹مجلس الشيوخ الفرنسي: 

معاهدة تاريخية 

تأييد
أعلن االتحاد العربي لحقوق اإلنسان عن تأييده وترحيبه 

بمبادرات السالم العربية اإلسرائيلية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يحقق هذا السالم ما تصبو إليه 
شعوب المنطقة من آمال وأن يحقق السالم والتنمية . 

وأكــــــــد رئــــيــــس االتــــــحــــــاد عـــيـــســـى الــــعــــربــــي أن قـــــــــــرارات الـــســـالم 
ومبادراته هي قرارات سيادية للدول تتخذها بناء على ما 
تراه سبيالً لتحقيق مصالحها العليا، وأن خيارات السالم 
دائمًا خيارات تنسجم مع القيم ومبادئ  األمم المتحدة . 

نتانياهو: نهاية للنزاع

ألــقــى رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــيــن نــتــانــيــاهــو كــلــمــة أكـــد فــيــهــا أن هــذا 
اليوم منارة للتاريخ يشرع لعصر جديد، وأنــه يوم عظيم وسيمتد لدول 

أخرى وسيضع حًدا للنزاع العربي اإلسرائيلي لألبد.
وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي لدى توقيع االتفاقين في البيت األبيض 
»إلى من يحملون جروح الحرب ويثمنون منافع السالم ما نقوم به اليوم 
أمر مهم ألن هذا السالم سيشمل على األرجح دوالً عربية أخرى ويمكنه 

وضع حد نهائي للنزاع اإلسرائيلي - العربي«.   )واشنطن - وكاالت(

نتانياهو خالل مراسم التوقيع على السالم  |   أ.ف.ب

الزياني: محمد بن زايد يجّسد روح القيادة 
واشنطن - وكاالت 

ــــتـــــور عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف الـــــزيـــــانـــــي، عــن  عــــبــــر وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــحــــريــــنــــي، الـــــدكـ
تـــهـــانـــيـــه لــــدولــــة اإلمـــــــــــارات، مــــبــــاركــــًا لـــهـــا تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة الــــســــالم الــمــهــمــة 
مع إسرائيل. وأشــاد بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، الذي 
جــــّســــد روح الــــقــــيــــادة والـــبـــصـــيـــرة الـــالزمـــتـــيـــن لــتــخــطــي الـــمـــصـــاعـــب وجــعــل 

السالم ممكًنا وتأمين مستقبل مشرق للمنطقة. 
وألـــقـــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــي، كــلــمــة قــــال فــيــهــا إن إعـــــالن تــأيــيــد 
الــســالم بين مملكة البحرين ودولـــة إســرائــيــل هــو خــطــوٌة تاريخية على 
طـــريـــق الــــســــالم واألمـــــــن واالزدهــــــــــار الــحــقــيــقــي والـــــدائـــــم فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
أعــراقــهــم أو  أو  المنطقة ولــكــل شعوبها بمختلف دياناتهم وطوائفهم 
أيــديــولــوجــيــاتــهــم. وقــــال إن هـــذا االتـــفـــاق هــو خــطــوة مــهــمــة، ومـــن واجــبــنــا 
اآلن أن نعمل بشكل عاجل وفــعــال لتحقيق الــســالم واألمـــن الدائمين 
الــلــذيــن تستحقهما شعوبنا، وأن حــل الــدولــتــيــن الــعــادل والــشــامــل هو 

عبدالله بن زايد والزياني خالل التوقيع على المعاهدة   |  وام أساس إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والوصول إلى السالم.

اإلمارات توقع معاهدة السالم مع إسرائيل 
واشنطن - وام

وقـــعـــت دولــــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، أمــــــس، مـــعـــاهـــدة الـــســـام 
التاريخية مع دولة إسرائيل.

وقــــع الــمــعــاهــدة نــيــابــة عـــن صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نـــهـــيـــان، وزيـــــر الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، وعــــن جـــانـــب إســرائــيــل 

بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء.
وشــهــد هــذا الــحــدث التاريخي - الـــذي جــرى فــي الحديقة الجنوبية 

للبيت األبيض - حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.
وأكـــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بـــــن زايـــــــد آل نــــهــــيــــان، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والتعاون الدولي، أن السام يحتاج إلى شجاعة، وصناعة المستقبل 

تحتاج إلى معرفة، والنهوض باألمم يحتاج إلى إخاص ومثابرة. 
وقال سموه في كلمة خال مراسم التوقيع على المعاهدة: »أقف 
ــــــام. وفـــــي ديـــنـــنـــا نــــقــــول: الــلــهــم  ــــــام، وأســـتـــقـــبـــل يــــد سـ الــــيــــوم أمـــــد يــــد سـ
أنـــت الـــســـام ومــنــك الــســام..فــالــبــحــث عـــن الــســلــم مــبــدأ أصـــيـــل، ولــكــن 
المبادئ تتحقق فعاً عندما تتحول إلى أفعال. وها نحن اليوم نشهد 

فعاً سيغير وجه الشرق األوسط، وسيبعث األمل حول العالم«.
وأضــاف سموه: »لم تكن هذه المبادرة ممكنة لوال جهود فخامة 
الرئيس األمريكي دونــالــد تــرامــب، وفريقه الــذي سعى بجٍد وإخــاص 

لنصل إلى هنا«.

مستقبل مزدهر 
وشكر سموه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على قراره 

لوقف ضم األراضي الفلسطينية.
وقــال سمو وزيــر الخارجية »إننا نشهد اليوم فكراً جــديــداً سيخلق 
مــســاراً أفــضــل لمنطقة الــشــرق األوســــط، فــمــعــاهــدة الــســام هـــذه تعد 
إنـــجـــازاً أفــضــل لــكــل مـــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة ودولـــــة اإلمـــــارات 
العربية المتحدة، لن يتوقف أثرها اإليجابي بل إننا نؤمن بأن ثمارها 
ســـتـــنـــعـــكـــس عـــلـــى الـــمـــنـــطـــقـــة بـــــأســـــرهـــــا«، مـــضـــيـــفـــاً ســــمــــوه »أن كـــــل خـــيـــار 
عبدالله بن زايد وترامب ونتانياهو خالل التوقيع على معاهدة السالم   |   وام غير الــســام سيعني دمــــاراً وفــقــراً ومــعــانــاة إنــســانــيــة، وأن هــذه الــرؤيــة 

‹سموه: السالم مقاربة 

حضارية تفتح أبواب الفرص 
على مصراعيها 

كل خيار غير السالم سيعني   ›

دمارًا وفقرًا ومعاناة إنسانية
الرؤية الجديدة لمستقبل   ›

المنطقة ليست شعارًا 
نرفعه من أجل مكاسب 

سياسية
صناعة المستقبل تحتاج   ›

إلى معرفة.. ونهوض األمم 
باإلخالص والمثابرة

نشهد اليوم فكرًا سيخلق   ›

مسارًا أفضل لمنطقة 
الشرق األوسط

عبدالله بن زايد: حدث يغّير الشرق األوسط ويبعث األمل حول العالم
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فــجــر جــديــد أطـــل عــلــى المنطقة، بفكر ومــنــطــق اإلقــبــال على 
الــحــيــاة، الـــذي يستبعد الــكــراهــيــة ويستحضر روحــــًا مختلفة 
ــــفـــــرص  ــــلـــــيء بــــــاألمــــــل والـ تـــعـــمـــل مــــــن أجـــــــل صــــنــــاعــــة مـــســـتـــقـــبـــل مـ
الــــجــــادة نــحــو تــغــيــيــر وجــــه الــمــنــطــقــة لــأفــضــل بــعــد عـــقـــود من 
الصراع كبلت المنطقة، وعطلت كل مسارات التنمية فيها.

لــذلــك فـــإن الــتــوقــيــع فـــي الــبــيــت األبـــيـــض األمــريــكــي أمـــس على 
معاهدة السالم بين اإلمارات والبحرين من جهة وإسرائيل 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، هــــو بــــنــــاء آلــــيــــة عــــالقــــات مــخــتــلــفــة تــســتــبــدل 
المقاطعة بالتواصل على أســاس التعاون وتحويل األقــوال 
إلى أفعال كما قال عبدالله بن زايد خالل مراسم التوقيع، 
وهـــــي ســـيـــاســـة اإلمــــــــــارات مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا إن قـــالـــت فـــعـــلـــت، وإن 

وعدت أوفت.
مــا شــاهــدنــاه وتــابــعــه الــعــالــم مــعــنــا، أظــهــر بــمــا ال يـــدع مــجــاالً 
ــــارات مــن فلسطين قــضــيــة الــعــرب  لــلــشــك، ثــبــات مــواقــف اإلمــ
األولى، بمقاربات أكثر عملية، بعد أن فشلت كل المقاربات 
الــســابــقــة، ومـــن الــواضــح أن عــبــدالــلــه بــن زايـــد اخــتــار الحديث 
بــــاســــم اإلمــــــــــارات بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، لـــتـــكـــون الــــرســــالــــة واضـــحـــة 
لشعب اإلمارات وكل الشعوب العربية بأن االلتزام اإلماراتي 
نحو فلسطين ثابت، وأن وقــف توجهات الضم اإلسرائيلية 
لــــأرض الــفــلــســطــيــنــيــة، فــتــح الــفــرصــة للفلسطينيين لــلــعــودة 
إلى التفاوض الذي اختاروه خياراً استراتيجيًا، بعد أن أزالت 
الــمــعــاهــدة أكــبــر عــقــبــة أمــــام الـــعـــودة إلـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات 
بــــاالســــتــــجــــابــــة لــــلــــشــــرط اإلمـــــــــاراتـــــــــي بـــــوقـــــف الــــــضــــــم، بـــمـــعـــنـــى أن 
ــــلـــــي لــــصــــالــــح الــــطــــرف  ــــيـ الــــمــــعــــاهــــدة أضــــعــــفــــت الــــمــــوقــــف اإلســـــرائـ
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات، وأبـــقـــت األمـــــل قــائــمــًا 

بإحالل السالم بعد أن قارب على الزوال.
بــالــتــأكــيــد نــحــن اآلن أمـــــام قــــوة دفــــع وطـــاقـــة مــخــتــلــفــة لــلــتــقــدم 
نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الــــحــــلــــم والــــــحــــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــــدولــــــة مــســتــقــلــة 
ودفــــــــع الـــمـــنـــطـــقـــة نـــحـــو الـــتـــنـــمـــيـــة والــــنــــهــــوض ورســــــــم مــــعــــادالت 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة حــــيــــويــــة تـــغـــيـــر مـــــا هـــــو ســـــائـــــد، نــــحــــو واقــــــــع أكـــثـــر 

استقراراً يلجم األطماع اإلقليمية من أي طرف كان.
فدائرة السالم التي تتشكل في الشرق األوسط تعني تفكيك 
نــظــريــات الــســيــطــرة عــلــى الــمــنــطــقــة إلعـــــادة بــنــاء امــبــراطــوريــات 
ــــيـــــة والــــمــــســــتــــقــــبــــل  ــــنـــــمـ ــــتـ ــــنـــــة، ألن تـــــحـــــالـــــف االســـــــتـــــــقـــــــرار والـ ــــيـــــمـ الـــــهـ
يــتــشــكــل اآلن فـــي وجــــه تــحــالــف الــــدمــــار واإلرهــــــــاب الـــــذي شــوه 
وجـــــــه الـــمـــنـــطـــقـــة وعــــطــــل الـــتـــنـــمـــيـــة فـــيـــهـــا لــــعــــقــــود، لــــذلــــك تـــبـــدو 
صناعة األمل التي تصدت لها اإلمارات، هي عنوان المرحلة 
المقبلة، وهي ما عبر عنها عبدالله بن زايد في كلمته أثناء 

مراسم استقباله في البيت األبيض.
وتـــعـــنـــي أيــــضــــًا إخـــــــراج إســـرائـــيـــل مــــن تـــلـــك الــــرؤيــــة وضـــمـــهـــا إلـــى 
دائرة السالم والتحول إلى جني الثمار االقتصادية للسالم، 
ــــنـــــاء مـــنـــظـــومـــة تــــــعــــــاون تـــــرتـــــد فـــــوائـــــدهـــــا عــلــى  والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي بـ

مجمل شعوب المنطقة.
أيضًا، فــإن المعاهدة في طريقها إلنهاء التفوق العسكري 
الــنــوعــي إلســـرائـــيـــل فـــي الــمــنــطــقــة، مـــع إعــــالن الــرئــيــس تــرامــب 
عــــن عــــــدم مـــمـــانـــعـــة إدارتـــــــــه تــــزويــــد اإلمـــــــــــارات بــــطــــائــــرات فــائــقــة 
القدرات، ال تمتلكها حتى اآلن سوى الواليات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل، وهــــو بــحــد ذاتــــه يــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــيــزان 
الــــقــــوى بــالــمــنــطــقــة يــمــنــح الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي قـــــــدرات عــســكــريــة 
نـــوعـــيـــة وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه خـــدمـــة الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي الــعــربــي 
الــــــــذي افــــتــــقــــد مــــثــــل هـــــــذه الــــمــــيــــزة فـــــي الــــعــــصــــر الـــــحـــــديـــــث، وهــــو 
انـــقـــالب لــصــالــح الـــعـــرب يــمــنــحــهــم الـــقـــوة الــتــي تــجــلــب الــســالم 

وتحميه في الوقت نفسه.
ساعة الــســالم الحقيقي والــشــامــل، دقــت بصوت مرتفع في 
الــمــنــطــقــة، وأســمــعــت مـــن بـــه صـــمـــم، وحـــــان الـــوقـــت لتفعيل 
القرار العربي بشكل جماعي من غير تردد أو سرية بالتوجه 
ــــنـــــظـــــرة  نـــــحـــــو الـــــــســـــــالم والـــــــــخـــــــــروج مـــــــن الـــــــشـــــــعـــــــارات الــــــزائــــــفــــــة والـ
الضيقة إلى ساحة أرحب تستوعب الجميع وتعزل الكراهية 
وتنهي اإلرهاب وتلجم الهيمنة، فكل ذلك ممكن فقط بلغة 
الـــســـالم ولـــغـــة الـــتـــعـــاون واحــــتــــرام اآلخـــــر وحـــقـــوقـــه، وهــــي لغة 
عـــلـــى الــجــمــيــع تــعــلــمــهــا وإتـــقـــانـــهـــا، ألنـــهـــا لـــغـــة الـــبـــنـــاء والـــحـــيـــاة 

والمستقبل والفجر الجديد.

@MunaBusamra

قال كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي، براين هوك، أمس 
إننا »أمام شرق أوسط جديد«، وذلك في أعقاب توقيع اإلمارات 
مـــعـــاهـــدة الـــســـالم مـــع دولـــــة إســـرائـــيـــل. وذكـــــر هـــــوك، أن »الــمــقــاربــة 
الــجــديــدة الــتــي يعتمدها الرئيس دونــالــد تــرامــب مناسبة وناجحة 
وواقـــــــعـــــــيـــــــة«. وأضــــــــــــاف »يـــــجـــــب الـــــــوقـــــــوف مــــــع األصــــــــدقــــــــاء عــــــوضــــــًا عــن 

مــواجــهــة األعـــــداء، وهـــذا كـــان خــطــأ إدارة أوبــامــا 
السابقة«. وعن الدول المرشحة لالنضمام 
ــــــوك فـــــي حـــــوار  ــــــال هـ ــــــذه الــــمــــســــاعــــي، قـ ــــــى هـ إلـ
مــع »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة« إذا نــظــرنــا للشرق 
األوسط، نالحظ نشوء شرق أوسط جديد.. 

ويؤمن ترامب أن دوالً أخرى ستنضم للقرار 
الشجاع .   )واشنطن - وكاالت(

براين هوك: نحن أمام شرق 
أوسط جديد

براين هوك

دنيس روس: المعاهدة تحفظ حل الدولتين
دبي - وكاالت

أكد السفير دنيس روس، مساعد الرئيس األمريكي السابق باراك 
أوباما لشؤون الشرق األوســط، أنه »لــوال مبادرة السام اإلماراتية 
مع إسرائيل النتهى حل الدولتين إلى األبد«. مشيراً إلى أن إسرائيل 
حــصــلــت بــالــفــعــل عــلــى الــــســــام، لــكــن اإلمــــــــارات حــصــلــت عــلــى شــيء 

مهم جداً بالنسبة للفلسطينيين وهو وقف الضم«.
وأوضح »روس« أن خطة ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية، 

كانت ستبدد أي أمل للفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة.
ــــكـــــي، الــــــــذي عـــمـــل مـــــع إدارتـــــــــــي الـــرئـــيـــســـيـــن  ــــريـ ودعــــــــا الــــمــــســــؤول األمـ
الــســابــقــيــن جــــــورج بـــــوش االبــــــن وبـــيـــل كــلــيــنــتــون، الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلـــى 
تــغــيــيــر نــهــجــهــم فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع رغـــبـــة الــــســــام »حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــن 
تحقيق مصالح حقيقية بدل االكتفاء بــدور رد الفعل«. وحــذر في 
الوقت نفسه من إمكانية انعزالهم في حال إصرارهم على المضي 
قـــــدمـــــاً عـــكـــس الــــتــــيــــار الــــســــائــــد بـــالـــمـــنـــطـــقـــة.  وشـــــــدد روس فـــــي مــقــابــلــة 
مـــع »الــعــيــن اإلخــــبــــاريــــة«، عــلــى أن الـــعـــاقـــات الــطــبــيــعــيــة بــيــن الــعــرب 
وإسرائيل يمكن أن تخدم المصالح الفلسطينية أيضاً، مستشهداً 
بــتــجــربــة الـــســـام بــيــن مــصــر وتـــل أبـــيـــب، والـــتـــي قـــال إنــهــا لــعــبــت دوراً 

حاسماً في الدفاع عن المصالح الفلسطينية أيضاً.

أبواب أمل واستقرار 
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى مـــعـــاهـــدة الــــســــام اإلمـــــاراتـــــيـــــة، وإعــــــــان تـــأيـــيـــد الـــســـام 
بــيــن الــبــحــريــن وإســرائــيــل، قـــال روس إنـــه »مـــن الـــرائـــع بــعــد كــل هــذه 

السنوات من العمل في الشرق األوسط رؤية أمر كهذا«.
وأضاف: »للمرة األولى منذ سنوات عديدة، نرى عتبة مهمة جداً 
يتم عبورها.. اإلمارات دولة رائدة بالمنطقة وقرارها بعقد معاهدة 

سام مع إسرائيل سيفتح أبواباً عديدة من األمل واالستقرار«.
ورأى أن الــســام بين اإلمــــارات وإســرائــيــل أمــر مهم جـــداً وحيوي 
المنطقة، وتابع »قرارها  التي تواجه  التحديات العديدة  لمواجهة 

الــشــجــاع بــالــســام مــع إســرائــيــل ال يحقق السام 

فـــحـــســـب، بــــل أيــــضــــاً يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
بالدولتين «.

 فرص السالم
ــــلـــــى فـــــــــرص الـــــســـــام  ــــــام عـ ــــــسـ  وعـــــــــن تــــــأثــــــيــــــرات مـــــعـــــاهـــــدة وإعـــــــــــــان الـ
بالمنطقة، أعرب روس عن اعتقاده بأن »ما حدث مؤخراً يمكن أن 

يساهم في تعزيز السام بشكل عام«.
ــــاده إلــــــــى وجــــــــــود »نـــــــمـــــــوذج مــــثــــيــــر لـــــاهـــــتـــــمـــــام، فــكــمــا  ــــقــ ـــتــ ــ وأرجــــــــــــع اعـ
ـــــوزراء اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــيــن نــتــانــيــاهــو عن  تــعــلــمــون، تــحــدث رئــيــس الــ
الــــســــام مـــقـــابـــل الــــســــام، لـــكـــن فــــي الــــواقــــع لـــديـــنـــا أمـــــر مــخــتــلــف هــنــا، 
فــــــاإلمــــــارات اتــــخــــذت خــــطــــوة تــــجــــاه تــــل أبــــيــــب لــكــنــهــا طـــلـــبـــت شـــيـــئـــاً فــي 
المقابل لصالح الفلسطينيين، ولو اتخذت كل دولــة عربية نفس 
الــمــنــهــج لــتــم حـــل جــمــيــع الــمــشــكــات الــعــالــقــة«. وقــــال »عــلــى سبيل 
الــــمــــثــــال، إســــرائــــيــــل حـــصـــلـــت بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى الـــــســـــام، لـــكـــن اإلمـــــــــارات 
حــصــلــت عــلــى شــــيء مــهــم جـــــداً بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن وهــــو وقــف 
الضم«. ولفت إلى أن »الضم أحــادي الجانب كان جــزءاً من خطة 
تــرامــب إلســرائــيــل فــي الــضــفــة، ولــو حــدث ذلـــك، فسينتهي احتمال 
التوصل إلى حل الدولتين، وهو ما كان سيفتح الباب واسعاً لما 

يمكن أن أسميه صراعاً مجّمداً وهو ما سيكون صراعاً دائماً«.
وشـــدد على ضـــرورة »الــحــفــاظ على إمكانية حــل الــدولــتــيــن ـ وهو 
مــا فعلته اإلمـــــــارات«.  وفـــي هـــذا الـــصـــدد، دعـــا روس الفلسطينيين 
إلـــى التفكير خـــارج الــفــكــر الــتــقــلــيــدي، واتـــخـــاذ مــواقــف أكــثــر عقانية 

وعملية لمصلحتهم في النهاية.
كــمــا نــصــحــهــم بــتــبــنــي مـــواقـــف يــمــكــن فـــي الــــواقــــع أن تــغــيــر ســلــوك 
اآلخـــــــريـــــــن، واالبـــــتـــــعـــــاد عـــــن تــــلــــك الــــتــــي تـــجـــعـــل الـــــمـــــرء يــشــعــر 

بالرضا خال اللحظة ذاتها فحسب وال تغير شيئاً.
ــــر  ــ ــــــي تـــــحـــــويـــــل األمـ وتــــــــابــــــــع: »أدعـــــــــوهـــــــــم لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فـ
لــصــالــحــهــم، وأن ال يــنــتــظــروا اآلخـــريـــن لتحقيق ما 
يريدون، وأن ال ينتظروا حتى يصبحوا معزولين 

تماماً«.

اإلمارات حصلت على   ›

شيء مهم جدًا بالنسبة 
للفلسطينيين وهو تجميد 

الضم 
روس: اإلمارات دولة رائدة   ›

بالمنطقة وقرارها بعقد 
معاهدة سالم مع إسرائيل 

سيفتح أبوابًا عديدة من 
األمل واالستقرار

ترامب: المعاهدة أساس لسالم شامل
واشنطن - وكاالت

ــــيـــــس األمـــــريـــــكـــــي دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب فــــــي كــلــمــتــه  ـــّمـــــن الـــــرئـ ثــ
خــــــــالل مــــــراســــــم الــــتــــوقــــيــــع بــــالــــبــــيــــت األبـــــــيـــــــض، مــــعــــاهــــدة 
الــســالم بين دولــة اإلمــــارات وإســرائــيــل، وإعـــالن تأييد 
السالم بين مملكة البحرين وإسرائيل. وقال ترامب: 
»بعد عقود من النزاعات، نشهد فجراً لشرق أوسط 
بــــــلــــــدان عـــربـــيـــة  أّن خــــمــــســــة أو ســــتــــة  جـــــــديـــــــد«، مـــــــؤكـــــــداً 
ــــتـــــحـــــذو حـــــــــذو اإلمـــــــــــــــــارات والـــــبـــــحـــــريـــــن قــــريــــبــــًا  إضـــــافـــــيـــــة سـ
جـــداً. وأردف تــرامــب: »نحن هنا الــيــوم لتغيير مجرى 
الــــتــــاريــــخ، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الــــســــالم ســـيـــكـــون فـــجـــر شـــرق 
أوســــــــــط جـــــــديـــــــداً وســــيــــمــــكــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن مــــــن مــخــتــلــف 
ــــــان مـــن الــعــيــش مــــعــــًا«، مـــشـــيـــراً إلــــى أّن مــعــاهــدة  األديـ
السالم ستكون أساسًا لسالم شامل في المنطقة، 
وســــتــــشــــمــــل مـــــعـــــاهـــــدات الــــــســــــالم مــــــع إســـــرائـــــيـــــل تــــبــــادل 
الـــســـفـــراء وفـــتـــح ســــفــــارات. وشـــهـــد تـــرامـــب تــوقــيــع ثــالث 

ــــائـــــق، الـــوثـــيـــقـــة األولــــــــى مـــعـــاهـــدة الــــســــالم بـــيـــن دولــــة  وثـ
اإلمارات وإسرائيل، فيما كانت الوثيقة الثانية 

إعـــــالن تــأيــيــد الـــســـالم بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــــيـــــل لـــلـــبـــدء فـــــي خـــــطـــــوات نـــحـــو عــقــد  وإســـــرائـ
معاهدة سالم بين البلدين، فيما الوثيقة 
ــــاهـــــدة األشــــــمــــــل »مــــعــــاهــــدة  ــــمـــــعـ الــــثــــالــــثــــة الـ
إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم«. مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه  أوضـــــــــــــــــح وزيــــــــــر 

ــــكــــــي مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو،  ــــريــ ــــيـــــة األمــ الـــــخـــــارجـ
أن إقـــــامـــــة عـــــالقـــــات دبــــلــــومــــاســــيــــة بــيــن 
دول المنطقة وإسرائيل سيصب في 

مصلحة كل األطراف.
وقــــــال بــومــبــيــو إن اإلمـــــــارات 
والــبــحــريــن ســبــقــتــا غيرهما 

مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول فــــــــــــــــــــي تـــــــــحـــــــــديـــــــــد 
الـــــتـــــوقـــــيـــــت الـــــمـــــنـــــاســـــب لــــلــــتــــوصــــل 

إلى اتفاق مع إسرائيل.

الــــجــــديــــدة الـــتـــي بــــــدأت تــتــشــكــل لــمــســتــقــبــل مــنــطــقــة مــلــيــئــة بـــالـــطـــاقـــات 
الشابة ليست شعاراً نرفعه من أجل مكاسب سياسية، فالجميع 

يتطلع إلى خلق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً«. 

مقاربة حضارية 
وأكـــد ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان، أنـــه فــي زمـــن يسود 
فــــيــــه الــــعــــلــــم يـــتـــطـــلـــع شـــــبـــــاب الــــمــــنــــطــــقــــة إلــــــــى جــــــــزء مــــــن هــــــــذا الـــــحـــــراك 
اإلنساني، معرباً سموه عن سعادته بأن تكون اإلمــارات جــزءاً من 
قــوة الدفع هــذه نحو االستقرار ونمو الطاقات البشرية في مقاربة 
حــــضــــاريــــة جـــــديـــــدة تـــفـــتـــح أبـــــــــواب الـــــفـــــرص عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــهـــا لــيــســتــفــيــد 
مــنــهــا مــحــبــو الــــســــام واالزدهــــــــــار والــمــســتــقــبــل. وأشـــــــار ســـمـــوه إلـــــى أن 
الــحــديــثــة من  التنمية اإلنــســانــيــة  الــيــوم تمتلك مــقــومــات  مجتمعاتنا 
بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة واقـــــتـــــصـــــاد مـــتـــيـــن وإنــــــــجــــــــازات عـــلـــمـــيـــة تـــؤهـــلـــهـــا لـــلـــنـــهـــوض 
بــمــســتــقــبــل الــــشــــرق األوســـــــــط. وقـــــــال ســـمـــو الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بــــن زايــــد 
آل نهيان، إن اإلمــــارات تــؤمــن بــالــدور اإليــجــابــي لــلــواليــات المتحدة، 
ــــــذه الــــمــــعــــاهــــدة الــــتــــي ســـتـــظـــل مـــــنـــــارة مـــضـــيـــئـــة فـــــي الــــشــــرق  ــــيـــــل هـ والـــــدلـ
األوســــــــــط لــــكــــل مـــحـــبـــي الــــــســــــام، وبـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا فــــإنــــهــــا ســـتـــمـــكـــنـــنـــا مــن 

الــــوقــــوف أكـــثـــر إلــــى جـــانـــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــحــقــيــق آمـــالـــه في 
دولــــة مــســتــقــلــة ضــمــن مــنــطــقــة مــســتــقــرة ومــــزدهــــرة. وأضـــــاف ســمــوه: 
»تــأتــي هـــذه الــمــعــاهــدة لتبني عــلــى مــا سبقتها مــن مــعــاهــدات ســام 
وقعها الــعــرب مــع دولــة إســرائــيــل. حيث إن هــدف هــذه المعاهدات 

هو العمل نحو االستقرار والتنمية المستدامة«. 

مبادئ إنسانية 
وأضــاف سموه: »فــي هــذه السنة الصعبة على العالم الــذي يعاني 
ــــارات الــتــزامــاتــهــا تجاه  تــداعــيــات وبــــاء »كـــوفـــيـــد19«، عــــززت دولــــة اإلمــ
المبادئ اإلنسانية التي أرساها المؤسس الشيخ زايد، الذي علمنا 
بأن وقوفنا إلى جانب اآلخر، أياً كان انتماؤه الديني أو العرقي، هو 
واجـــب إنــســانــي ومــبــدأ راســــخ«.وأشــــار ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن زايــد 
آل نـــهـــيـــان، أن دولـــــة اإلمــــــــارات اســتــطــاعــت فـــي هــــذا الـــوقـــت الــصــعــب 
أن تطلق مسباراً إلى المريخ، وأن مسبار األمل في الحقيقة يمثل 
أماً بأن منطقتنا قادرة على النهوض والتقدم إذا تبنت الحكومات 
والشعوب العلوم. واختتم سموه كلمته بالقول: إن السام يحتاج 
إلـــى شــجــاعــة، وصــنــاعــة الــمــســتــقــبــل تــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة، والــنــهــوض 

باألمم يحتاج إلى إخاص ومثابرة. ولقد أتينا اليوم لنقول للعالم 
ــــاتـــــه صــحــيــحــة  ــــانـــــت بـــــدايـ ــبـــــدأنـــــا، ومـــــــن كـ ــ إن هـــــــذا نـــهـــجـــنـــا، والــــــســــــام مـ

ستكون إنجازاته مشرقة، بتوفيق الله«.

وفد الدولة 
ضــم وفــد الــدولــة المشارك فــي مــراســم التوقيع معالي عبدالله بن 
طــــوق الـــمـــري وزيـــــر االقـــتـــصـــاد ومـــعـــالـــي عــبــيــد بـــن حــمــيــد الـــطـــايـــر وزيـــر 
الــدولــة للشؤون المالية ومعالي ريــم بنت إبراهيم الهاشمي وزيــرة 
دولـــة لــشــؤون الــتــعــاون الــدولــي ومــعــالــي الــدكــتــور ســلــطــان بــن أحمد 
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي يوسف مانع 
الــعــتــيــبــة ســفــيــر الــــدولــــة لــــدى الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة ومــعــالــي 
علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة االتحادية 
لـــلـــجـــمـــارك وعــــمــــر ســـيـــف غــــبــــاش مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الدولي للشؤون الثقافية والنا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة 
اإلمـــــــــــــــارات لــــــــدى األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة وهـــــنـــــد مـــــانـــــع الـــعـــتـــيـــبـــة مـــــديـــــر إدارة 
االتصال االستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدداً من 

المسؤولين.

ترامب وعبدالله بن زايد يبحثان تعزيز استقرار المنطقة
واشنطن - وام 

استقبل دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية أمس 
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
الدولي في البيت األبيض، وذلك قبيل توقيع سموه وبنيامين 
ــــيـــــس وزراء دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل عــــلــــى مـــــعـــــاهـــــدة الــــســــام  نــــتــــانــــيــــاهــــو رئـ
التاريخية بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل في البيت األبيض.  
تـــنـــاول الــلــقــاء آفــــاق مــعــاهــدة الـــســـام بــيــن دولــــة اإلمــــــارات ودولـــة 
إسرائيل ودورها في تعزيز السام واالستقرار في المنطقة من 
خال وقف ضم األراضي الفلسطينية وبث روح جديدة تسهم 

في التغيير اإليجابي في منطقة الشرق األوسط.
ــبــــان، مـــســـيـــرة الــــعــــاقــــات بـــيـــن دولــــــــة اإلمـــــــــارات  ــــاقـــــش الــــجــــانــ  ونـ
التزام  العربية المتحدة والــواليــات المتحدة األمريكية فــي ظــل 
الـــبـــلـــديـــن الـــمـــشـــتـــرك بــــدعــــم وتـــعـــزيـــز الــــســــام واألمــــــــن فــــي مــنــطــقــة 
الخليج العربي ومكافحة اإلرهاب وردع أي تهديدات الستقرار 
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مقال

 بقلم: سمو الشيخ
عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية والتعاون الدولي

قبل أسبوعين، هبطت طــائــرة الخطوط الجوية »الــعــال« فــي أبــوظــبــي، في 
أول رحــلــة تــجــاريــة إســرائــيــلــيــة قــادمــة مــن تــل أبــيــب، حــيــث أقــلــت وفــــداً كبيراً 
مـــن الــمــســؤولــيــن ووســـائـــل اإلعـــــام اإلســرائــيــلــيــة. وقـــد حــمــلــت الــطــائــرة رســالــة 
كبيرة واضحة؛ مكتوبة بأحرف يبلغ ارتفاعها قدمين على مقصورة قيادة 

الطائرة، هي »سام« باللغات العربية واإلنجليزية والعبرية. 
وتعد إقامة عاقات اعتيادية بين دولــة اإلمـــارات ودولــة إسرائيل بمثابة 
انجاز دبلوماسي تاريخي وعامة مفعمة باألمل على أن التقدم في الشرق 

األوسط أمر ممكن الحدوث. 
وفي األسبوع الماضي جاء إعان مملكة البحرين عزمها القيام بمباشرة 
عاقات دبلوماسية كاملة مع دولة إسرائيل األمر الذي ينظر إليه كفرصة 
لمقاربة جديدة لمواجهة تحديات المنطقة.. وفــي منطقة وعصر حافلين 
بـــاألخـــبـــار الــســيــئــة يــمــثــل ذلــــك اإلعـــــان بـــــادرة تـــفـــاؤل إليـــجـــاد الـــفـــرص بـــــدالً من 

الصراع والمعاناة.
ومـــن الــبــديــهــي أن الــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات ســيــكــون صــعــبــاً، حــيــث يــوجــد 
عدد من الدول غير العربية واألطراف غير الحكومية في محور »المقاومة« 
الــدائــمــة، الــذيــن يــدافــعــون عــن الــتــطــرف بأشكاله المتنوعة، وهــم يشعرون 
ــــهـــــووســـــون بــــإنــــشــــاء خـــافـــة  ــــوريــــــات الـــــمـــــفـــــقـــــودة، أو مـ ــــراطــ ــبــ ــ بـــالـــحـــنـــيـــن إلـــــــى اإلمــ
ــــفـــــوضـــــى وعـــــدم  جــــــديــــــدة، كــــمــــا أنـــــهـــــم يــــقــــتــــاتــــون ويــــــــزدهــــــــرون عــــلــــى الــــــصــــــراع والـ
االســـــتـــــقـــــرار، وهــــــم الـــــذيـــــن يـــهـــاجـــمـــون الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة وإســـــرائـــــيـــــل ودولــــــة 

اإلمارات، وكانوا من أشد منتقدي السام مع إسرائيل. 
ُيـــــعـــــّد تـــوقـــيـــع مــــعــــاهــــدة الـــــســـــام أفــــضــــل رد عـــلـــى هـــــــــؤالء، وهــــــو تـــذكـــيـــر بـــأن 
اإلمـــاراتـــيـــيـــن واإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن، وجــمــيــع شـــعـــوب الـــشـــرق األوســـــــط، قـــد ســئــمــوا 
الــــصــــراع، واألولـــــويـــــة اآلن تــكــمــن فـــي مـــواصـــلـــة تــحــديــث مــجــتــمــعــاتــنــا وتــحــقــيــق 

االستقرار في المنطقة بأكملها. 
ــــــدول الـــعـــربـــيـــة وإســــرائــــيــــل عــلــى  وســــــوف تـــســـاعـــد الـــعـــاقـــات األفــــضــــل بـــيـــن الـ
تــحــقــيــق ذلـــــك، ولـــكـــن يــجــب أن نـــذهـــب أبـــعـــد وأســــــرع عــلــى جــبــهــات الــتــعــاون 

األخرى أيضاً.
تتمثل األولــويــة األولــــى، واألكــثــر إلــحــاحــاً فــي تهدئة الــتــوتــرات وبـــدء حــوار 
ــــــى عـــــاقـــــات طـــبـــيـــعـــيـــة مــع  ــــــول الـــــســـــام واألمـــــــــــن، فـــنـــحـــن بــــحــــاجــــة إلـ إقـــلـــيـــمـــي حـ
الجيران، وُتعّد معاهدات عدم االنتشار، ومعاهدات عدم التدخل الفاعلة 
والقابلة للتحقق، هي الهدف، ولكن مع التوقعات المنخفضة والمخاطر 
الـــعـــالـــيـــة جـــــــــداً، فــــــإن تـــحـــقـــيـــق تــــقــــدم مــــتــــواضــــع فـــــي قـــضـــايـــا مـــثـــل الـــمـــســـاعـــدات 

اإلنسانية ومكافحة فيروس »كورونا« سوف يعمل على بناء الثقة.
كما أن دعــم الــواليــات المتحدة ومشاركتها هــو أمــر بــالــغ األهــمــيــة، فقد 
دعــا الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلــى محادثات جديدة العام المقبل، 
وأوضـــــــح نـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، جــــو بــــايــــدن، أنـــــه ســـيـــطـــرح مــــبــــادرة جـــديـــدة 
كذلك؛ ولهذا يجب أن تشارك دول الخليج مباشرة في أي حــوار، ويجب 

أن تكون األجندة شاملة.
أما األولوية الثانية، فتتمثل في توسيع مجتمع التعايش السلمي، فقد 
أدت الــمــقــاومــة الـــدائـــمـــة والـــتـــطـــرف الــطــائــفــي إلــــى انــتــشــار جــائــحــة مــمــيــتــة من 

الفوضى والفتنة على مدى عقود. 
وفــــي دولـــــة اإلمـــــــارات نـــحـــاول أن نـــكـــون قـــــدوة مــخــتــلــفــة؛ فــنــحــن مــلــتــزمــون 
بــــــمــــــبــــــادئ اإلســــــــــــــام الــــحــــقــــيــــقــــيــــة وبـــــالـــــوســـــطـــــيـــــة واالنـــــــــــدمـــــــــــاج والــــــــــســــــــــام، وقــــمــــنــــا 
بــاســتــضــافــة أول زيــــارة قـــام بــهــا الــبــابــا فــرنــســيــس، بــابــا الكنيسة الكاثوليكية، 
لشبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــعــام الــمــاضــي، كــمــا نعمل عــلــى بــنــاء بــيــت للعائلة 
اإلبراهيمية الــذي يضم األديـــان الثاثة في أبوظبي، حيث يحتوي المجمع 

على مسجد وكنيسة وكنيس.
وتـــتـــمـــثـــل األولــــــويــــــة الــــثــــالــــثــــة، فـــــي بــــنــــاء مــــحــــرك قــــــوي لـــلـــتـــبـــادل االقــــتــــصــــادي 
ــــادر عــلــى تــولــيــد الـــفـــرص والــتــفــاهــم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة،  والــثــقــافــي قـ
فمن الخليج إلى البحر األحمر عبر قناة السويس، وصوالً إلى شرق البحر 

المتوسط، تعتبر شبه الجزيرة العربية الممتدة ملتقى طرق العالم. 
ويـــــجـــــب عــــلــــى دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة وإســــــرائــــــيــــــل اســــتــــخــــدام 
اقـــتـــصـــاديـــهـــمـــا الــمــتــقــدمــيــن وبــنــيــتــهــمــا الــتــحــتــيــة واألســــــــــواق الـــكـــبـــيـــرة وصـــنـــاديـــق 
االســتــثــمــار والــمــؤســســات التعليمية ورأس الــمــال الــبــشــري لــضــمــان أن تعود 

الفائدة على األردنيين والمصريين والفلسطينيين وغيرهم.
ُيـــعـــّد الــتــقــدم فـــي مــســار الــقــضــيــة الفلسطينية نــقــطــة مــركــزيــة أيـــضـــاً، فقد 
أوقفت المعاهدة اإلماراتية - اإلسرائيلية خطط الضم، ويجب على القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــســتــغــل هــــذه الــلــحــظــة إلعــــــادة تــنــظــيــم نــهــجــهــا واالســـتـــعـــداد 
إلعـــــادة االنـــخـــراط فـــي مــنــاقــشــات مــثــمــرة. وكــمــا هـــي الـــحـــال دائـــمـــاً، ستحصل 
عــــلــــى الـــــدعـــــم الــــكــــامــــل مـــــن دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة، وخـــــاصـــــة أن 
هــــذه الــجــهــود أصــبــحــت تــمــتــلــك اآلن وزنـــــاً أكــبــر فـــي ظـــل الـــعـــاقـــات الــمــبــاشــرة 
مـــع إســــرائــــيــــل.  إن وتـــيـــرة ونـــطـــاق مـــعـــاهـــدة الـــســـام لـــن يــكــونــا مــفــصــولــيــن عن 

االستحقاقات وتحقيق التقدم في قضية إقامة الدولة الفلسطينية.
أخيراً تدل معاهدة السام على أهمية دور الواليات المتحدة األمريكية 
والتحول الذي يشهده الشرق األوسط، فالسام يمكن أن يحدث فقط من 

خال تأثير الدبلوماسية األمريكية وإعادة تأكيد التزاماتها األمنية. 
وفي الوقت نفسه، فإن السام يعود بالمنفعة على الواليات المتحدة 
من خال المشاركة في تحّمل عبء االستقرار اإلقليمي مع فريق أقوى من 

الشركاء الموثوق بهم والراغبين في تحقيق ذلك.
فـــــي عـــــــام صــــعــــب وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة صــــعــــبــــة، تـــشـــكـــل مــــعــــاهــــدة الـــــســـــام نــقــطــة 
انـــطـــاق مــشــرقــة لــمــســتــقــبــل الـــشـــرق األوســـــــط، وقــــد انــطــلــقــت دولـــــة اإلمــــــارات 
ــــيـــــل نـــحـــو بـــــدايـــــة نـــشـــطـــة لـــلـــتـــعـــاون بــــشــــأن فـــيـــروس  ــــرائـ الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة وإسـ
»كـــــورونـــــا« والــتــكــنــولــوجــيــا والـــفـــضـــاء والـــطـــاقـــة واالســـتـــثـــمـــار واألمــــــن الـــغـــذائـــي، 
وبــــــدأ شـــبـــاب اإلمـــــــــارات تــعــلــم الـــلـــغـــة الـــعـــبـــريـــة. وســـتـــبـــدأ الـــجـــامـــعـــات فــــي دولــــة 
اإلمارات العربية المتحدة بقبول الطاب اإلسرائيليين، كما ستبدأ الرحات 
المنتظمة بين البلدين في العام المقبل، وستحمل هذه الخطوات وغيرها 
ــــالـــــة الـــــســـــام بـــالـــلـــغـــات  مـــــن آالف الــــخــــطــــوات الـــصـــغـــيـــرة والــــكــــبــــيــــرة األخـــــــــرى رسـ

اإلنجليزية والعبرية والعربية في جميع أنحاء المنطقة.

نشر المقال في صحيفة »وول ستريت جورنال«

»بيس«.. »شلوم«.. »سالم«
 ‹  إقامة عالقات اعتيادية 

 بين اإلمارات وإسرائيل 

إنجاز دبلوماسي تاريخي 
معاهدة السالم أوقفت   › 

خطط الضم ويجب على القيادة 
 الفلسطينية أن تستغل 

هذه اللحظة
اإلماراتيون واإلسرائيليون   ›

 وجميع شعوب الشرق 

األوسط سئموا الصراع
األولوية اآلن تكمن   › 

 في مواصلة تحديث 

مجتمعاتنا وتحقيق استقرار 
المنطقة بأكملها 

اإلمارات ملتزمة بمبادئ   ›

اإلسالم الحقيقية وبالوسطية 
واالندماج والسالم

»الوطني االتحادي«: خطوة تاريخية 
إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط

أبوظبي - البيان

أكـــــــــد الــــمــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي االتـــــــــحـــــــــادي أن مـــــعـــــاهـــــدة الـــــســـــام 
ـــــة - اإلســــرائــــيــــلــــيــــة خــــطــــوة تــــاريــــخــــيــــة إلحـــــيـــــاء عــمــلــيــة  ـــــيـ ـــــاراتـ اإلمـ
الـــــســـــام فـــــي الـــــشـــــرق األوســــــــــط، وبــــمــــا يـــكـــفـــل تـــحـــقـــيـــق األمـــــن 

واالستقرار في أرجائه.
وقـــــــال الـــمـــجـــلـــس فــــي بــــيــــان بــــشــــأن مــــعــــاهــــدة الــــســــام بــيــن 
اإلمارات وإسرائيل: هذه المعاهدة تعكس ثوابت السياسة 
ــــتـــــاح عــلــى  اإلمــــــاراتــــــيــــــة، وإرثــــــهــــــا الــــتــــاريــــخــــي الـــعـــظـــيـــم فـــــي االنـــــفـ
كـــل دول الـــعـــالـــم وفــــق مـــا يــحــقــق مــصــالــحــهــا االســتــراتــيــجــيــة 
الــــعــــلــــيــــا، والــــتــــعــــايــــش مـــــع مـــخـــتـــلـــف الـــــحـــــضـــــارات والــــثــــقــــافــــات 
واألديـــــــــان تـــبـــعـــاً لــقــيــم ومــــبــــادئ الـــتـــســـامـــح دون الــتــخــلــي عــن 
ركائزها ونهجها األصــيــل فــي التمسك بالحقوق الوطنية، 
والـــعـــربـــيـــة، واإلســـامـــيـــة وفــــق مــــقــــررات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، 

وقواعد القانون الدولي. 

فرصة 
وأضــــــــــــــاف: هــــــــذه الـــــمـــــعـــــاهـــــدة تــــمــــثــــل فـــــرصـــــة ســــانــــحــــة لـــجـــهـــود 
البناء عليها لتحقيق السام  إقليمية ودولــيــة وأممية يتم 
الــعــادل، والشامل، والــدائــم في منطقة الشرق األوســط، 
وبـــمـــا يــضــمــن تــنــفــيــذ قـــــــرارات األمـــــم الــمــتــحــدة ذات الــصــلــة، 
ــــا تـــعـــلـــق مــنــهــا  واالتــــفــــاقــــيــــات والــــتــــفــــاهــــمــــات الــــدولــــيــــة ســـيـــمـــا مـ

القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة  بإقامة 
الشرقية.

تأييد
كما أوضح البيان: نعبر عن تأييدنا الكامل، والتفافنا التام 
خــلــف قــيــادتــنــا الــســيــاســيــة فـــي كـــل مـــا تــتــبــنــاه مـــن مـــبـــادرات، 
وقـــــــــرارات، وســـيـــاســـات داخـــلـــيـــة أو خـــارجـــيـــة، ونـــؤكـــد عميق 
ثقتنا في النهج الحكيم، والـــرأي السديد لصاحب السمو 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس الـــــدولـــــة، حــفــظــه 
ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن راشـــــــد  ــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـ الـــــــلـــــــه، وأخـــــــيـــــــه صــ
آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ـــاه الــــلــــه، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد  ــ ـــــي، رعـ حـــاكـــم دبـ
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى 
للقوات المسلحة، في إدارة كافة مصالح الدولة وصيانة 

مقدراتها.
ـــــاف: نــشــيــد بـــالـــدور الــــريــــادي لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة في  وأضـ
الـــتـــصـــدي لــكــل الــمــخــطــطــات الـــرامـــيـــة إلــــى زعـــزعـــة االســـتـــقـــرار 
واألمــــــــــــــــن فــــــــي عـــــالـــــمـــــنـــــا الــــــــعــــــــربــــــــي، واإلقــــــــــــــــــــــدام عــــــلــــــى خــــــطــــــوات 
جـــريـــئـــة وشــــجــــاعــــة، ومــــــبــــــادرات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
لــثــوابــت الــحــقــوق العربية  األمـــن الــعــربــي المشترك تحقيقاً 
ـــا يــــــــؤدي إلــــــى عـــهـــد جـــديـــد  والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــمــــشــــروعــــة، وبــــمـ

يسوده السام والتنمية لشعوب المنطقة.

ــــتـــــور أنــــــــور بـــــن مـــحـــمـــد قـــــرقـــــاش وزيـــــر  أشــــــــاد مــــعــــالــــي الـــــدكـ
الدولة للشؤون الخارجية بمقال سمو الشيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في 

صحيفة »وول ستريت جورنال«. 
وقـــــــــال مــــعــــالــــيــــه عــــبــــر »تــــــويــــــتــــــر«: »مــــقــــال 

الـــــــــشـــــــــيـــــــــخ عـــــــــبـــــــــدالـــــــــلـــــــــه بـــــــــــــن زايــــــــــــــــــــــد فـــــي 
جـــــورنـــــال صـــحـــيـــفـــة وول ســــتــــريــــت 
 Wall Street Journal
ــّبـــر بـــشـــفـــافـــيـــة عــــن تــــوجــــه دولــــة  يـــعـ

ــــارات الـــواضـــح لوضع  اإلمــ
أســــــــــــس مــــســــتــــقــــبــــل يــــرتــــكــــز 
عـــــــــــلـــــــــــى تـــــــــغـــــــــلـــــــــيـــــــــب أهــــــــــــــــــــــداف 

السالم واالستقرار واالزدهار في منطقة عانت وتعاني 
من األزمات واقتتال المحاور.

وأضاف: »كما يؤكد الشيخ عبدالله بن زايد في مقاله 
الــمــهــم أن مــنــطــق تــعــزيــز دائـــــرة الــتــعــايــش الــســلــمــي من 
ــــتـــــهـــــاج  ــــيـــــة فـــــــي الـــــــقـــــــول والـــــعـــــمـــــل وانـ خـــــــــالل تــــبــــنــــي الـــــوســـــطـ
الــحــوار اإلقليمي الــذي يعزز السالم وينشد االستقرار 
أصــبــح أولـــويـــة فـــي هـــذه الــمــنــطــقــة إذا أرادت أن تنطلق 

إلى المستقبل بتفاؤل وأمل«.  )دبي - البيان( 

ــــــارك رئــــيــــس  ــــمـ ــ ــــــجـ ــــــادي مــــــفــــــوض الـ ــــيـ ــ ــنـ ــ ــ أكــــــــــد عـــــلـــــي ســــعــــيــــد الـ
الـــهـــيـــئـــة االتـــــحـــــاديـــــة لـــلـــجـــمـــارك أن الـــســـعـــي إلــــــى الـــســـالم 
واالستقرار واالزدهار هو خيار استراتيجي وموقف ثابت 
فـــي ســيــاســة دولــــة اإلمــــــارات مــنــذ قــيــام االتــحــاد 
فـــي 2 ديــســمــبــر 1971. وقــــال إن قــيــادة 
دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة 
تــــتــــبــــنــــى رؤيـــــــــــــة مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة تـــتـــســـم 
بــالــتــفــاؤل واالســـتـــشـــراف وتــســابــق 
الــزمــن لجعل الــدولــة فــي مصاف 
الدول المتقدمة عالميًا 
وشريكًا فاعالً في صنع 
الــــــــــــســــــــــــلــــــــــــم واالســــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــرار 

واالزدهار لشعوب المنطقة والعالم. 
وأضـــــــاف إن دور دولــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة فــي 
الــعــمــل الــــــدؤوب ألجــــل إنـــهـــاء الـــصـــراعـــات واضـــــح وثــابــت 
وقد ترجمت هذا الدور بإنجازات حقيقية مع أشقائها 
وأصـــــدقـــــائـــــهـــــا فــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا اإلقــــلــــيــــمــــي فــــــي إطــــــــــار قــيــمــهــا 
الــــراســــخــــة نـــحـــو تـــعـــزيـــز الـــــــحـــــــوار.  كـــمـــا أكــــــد أن مـــعـــاهـــدة 
الـــســـالم الــتــاريــخــيــة مـــع دولـــــة إســـرائـــيـــل هـــي خــيــر شــاهــد 

على هذا الدور.  )واشنطن - وام( 

قرقاش: توجهنا واضح 
لوضع أسس مستقبل يرتكز 
على تغليب أهداف السالم

علي النيادي: السالم 
واالستقرار خيار استراتيجي 

في سياسة اإلمارات

                   علي النياديأنور قرقاش

اإلمارات وإسرائيل.. سام يعزز استقرار وتنمية المنطقة
أبوظبي - وام 

ــــيــــــل  ــــرائــ ــــاهــــــدة الـــــــســـــــام الــــــتــــــي وقــــعــــتــــهــــا دولـــــــــــة اإلمــــــــــــــــــارات وإســ ــــعــ تــــشــــكــــل مــ
أمـــــــــس، فـــــي الــــعــــاصــــمــــة األمــــريــــكــــيــــة واشــــنــــطــــن فـــــرصـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز 
األمـــــــن واالســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وأجــــمــــعــــت الــــمــــواقــــف الــــدولــــيــــة عــلــى 
أن الـــمـــعـــاهـــدة خـــطـــوة تــاريــخــيــة مـــن شــأنــهــا إعــــــادة إحـــيـــاء مـــســـار عملية 
السام الشامل والعادل واستجابة واقعية للمتغيرات الجيوسياسية 
ــــيـــــة والــــتــــنــــمــــويــــة الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا الــــمــــنــــطــــقــــة.  وأكــــــــدت  ــــنـ والـــــتـــــحـــــديـــــات األمـ
اإلمـــــــــــارات أن الـــمـــعـــاهـــدة تــــأتــــي فــــي إطـــــــار ســــيــــادة الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة عــلــى 
قراراتها، كما أنها غير موجهة ضد أي طرف، بل تسعى في مضمونها 
األســــاســــي إلــــى الــتــمــيــيــز بــيــن الـــمـــوقـــف الــســيــاســي والـــعـــاقـــات الــطــبــيــعــيــة 
التي تؤمن اإلمــارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا 
االزدهار واالستقرار في المنطقة. وتنقل المعاهدة التعاطي الرسمي 
مــع القضية الفلسطينية األكــثــر تــأثــيــراً على أمــن المنطقة مــن مرحلة 

المزايدات والمتاجرة السياسية إلى التعاطي المنطقي المتوافق مع 
الــــقــــراءة الــجــيــوســيــاســيــة لـــأوضـــاع فـــي الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، األمـــــر الـــذي 
يشكل خطوة لتعزيز فرص التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية.

موقف راسخ
وشددت اإلمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية 
على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً 
لــقــرارات الشرعية الــدولــيــة، ومــبــادرة الــســام الــعــربــيــة، كما أكـــدت أن 
خـــيـــار الــــســــام مــــع إســــرائــــيــــل لــــن يـــكـــون عـــلـــى حـــســـاب دعـــمـــهـــا الــتــاريــخــي 

للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتــــعــــد اإلمــــــــــــارات رابــــــــع أكــــبــــر دولــــــــة عـــالـــمـــيـــاً فـــــي تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات 
المالية للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 بقيمة 2 مليار 
و104 مايين دوالر أمريكي، وهــي من أكبر الجهات المانحة لوكالة 
الفلسطينيين »أونــــروا«، بمساهمات بلغت أكثر من  غــوث الاجئين 

828.2 مليون دوالر بين عامي 2013 و 2020، فضاً عــن مشاريعها 
اإلنــمــائــيــة واإلغـــاثـــيـــة الــتــي طــالــت مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الفلسطينية خــال 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة. وأكــــــدت دولـــــة اإلمــــــــارات أنـــهـــا ســتــظــل دائــــمــــاً الــحــاضــنــة 
األمــيــنــة لــلــجــالــيــة الفلسطينية عــلــى أرضـــهـــا، مــشــيــدة بـــدورهـــا اإليــجــابــي 
خال العقود الماضية في نهضة الدولة وما شهدته من نمو وتطور 

في كافة المجاالت.

نادي صداقة 
وشهد مطلع الشهر الحالي تأسيس نادي صداقة إماراتي فلسطيني 
ــــلـــــى تــــمــــتــــيــــن الــــــتــــــواصــــــل ويـــــــدعـــــــم تـــــعـــــزيـــــز الــــــعــــــاقــــــات اإلمــــــاراتــــــيــــــة  يــــعــــمــــل عـ
الفلسطينية فــي شتى الــمــجــاالت ويشكل إضــافــة نوعية للعمل الــذي 
تـــقـــوم بــــه مـــؤســـســـات الـــجـــالـــيـــة ومـــجـــالـــس الـــعـــمـــل الــفــلــســطــيــنــيــة ويـــعـــزز 

الدور اإليجابي للجالية الفلسطينية في اإلمارات.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تـــــؤســـــس الـــــمـــــعـــــاهـــــدة إطــــــــــــــاراً لــــتــــعــــزيــــز اقــــتــــصــــاد 

الــمــعــرفــة واعــتــمــاد الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة واالبــتــكــار فــي الــقــطــاعــات كــافــة، 
كــــمــــا تــــســــاهــــم فـــــي إعــــــــــادة بــــنــــاء نــــظــــام جــــديــــد قــــائــــم عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق األمـــــن 

واالستقرار وتعزيز فرص النماء والرخاء لشعوب المنطقة ككل. 
وترجمة لذلك اتخذت الدولتان خطوات لتعزيز التعاون بينهما في 
العديد من المجاالت الحيوية وال سيما في الشؤون الخارجية واألمن 
الـــغـــذائـــي، واألبــــحــــاث الــطــبــيــة والــصــحــيــة الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس »كــــورونــــا« 
الــمــســتــجــد »كــــوفــــيــــد19«. واســتــقــبــلــت اإلمــــــــارات فـــي 1 ســبــتــمــبــر الـــجـــاري 
وفــــــــــداً أمــــريــــكــــيــــاً - إســــرائــــيــــلــــيــــاً مــــشــــتــــركــــاً بــــرئــــاســــة جـــــاريـــــد كــــوشــــنــــيــــر، كــبــيــر 
مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، وذلـــــك لــمــنــاقــشــة آفـــاق 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فـــي مـــجـــاالت رئــيــســيــة أهــمــهــا االســـتـــثـــمـــار، والــتــمــويــل، 
والــصــحــة، وبــرنــامــج الــفــضــاء الــمــدنــي، والــطــيــران الــمــدنــي، والــســيــاســة 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــشـــــــؤون الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، والــــســــيــــاحــــة والــــثــــقــــافــــة، لـــتـــكـــون 
الــنــتــيــجــة إقــــامــــة تــــعــــاون واســــــع بـــيـــن دولـــتـــيـــن هـــمـــا مــــن أكـــثـــر اقـــتـــصـــادات 

المنطقة ابتكاراً وديناميكية.

موقف الدولة راسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
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هزاع بن زايد: معاهدة السالم 
صفحة جديدة عنوانها االزدهار

أحمد بن سعيد: نتائج  المعاهدة 
التاريخية تعّم المنطقة والعالم

أكـــد ســمــو الــشــيــخ هــــزاع بــن زايــــد آل نــهــيــان نــائــب رئــيــس الــمــجــلــس التنفيذي 
إلمـــــارة أبــوظــبــي أن الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة الـــســـام بــيــن اإلمـــــــارات والــبــحــريــن 
وإســــرائــــيــــل يــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة فــــي الــمــنــطــقــة عـــنـــوانـــهـــا االزدهـــــــــار والـــتـــقـــدم 

والتنمية. 
وقـــــال ســـمـــوه عــبــر »تـــويـــتـــر«: »الـــتـــوقـــيـــع عــلــى مـــعـــاهـــدة الـــســـام بــيــن اإلمــــــارات 
والبحرين وإســرائــيــل فــي البيت األبــيــض يفتح صفحة جــديــدة فــي المنطقة 
عـــنـــوانـــهـــا االزدهـــــــــــار والــــتــــقــــدم والـــتـــنـــمـــيـــة والـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــزاهـــــر لـــلـــشـــبـــاب وأيــــضــــاً 
الحوار المثمر الذي يمنع قضم األراضي ويمنح الشعب الفلسطيني دولته 

المستقلة«.  )دبي - البيان(

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــر الداخلية أن معاهدة السالم التاريخية خطوة تحّفها 
قـــلـــوب اإلمــــاراتــــيــــيــــن وعــــشــــاق الـــتـــعـــايـــش.  وقــــــال ســـمـــوه عـــبـــر »تـــويـــتـــر«: 
»بالرؤية الثاقبة للقيادة اإلماراتية الرشيدة، جاءت معاهدة السالم 
التاريخية خطوة تحّفها قلوب اإلماراتيين وعشاق التعايش لترسم 
مــــعــــالــــم ســـــــالم جـــــديـــــد ودائـــــــــــم فــــــي الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط، قـــــاعـــــدتـــــه حــفــظ 
الـــحـــقـــوق ومــنــصــتــه الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر ومــــد جـــســـور الـــتـــواصـــل مـــن أجــل 

األجيال والتنمية ومستقبل مزدهر«.    )دبي - البيان(

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس األعلى 
الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة، رئيس فاي دبي أن النتائج اإليجابية لمعاهدة 
الــــســــام الـــتـــاريـــخـــيـــة لــــن تــقــتــصــر عـــلـــى اإلمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل فــــقــــط، بــــل ســـتـــعـــم الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم 
وسوف تتيح أمام البلدين إمكانات للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت االجتماعية 
واالقــتــصــاديــة والعلمية واالقــتــصــاديــة. وأوضـــح ســمــوه أن الــمــعــاهــدة تفتح بــاإلضــافــة إلــى إطــاق 
حــركــة الــنــقــل الــجــوي لــلــركــاب والــبــضــائــع، الــمــجــال لــتــعــاون أكــبــر فــي صــنــاعــات الــســفــر والــطــيــران 
والــفــضــاء، وهــي قــطــاعــات تتمتع فيها اإلمــــارات وإســرائــيــل بــخــبــرات واســعــة. ونــأمــل أن تنعكس 
الــفــوائــد أيــضــاً عــلــى عــمــلــيــات الــطــيــران، ذلـــك أن فــتــح األجـــــواء ســـوف يــــؤدي إلـــى اخــتــصــار ســاعــات 

الطيران وتخفيض استهاك الوقود على الرحات بين منطقتنا وأوروبا.  )دبي - البيان(

عبدالله بن طوق : آفاق اقتصادية واستثمارية  للمعاهدة
واشنطن - البيان

 أكـــد مــعــالــي عــبــدالــلــه بــن طـــوق الـــمـــري، وزيــــر االقــتــصــاد، أن 
ــــيـــــل، مــــن شــأنــه  تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة الــــســــام بـــيـــن اإلمـــــــــــارات وإســـــرائـ
أن يــفــتــح آفـــاقـــاً جــديــدة أمــــام الــتــعــاون االقــتــصــادي بــيــن البلدين 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــمـــا الـــمـــتـــبـــادلـــة، ويـــــعـــــزز مــــقــــومــــات الــتــنــمــيــة 

المستدامة على مستوى المنطقة. 

تعاون
ـــار إلـــى أهــمــيــة االنــعــكــاســات االقــتــصــاديــة لــتــوقــيــع الــمــعــاهــدة  وأشـ
انــطــاقــاً مــن دورهــــا فــي تحفيز الــتــعــاون الــتــجــاري واالســتــثــمــاري 
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت بـــيـــن اإلمـــــــــارات وإســــرائــــيــــل وكــــذلــــك عــلــى 
ــــلـــــى الـــــــفـــــــرص الـــــجـــــديـــــدة  الــــصــــعــــيــــد اإلقـــــلـــــيـــــمـــــي. وســــــلــــــط الـــــــضـــــــوء عـ
الــــمــــُتــــاحــــة عـــلـــى صـــعـــيـــد األعـــــمـــــال وأهـــــــم الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــطـــروحـــة 
للتعاون بين البلدين خال المرحلة المقبلة، موضحاً بقوله: 
»أمـــــامـــــنـــــا فـــــــرص واعـــــــــــدة لــــلــــتــــعــــاون فــــــي قــــطــــاعــــات حــــيــــويــــة تـــخـــدم 
أجندة التنمية االقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها 
ــــــن الـــغـــذائـــي والـــخـــدمـــات  األدويــــــــة والـــطـــاقـــة وعــــلــــوم الـــحـــيـــاة واألمـ
ــــــاالت الــــفــــضــــاء  ــــجـ ــ ــــانــــــب مـ ــــيـــــة والـــــســـــيـــــاحـــــة والــــــســــــفــــــر، إلـــــــــى جــ الـــــمـــــالـ

والدفاع واألمن والبحث والتطوير«. 
ــــــال مــــشــــاركــــتــــه فـــــي نــــــــدوة افــــتــــراضــــيــــة ُمـــشـــتـــركـــة  ــــــك خـ ــــاء ذلـ ــ جـ
ــــكـــــي اإلمـــــــاراتـــــــي«  ــــريـ اســـتـــضـــافـــهـــا كـــــل مـــــن »مــــجــــلــــس األعــــــمــــــال األمـ
ــــتـــــجـــــارة  و»مــــــــــبــــــــــادرة األعــــــــمــــــــال األمـــــريـــــكـــــيـــــة اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لـــــغـــــرفـــــة الـ
األمريكية«، بدعم من »المكتب التجاري لسفارة اإلمارات في 

واشــــنــــطــــن«. وأقـــيـــمـــت الـــــنـــــدوة عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــة بــــن طـــوق 
ضــمــن وفــــد اإلمـــــــارات الـــــذي يـــــزور الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
للتوقيع الرسمي على معاهدة السام بين اإلمارات وإسرائيل، 
لــتــكــون اإلمــــــارات بــذلــك ثــالــث دولــــة عــربــيــة وأول دولــــة خليجية 

تؤسس عاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 
ــــنـــــدوة أكــــثــــر مــــن 500 عـــضـــو مــــن مـــجـــالـــس األعــــمــــال   حـــضـــر الـ
ــــتـــــجـــــارة والــــصــــنــــاعــــة، مـــــن أبــــــرزهــــــا مــجــلــس  والـــــشـــــركـــــات وغــــــــرف الـ
األعــــــــــمــــــــــال اإلمـــــــــــــاراتـــــــــــــي األمــــــــريــــــــكــــــــي وغـــــــــرفـــــــــة الــــــتــــــجــــــارة 
األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة ومــــــجــــــلــــــس الــــــعــــــمــــــل اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي 
مـــــن  عــــــــــــــــــدد  إدارة  ومـــــــــــجـــــــــــالـــــــــــس  األمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــي 

الشركات العالمية. 

فرص
وأوضح بن طوق خال الندوة أن الجانبين 
ــــيـــــعـــــمـــــان مــــعــــاً  اإلمـــــــــــاراتـــــــــــي واإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي سـ
خــــــــال الــــمــــرحــــلــــة الــــمــــقــــبــــلــــة الســـتـــكـــشـــاف 
فـــــــرص الـــــشـــــراكـــــة وتــــطــــويــــر الـــمـــشـــاريـــع 
الحيوية المشتركة بين مجتمعي 
األعمال في الدولتين، مشيراً 
إلــــــى أن »مــــخــــرجــــات هـــذه 
الــــمــــعــــاهــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ســــــــــــتــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــح آفــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــاً 
جديدة للتجارة 

واالستثمار، وستعود تدفقات رأس المال واألنشطة التجارية 
بــفــوائــد فــوريــة على كــل مــن اإلمــــارات وإســرائــيــل، وستصب في 
تعزيز نمو وانــتــعــاش الــقــطــاع الــخــاص فــي الــبــلــديــن، وذلـــك من 
شـــأنـــه أن يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى الــمــشــهــد االقـــتـــصـــادي اإلقــلــيــمــي 

بصورة عامة«. 

 مساهمة
ه بــن طـــوق بالمساهمة الــحــيــويــة لــقــطــاع األعــمــال األمــريــكــي  ونــــوَّ
فــي تــعــزيــز وتــوطــيــد الــعــاقــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة اإلمــاراتــيــة 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــــؤكـــــداً أن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــشــــركــــات األمـــريـــكـــيـــة 
فــــي هــــــذا الــــصــــدد بـــاعـــتـــبـــارهـــم  ــيــــاً  يــــــــؤدوا دوراً أســــاســ يــمــكــنــهــم أن 
حــلــقــة وصـــل مــن خـــال مــقــراتــهــم ومــكــاتــبــهــم فــي كــل مــن دولــة 

اإلمارات وإسرائيل. 

 توجهات وأهداف
واســــتــــعــــرض بــــن طــــــوق أبـــــــرز الـــتـــوجـــهـــات واألهـــــــــــداف االقـــتـــصـــاديـــة 
لحكومة اإلمارات خال المرحلة المقبلة، مركزاً على خطتها 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وحــــــزمــــــة مـــــبـــــادراتـــــهـــــا الـــــمـــــرنـــــة والــــمــــتــــكــــامــــلــــة الـــــــــ 33 
لـــدعـــم االقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي وتـــعـــزيـــز اســـتـــدامـــتـــه، والــــتــــي تـــأتـــي فــي 
إطـــــار جـــهـــودهـــا لــمــواجــهــة الـــتـــحـــديـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عن 
انــتــشــار جــائــحــة )كــوفــيــد 19(، وتــهــدف إلـــى تــســريــع وتــيــرة النمو 
وتـــفـــعـــيـــل أنـــشـــطـــة األعـــــمـــــال فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، 
وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة وتطوير نموذج إنمائي 

اقتصادي طويل األجل.

 ‹     سنعمل مع الجانب 
اإلسرائيلي الستكشاف 

فرص الشراكة وتعزيز 
الفائدة لألعمال بالبلدين

فرص واعدة بقطاعات   ›
 األدوية والطاقة 

واألمن الغذائي 
والخدمات المالية 

والسياحة والفضاء 

»عزيزي«: مستثمرون 
إسرائيليون اشتروا  %30 

من وحدات »كريك فيوز 2«

سجلت عزيزي للتطوير العقاري إقباالً من المستثمرين 
الدوليين خاصة اإلسرائيليين على مشروع »كريك فيوز 
2« الذي تم إطالقه مؤخًرا بكلفة 350 مليون درهم على 

خور دبي بمدينة دبي الطبية.
واشـــــتـــــرى مـــســـتـــثـــمـــرون إســــرائــــيــــلــــيــــون 30% مـــــن الـــــوحـــــدات 
ــــالـــــمـــــشـــــروع، واســـــتـــــحـــــوذ مـــــواطـــــنـــــون عــــلــــى نـــســـبـــة مـــمـــاثـــلـــة  بـ
واشـــــــــتـــــــــرى مـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون ســـــــعـــــــوديـــــــون 20% مــــــــن وحـــــــداتـــــــه 

وبيعت بقية الوحدات ألكثر من 6 جنسيات.
ومـــــــع تـــــزايـــــد الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــــعـــــقـــــارات فـــــي »دبـــــــــي الـــطـــبـــيـــة« 
نــجــحــت عـــزيـــزي فـــي بــيــع مــشــاريــعــهــا الـــثـــالثـــة هـــنـــاك وهــي 
»عــــالــــيــــة« الـــــــذي تــــم تــســلــيــمــه بـــالـــفـــعـــل و »كــــريــــك فــــيــــوز 1« 
و»كريك فيوز 2« للمستثمرين من أنحاء العالم خالل 
فــــتــــرات زمـــنـــيـــة وجـــــيـــــزة. وقـــــــال نـــعـــمـــه خـــوجـــاســـتـــه، الـــمـــديـــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــمــــبــــيــــعــــات والـــــتـــــســـــويـــــق فـــــــي عــــــــزيــــــــزي: يـــســـرنـــا 
تسجيل هذه االستجابة من المستثمرين، كما يسعدنا 
الــــتــــرحــــيــــب بـــــدخـــــول جـــنـــســـيـــة وشــــريــــحــــة جــــغــــرافــــيــــة جــــديــــدة 
لعمالئنا، حيث أكد مستثمرون إسرائيليون اهتمامهم 

بالمشروع.  )دبي - البيان(

إقبال المستثمرين العالميين على المشروع   |   من المصدر

 سيف بن زايد:   خطوة 
تحّفها قلوب اإلماراتيين 

وعشاق التعايش

الكعبي: اإلمارات تبذل جهودًا كبيرة في تحقيق السالم عالميًا 

جمعية الصحفيين: المعاهدة قرار سيادي لإلمارات 

أبوظبي ـ البيان

قـــــال الــــدكــــتــــور مــحــمــد مـــطـــر ســـالـــم الـــكـــعـــبـــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة 
لــــــلــــــشــــــؤون اإلســـــــامـــــــيـــــــة واألوقــــــــــــــــــــــاف: »إن مــــعــــاهــــدة  الــــــعــــــامــــــة 
السام التاريخية التي تم توقيعها في العاصمة األمريكية 
واشــــنــــطــــن بــــيــــن دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة ودولـــــــة 
إسرائيل، مكسب باهر يوحي لإلنسانية جميعاً، بمركزية 
قيمة الــســام فــي ديننا اإلســامــي الحنيف، فــالــســام نهج 
األنــبــيــاء والــحــكــمــاء الــذيــن تــفــوق عقولهم عــقــول اآلخــريــن، 
فـــالـــلـــه خـــلـــق اإلنـــــســـــان فــــي أحـــســـن تـــقـــويـــم وذلــــــك لــيــســتــطــيــع 
أن يقيم صروحاً حضارية من منطلق السلم واالستقرار، 
الــــــقــــــوة الــــــذي  لـــلـــبـــشـــر ومــــنــــهــــج  تــــعــــالــــى  الـــــلـــــه  ــــالـــــســـــام إرادة  فـ

يــــعــــكــــس رؤى ومـــــــــبـــــــــادرات قـــيـــادتـــنـــا  يــــلــــيــــن، وهــــــــو مــــســــلــــك  ال 
الــــــــرشــــــــيــــــــدة الــــــــتــــــــي تـــــســـــعـــــى إلــــــى 
تـــعـــزيـــز الـــــســـــام ونــــشــــر مـــبـــادئ 
اإلخـــــــــــــاء والـــــتـــــعـــــايـــــش الـــســـلـــمـــي 
بــــيــــن الــــشــــعــــوب وبـــــنـــــاء جـــســـور 
الــــصــــداقــــة والــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق 
االستقرار والبناء الحضاري«.

 جهود
ــــبـــــي: إن دولـــــــة  وأضـــــــــــــــاف  الـــــكـــــعـ
ــــيـــــرة فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــــــســـــــام فـــي  ــبـ ــ اإلمــــــــــــــــــارات تــــــبــــــذل جــــــــهــــــــوداً كـ
المنطقة العربية والعالم أجمع، ولها تاريخ حافل وإرث 

راســــــخ فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال مـــنـــذ عـــهـــد مــؤســســهــا الـــمـــغـــفـــور لــه 
الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، حــكــيــم الـــعـــرب، طيب 
ــــهــــــوداً عــمــلــيــة  الــــلــــه ثـــــــــراه، وقــــيــــادتــــنــــا الــــرشــــيــــدة تــــبــــذل اآلن جــ
بمبادراتها التي ُتساهم في إعاء القيم اإلنسانية واألهداف 
الــنــبــيــلــة الــمــشــتــركــة الــتــي تــضــمــن الـــســـعـــادة لــكــل بــنــي الــبــشــر 

وتحقق االزدهار والرقي على األرض.
ــيـــــع مـــــــذكـــــــرة »األخـــــــــــوة  ــ ــبـــــق هـــــــــذه الـــــمـــــعـــــاهـــــدة تـــــوقـ ــ  وقـــــــــد سـ
ــــــة« فــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة أبــــــوظــــــبــــــي والــــــــتــــــــي تـــــعـــــد مـــنـــصـــة  ــيـ ــ ــ ــــانـ ــ ــــــسـ اإلنـ
االنطاق للتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع 
على اختاف دياناتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، لتعيش 
األجيال القادمة في أجواء من الثقافة واالحترام المتبادل 

في ظل سام عادل ينعم به الجميع.

 دبي - البيان  

 أكـــدت جمعية الصحفيين اإلمــاراتــيــة أن معاهدة السام 
قــــــــــرار ســــــيــــــادي لــــــدولــــــة اإلمـــــــــــــــــارات، وأن مـــــوقـــــف الـــــــدولـــــــة مــن 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وحـــــقـــــوق الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــم 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــجــــالــــيــــة  إلــــــــى أن دور  يــــتــــغــــيــــر، مــــشــــيــــرة  ولــــــــن 
فــــي الـــــدولـــــة مـــحـــل تـــقـــديـــر واحــــــتــــــرام، ومـــــشـــــددة عـــلـــى رفـــض 
حملة الــتــهــديــد والــتــشــويــه الــتــي تــعــرضــت لــهــا الــدولــة خــال 
اجـــتـــمـــاع أمــــنــــاء الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة األخـــــيـــــر.  جـــــاء ذلـــك 
فــي بــيــان إعــامــي أصــدرتــه الجمعية، أمـــس، بــالــتــزامــن مع 
توقيع دولة اإلمارات ودولة إسرائيل على مراسم معاهدة 
الــســام الــتــاريــخــيــة فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة. وأكــد 
ــــيـــــادي لــــلــــدولــــة، إذ إن  الــــبــــيــــان أن مــــعــــاهــــدة الـــــســـــام قــــــــرار سـ
تأسيس أو المباشرة بإقامة أية عاقات ثنائية يعتبر حقاً 
ســيــاديــاً لــلــدول، ومــن حــق دولــة اإلمــــارات مباشرة عاقات 
دبلوماسية مع دولة إسرائيل أو أية دولة أخرى وفقاً لما 

تـــرتـــئـــيـــه مــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة، مـــضـــيـــفـــاً أن مـــعـــاهـــدة الـــســـام 
لــيــســت مــوجــهــة ضـــد إيــــــران أو حــتــى إلــــى دولـــــة أخــــــرى، ومــا 
تــم اإلعــــان عــنــه هــو مــبــاشــرة عــاقــات ثنائية ولــيــس تحالفاً 

جديداً.

رؤية 
وأكــد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن 
موقف الجمعية ينبثق من موقف دولــة اإلمـــارات العربية 
الــمــتــحــدة فــي دعـــم الــقــضــيــة الفلسطينية إلـــى مــا ال نهاية، 
حيث يعد ذلك من الثوابت السياسية الواضحة للدولة، 
ــــاً إلــــــى أن مــــوقــــف اإلمـــــــــــارات مـــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــتـ الفـ
ــــعــــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي ثـــــــابـــــــت أيــــــــضــــــــاً ســــــــــــــواء مـــن  وحــــــــقــــــــوق الــــــشــ
خــال الــوقــوف فــي صــف الـــقـــرارات الــدولــيــة أو المساعدات 

اإلنسانية.
وقال الحمادي: إن معاهدة السام بين دولة اإلمارات 
ــــيــــــل مــــــن شــــأنــــهــــا تــــجــــديــــد الــــــفــــــرص فــــــي عــمــلــيــة  ــــرائــ ودولــــــــــــة إســ

الــــســــام بـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن واإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن وتــحــقــيــق رؤيــــة 
دولـــــة اإلمــــــــارات الــمــســتــقــبــلــيــة لــنــشــر االســـتـــقـــرار بــيــن شــعــوب 
الــمــنــطــقــة الســـيـــمـــا جـــيـــل الـــشـــبـــاب الــــواعــــد الــــــذي يــســعــى إلـــى 
تجاوز خافات الماضي والتطلع للمستقبل بعد أن عاش 

الصراع والكراهية لعقود طويلة.

تقدير 
وبــيــن الــحــمــادي أن دور الجالية الفلسطينية فــي اإلمـــارات 
محل تقدير واحترام - كما أكدته القيادة الرشيدة للدولة 
- كما أن لها إســهــامــات عــديــدة ومتنوعة فــي نهضة وبناء 
الدولة. واستنكرت جمعية الصحفيين بشكل قاطع حملة 
التهديد والتشويه التي تعرضت لها الدولة خال اجتماع 
أمناء الفصائل الفلسطينية األخير، وحمات التشويه عبر 
المنصات اإلعامية ووسائل التواصل االجتماعي، وكذلك 
ــــهـــــة لـــلـــجـــالـــيـــات  ــــيـــــر الـــــمـــــســـــؤولـــــة الـــــمـــــوجـ ــــتـــــحـــــريـــــض غـ حــــمــــلــــة الـ

الفلسطينية التي تعيش في دول الخليج العربية.   

محمد الكعبي 
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عمر غباش يدعو السلطة الفلسطينية إلى 
استغالل وقف الضم للحوار مع إسرائيل

دبي - اليازية البدواوي، وكاالت

دعا عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الـــدولـــي لــلــشــؤون الــثــقــافــيــة، الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــى 
استغالل وقــف الضم للعودة إلــى الــحــوار مع إسرائيل، 
ــــــذي تــــعــــززه مـــعـــاهـــدة الــــســــالم بــيــن  مـــــؤكـــــداً أن الــــتــــواصــــل الـ
ــــيــــــس أن  اإلمـــــــــــــــــارات وإســـــــرائـــــــيـــــــل مـــــــن شـــــأنـــــهـــــا أن تـــــســـــاعـــــد ولــ
تعرقل القضية الفلسطينية، مشدداً أن اإلمارات تحاول 

دفع أجندة للتواصل والمشاركة والحوار والتسامح.
ــــيــــــل« عــــــن غـــبـــاش  ــــرائــ ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »تـــــايـــــمـــــز أوف إســ
القول، إن »الفلسطينيين بحاجة إلى الرغبة في مساعدة 
أنــفــســهــم أيــــضــــًا، وربـــمـــا بـــــدالً مـــن اســـتـــخـــدام االنـــتـــقـــادات، 
ــــنـــــظـــــر فـــــــي الــــــــواقــــــــع إلـــــــــى مـــــــا نـــــــحـــــــاول الـــــقـــــيـــــام بـــــــــــه«. وقـــــــــال:  الـ
»بالنظر إلى ما تمكنا من تحقيقه، نشجع الفلسطينيين 
عــلــى الــتــواصــل مــع اإلســرائــيــلــيــيــن والــســلــطــات األمــريــكــيــة، 

وإعادة التفكير فيما قد يكون ممكنًا«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، نــقــلــت صــحــيــفــة »فــــوكــــس نــــيــــوز« تــصــريــحــات 
ــــيـــــس األمـــــريـــــكـــــي دونـــــالـــــد  الـــــرئـ أكــــــــد أن إدارة  الــــــــــذي  غـــــبـــــاش 
ترامب أحرزت تقدمًا ملحوظًا في التوسط في معاهدات 

الــــــســــــالم الـــــتـــــي تـــــهـــــدف لــــتــــعــــزيــــز الــــــعــــــالقــــــات بــــيــــن إســــرائــــيــــل 
الـــــــشـــــــرق األوســــــــــــــط األخـــــــــــــــــرى. جــــــــــاء حــــــديــــــث غــــبــــاش  ودول 
خــــــالل اســـتـــضـــافـــتـــه فـــــي بــــرنــــامــــج »ســـبـــيـــشـــل ريــــــبــــــورت« أول 
من أمس، حيث حاوره المذيع بريت باير بقناة »فوكس 
نـــيـــوز« اإلخـــبـــاريـــة، مـــؤكـــداً أهــمــيــة اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي حتى 
بــالــنــســبــة لـــمـــواطـــنـــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، قـــــائـــــالً: »إنــــــه إنـــجـــاز 
رائــــــع ويــــأتــــي فــــي ســـيـــاق خـــــاص مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، إذ إنـــنـــا فــي 
دولـــة اإلمــــارات نــحــاول دفــع أجــنــدة للتواصل والمشاركة 

والحوار والتسامح«.
الــــــــــســــــــــالم اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة  وأوضـــــــــــــــــــح غــــــــبــــــــاش أن »مـــــــــعـــــــــاهـــــــــدة 

اإلســرائــيــلــيــة تــأتــي فــي أعــقــاب اإلرهــــاب الـــذي أحــدثــه 
ــــيـــــم داعـــــــــــــــش فـــــــــي جـــــمـــــيـــــع أنـــــــــحـــــــــاء الــــمــــنــــطــــقــــة«  ــــنـــــظـ تـ
فـــي  ســـــــــاعـــــــــدت  األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة  اإلدارة  أن  مـــــــوضـــــــحـــــــًا 
تــوصــل اإلمــــــارات إلـــى الـــســـالم مـــع اإلســرائــيــلــيــيــن، 
لــيــكــون الــســالم األول بــيــن دولـــة عــربــيــة وإســرائــيــل 

خــــالل 26 عــــامــــًا، وهــــو بــحــد ذاتـــــه إنــجــاز 
رائــــــــــــع لـــــــــــــــــإدارة والــــــشــــــعــــــب األمـــــريـــــكـــــي 
وباعتقادي نحن ممتنون لحدوث 

ذلك.

وتوقع غباش أن يتخذ الفلسطينيون في نهاية المطاف 
خــطــوات أكبر نحو التوصل التــفــاق. مضيفًا: »لقد أرهــق 
الـــــصـــــراع الــــــذي كـــــان مـــــوجـــــوداً مـــنـــذ كـــنـــت طـــفـــالً الــمــنــطــقــة، 
لذلك فإن حديثنا يدور عن عقود من الزمن، إننا نرغب 
حــقــًا فــي االنــتــقــال إلــى مرحلة يمكننا فيها حــل الــنــزاعــات 
عبر التعاون والمناقشة والتواصل مع بعضنا البعض، 

بدالً من اللجوء إلى العنف والصراعات«.
ــــيـــــة والــــــتــــــعــــــاون الـــــدولـــــي  وأعـــــــــــرب مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـ
للشؤون الثقافية، عن اعتقاده بحدوث تغييرات هيكلية 
عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات الــــــ 20 األخـــــيـــــرة، الســـيـــمـــا بـــيـــن دول 
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وربــمــا لــم تــكــن الــقــيــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى درايـــــــــة كـــامـــلـــة بــــهــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الهيكلية، ومــع مــرور الــوقــت، هنالك اعتقاد بأنه 
سيأتي الفلسطينيون لطاولة الحوار، لذلك وكما 
أكد غباش »من الضروري أن ينتهزوا هذه الفرصة 
إلعـــــــادة االنـــــخـــــراط فــــي عــمــلــيــة الــــســــالم، وأن 
يتذكروا بأننا جميعًا نقف معهم بشأن 
حل الدولتين، ونحن متفائلون جداً 

بأنهم سيفعلون ذلك«.

النا نسيبة: توقيع معاهدة السام لحظة تفاؤل في المنطقة
دبي - البيان

أكـــــدت الـــمـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة لـــدولـــة اإلمــــــــارات لــــدى األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، النــا 
زكي نسيبة، أن توقيع معاهدة السالم بين دولــة اإلمــارات وإسرائيل 
قرار سيادي ويمثل حدثاً تاريخياً، ولحظة تفاؤل مشتركة في جميع 

أنحاء المنطقة.
وقالت نسيبة في مقابلة مع شبكة »إم إس إن بي سي« األمريكية، 
إن هــذا بالفعل توقيع تــاريــخــي على مــعــاهــدة بين اإلمــــارات وإســرائــيــل 

وتحت إشراف الواليات المتحدة.

رد إيجابي 
وأضــــافــــت: »أعـــتـــقـــد أنــــه ال يــنــبــغــي لــنــا أن نــقــلــل مـــن الــتــأكــيــد عــلــى مــدى 
ــــتـــــان  ــــتـــــصـــــاديـ أهـــــمـــــيـــــة ذلــــــــــك بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــنــــطــــقــــة عـــــنـــــدمـــــا تــــــقــــــرر قـــــــوتـــــــان اقـ
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــتـــان مـــثـــل اإلمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــعـــاهـــدة ســـالم 

والعمل والتعاون من أجل تحسين الفرص واألمل في المنطقة«.
وتابعت: »أعتقد أن هذه لحظة تفاؤل وأعتقد أنها لحظة مشتركة 

فــي جميع أنــحــاء المنطقة. كـــان رد الــفــعــل اإلقــلــيــمــي مــثــيــًرا لالهتمام. 
لــقــد كـــان إيــجــابــيــا بــشــكــل عــــام«. واســـتـــطـــردت: »رد الــفــعــل الـــدولـــي كــان 
إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى تـــوقـــيـــع الـــــســـــالم.. فـــاألمـــيـــن الــــعــــام لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة رحـــب 
بالمعاهدة.. الجميع اعتبرها خطوة تغيير لتعزيز ديناميكية جديدة 
للمنطقة.. ديناميكية األمـــل والــتــفــاؤل.. لــذلــك يسعدني أن أكـــون هنا 

ألشهد هذا التوقيع المهم«.
ــيـــــادي لــــــــإمــــــــارات.. وبــــالــــطــــبــــع، إنــــهــــا تــعــتــرف  ــ وأردفــــــــــــت: »هــــــــذا قــــــــرار سـ
بحقيقة أن إســرائــيــل جـــزء مـــن منطقتنا ولــهــا دور تــلــعــبــه، إلـــى جــانــب 
الواليات المتحدة والجهات الفاعلة األخرى في الحفاظ على السالم 
واألمـــــن اإلقــلــيــمــيــيــن«. ومــضــت بــالــقــول: »لــقــد أكـــدنـــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
مـــــرات عـــديـــدة عــلــى مــــدى عـــقـــود الــتــزامــنــا طـــويـــل األمـــــد بــالــحــل الــســلــمــي 
لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أســــــاس حــــل الـــدولـــتـــيـــن، وعــلــى 
أســـاس قــــرارات األمـــم المتحدة، وعــلــى أســـاس اإلجــمــاع الــدولــي. وهــذا 
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف يــجــب أن يــجــري عــبــر الــتــفــاوض بــيــن الفلسطينيين 
واإلسرائيليين«. واستدركت: »لكني أعتقد أن سياسة الكرسي الشاغر 
لــم تحقق هــذا الــنــوع مــن مكاسب الــســالم التي كنا نأمل أن نــراهــا في 

منطقتنا.. أعتقد أن دولة اإلمــارات وقيادتنا، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، يشتركون في رؤية حاضرة«.

خطوة جريئة 
وأردفـــت: »اتخاذ هــذه الخطوة الجريئة إقــرار بأننا يمكن أن نكون  
شــريــكــاً لــلــســالم واألمــــن مــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة، ومـــع اآلخـــريـــن في 
الــمــنــطــقــة، وفــــي نــفــس الـــوقـــت نــحــافــظ عــلــى الــتــزامــنــا الـــراســـخ بحل 
الــدولــتــيــن«. وأعــربــت نسيبة عــن اعــتــقــادهــا بــأن الــفــرص االقتصادية 
وثمار السالم الناجمة عن المعاهدة ستكون هائلة، وأنها الخطوة 
الصحيحة كما لمملكة البحرين، حيث يمكن البناء عليها لخلق 

فرص لأمل والسالم بما في ذلك الفلسطينيين. 
وخــتــمــت نــســيــبــة بـــالـــقـــول، إن الــمــعــاهــدة مــطــروحــة مــنــذ ســنــوات 
وأن هـــنـــاك تـــحـــديـــات مــشــتــركــة فـــي الــمــنــطــقــة يــنــبــغــي الـــتـــصـــدي لــهــا، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى اعــــتــــقــــادهــــا بــــــأن مــــعــــاهــــدة الـــــســـــالم ســـتـــشـــكـــل جـــــــــزءاً مــن 

هندسة عملية األمن في المنطقة.

النا نسيبة    |  أرشيفية

‹    سياسة الكرسي الشاغر 

لم تحقق هذا النوع من 
مكاسب السالم

يوسف العتيبة: 
المعاهدة انتصار كبير 

للدبلوماسية
أكـــد مــعــالــي يــوســف مــانــع الــعــتــيــبــة ســفــيــر الـــدولـــة لــدى 
الواليات المتحدة، أمس، أن توقيع معاهدة السالم 
مـــع إســـرائـــيـــل يــــوم تـــاريـــخـــي، ويــعــكــس مــــدى االنــتــصــار 

الكبير للدبلوماسية.
وقـــــــــــــال الـــــعـــــتـــــيـــــبـــــة، فــــــــي رســــــــالــــــــة قـــبـــيـــل 

الــتــوقــيــع عــلــى مـــعـــاهـــدة الـــســـالم، 
ــــــن  مـ ســـــــــــئـــــــــــمـــــــــــت  الـــــــــــــــشـــــــــــــــعـــــــــــــــوب  إن 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــروب والــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــراعــــــــــــــــــــــــــات 
والـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات الـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــمـــــــــــة فــــــي 
التعامل مــع األزمــــات والقضايا 

الهامة، موضحًا أن 
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سيكون داللة على ظهور عقلية جديدة تدعم 
االستقرار واالزدهار في المنطقة بالكامل.

وأشــــــــــــار ســــفــــيــــر الـــــــدولـــــــة لــــــــدى الــــــــواليــــــــات الــــمــــتــــحــــدة إلــــى 
أن الـــشـــبـــاب فــــي اإلمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل ســيــتــمــكــنــون مــن 
االلــــتــــقــــاء بـــبـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض والــــتــــحــــدث مـــــع بــعــضــهــم 
الــــبــــعــــض والــــتــــعــــلــــم مــــــن بـــعـــضـــهـــم الــــبــــعــــض والـــــــدراســـــــة 
مـــًعـــا، وتـــابـــع: »هــــذا مـــا يــقــدمــه الـــســـالم.. إنـــه يـــوم فخر 

للجميع«.    )واشنطن - وكاالت(

يوسف العتيبة

دبي - البيان، وكاالت 

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أّن 
دولــة اإلمــارات كسرت الحاجز النفسي بقرارها توقيع معاهدة سالم 
مع إسرائيل، معتبراً أنها »ستصبح في وضع أفضل لمساعدة ودعم 
الفلسطينيين في السنوات المقبلة«، وشدد معاليه، على أن خطوة 

السالم تزيد من نفوذ اإلمارات والمنطقة على الصعيد الدولي. 
وقال معاليه، إن معاهدة السالم مع إسرائيل، ستساعد اإلمارات 
والمنطقة وســتــزيــدهــمــا نـــفـــوذاً، الفــتــاً إلـــى أنـــه بمثابة بــدايــة لــمــزيــد من 

االســـتـــقـــرار والــــرخــــاء االقـــتـــصـــادي. وأضــــــاف: »مـــعـــاهـــدة الــســالم 
السبيل للمضي قدماً في المنطقة، توقيع المعاهدة 

ال يعني أن المهمة انتهت، لكنه بــدايــة لمزيد من 
االستقرار والرخاء االقتصادي«.

وشدد معاليه على أن مبادرة السالم العربية 
ال تــــــــزال هـــــي حــــجــــر الـــــــزاويـــــــة، لــــكــــن أســـــلـــــوب عــــدم 

الــــــتــــــواصــــــل مــــــع إســــــرائــــــيــــــل لــــــم يــــجــــد نـــــفـــــعـــــاً. وتـــــابـــــع: 
ــــــي وضـــــــــع أفــــــضــــــل لــــمــــســــاعــــدة  »اإلمـــــــــــــــــــارات ســــتــــصــــبــــح فـ

ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة، لكن عليهم 
قيادة المسيرة«. واستطرد: »سياسة الكراسي الشاغرة أدت 

لـــوقـــائـــع كـــارثـــيـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــــــف ضــــم األراضــــــــي ســيــضــع 
حـــداً لــتــقــويــض حــل الــدولــتــيــن«. واعــتــبــر مــعــالــي قـــرقـــاش، أن الــوســاطــة 
األمـــريـــكـــيـــة فــــي تــحــقــيــق اتــــفــــاق الـــــســـــالم، ضـــمـــانـــة عـــلـــى أن وقــــــف الــضــم 
ســيــصــمــد. وأضـــــاف مــعــالــيــه: »ســحــب ورقــــة الـــضـــم، مــصــلــحــة مشتركة 
لنا وللواليات المتحدة وللدول األوروبية«، مشيراً إلى أن ثمة حاجة 
النــــفــــراجــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لـــكـــن هـــــذا لــــن يـــحـــدث بـــيـــن عــشــيــة وضـــحـــاهـــا، 
مشدداً على أن معاهدة السالم السبيل للمضي قدماً في المنطقة. 

وأكــــــد مــعــالــيــه أنـــــه ســـتـــكـــون هـــنـــاك جـــالـــيـــة يـــهـــوديـــة كـــبـــيـــرة فــــي اإلمـــــــارات 
مـــن اإلســرائــيــلــيــيــن وغـــيـــرهـــم. وأوضــــــح مــعــالــي د. قـــرقـــاش أّن اإلمــــــارات 
تـــريـــد تــحــديــث جــيــشــهــا وإن طــلــبــهــا طــــائــــرات حــربــيــة أمــريــكــيــة »إف 35« 
كــان مــطــروحــاً للنقاش قبل المعاهدة وال يـــزال. وأضـــاف معاليه، أن 
الـــمـــعـــاهـــدة يــجــب أن تـــبـــدد »أي ذرة مـــن الـــشـــك« حــــول ســبــب حــصــول 
اإلمـــــــــارات عـــلـــى مـــقـــاتـــالت »إف 35«. وقــــــال مـــعـــالـــيـــه: »اإلمــــــــــارات تــســعــى 
مثل أي دولـــة تهتم بجيشها إلــى تحديثه دائــمــاً، ومــن ثــم فــإن طلبها 
لـــلـــطـــائـــرات »إف 35« وأنـــظـــمـــة أخـــــــرى يـــســـبـــق الــــمــــعــــاهــــدة«. وأضــــــــاف أن 
طائرات »إف 16« اإلماراتية الحالية عمرها اآلن ما يقرب من عقدين 
ــــنـــــاك ذرة شــك  ــــانـــــت هـ ــــا كـ لــــتــــجــــديــــدهــــا، مـــــــردفـــــــاً: »إذا مــ ــــوقــــــت  الــ وحـــــــــان 
بــشــأن ســبــب ســعــي اإلمـــــارات لــلــحــصــول عــلــى إف 35، فــإنــنــي أعــتــقــد أن 

المعاهدة يجب أن تزيل هذا الشك«.
وأّكـــــد مــعــالــيــه، أنــــه ال يـــوجـــد مـــا يـــدعـــو اإلمـــــــارات لـــعـــدم الــتــكــيــف مع 
إدارة أمــريــكــيــة جـــديـــدة، مـــؤكـــداً أّن دعـــم الــمــرشــح الــرئــاســي جــو بــايــدن 

لمعاهدة السالم أمر مشجع كثيراً.

اختراق استراتيجي 
وأكــــد مــعــالــي د. قـــرقـــاش، أن قــــرار الــســالم قــــرار وطــنــي وال نحمل 
أي طرف مسؤولية قرارنا، كل صديق له ظروفه، ونقدر تقييمه 
لــمــصــالــحــه الـــوطـــنـــيـــة، كـــمـــا نـــحـــتـــرم تـــقـــديـــرهـــم لــمــصــالــحــنــا. وأضـــــاف 
مــــعــــالــــيــــه، أن قـــــــــرار مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن إعـــــــــالن تــــأيــــيــــد الــــــســــــالم، قـــــرار 
ســيــادي ووطـــنـــي، ولـــم يــكــن هــنــاك تنسيق مسبق لــتــأخــذ البحرين 
ــــراءة الـــبـــحـــريـــن لــلــعــديــد  ــ ــــــاف مـــعـــالـــيـــه: »نـــثـــق بـــــأن قـ هـــــذا الـــــقـــــرار. وأضـ
ـــقــــد أن  ــتـ مـــــن الـــــتـــــطـــــورات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة قــــريــــبــــة جــــــــداً مـــــن قـــــراءتـــــنـــــا، وأعــ
هـــــنـــــاك شـــــــعـــــــوراً عــــــامــــــاً فــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، بـــــأنـــــه البــــــــد أن يـــــكـــــون هـــنـــاك  
اخـــــتـــــراق اســــتــــراتــــيــــجــــي«. وأردف مـــعـــالـــيـــه: »مــــقــــاربــــة الــــصــــراع 
الفلسطيني بنفس الوتيرة السابقة، في ظل التطور 
اإلقليمي والــســيــاســي، لــم يعد مــجــديــاً، وكــل بلد 
لـــــه قــــــــــراءة، وكــــــل بـــلـــد مـــقـــتـــنـــع بــــــأن هــــنــــاك حـــاجـــة 

الختراق استراتيجي«. 

المعاهدة ليست ضد أحد 
ــــهــــــة ضـــد  وحـــــــــــــول الـــــــمـــــــزاعـــــــم بـــــــــــــأّن الــــــمــــــعــــــاهــــــدة مــــــوجــ
إيــــران، أوضـــح معاليه أن قـــرار اإلمـــارات 
ــــيـــــادي، وإذا تـــحـــركـــنـــا مــــن الــبــعــد  فــــي تـــوقـــيـــع الــــســــالم قــــــرار سـ
العربي اإلسرائيلي، فهو بكل  اإلمــاراتــي، فالقرار يتعلق بالصراع 
األحـــــوال لــيــس مــوجــهــاً ضــد إيـــــران، ولــديــنــا عــالقــة صعبة ومعقدة 
إيــــران، فيها جــوانــب إيجابية وسلبية، وإدارة هــذه العالقات  مــع 
يجب أن يكون من خالل عدم التصعيد واحترام السيادة واعتماد 

الحوار والدبلوماسية. 
ــيـــــة الــــبــــحــــريــــنــــي الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــن  ــ ــلـ ــ وحــــــــــول تــــصــــريــــح وزيــــــــــر الـــــداخـ
عبدالله آل خليفة، بأن المملكة تأتي قبل فلسطين، قال معالي 
د. قرقاش إن هذا المنطق موجود، وهو منطق الدولة الوطنية. 
وأردف: »بالنسبة لنا طبعاً اإلمارات أوالً، وهذا ال يعني اإلمارات 
تــتــحــرك فـــي فـــــراغ، بـــل فـــي مــحــيــط عــربــي تــاريــخــي وإقــلــيــمــي، ومــن 
هــــــذا الـــبـــعـــد مـــســـانـــدة الـــمـــوقـــف الـــســـيـــاســـي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ومن المهم جداً أن نختلف مع هذا الموقف حين نرى أنه يقود 
إلـــى طــريــق مـــســـدود، وال يــمــكــن أن نلحقها بــشــكــل أعــمــى، اعتقد 
نــحــن نــعــيــش فـــي مــنــطــقــة مــلــتــهــبــة، بــالــتــالــي الـــرســـائـــل أيـــضـــاً لــلــدول 
اإلقليمية بــأن المعاهدة ليست موجهة ضــد أحــد، إنما بمصالح 
دولة اإلمــارات، نريد أن نكون العباً دولياً، على غرار نمور آسيا، 
اقــتــصــاديــاً وتــكــنــولــوجــيــاً، نــريــد أن نــكــون مــركــزاً دولــيــاً فــي االقــتــصــاد 
واالستثمار والمصارف، وأن نبني مجتمعاً قائماً على التسامح«.

قرقاش: المعاهدة تعزز النفوذ 
الدولي لإلمارات والمنطقة

عبدالله بن زايد وترامب والزياني ونتانياهو خالل مراسم التوقيع على معاهدة السالم في البيت األبيض     |     أ.ب

‹  اإلمارات كسرت الحاجز 

النفسي بقرارها

وزراء: محمد بن زايد صانع التاريخ 
والسام والمعاهدة رسالة تسامح

دبي - البيان

أكد وزراء، أن توقيع معاهدة السالم بين اإلمارات وإسرائيل، 
الــســالم والتسامح،  إعـــالء قيم  بــرســالــة للعالم عنوانها  يبعث 
ــــريـــــن إلــــــــــى أن صـــــــاحـــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــد بــــــــن زايــــــــد  ــيـ ــ مـــــشـ
ــــلــــــى لـــلـــقـــوات  ــــائـــــب الــــقــــائــــد األعــ آل نــــهــــيــــان، ولـــــــي عــــهــــد أبــــوظــــبــــي نـ

المسلحة، صانع التاريخ والسالم.
ــــاقــــــة والــــبــــنــــيــــة  ــــالـــــي ســــهــــيــــل الــــــــمــــــــزروعــــــــي، وزيـــــــــــر الــــــطــ وقـــــــــــال مـــــعـ
ــــاء لـــمـــعـــالـــيـــه مــــــع تــــلــــفــــزيــــون أبـــــوظـــــبـــــي: »إن  ــــقـ الــــتــــحــــتــــيــــة، خـــــــالل لـ
الــجــمــيــع يــعــلــم أن صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل 
نـــهـــيـــان، بـــنـــى مـــصـــداقـــيـــة عـــالـــيـــة لـــــإمـــــارات، مــــؤكــــداً أن اإلمـــــــارات 
تـــتـــمـــيـــز بــــــأن لـــديـــهـــا شـــفـــافـــيـــة فـــــي الـــــطـــــرح، وأن شـــعـــب اإلمـــــــــارات 
يتأمل خيراً في هذه الخطوة، ونحن على ثقة أن ذلك ستتلوه 

خطوات لنهج االنفتاح والتعايش في المنطقة«.

مـــن جــانــبــه، قـــال مــعــالــي عمر 
ســـلـــطـــان الــــعــــلــــمــــاء، وزيـــــــر الــــدولــــة 
لـــلـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعـــي واالقـــتـــصـــاد 
الــــرقــــمــــي وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــعـــمـــل عــن 
ــــنـــــة عــــبــــر حـــســـابـــه  ــــعــــــد، فــــــي تـــــدويـ ُبــ
ــــاريـــــخـــــي..  عــــلــــى »تــــــويــــــتــــــر«: »يــــــــــوم تـ
ــــيـــــة.. ومـــســـتـــقـــبـــل  ــــائـ ــــنـ ــثـ ــ ــتـ ــ جــــــهــــــود اسـ
أكــثــر إشـــراقـــاً وأمــــالً وســـالمـــاً.. #مــحــمــد_بــن_زايــد صــانــع الــتــاريــخ 

والسالم.. #عبدالله_بن_زايد موثق األمل والسالم«.

يوم تاريخي
وفي تدوينة لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول 
ــــمـــــال والــــمــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة  ــــريـــــادة األعـ الــــفــــالســــي، وزيـــــــر دولـــــــة لـ
والــمــتــوســطــة، عــبــر حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، مــعــقــبــاً عــلــى توقيع 
الــمــعــاهــدة، قـــال مــعــالــيــه: »يــــوٌم تــاريــخــي وإنـــجـــاز ُيــشــكــل عــالمــًة 
فــــارقــــة مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل ُمـــــشـــــرق.. #اإلمـــــــــــارات واحــــــة ســــالم، 
ــــيـــــم الـــــســـــالم  ــــا إعـــــــــــالء قـ ــــهـ ــــنـــــوانـ تــــبــــعــــث بـــــرســـــالـــــة لــــلــــعــــالــــم أجــــــمــــــع عـ

والتسامح«.

سهيل المزروعي

ٔاحمد بالهول

عمر العلماء

‹  أكدوا أن المعاهدة رسالة 

للعالم عنوانها إعالء قيم 
السالم والتسامح

عمر سيف غباش
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دبلوماسيون ومحللون إسرائيليون لـ»               «: 

 محمد بن زايد 
قائد حكيم شجاع ورجل سالم

دبي – وفاء السويدي 

أكد عدد من الدبلوماسيين والمحللين اإلسرائيليين في تصريحات 
ــــّصـــــوا بـــهـــا »الـــــبـــــيـــــان«، أهـــمـــيـــة تـــوقـــيـــع مــــعــــاهــــدة الـــــســـــام بـــيـــن دولـــــة  خـ
ـــــل، إذ اعــــــتــــــبــــــروا هـــــذه  ــيــ ــ ــ ــــرائـ ــ ــــتـــــحـــــدة ودولـــــــــــــة إسـ ــــيـــــة الـــــمـ اإلمـــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـ
الـــمـــعـــاهـــدة فـــرصـــة نـــوعـــيـــة لــلــتــعــايــش بـــســـام فــــي الــمــنــطــقــة، وأكــــــدوا 
عــلــى تــمــيــز إنـــجـــازات اإلمــــــارات الــمــســتــمــرة فـــي نــشــر الـــســـام والــمــحــبــة 
بين شعوب المنطقة، مشيدين بدور ورؤى صاحب السمو الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان، ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعــلــى 
ـــــي  ــــراعـ ــــمـــــوه بــــالــــقــــائــــد الـــــشـــــجـــــاع والــ ــــلـــــقـــــوات الــــمــــســــلــــحــــة، ووصـــــــفـــــــوا سـ لـ

للسام. 
وفـــي الــســيــاق، أوضـــح أوفــيــر جــنــدلــمــان، الــمــتــحــدث بــاســم رئيس 
الــــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامين نتانياهو لــإعــام الــعــربــي، أن معاهدة 
الـــســـام الــتــاريــخــيــة بــيــن اإلمـــــــارات وإســـرائـــيـــل، تــفــتــح صــفــحــة جــديــدة 
لـــيـــس فــــي تــــاريــــخ الـــعـــاقـــات الـــعـــربـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــحــســب بــــل أيـــضـــاً 
فــي الــتــاريــخ والـــواقـــع اإلقــلــيــمــي، وأضـــــاف: »نــحــن عــلــى أعــتــاب حقبة 
جـــديـــدة ســتــتــســم بـــأجـــواء الـــســـام والــتــعــايــش والـــتـــعـــاون واالزدهـــــــار، 
ما يصب في مصلحة شعبينا ومصالح شعوب المنطقة جمعاء، 
ودولــــــة إســـرائـــيـــل تـــقـــدر وتــثــمــن عـــالـــيـــاً، الــــــدور الـــقـــيـــادي والــــرائــــد الـــذي 
تلعبه في هذا الصدد، دولة اإلمــارات وقيادتها الرشيدة، وخاصة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، إذ كسر الجمود الذي ساد 

في عملية السام العربية اإلسرائيلية منذ عقود«.
ــــنـــــدلـــــمـــــان: »نــــتــــطــــلــــع إلــــــــى إقــــــامــــــة عــــــاقــــــات ســـلـــمـــيـــة دافــــئــــة  وتــــــابــــــع جـ
وواسعة النطاق بين البلدين، فمن المقرر أن تشمل التعاون في 
العديد من المجاالت وعلى رأسها العاقات االقتصادية واإلنسانية 
الــمــتــنــوعــة. نـــريـــد أن نــتــعــرف إلــيــكــم وأن تــتــعــرفــوا إلــيــنــا. نــحــن جــيــران 

وأبناء عمومة، وآن األوان للتقارب وللعمل المشترك«.
الــــــمــــــعــــــاهــــــدة  هــــــــــــــذه  »إن  وخـــــــــــتـــــــــــم: 
ســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــزز الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــام واألمــــــــــــــــــــــــــــن 
أن  ونـــــــــــــــــأمـــــــــــــــــل  اإلقــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــيــــــــــيــــــــــن، 
الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة الــــتــــي 
فــــــــــــوتــــــــــــت الــــــــــــــفــــــــــــــرص الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 
لـــــــــصـــــــــنـــــــــع الــــــــــــــــســــــــــــــــام ورفـــــــــــضـــــــــــت 
جــــــــــمــــــــــيــــــــــع دعــــــــــــــــواتــــــــــــــــنــــــــــــــــا ودعــــــــــــــــــــــــوة 
ــــنـــــاف  ــــئـ ــــتـ ــــمـــــع الــــــــــدولــــــــــي السـ ــــتـ ــــمـــــجـ الـ
ــــيـــــة،  ــــلـــــمـ الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــسـ

ستنتهز أخيراً هذه الفرصة«.

يوم تاريخي
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــائـــيـــر كـــوهـــيـــن، صـــحـــافـــي ودبـــلـــومـــاســـي إســـرائـــيـــلـــي 
ســـــابـــــق: إن »هــــــــذا الـــــيـــــوم الــــــــذي شــــهــــد تــــوقــــيــــع مــــعــــاهــــدة الـــــســـــام بــيــن 
اإلمارات وإسرائيل، هو يوم تاريخي بحق، ولطالما سعت إسرائيل 
منذ تأسيسها، لتحقيق السام مع كافة الــدول العربية. إن دولة 
ــــبـــــر بـــــرهـــــان هـــــو الـــتـــوقـــيـــع  اإلمـــــــــــارات دولـــــــة مـــحـــبـــة وســـــــام وأخــــــــــوة، وأكـ
عــلــى مـــعـــاهـــدة ســــام شـــامـــل مـــع إســــرائــــيــــل.. ويـــأتـــي هــــذا وســــط آمـــال 
بــأن تنظم دول أخــرى عــديــدة، بجانب مملكة البحرين، إلــى واحة 
السام واألمن واالستقرار التي سطرتها وصاغتها في المنطقة هذه 

المعاهدة. وهذا أمر تتطلع إليه إسرائيل بشوق كبير«. 
 واستطرد: »ال شك أن اإلمـــارات هي دولــة محورية وتعتبر قوة 
إقليمية مهمة، وسيدفع ذلــك الــواقــع، وفــي ظــل معاهدة السام 
بـــيـــن بـــلـــديـــنـــا، إلـــــى الـــتـــعـــاون الـــفـــاعـــل والـــمـــثـــمـــر لـــمـــا فـــيـــه صـــالـــح بــلــديــنــا 
مــعــاً والــمــنــطــقــة عــمــومــاً، وذلــــك فـــي الــمــجــال االقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
والسياحي واألمني، مع التركيز أكثر على أمن واستقرار المنطقة، 
حيث إنه، ومع تضاؤل الدور األمريكي في المنطقة ال بد بأن يكون 
هـــنـــاك تــحــالــف لــتــعــزيــز أمــــن واســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة، وســـيـــكـــون تــحــالــفــاً 
مــهــمــاً مـــن الــنــاحــيــة األمـــنـــيـــة، ولــيــس هــنــاك شـــك بــــأن اإلمـــــــارات تــقــوم 
بـــدور كبير على صعيد جــهــود ومـــبـــادرات نشر وتعميم الــســام في 
المنطقة والعالم، وهو ما يعزز األمن والتعايش.. وهو ما سيفيد 
ويـــرفـــد مــســاعــي إســـرائـــيـــل الــتــي تــتــطــلــع إلــــى الـــســـام الــمــثــمــر والــفــاعــل 
لــهــم دولـــة مــجــاورة متماسكة تعيش  تــكــون  مــع الفلسطينيين، أن 
بـــســـام بـــجـــانـــب إســــرائــــيــــل، ونــتــطــلــع لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــغــــرض، إلـــــى أن 
يلبي الجانب الفلسطيني النداءات ويعود إلى طاولة المفاوضات«. 

دور مهم
وأكــد كوهين على الــدور المهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عـــهـــد أبـــــو ظـــبـــي، نـــائـــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى لــلــقــوات 

الــمــســلــحــة، وقــــال عــن ســمــوه: »قــائــد شــجــاع هــمــه الــســام وتحقيق 
الخير واألمن للبشرية جمعاء، وهو يؤمن أن السام خيار صائب 
وخــــــاق يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة شــعــبــه وبــــلــــده ويــــدعــــم أمـــــن الــمــنــطــقــة، 
وهذه هي صفة الزعامة  والقيادة الحقيقية. وأريد أن ألفت إلى أن 
دولة اإلمــارات ومملكة البحرين، اللتين ترتبطان مع إسرائيل اآلن 
بعاقات سام، يوجد تقارب وتشابه حقيقي بينهما، في الثقافة 
والــفــكــر والــمــمــارســة، إذ تــجــســدان مــعــاً نــمــوذجــاً لــاعــتــدال الــديــنــي، 
وكــذلــك نــمــوذجــاً خــاقــاً ورادعـــــاً فــي مــواجــهــة الــتــطــرف الــــذي تــصــدره 

وتتصدره إيران وتركيا وقطر«. 
وخــتــم: »نــحــن نــقــدر ونشيد بجهود صــاحــب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، واهتمامه بترسيخ األخوة اإلنسانية 
والتعايش بين األديــــان، ال سيما أن هــنــاك رغــبــة عند شعوب 
ــــيـــــش فــــــــي تـــــســـــامـــــح وســـــــــــــام ومــــــحــــــبــــــة. إن  الــــمــــنــــطــــقــــة فــــــــي أن تـــــعـ
معاهدة السام بين بلدينا ستنعكس خيراً على الجميع، إذ 
ستشمل مــجــاالت عــديــدة، منها الــتــبــادل السياحي والــرحــات 
الــــجــــويــــة، إضــــافــــة لـــلـــســـيـــاحـــة، وســـتـــوفـــر قــــــدرة الــمــســلــمــيــن عــلــى 
ــــارة الــمــســجــد األقـــصـــى لــلــصــاة فـــيـــه، وهــــو يــعــد إنــــجــــازاً كــبــيــراً  زيــ

لدولة اإلمارات«.

الماضي والمستقبل 
ومـــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مـــوشـــيـــه لــيــنــغــيــر، أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جـــامـــعـــة بـــــار إيــــــان فــــي إســــرائــــيــــل، أهـــمـــيـــة مـــعـــاهـــدة الـــــســـــام، وقـــــال: 
»أعتقد أن توقيع معاهدة السام بين اإلمــارات وإسرائيل، لحظة 
وخـــطـــوة تــاريــخــيــة مــهــمــة بــالــنــســبــة لمستقبل وواقـــــع مــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط. وآمل أن تتبع معاهدة السام هذه عاقات نوعية وعميقة 
التأثير اإليــجــابــي بين بلدينا، وأن يــطــال خيرها الشعبين مــعــاً على 
كــافــة الــصــعــد. كــمــا يمكن لــهــذا الــحــدث الــتــاريــخــي أن يشكل قــاعــدة 
لــانــطــاق نــحــو حــــوار حــقــيــقــي بــيــن الــثــقــافــتــيــن اإلســـامـــيـــة والــيــهــوديــة 
والــذي لم نعد نسمع عنه منذ 20 عاماً. هناك فرص ثرية ونوعية 
الستثمار حــيــوي وفــاعــل لــطــاقــات وآفـــاق مــا تتيحه وتــوفــره معاهدة 
الــســام بــيــن بــلــديــنــا، فــي عـــدد مــن الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة والعلمية 
والسياحية والتكنولوجية. كما أنها ستوفر الخير العميم واآلمن، 
للمنطقة ولــلــعــالــم أجـــمـــع«.  وتـــابـــع: »يــســود جــو مــن الــحــمــاســة هنا 
فــي إســرائــيــل لــآفــاق والــفــوائــد الــتــي ستعم بفضل مــعــاهــدة الــســام 
بين بلدينا، حيث يرغب الكثير بــزيــارة اإلمــــارات، وأظــن أن العقود 
المقبلة ستشهد بناء عاقات حقيقية وثيقة بيننا. وأعتقد أن دوالً 
عــربــيــة أخـــــرى ســتــســيــر عــلــى الـــطـــريـــق ذاتــــهــــا، وذلـــــك فــيــمــا ســتــتــعــرض 

المطامع اإليرانية لضربة قوية جراء هذا اإلنجاز العظيم«.

واشنطن - وكاالت

أكـــد وزيـــر االســتــخــبــارات اإلســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــيــن، على 
أهــمــيــة مــعــاهــدة الـــســـام اإلمـــاراتـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي دعــم 
اســتــقــرار الــمــنــطــقــة، مــشــيــًرا إلـــى أنــهــا بــمــثــابــة تــحــالــف ضد 
اإلرهــــــــاب والــــتــــطــــرف، وســـتـــعـــزز الـــتـــعـــاون ضــــد الـــتـــهـــديـــدات 

المشتركة.
وأضاف كوهين، خال لقاء مع »سكاي نيوز عربية«، 
أن إسرائيل تتطلع لمشاركة إمكانياتها في مجاالت عدة 
مــع اإلمــــارات. وتــابــع كوهين أن »هــذه المعاهدة ستعزز 
األمن في اإلمارات وإسرائيل، لذلك ستكون هناك فوائد 

مشتركة لبلدينا في مجاالت عدة«.
وعبر كوهين عن اعتقاده بأن »هــذا االتفاق التاريخي 
سيؤدي إلى سام بين أمتينا. أود أن أوضح أننا نتشارك 

أيضا القيم نفسها«. 
ولفت كوهين أنه على المستوى األمني »نحن نشكل 

تحالفاً ضد أي تهديد خصوصاً اإلرهاب والتطرف«.
وأكــــــد عـــلـــى الـــفـــوائـــد الــمــهــمــة الـــتـــي ســتــجــنــيــهــا إســـرائـــيـــل 
واإلمــــــــــــــارات مـــــن الــــمــــعــــاهــــدة، قــــــائــــــاً: »ســـنـــجـــلـــب االزدهــــــــــار 
لمواطني بلدينا. إسرائيل رائدة في العديد من المجاالت 

ــــزراعــــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ونــحــن  كــــاألمــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــ
نسعى إلــى تــشــارك معارفنا وقــدراتــنــا مــع صديق 

كاإلمارات«.

 اختراق دبلوماسي
 من جهته أكد السفير األمريكي في إسرائيل، 
اخـــــــــــتـــــــــــراقـــــــــــات  أن  أمــــــــــــــــــس  فــــــــــــــريــــــــــــــدمــــــــــــــان،  ديـــــــــفـــــــــيـــــــــد 

دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــهـــمـــة ســـتـــحـــدث بـــشـــأن 
السام. 

وقــــــــــال فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
ــــاة »الـــــــــــحـــــــــــرة«، تـــــزامـــــنـــــاً  ــ ــنـ ــ ــ قـ

مـــــع تــوقــيــع 

الـــمـــعـــاهـــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن كــــل مــــن اإلمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
مــع إسرائيل فــي البيت األبــيــض، إن هــذه الخطوة تمثل 
»فـــرصـــة كــبــيــرة للتغيير نــحــو األفـــضـــل، وفـــرصـــة ال يمكن 
ــــثـــــاثـــــة«، خــــاصــــة أنــــــه يـــتـــيـــح لــــأديــــان  وصـــفـــهـــا لـــلـــشـــعـــوب الـ

المختلفة االلتقاء مع بعضها.
الــــســــام،  تــــريــــد  أخــــــــرى  دوالً  هــــنــــاك  أن  وزاد 
واألمـــــر لـــن يــقــتــصــر عــلــى اإلمـــــــارات والــبــحــريــن، 
حــيــث ســنــرى فــي الــشــرق األوســــط الــمــزيــد من 

السام والتعاون.
وأفـــاد بــأنــه تــابــع اجتماعات وزراء خارجية 
جـــــامـــــعـــــة الـــــــــــــــدول الــــــعــــــربــــــيــــــة، ومــــــــــا يــــــــقــــــــرأه مـــنـــه 
بأنهم يحترمون القضية الفلسطينية، ولكنهم 
يــتــحــركــوا باتجاه  يــتــوقــعــون مــن الفلسطينيين أن 
الـــــجـــــامـــــعـــــة  أعــــــــــضــــــــــاء  أن  وبـــــــــيـــــــــن  الــــــــــــســــــــــــام. 
الـــــعـــــربـــــيـــــة يـــــــــدركـــــــــون أنــــــــــه حــــــــــان الـــــوقـــــت 

للتحرك نحو السام.

وزير االستخبارات اإلسرائيلي: نشّكل تحالفًا ضد التطرف

إيلي كوهين

                      ٔاوفير جندلمان 

 موشيه لينغير مائير كوهين

الناطق باسم نتانياهو لإلعالم العربي: معاهدة السالم ستعزز أمن المنطقة وازدهارها

رأي »                                  « 

لحظة تاريخية شهدها البيت األبــيــض أمــس، بتوقيع 
مــعــاهــدة الــســام بــيــن اإلمـــــارات وإســرائــيــل وكــذلــك بين 
الــــبــــحــــريــــن وإســـــــرائـــــــيـــــــل، وهــــــــي لــــحــــظــــة تــــعــــبــــر بـــالـــمـــنـــطـــقـــة 
إلــــى انــطــاقــة مــشــرقــة مـــع تــشــكــل نـــظـــام إقــلــيــمــي جــديــد 
يــحــكــمــه الـــســـام واالســـتـــقـــرار، فـــاالخـــتـــراق الــدبــلــومــاســي 
االســــتــــثــــنــــائــــي الــــــــــذي حـــقـــقـــتـــه اإلمــــــــــــــــارات مــــــن خــــــــال هــــذه 
الـــــمـــــعـــــاهـــــدة، يـــحـــمـــل لـــلـــمـــنـــطـــقـــة ولــــلــــعــــالــــم، بـــــارقـــــة أمــــل 
وفـــــرصـــــة ازدهــــــــــار عـــظـــيـــمـــة، فـــــي أشــــــد األوقــــــــــات صــعــوبــة 

تشهدها اإلنسانية.
معاهدة الــســام اإلمــاراتــيــة منذ إعانها، كانت تحمل 
محركات قــوة وعامات تحول فارقة، لقضايا حيوية 
كثيرة، إقليمية ودولــيــة، فهي نقطة انــطــاق لتوسيع 
ــلــــــســــــام، الــــــــــــذي يـــســـّخـــر  ــ مــــجــــتــــمــــع الـــــتـــــعـــــايـــــش الـــــمـــــحـــــب لــ
إمــكــانــيــاتــه لـــارتـــقـــاء بــحــيــاة اإلنـــســـان بــتــعــاون مــثــمــر بين 
الــصــراع ومعلياً قيم  نــابــذاً  الجميع ولــصــالــح الجميع، 
الحوار واألخوة. وهي كذلك بشرت منذ البداية بعهد 
جــديــد مـــن االزدهــــــار للمنطقة بــتــعــاون بــيــن اقــتــصــاديــن 
قويين، إضافة إلى ما تفتحه من أبواب واسعة لتبادل 
ثــقــافــي وعــلــمــي يـــدعـــم اإلنــــجــــاز فـــي الـــمـــجـــاالت الــحــيــويــة 
التي تامس االحتياجات البشرية، وخصوصاً الصحة 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــفـــضـــاء والـــطـــاقـــة واالســـتـــثـــمـــار واألمــــن 

الغذائي.
ـــاهــــدة لــلــمــنــطــقــة  ـــمــــعـ الــــفــــرصــــة الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـ
ــــاراً  ــــا تـــعـــبـــد مـــــسـ ــــهـ ــــتـــــي ســـئـــمـــت الـــــــصـــــــراع، أنـ وشــــعــــوبــــهــــا الـ
جــــديــــداً انــتــظــرتــه الــمــنــطــقــة عــــقــــوداً، يـــقـــود نــحــو الــســام 
الــحــقــيــقــي وااللـــتـــفـــات إلــــى الـــحـــوار لــحــلــول مــخــتــلــفــة في 
مواجهة التحديات، إذ تقدم اإلمارات القدوة للجميع 
في تعاملها اإليجابي مع مختلف القضايا والتحديات 

بشراكة وتعاون تعّم ثماره وخيره المنطقة بأسرها.
ــــيـــــه اإلمــــــــــــــــــارات أن الـــــتـــــقـــــدم فـــي   هـــــــــذا الــــــمــــــســــــار، تــــــؤكــــــد فـ
القضية الفلسطينية نقطة مركزية، وأن جهودها في 
الدعم الكامل لهذه القضية أصبحت تمتلك اآلن وزناً 
أكبر في ظل العاقات المباشرة مع إسرائيل، وليس 
أدل على ذلك من إعان إسرائيل رسمياً وقف ضمها 
األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــجـــابـــة لـــمـــحـــور أســــاســــي فــي 

المعاهدة مع اإلمارات.
مـــــــع رســـــــالـــــــة الـــــــســـــــام الــــــتــــــي تــــقــــدمــــهــــا اإلمــــــــــــــــــارات الــــــيــــــوم، 
الفرصة مفتوحة أمــام جميع دول المنطقة، للعبور 
نحو مستقبل مشرق جديد، رافعته السام والحوار 
والــتــعــاون فــي مواجهة التحديات المشتركة وصناعة 

الغد األفضل لجميع الشعوب.

المنطقة مستقبل  صناعة 

رئيس الكنيست يلقي 
كلمة بالعربية ويهنئ 

اإلمارات والبحرين

غانتس للفلسطينيين:  
حان وقت التفاوض

ألــــقــــى رئــــيــــس الـــكـــنـــيـــســـت اإلســــرائــــيــــلــــي )الــــبــــرلــــمــــان(، يـــاريـــف 
لـــيـــفـــيـــن، أمـــــــس كـــلـــمـــة بـــالـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، هــــنــــأ فـــيـــهـــا دولـــــة 
ــــيـــــل،  ــــرائـ ــــاهـــــدة الــــــســــــام مــــــع إسـ اإلمـــــــــــــــارات عــــلــــى تــــوقــــيــــع مـــــعـ
ــــيـــــد  والـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن عـــــــلـــــــى تـــــــوقـــــــيـــــــع إعــــــــــــــــان تـــــأيـ

السام مع إسرائيل.
ــــغــــــة  ــــلــ ــــالــ وجـــــــــــــــــــــــــاءت كـــــــلـــــــمـــــــة لـــــــيـــــــفـــــــيـــــــن بــ
العربية في خطوة نادرة من جانب 
رئيس الكنيست اإلسرائيلي. وقال 
لــيــفــيــن إن إســرائــيــل تــتــقــدم بالشكر 
إلــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــادة اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة والـــبـــحـــريـــن وشــعــبــهــمــا 
عــلــى تــوقــيــع مــعــاهــدة الــســام الــتــاريــخــيــة. وتـــابـــع: »أبــوابــنــا 
مــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا أمــامــكــم لـــزيـــارة دولـــــة إســرائــيــل 

واألماكن المقدسة فيها«.
وأضاف ليفين أن المعاهدة ستفتح أمامنا فرصة عظيمة 
في العمل المشترك لمواطني دولنا، من خالها نطور 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة وفـــرص العمل والــمــشــاريــع العلمية 
والتكنولوجية والزراعية. وشدد على أن الرحات الجوية 
المباشرة ستعزز العاقات بين الطرفين، وتتيح التعرف 
على التراث والثقافة لكا الطرفين.  )تل أبيب - وكاالت(

ــــر الــــدفــــاع اإلســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غـــانـــتـــس، أمـــس،  طـــالـــب وزيـ
بضرورة استئناف المحادثات مع الجانب الفلسطيني، 

وتابع قائًا: »لقد حان الوقت لنجلس«.
وجـــاءت تصريحات وزيـــر الــدفــاع اإلســرائــيــلــي، بالتزامن 
ــــيــــــن اإلمــــــــــــــــارات  ــــيــــــع مــــــعــــــاهــــــدة الــــــــســــــــام بــ مــــــــع مــــــــراســــــــم تــــــوقــ
وإســـرائـــيـــل، وإعــــــان تــأيــيــد الـــســـام بين 
ــــريــــــن وإســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، فــــــــي الــــبــــيــــت  ــــبــــــحــ الــ
األبـــــــــيـــــــــض بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة األمـــــريـــــكـــــيـــــة 

واشنطن. 
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار غـــــــــــــــــانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــس إلــــــــــــــــــــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــه 
»يــــــــــــــــجــــــــــــــــب اســـــــــــــتـــــــــــــئـــــــــــــنـــــــــــــاف الــــــــتــــــــنــــــــســــــــيــــــــق 
األمــــــــــــنــــــــــــي الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي - 

اإلسرائيلي«.
ــــالــــــي ال أرى  ــــتـــــس مـــــــن أنـــــــــه »فـــــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــحــ ــــانـ وحــــــــــــذر غـ
تــدهــوراً على الجبهة األمنية من جانب الفلسطينيين، 
لــكــن فـــي نــهــايــة األمـــــر ســتــكــون هـــنـــاك قــشــة تــقــصــم ظهر 

البعير«.  )واشنطن - وكاالت( 

                           ياريف ليفين

                           بيني غانتس
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أشـــــار كــولــيــن روبـــنـــشـــتـــايـــن، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــجــلــس الـــشـــؤون 
األســتــرالــيــة والــيــهــوديــة عــبــر مــقــال رأي نــشــرتــه صــحــيــفــة »ســيــدنــي 
إلــى أن المعاهدة التاريخية للسالم  مورننغ هيرالد« األسترالية 
ــــيـــــل، وإعــــــــالن تـــأيـــيـــد الــــســــالم بـــيـــن الــبــحــريــن  بـــيـــن اإلمـــــــــــارات وإســـــرائـ
وإســــرائــــيــــل، يــــعــــّدان نـــمـــوذجـــاً جــــديــــداً »لـــلـــســـالم مـــقـــابـــل الـــســـالم« 
واالهـــــتـــــمـــــامـــــات الــــمــــشــــتــــركــــة، عــــلــــى عــــكــــس الـــــمـــــعـــــاهـــــدات الـــســـابـــقـــة 
ــــــن إطـــــــــــار »الــــــــســــــــالم مـــــقـــــابـــــل األرض«.  ويـــشـــيـــر  تــــــخــــــرج مـ ــــــم  لـ ــــتــــــي  الــ
ــــاج لـــكـــل  ــ ــتـ ــ ــ روبـــــنـــــشـــــتـــــايـــــن إلــــــــــى أن الــــــمــــــعــــــاهــــــدة وإعـــــــــــــــالن الــــــتــــــأيــــــيــــــد، نـ
مـــــن الـــــفـــــرص االقــــتــــصــــاديــــة والــــــــــرؤى األمــــنــــيــــة الـــمـــشـــتـــركـــة، الســيــمــا 
ــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــهـــديـــد الـــــــذي تـــتـــعـــرض لـــــه دول الـــمـــنـــطـــقـــة مــن  فـــــي مـ
خـــــالل الــــحــــروب والــمــيــلــيــشــيــات بـــالـــوكـــالـــة والـــجـــمـــاعـــات اإلرهـــابـــيـــة 
ــــنـــــوويـــــة. فـــمـــنـــذ عــــــام 1967، بـــنـــى أجـــيـــال  وطــــمــــوحــــات األســــلــــحــــة الـ

مـــــن مــــفــــاوضــــي الـــــســـــالم حـــيـــاتـــهـــم الـــمـــهـــنـــيـــة عـــلـــى أســـــــاس مــــبــــدأ أن 
الـــقـــبـــول الـــعـــربـــي إلســــرائــــيــــل ال يـــمـــكـــن أن يــــأتــــي إال بـــعـــد أن يــعــقــد 
ــــيـــــل، بـــيـــد أّن الــــتــــحــــوالت الـــتـــي  ــــرائـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــــســـــالم مـــــع إسـ
قامت بها دولــة اإلمـــارات تطرح نهجاً جــديــداً من دون أن يكون 
على حساب الفلسطينيين، وذلك عبر تعزيز وإقامة العالقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــلـــنـــيـــة مـــــع إســــرائــــيــــل كـــوســـيـــلـــة أفــــضــــل لــتــســهــيــل 
صــنــع الـــســـالم اإلســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي. كــمــا أنــهــا أوقـــفـــت خطط 
الــــضــــم اإلســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــن جــــانــــب واحــــــــد عــــلــــى مــــنــــاطــــق فـــــي الـــضـــفـــة 
الفلسطينيين بشكل أفضل  الغربية، وبالتالي خدمت مصالح 
مـــن خــــالل الــمــســاعــدة عــلــى حــمــايــة نـــمـــوذج الـــســـالم الـــقـــائـــم على 
حـــــل الــــدولــــتــــيــــن بـــيـــن إســــرائــــيــــل والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن. ووصــــــــف كــولــيــن 

روبـــنـــشـــتـــايـــن، مـــعـــاهـــدة الــــســــالم اإلمــــاراتــــيــــة مــــع إســــرائــــيــــل، كــقــمــة 
جبل جليدي إقليمي أوسع بكثير من التفكير االستراتيجي الذي 

يشير إلى عملية إعادة بناء السياسات بعيدة المدى.
ففي الوقت الذي تلتزم فيه الواليات المتحدة سحب قواتها 
من المنطقة، تدرك الدول العربية المتحالفة مع الغرب قيمة 
الشراكة بشكل أكثر انفتاحاً مع إسرائيل في هدفهم المشترك 

المتمثل في ردع التدخالت العدوانية على المنطقة.
ــــاهــــــدات الــــســــالم  ــــعــ هـــــنـــــاك كـــــافـــــة األســـــــبـــــــاب لـــــأمـــــل أن تـــــدفـــــع مــ
للمزيد من العالقات المفتوحة مع إسرائيل، وتعزيز االستقرار 
وتــوســيــع الــتــعــاون فــي شـــؤون الــدفــاع واالســتــخــبــارات، فــضــالً عن 
المشتركة،  التكنولوجية  والتنمية  واالستثمار  التجارة  مجاالت 
وال ننسى إمكان تكثيف الحوار بين الثقافات. في غضون ذلك، 
يجب على معاهدة السالم إضعاف أي قوى تصمم على زعزعة 

استقرار المنطقة.
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دبي - اليازية البدواوي

أشـــــادت مــادلــيــن أولـــبـــرايـــت، وزيـــــرة الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة الــســابــقــة، 
وســــتــــيــــفــــن هـــــــادلـــــــي مــــســــتــــشــــار األمـــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الــــــســــــابــــــق، بــــمــــعــــاهــــدة 
ــــيـــــل. وأشـــــــــارا فــــي مــــقــــال نــشــرتــه  الــــســــالم بـــيـــن دولـــــــة اإلمــــــــــارات وإســـــرائـ
صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« الــمــخــتــصــة بـــالـــشـــأن الــســيــاســي الــعــالــمــي، إلــى 
أّن المعاهدة يمكن أن تدفع دول الشرق األوســط لتحمل المزيد 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة لـــتـــحـــديـــد مــســتــقــبــل الـــمـــنـــطـــقـــة. ولـــفـــتـــت أولــــبــــرايــــت، 
التي شغلت منصب وزيـــرة الخارجية األمريكية مــن 1997-2001، 

وهادلي الــذي عمل مستشاراً لأمن القومي من 2005-2009، 
إلــــــــــى أن فــــــريــــــق عـــــمـــــل أمــــــريــــــكــــــيــــــاً عـــــمـــــد قـــــبـــــل 4 ســــــــنــــــــوات إللـــــقـــــاء 
نـــظـــرة مـــتـــجـــددة وشـــامـــلـــة عــلــى الـــشـــرق األوســـــــط. لــيــخــلــصــا إلــى 
أنـــــــه وإضــــــافــــــة لـــلـــمـــشـــكـــالت الـــــعـــــديـــــدة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فــــقــــد تــم 

ــــراعــــــم خــــــضــــــراء« واعـــــــــــدة، تـــمـــثـــلـــت بـــــوجـــــود طــــفــــرة فــي  تـــحـــديـــد »بــ
نــشــاط ريـــــادة األعـــمـــال، فــضــالً عـــن مــجــتــمــع مــدنــي أكــثــر 

ــــادة الــتــفــكــيــر الــمــســتــقــبــلــي الـــذيـــن  نـــشـــاطـــاً، وبـــعـــض قــ
بــــــــدأوا بـــتـــصـــور الـــمـــزيـــد مــــن الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة واالنـــفـــتـــاح 

ــــاً، ومــــــع اســـتـــغـــراق  ــــيـ ــــالـ الـــســـيـــاســـي مـــســـتـــقـــبـــالً. وحـ
الـــــشـــــرق األوســـــــــط فـــــي خــــــوض الـــصـــعـــوبـــات، 

تستمر »البراعم الخضراء« في النضوج. 
ولـــــــــفـــــــــت الـــــــــمـــــــــقـــــــــال إلــــــــى 
ــــيـــــق  ــــلـ أنـــــــــــــــــه مـــــــــقـــــــــابـــــــــل تـــــعـ

إســـرائـــيـــل خــطــط ضـــم أجـــــزاء مـــن الــضــفــة، أصــبــحــت دولــــة اإلمـــــارات 
أول دولة خليجية تقرر إقامة معاهدة سالم مع إسرائيل. وخالل 

األسبوع الماضي اتجهت البحرين أيضاً لتوقيع السالم. 
وعـــبـــر الـــكـــاتـــبـــان عــــن اعـــتـــقـــادهـــمـــا بـــــأن مـــعـــاهـــدات الــــســــالم ســتــفــيــد 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة األخــــــــرى والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــمـــا يـــجـــب عــلــى 
الــتــطــورات، ولــكــن األهــم  اإلدارة األمــريــكــيــة المقبلة، تشجيع هـــذه 

يتمثل بحاجة دول الشرق األوسط للقيام بدور مركزي.

 قرار تاريخي 
ولفت الكاتبان المخضرمان والدبلوماسيان 
الــســابــقــان فــي مــجــال الــســيــاســة والــشــؤون 
الــخــارجــيــة، إلـــى أن الــشــرق األوســــط غني 
بالموارد الطبيعية ورأس المال البشري، 
وهـــــي أمـــــــور قــــد شــــهــــدا عــلــيــهــا فــــي زيـــاراتـــهـــمـــا 
للمنطقة خـــالل ســـنـــوات خــدمــتــهــمــا في 
الحكومة، منوهْين بأن ما ينقص 
الـــــــــشـــــــــرق األوســـــــــــــــــط يـــــكـــــمـــــن بــــــــــــــإدارة 
ــــلـــــمـــــســـــاءلـــــة،  فــــــعــــــالــــــة وخـــــــاضـــــــعـــــــة لـ
وهـــــو مــــا يـــجـــب عـــلـــى أمـــريـــكـــا فــعــل 
ــــا بــــوســــعــــهــــا لـــــدعـــــمـــــه، فـــضـــالً  كــــــل مــ
عـــن  ضــــرورة الــتــكــامــل االقــتــصــادي 
ــــيـــــمـــــي، ويـــمـــكـــن  ــلـ ــ واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي اإلقـ

تــحــقــيــق ذلـــك عــبــر الــمــصــالــحــة الــعــربــيــة الــتــي تــســمــح بــعــالقــة شاملة 
ومثمرة مع إسرائيل.

بـــــدأت اتـــفـــاقـــيـــات الـــســـالم بــيــن إســـرائـــيـــل ومـــصـــر واألردن منذ 
ــــــك فـــــي الـــتـــعـــمـــق.  عــــقــــود بـــــوعـــــود كــــبــــيــــرة ولـــكـــنـــهـــا فـــشـــلـــت بــــعــــد ذلـ
بيد أن معاهدة الــســالم المبرمة بين دولــة اإلمـــارات وإسرائيل 
ــــــالن تـــأيـــيـــد الــــســــالم بـــيـــن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وإســــرائــــيــــل، تــنــص  وإعـ
ـــلــــــى مـــــــشـــــــاريـــــــع مـــــشـــــتـــــركـــــة عـــبـــر  ــ عـ
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات االجــتــمــاعــيــة 
واالقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة تــــــــقــــــــريــــــــبــــــــاً. وفـــــــي 
حـــــال حـــــذو دول عـــربـــيـــة أخــــرى 
حـــــــــــذوهـــــــــــا وانـــــــــضـــــــــمـــــــــت لـــــتـــــوســـــيـــــع 
الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار ومــشــاريــع 
ـــــادالت  ـــبــ ـــ ــتـ ــ ــــاونــــــي والـــ ــــعــ ــتــ ــ الــــــبــــــنــــــاء الــ
الــشــعــبــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، يمكن 
الـــــقـــــول إن الـــتـــكـــامـــل اإلقـــلـــيـــمـــي الــــنــــاتــــج يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مـــحـــركـــاً 
للنمو االقتصادي وخلق فــرص العمل وتعزيز االزدهـــار. ولكن 
لتخيل حدوث ذلك السيناريو، ستحتاج دول الشرق األوسط 
كذلك إلحــراز التقدم في القضايا السياسية واألمنية. ونوهت 
صحيفة »بوليتيكو«، بأن القرار التاريخي لدولة اإلمارات يمكن 
أن يــــــؤدي إلـــــى تــــعــــاون ضــمــنــي بـــيـــن الـــــــدول فــــي الــمــنــطــقــة إلنـــهـــاء 
الـــصـــراعـــات الــخــطــيــرة، وتــعــزيــز اســـتـــعـــادة االســـتـــقـــرار الــتــي تشتد 

الحاجة إليها.  مادلين أولبرايت 

ستيفن هادلي

صحيفة أسترالية: تمهيد لبناء سياسات بعيدة المدى

ســـــيـــــتـــــوقـــــف الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون أمـــــــــــــــام اآللــــــــــيــــــــــات الــــــــجــــــــديــــــــدة فـــي 
التفاوض، التي عملت عليها معاهدة السالم اإلماراتية 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــمـــنـــذ قــــــــرار الـــتـــقـــســـيـــم جــــــاء إلــــــى الــمــنــطــقــة 
عشرات الوسطاء، وجرت مئات من جوالت التفاوض، 
ــــــات أثـــبـــتـــت أنــــهــــا غـــيـــر مـــجـــديـــة،  ــــــروحـ إال أن كـــــل هــــــذه األطـ
إنــجــاز سياسي  لــلــعــرب أو للفلسطينيين أي  ولـــم تحقق 

أو دبلوماسي، إذاً كيف 
نجحت معاهدة السالم 
اإلمــــــــاراتــــــــيــــــــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة 
فــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــتــــــــــــــــــكــــــــــــــــــار آلــــــــــــــــيــــــــــــــــات 
جـــــــــديـــــــــدة فـــــــــي الــــــتــــــفــــــاوض 
ــــكـــــســـــب  واســــــــــــتــــــــــــخــــــــــــالص مـ
كــــبــــيــــر مــــــــن إســـــــرائـــــــيـــــــل لـــم 
تــــــــقــــــــدم عــــــلــــــى مـــــثـــــلـــــه مـــنـــذ 

اتفاق كامب ديفيد؟
مــــا طـــرحـــتـــه دولـــــــة اإلمـــــــــــارات مــــن خــــــالل مـــعـــاهـــدة الـــســـالم 
نموذج للتفاوض يمكن أن يستفيد منه الفلسطينيون، 
ويقوم هذا النموذج على مبدأ »خطوة مقابل خطوة«، 
ــــتـــــزامـــــن ولـــيـــس  ــــالـ بـــمـــعـــنـــى تـــنـــفـــيـــذ مــــــا يــــتــــم االتـــــــفـــــــاق عــــلــــيــــه بـ
بــــالــــتــــتــــالــــي، حــــيــــث تــــلــــتــــزم إســـــرائـــــيـــــل بـــــوقـــــف ضــــــم األراضـــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــقـــابـــل بــــنــــاء عــــالقــــات طــبــيــعــيــة مــــع دولــــة 
اإلمـــــارات، وهـــو مــعــيــار وإطــــار وآلــيــة يمكن تطبيقها على 
باقي القضايا العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
كما أن هــذه اآللية من التفاوض وتنفيذ ما يتم االتفاق 
عـــلـــيـــه تـــســـمـــح ألول مـــــــرة فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بــــإيــــجــــاد مـــســـاحـــة 
مــن الــثــقــة مــن خـــالل االلـــتـــزام الــمــتــبــادل، وبــعــدهــا يمكن 
االنــتــقــال للخطوة الــثــانــيــة والــثــالــثــة وهــكــذا حــتــى حــل كل 

الخالفات والقضايا العالقة.
نـــجـــحـــت دولــــــــة اإلمــــــــــــارات بـــخـــطـــوة واحـــــــــدة فـــــي تــحــقــيــق 
مـــكـــاســـب كـــبـــيـــرة لـــلـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــيــن أولــــهــــا وقـــف 
الــــــــــضــــــــــم، لـــــكـــــنـــــهـــــا أيــــــــــضــــــــــاً أكـــــــــــــــــدت لــــــإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــيــــــن قــــبــــل 
حكومتهم وأحزابهم أن لــدى العرب والفلسطينيين 
نــوايــا صــادقــة لــلــســالم والــتــعــايــش الــمــشــتــرك، وأثبتت 
اإلمـــــارات لــلــواليــات الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبـــــي وكــل 
الـــعـــالـــم أّن هــــنــــاك فــــرصــــة لـــلـــشـــراكـــة وتـــحـــقـــيـــق الـــســـالم 
وبــــــــنــــــــاء الــــمــــنــــطــــقــــة عـــــلـــــى أســــــــــس مــــــــن الـــــــتـــــــعـــــــاون ولــــيــــس 
التشاحن والحروب، وهو ما يمكن تفعيله وتطبيقه 
بين إسرائيل وباقي الدول العربية، فإسرائيل وقعت 
مــن قــبــل مــع مــصــر اتــفــاق كــامــب ديــفــيــد، ومـــع األردن 
اتـــفـــاق وادي عـــربـــة، ومـــع اإلمــــــارات مــعــاهــدة الــســالم، 
وإعــالن تأييد السالم بين إسرائيل والبحرين، ولهذا 
يمكن إطــالق »آلية جديدة« من التفاوض تقوم على 
مــبــدأ 19 مقابل 19، بمعنى 19 دولـــة عربية الــتــي لم 
ــــيـــــل مــــقــــابــــل 19  تــــوقــــع بــــعــــد مــــعــــاهــــدة ســـــــالم مـــــع إســـــرائـ
خـــطـــوة إســرائــيــلــيــة يــتــحــقــق مـــن خــاللــهــا حـــل الــدولــتــيــن 
واســـتـــرجـــاع كـــل الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــو مـــا يــوّفــر 
فرصة للعواصم العربية للتنسيق فيما بينها، بحيث 
يكون تفاوض كل دولة عربية مع إسرائيل يقوم على 
محور أو قضية عالقة بين تل أبيب والفلسطينيين، 
وهـــــــــو نـــــهـــــج وآلـــــــيـــــــة جـــــــديـــــــدة لـــــــم تــــخــــتــــبــــر قـــــبـــــل مــــعــــاهــــدة 

السالم اإلماراتية اإلسرائيلية.

مقال

بقلم: د. أيمن سمير

دروس جديدة 

»نيويورك تايمز«: تحالف 
األمل ضد التعصب وفشل 

التنمية
أكــــــدت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« أن جـــهـــود الــــســــام الــتــي 
كــــانــــت تـــبـــذلـــهـــا إدارة الــــرئــــيــــس األمــــريــــكــــي دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب فــي 
الـــــشـــــرق األوســــــــــط كــــانــــت مــــوضــــع شـــــك فـــــي بــــعــــض األحـــــيـــــان، 
ومـــع ذلـــك جـــاء اإلعــــان عــن مــعــاهــدة الــســام بــيــن اإلمــــارات 
وإســــرائــــيــــل، ثـــم إعـــــان تــأيــيــد الـــســـام بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وإســــرائــــيــــل، خـــــال 30 يــــومــــًا فـــقـــط، كــــداللــــة عـــلـــى أن اإلدارة 
فــــــعــــــلــــــت أكـــــــــثـــــــــر مــــــــــن مــــــعــــــظــــــم ســــــابــــــقــــــاتــــــهــــــا مــــــــــن أجـــــــــــــل الـــــــســـــــام 
اإلقــــلــــيــــمــــي. وذكـــــــــر الـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي ريـــــــت ل. ســـتـــيـــفـــنـــز أن 
الــــمــــعــــاهــــدة تـــتـــلـــخـــص بــــــــــدروس تـــتـــمـــثـــل بــــــالــــــرأي الـــــــــذي طـــرحـــه 
بإيجاز األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
فــبــرايــر الـــمـــاضـــي، بــــأن »حــــل الـــنـــزاع اإلســرائــيــلــي الفلسطيني 
ــــتـــــدام فــــــي الــــــشــــــرق األوســــــــــــط«،  يــــظــــل مــــفــــتــــاح الــــــســــــام الـــــمـــــسـ
بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح حـــــل الـــــصـــــراعـــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة األخــــــــــرى أســــهــــل. 
ــــيـــــر الــــــكــــــاتــــــب إلــــــــــى أن الــــــخــــــيــــــار األفــــــــضــــــــل يــــتــــمــــثــــل بــــتــــحــــالــــف  يـــــشـ
الــــمــــعــــتــــدلــــيــــن أو أي زعـــــيـــــم يـــــريـــــد تــــحــــريــــك بــــــــــاده لــــمــــزيــــد مــن 
التسامح الديني واالجتماعي والتنمية االقتصادية األوسع 
)أي مـــا بــعــد الـــطـــاقـــة(، وأقــــل انــشــغــاالً بــالــنــزاعــات الــقــديــمــة، 
بــالــفــرص المستقبلية، تمامًا  الــمــزيــد مــن االهــتــمــام  بمعنى 
شـــــأن هـــــذا الـــتـــحـــالـــف الــــــذي يــجــســد األمــــــل الـــوحـــيـــد لــلــمــنــطــقــة 
التي تنجرف في فورة التعصب الديني والركود االقتصادي 

والتدهور البيئي. العامل األكبر هو الطموح المشترك. 
الــــتــــي  الــــــســــــيــــــاســــــات  الــــصــــحــــيــــفــــة األمــــــريــــــكــــــيــــــة، أّن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
تـــــــحـــــــركـــــــهـــــــا الـــــــمـــــــظـــــــلـــــــومـــــــيـــــــة، والــــــــــــتــــــــــــي هــــــيــــــمــــــنــــــت عــــــــلــــــــى الـــــقـــــضـــــيـــــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــعــــقــــود مــــــن الــــــزمــــــن قــــــد انـــتـــهـــت 
أخيراً. ومع ذلك، فمن المنطقي التفكير 

في أن السام قد يأتي من الخارج إلى 
الداخل، بمعنى من عالم عربي يحيط 
إســرائــيــل بــاالعــتــراف والــشــراكــة بـــدالً من 

الــعــداء. وربــمــا تخلق مــعــاهــدات السام 
أخيراً ظروف إقامة دولة فلسطينية قابلة 

للحياة. )دبي - البيان(

ريت ل. ستيفنز

لندن - عمر يوسف

أشاد خبيران سياسيان في بريطانيا، بمعاهدة السالم بين 
دولــــة اإلمـــــــارات وإســـرائـــيـــل، حــيــث تــتــيــح خــلــق مــنــاخ ســيــاســي 

جــديــد وخــريــطــة طــريــق لحل 
أزمات المنطقة. 

وفــــــــــــــيــــــــــــــق  د.  ويــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــول 
مــــــــصــــــــطــــــــفــــــــى، عـــــــــضـــــــــو حـــــــــزب 
الــــــــــــمــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــن ورئــــــــــــــيــــــــــــــس 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــة الــــــــــــــعــــــــــــــربــــــــــــــيــــــــــــــة 
إن  لـــ»الــبــيــان«،  البريطانية، 
هــذه المعاهدة مهمة جداً 
مـــن الــنــاحــيــة االســتــراتــيــجــيــة 

ومن ناحية خلق مناخ سياسي جديد في الشرق األوسط 

والـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، وهــــــو أهــــــم تــــحــــرك ســـيـــاســـي مـــنـــذ زيــــــارة 
الــــرئــــيــــس الــــمــــصــــري الــــــراحــــــل أنـــــــــور الـــــــســـــــادات إلـــــــى الـــــقـــــدس. 
وأكــــــــــد مـــصـــطـــفـــى حــــــق اإلمـــــــــــــــارات كــــــدولــــــة ذات ســــــيــــــادة فــي 
القيام بتلك المعاهدة، موضحاً أن اإلعالن عن المعاهدة 

ــــارة لــبــريــطــانــيــا وأوروبــــــــــا. وفـــــي مـــلـــف الــقــضــيــة  مـــفـــاجـــأة ســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، اعــــتــــبــــر مــــصــــطــــفــــى، أن لـــلـــمـــعـــاهـــدة 

إيـــجـــابـــيـــات كـــبـــيـــرة، ألنـــهـــا ســــتــــؤدي لـــحـــل مــشــاكــل 
المنطقة التي لن تحل بدون سالم، معرباً عن 
أمــلــه أن تــــؤدي هـــذه الــخــطــوة الــجــريــئــة والــقــويــة 

إلــــــى تـــعـــمـــيـــم الـــــســـــالم فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، ووضـــــــع حــد 
للمتاجرة بالقضية الفلسطينية.
ــــر فــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ بـــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال الـ
الـــــــــــــشـــــــــــــأن الـــــــــبـــــــــريـــــــــطـــــــــانـــــــــي، عـــــــــــــادل 
إن  لــــــــــــــــ»الـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــان«،  درويــــــــــــــــــــــــــــــش 

معاهدة السالم مهمة وستعزز من الدور السياسي لدولة 
اإلمارات في المنطقة. وأكد درويش أن معاهدة السالم 
بــــيــــن اإلمـــــــــــــارات وإســـــرائـــــيـــــل تــــدعــــم الــــجــــهــــود الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ومــــــــحــــــــبــــــــطــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــيـــــــن ومــــــــــــــــــن يــــــــســــــــتــــــــغــــــــلــــــــون الــــــقــــــضــــــيــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــمـــآرب شــخــصــيــة أو أيـــديـــولـــوجـــيـــة، كما 
أن وجود عالقات اقتصادية متبادلة سيزيد من 
نــفــوذ وقـــوة دولـــة اإلمــــارات فــي كــافــة المجاالت 
السياسية، حيث سيكون له تأثيرات ال تتحقق 
عبر انتقادات من هم خارج المشهد، متوقعاً 
أن تـــحـــذو عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة 
حذو دولــة اإلمــارات في التوصل إلى 

معاهدات سالم مع إسرائيل.

خبيران: خريطة طريق لحل أزمات المنطقة

عادل درويش

وفيق مصطفى

 رئيس مجلس إدارة بنك لئومي لـ»                            «: 
المعاهدة تطلق آفاق التعاون والشراكات االستراتيجية

دبي - البيان

قــــــــال الـــــدكـــــتـــــور ســـــامـــــر حــــــــاج يــــحــــيــــى رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة بــنــك 
لـــئـــومـــي اإلســــرائــــيــــلــــي، وهـــــو مــــن أصـــــــول عـــربـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة، إن 
مــعــاهــدة الــســالم بــيــن اإلمـــــارات وإســرائــيــل تــفــتــح آفــــاق الــتــعــاون 
ــــاً فــــــي الـــــتـــــجـــــارة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا وتـــــبـــــادل  بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن خـــــصـــــوصـ
الخبرات وإقــامــة الــشــراكــات االستراتيجية. وأضـــاف أن البنك، 
الـــــذي يــعــتــبــر األقـــــدم فـــي إســـرائـــيـــل، يــســعــى إلــــى تــعــزيــز الــتــبــادل 

التجاري والمصرفي بين البلدين وتوفير التسهيالت االئتمانية 
للمستثمرين اإلسرائيليين الراغبين في االستثمار في اإلمارات 
في مجاالت األسهم أو الودائع وغيرها.  وقال إننا لمسنا رغبة 
مـــن قــبــل مــســتــثــمــريــن ورجـــــال األعـــمـــال فـــي إســرائــيــل لالستثمار 
في اإلمـــارات، خصوصاً في دعم الشركات الناشئة في قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــثــل الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي وبـــلـــوك تــشــيــن وتحليل 

البيانات.
ــــال  ــ ــــمـ ــ ــــر يـــــحـــــيـــــى: »رافـــــــقـــــــنـــــــا 30 مــــــــن رجـــــــــــــال األعـ ــ ــــامـ ــ وأضـــــــــــــــاف سـ

والمستثمرين في الــزيــارة الحالية لوفد البنك لدولة اإلمــارات 
وكـــانـــت هــنــاك أعـــــداد أكــبــر لــديــهــا الــرغــبــة فـــي الــحــضــور كــذلــك، 
ونخطط للعودة بعد حوالي شهرين من اآلن برفقة عدد أكبر 
من رجال األعمال. ونعتقد أن تعزيز التبادل التجاري والمالي 
ســيــعــزز مـــن الــعــالقــة االســتــراتــيــجــيــة بــيــن الــبــلــديــن، مــوضــحــاً أن 
الــبــنــك لـــم يــقــم بــتــحــديــد حــجــم لــخــطــوط االئـــتـــمـــان الــــذي نــعــتــزم 
توفيرها للمستثمرين إال أننا نؤكد أننا سنقوم برصد أي مبلغ 

إلنجاح التجارة مع اإلمارات.

مادلين أولبرايت: تحّول استراتيجي 
لتعزيز التنمية في المنطقة



القاهرة - محمد خالد 

تــكــتــب مــعــاهــدة الـــســـام بــيــن دولــــة اإلمــــــارات وإســـرائـــيـــل، وإعـــــان تأييد 
ــيــــــل، فــــصــــاً جــــــديــــــداً فـــــي تــــاريــــخ  ــ ــــرائــ الـــــســـــام بــــيــــن مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن وإســ
الــمــنــطــقــة بــمــا رســمــتــه مـــن مــعــالــم األمـــــن واالســـتـــقـــرار وخـــدمـــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية. وفيما يراهن الكثيرون على المعاهدة في تقوية معسكر 
السام بما يعيد الزخم للقضية الفلسطينية وصوالً إلى حل الدولتين 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تنظر 
فــئــات لــلــمــعــاهــدة بــاعــتــبــارهــا مــهــدداً لمخططاتها وأطــمــاعــهــا، عــبــر رفــع 

شعارات المزايدات واألجندات المشبوهة.
وقــال سعيد عكاشة الباحث في الشأن اإلسرائيلي بمركز األهــرام 
ــــــة، إن  ــيـ ــ ــ ــــجـ ــ ــيـ ــ ــ ــــراتـ ــ ــتـ ــ ــ لــــــــلــــــــدراســــــــات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالسـ
مــعــاهــدة الــســام مــن شأنها تشجيع العديد 
من الدول على اتخاذ خطوات مماثلة، بما 
ُيــــقــــوي ويــــدعــــم مــعــســكــر الـــــســـــام، مــضــيــفــاً: 
»أصبحت هناك قناعة لدى كثير من الدول 
مـــن عــبــث االســـتـــمـــرار فـــي حـــلـــول غــيــر نــاضــجــة 
ــــقــــــة، ولــــــــيــــــــس فــــــقــــــط الــــقــــضــــيــــة  ــــطــ ــــنــ ــــمــ لـــــمـــــشـــــاكـــــل الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأوضـــــح عكاشة 
لـ »البيان«، أّن دولــة اإلمــارات 
ومـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــبــــــحــــــريــــــن اتـــــخـــــذتـــــا 
خــــــــــــطــــــــــــوة إيــــــــــجــــــــــابــــــــــيــــــــــة لــــــلــــــغــــــايــــــة 
وتعاملتا 

الفلسطينية، مبيناً  بشكل واقــعــي، بما يحافظ على حضور القضية 
أّن الضغوط الــتــي يمكن ممارستها مــن خــال الــســام أكــبــر بكثير من 

الضغوط التي يمكن أن تسفر عنها الحروب.
وأوضح عكاشة، أّن الكراهية والمقاطعة والعنف أمور مبنية على 
أساس أيدلوجي، وليست سياسية، مشيراً إلى أّن هناك قوى لديها 
أجندة خاصة ويزعجها تمّدد معسكر السام الذي ال ترى فيه سوى 

تـــهـــديـــد، الســـّيـــمـــا مـــع انـــضـــمـــام دول 
أخـــــرى فـــي الـــفـــتـــرات الــمــقــبــلــة، بعد 
الــــخــــطــــوة الـــشـــجـــاعـــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 

دولة اإلمارات ومملكة البحرين.
وأّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر فـــــــــــــــــــي الــــــــــــــــشــــــــــــــــؤون 
اإلســرائــيــلــيــة، د. أحــمــد فــــؤاد أنـــور، 
أّن مــعــاهــدة الــســام خــطــوة جريئة 
ــــكـــــون مــا  وشــــجــــاعــــة وتــــاريــــخــــيــــة لــــــن يـ
قــبــلــهــا كــمــا بــعــدهــا، مــشــيــراً إلــــى أّن 

عــــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، بــــاعــــتــــبــــار أّن 
الـــمـــعـــاهـــدة فــــرصــــة ال تــــعــــّوض لـــلـــخـــروج مــــن مــســتــنــقــع الـــجـــمـــود وخــلــق 
واقع جديد يرسم مامح األمن واالستقرار في المنطقة. وأضاف أنور 
لـ »البيان«: »هذه الخطوة يجب أن ينتهزها الفلسطينيون، والتخلي 
عن رفع شعارات المزايدات واالنقسامات«، موضحاً أّن السام بين 
مصر وإسرائيل على سبيل المثال، لم يمنع القاهرة من تبني القضية 
الفلسطينية، كلي ثقة في أّن دولة اإلمارات ستسير على هذا النهج، 

وكذلك مملكة البحرين«.

وأوضــــح أنـــور أّن مــعــاهــدة الــســام ستنعكس إيــجــابــيــاً عــلــى القضية 
الفلسطينية إذا مـــا تـــّم اســتــغــالــهــا عــربــيــاً وبــشــكــل تــضــامــنــي وواقـــعـــي، 
مردفاً: يجب النظر أيضاً إلى أّن جزءاً من المجتمع اإلسرائيلي يشعر 
بأّن هذه المعاهدة لم تحقق إلسرائيل مكاسب هائلة، ذلك أّن دولة 
اإلمارات انتزعت مسألة وقف ضم األراضي، فضاً عن تصّدر القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــشــهــد مـــن جـــديـــد، هــــذا مـــا يــجــب عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن 
إدراكـــــــــــــــــــه، عـــــلـــــى الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــيــــن أن 
ـــالـــــة، ويــــــدركــــــوا أّن  ــــرســ يــــعــــوا هــــــذه الـ
المفاوضات ستحقق ما لم تحققه 

المزايدات. 
بــــــــــــدوره، شـــــــــّدد الــــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي 
الـــــمـــــصـــــري، كـــــــرم ســــعــــيــــد، عــــلــــى أّن 
مــــعــــاهــــدة الـــــســـــام ال تـــــــــروق لــــلــــدول 
الــــتــــي لـــديـــهـــا أطــــمــــاع فــــي الــمــنــطــقــة، 
ــــا فـــتـــئـــت تـــســـعـــى الســـتـــثـــمـــار  ـــتـــــي مـ والــ
واســـتـــغـــال الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــــورقــــة ابــــتــــزاز وضـــغـــط عـــلـــى أطـــــراف 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة فـــي مــحــاولــة لتحقيق مــصــالــح ذاتـــيـــة. ولــفــت ســعــيــد لـ 
»البيان«، إلى أّن القوى صاحبة األطماع في المنطقة تحاول تحقيق 
مـــصـــالـــح آنــــيــــة واســــتــــثــــمــــارهــــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــزخـــــم فـــــي الـــــشـــــارع الـــعـــربـــي، 
وتسعى الستثمار ذلــك لصالح أهــدافــهــا ومــشــاريــعــهــا، بينما معاهدة 
الــســام ألــزمــت إســرائــيــل بــوقــف ضــم أراضــــي الفلسطينيين واالنــخــراط 
فــــي مـــفـــاوضـــات ســــــام، فـــهـــذا ســـيـــؤثـــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى تـــلـــك الـــقـــوى 

صاحبة األطماع والمتداخلة في عديد من أزمات المنطقة.

المنامة - إبراهيم النهام

أّكـــد سياسيون بحرينيون أّن مــعــاهــدة الــســام بين اإلمـــارات 
ــــيـــــن مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن  ــيـــــد الـــــــســـــــام بـ ــ ــــأيـ وإســــــــرائــــــــيــــــــل، وإعـــــــــــــان تـ
وإسرائيل يعّززان األمن اإلقليمي، مّشددين على أّن تغليب 
خــيــار الــســام خــطــوة فــي الــطــريــق الصحيح فــي ظــل الــظــروف 
التي تعصف بالمنطقة. وأّكــدت رئيسة جمعية الصحافيين 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، عـــهـــديـــة أحـــــمـــــد، أّن الــــمــــعــــاهــــدة وإعـــــــــان الـــتـــأيـــيـــد 
يــجــســدان الــرغــبــة فــي الــعــبــور إلـــى المستقبل، وبــنــاء عــاقــات 

تصب في صالح شعوب المنطقة.
وأضــــــــــافــــــــــت عــــــهــــــديــــــة فــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لـــــــــ»الــــــــبــــــــيــــــــان«: »ســــــــام 
الــشــجــعــان هـــــذا، يــمــّثــل بـــارقـــة أمــــل فـــي دفــــع مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســـط والــتــي عــانــت لعقود طويلة مــن التمزق والــحــروب، 
ألن تــكــون واحـــة مستقرة يــســودهــا األمـــن واالنــتــعــاش والـــذي 
ــــلـــــى حـــكـــومـــات  ــــاً عــــلــــى الــــشــــعــــوب وعـ ــــابـ ســـيـــنـــعـــكـــس بــــــــــدوره إيـــــجـ
الــمــنــطــقــة كـــلـــهـــا«، مـــوضـــحـــة أّن الـــجـــلـــوس مــــع اآلخـــــــر، وفــتــح 
ــتـــــواصـــــل الــــمــــبــــاشــــرة مـــــعـــــه، بــــعــــيــــداً عـــــن الــــوســــاطــــات  ــ قـــــنـــــوات الـ
والغرف المغلقة، ظاهرة صحية، وموقف سياسي سليم، 
الســــــّيــــــمــــــا فــــــــي ظــــــــل الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــــمـــــتـــــســـــارعـــــة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 
ــــلـــــب الـــــــــــوقـــــــــــوف إلــــــــــــى جـــــــــــــــوار الــــشــــعــــب  ــتـــــطـ ــ ــــقــــــة، والـــــــــتـــــــــي تـ ــــطــ ــنــ ــ ــــمــ الــ

الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

 تعزيز أمن
بدوره، قال عضو مجلس مركز الملك حمد العالمي 
ــــــودر: »نــــحــــن فــي  ــــجـ ــ ــــــاح الـ لـــلـــتـــعـــايـــش الــــســــلــــمــــي، صـ
فاصل تاريخي مهم، السّيما في ظل مع األوضاع 
اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة  الــــــتــــــي تــــتــــطــــلــــب فـــــتـــــح آفــــــــــــاق الــــــســــــام، 
خــطــوات دولـــة اإلمــــارات ومملكة البحرين تطّور 
إيــــجــــابــــي ومــــعــــاهــــدة الــــســــام وإعــــــــان الـــتـــأيـــيـــد مــن 
شأنها تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي 
وتحقيق المصالح للجميع«. وأشار 
الجودر، إلى أّن معاهدة السام 
بــــارقــــة أمـــــل لـــمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
الــــســــام فــــي الــمــنــطــقــة والـــعـــاقـــات 
العربية 

ــــّســـــك بـــــحـــــقـــــوق الـــشـــعـــب  ــــتـــــمـ ــــلـــــى الـ ــــيـــــد عـ ــــتـــــأكـ ــــيــــــة، مـــــــع الـ ــــلــ ــــيــ ــــرائــ اإلســ
الفلسطيني.

الــمــنــطــقــة  فـــــي  يــــــريــــــدون االســـــتـــــقـــــرار  مـــــن ال  وأردف: »هــــنــــالــــك 
ويناهضون أي خــطــوات تــؤدي إلــى الــســام، إّنــهــم يسيرون في 
الطريق الخاطئ، ومحاوالتهم إلفشال عملية السام لن تؤتي 
ثـــمـــارهـــا، بــســبــب قـــنـــاعـــة وإرادة قــــيــــادة دولــــــة اإلمـــــــــارات ومــمــلــكــة 
البحرين، فضاً عــن وعــي الشعوب وإدراكــهــا جــيــداً لما يجري 

حولها«.

 صفعة للتطّرف 
من جهته، أوضــح رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الــبــحــريــنــي، إبـــراهـــيـــم خـــالـــد الــنــفــيــعــي، أّن 
معاهدة السام تمّثل صفعة على وجهه التطّرف والمتاجرين 
أو في  الفلسطيني  الـــداخـــل  فـــي  الفلسطينية ســــواء  بــالــقــضــيــة 
الخارج. وحّمل النفيعي، بعض قادة الفصائل الفلسطينية، 
مسؤولية تدهور أوضاع الملف الفلسطيني، بسبب الرشاوى 
ــنــــــدق فـــــــي تــــــحــــــزبــــــات فــــئــــويــــة  ــ ــــخــ ــتــ ــ ــــرعــــــات والــ ــبــ ــ ــتــ ــ وســـــــرقـــــــة أمــــــــــــــوال الــ
ومصلحية، بعيداً عن مصلحة فلسطين وشعب فلسطين، 
الــكــثــيــر  الـــخـــلـــيـــجـــي قــــدمــــت  ــــتـــــعـــــاون  الـ أّن دول مـــجـــلـــس  ــــداً  ــ ــــؤّكـ ــ مـ
يـــــنـــــال الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حـــقـــوقـــه  تــــــــــزال مــــــن أجــــــــل أن  وال 

المشروعة والعادلة.

 بول سالم 
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قضية فلسطين

أّكـــــــد رئــــيــــس مـــعـــهـــد الـــــشـــــرق األوســـــــــط فـــــي واشــــنــــطــــن، د. 
ــــاهــــــدة الـــــــســـــــام بـــــيـــــن دولـــــــة  ــــعــ بـــــــــول ســـــــالـــــــم، أّن تـــــوقـــــيـــــع مــ
اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل حــــــدث مـــهـــم لــه 
انـــعـــكـــاســـاتـــه عـــلـــى مــخــتــلــف األصـــــعـــــدة. وأشـــــــار ســـالـــم فــي 
تصريحات لـــ »الــبــيــان«، إلــى أّن توقيع الــمــعــاهــدة زادت 
ــــيـــــد الـــــــســـــــام بـــيـــن  ــــأيـ أهــــمــــيــــتــــه مـــــــع الــــــتــــــوّصــــــل إلـــــــــى إعـــــــــــان تـ
مملكة الــبــحــريــن وإســـرائـــيـــل، الفــتــًا إلـــى اآلثــــار اإليــجــابــيــة 
لــلــمــعــاهــدة وإعـــــــان الـــتـــأيـــيـــد عـــلـــى الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي 
والـــدولـــي، فــضــاً عــن الــمــســتــوى الــثــنــائــي. وأبــــان ســالــم، 
أن الـــعـــاقـــات بــيــن دولـــــة اإلمــــــــارات وإســـرائـــيـــل لــهــا أبــعــاد 
ــــيـــــة. وثـــــّمـــــن بـــــول،  ــــنـ اقــــتــــصــــاديــــة واســــتــــثــــمــــاريــــة وتـــقـــنـــيـــة وأمـ
ربــط دولـــة اإلمــــارات الــمــعــاهــدة مــع إســرائــيــل بــوقــف ضم 
األراضـــي الفلسطينية، األمـــر الـــذي يــشــرع األبـــواب أمــام 
حل القضية الفلسطينية. وأوضــح بــول، أّن للمعاهدة 
بــــيــــن دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات وإســـــرائـــــيـــــل وإعــــــــــان تــــأيــــيــــد الــــســــام 
بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن وإســـرائـــيـــل انــعــكــاســاتــهــمــا إقليميًا 
ــــقـــــرار فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة وخــــلــــق واقــــع  ــــتـ بــتــحــقــيــق األمـــــــن واالسـ
جــــديــــد يــــســــود فـــيـــه األمـــــــن بـــمـــا يـــحـــّقـــق مـــصـــالـــح الــمــنــطــقــة 
ــــاهـــــدة وإعــــــــــــان الـــتـــأيـــيـــد  بــــرمــــتــــهــــا. وأضــــــــــــاف بــــــــول أّن الـــــمـــــعـ
يـــــعـــــّززان الــــعــــاقــــات بـــيـــن دولــــــة اإلمــــــــــارات وكــــذلــــك مــمــلــكــة 
البحرين، بالواليات المتحدة األمريكية. وقــال سالم، 

إّنـــــــــــــــــه وعـــــــــلـــــــــى الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن عــــــــــــــدم اهــــــتــــــمــــــام 
الـــجـــمـــهـــور األمــــريــــكــــي فــــي عـــمـــومـــه، 

بـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــســــــيــــــاســــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا يــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق بـــــــــاالنـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي نــوفــمــبــر الــمــقــبــل، 
الـــــــواليـــــــات  بـــــعـــــض  هــــــنــــــاك  أن  إاّل 
بعينها تنظر إلى هذه التطورات 

بــعــيــن االعـــتـــبـــار، وقــــد تـــؤثـــر بــصــورة 
حـــــــــــاســـــــــــمـــــــــــة فــــــــــــــــي نـــــــــــتـــــــــــائـــــــــــج هـــــــــــذه 

االنـــتـــخـــابـــات. )واشـــنـــطـــن ـ 
أمير نبيل(

سياسيون وأكاديميون أوروبيون لـ»                                 «:

معاهدة السالم تكتب تاريخًا جديدًا للمنطقة
باريس - مريم بومديان

وصف دبلوماسيون وسياسيون وأكاديميون أوروبيون، معاهدة 
السام بين دولة اإلمارات وإسرائيل، بأّنها خطوة جبارة سيوثقها 
التاريخ في صفحاته، لما ستفتحه من فرص مهمة أمام السام 
والــبــنــاء واســتــثــمــار الــعــقــول والــخــبــرات وتــطــويــر التعليم والــثــقــافــة، 
ومد جسور التواصل وكتابة تاريخ جديد في المنطقة، مشيرين 
ــــاهــــــدة ســــتــــنــــهــــي مــــــعــــــانــــــاة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــيــــن عـــــبـــــر وقـــــف  ــــعــ ــــمــ إلــــــــــى أّن الــ
االستيطان، ونقل ملف الصراع لنقطة حل الدولتين وإقامة دولة 

فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وقـــــال أســـتـــاذ الــســيــاســة فـــي جــامــعــة بــــاريــــس، أنــــطــــوان ديـــشـــان، 
لـــ»الــبــيــان«، إّن التوقيع على معاهدة الــســام خط  فــي تصريحات 
صفحة جديدة في كتاب تاريخ منطقة الشرق األوسط والعالم، 
الفتاً إلــى أّن المعاهدة استطاعت وقــف إسرائيل عن ضم أراضــي 
الفلسطينيين. وأضـــــاف ديـــشـــان: »اســتــطــاعــت دولــــة اإلمــــــارات فتح 
آفــاق التعاون بين جميع شعوب المنطقة دون حواجز، وتبادل 
ــيـــــع، وأهـــــــم  ــ ــــمـ ــــا يـــــصـــــب فـــــــي مــــصــــلــــحــــة الـــــجـ ــــمـ الــــــخــــــبــــــرات والـــــــتـــــــجـــــــارب بـ
أسس نجاح هذه التجربة السياسية الــرائــدة، أنها حظيت بتأييد 
عـــربـــي ودعـــــم كـــامـــل مـــن قـــــادة وزعــــمــــاء الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وهـــذه 
فــــي الــحــقــيــقــة مـــعـــجـــزة حــقــقــتــهــا دولــــــة اإلمــــــــــارات ســيــســجــلــهــا تـــاريـــخ 
الـــســـيـــاســـة، الســـيـــمـــا أنـــهـــا جــــــاءت فــــي وقـــــت حــــاســــم، يــعــكــس رؤيــــة 

سباقة حكيمة للقيادة السياسية في دولة اإلمارات«.

 إنجاز دبلوماسي
بــــــــدوره، أّكــــــد فـــريـــدريـــس فــــون، 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بـــالـــحـــزب االشـــتـــراكـــي األلـــمـــانـــي، 
أّن  األســــــــــــبــــــــــــق،  والــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــي 
الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة الــســام 
بــيــن دولـــــة اإلمـــــــارات وإســـرائـــيـــل، 
يعّزز  تاريخي،  إنجاز دبلوماسي 

ــــالــــــم، واخـــــــتـــــــراق جـــــــــريء لـــــرســـــم مـــســـار  ــــعــ الــــــســــــام فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة والــ
مغاير لألحداث في المنطقة، كونه مشروعاً سياسياً ودبلوماسياً 
واقتصادياً وثقافياً وتنموياً وفكرياً مكتمل األركان. وأوضح فون، 
أّن اإلنــجــاز نــال الترحيب الشعبي والتأييد الــدولــي، لما سيحققه 
مــن خــيــر ورخــــاء للمنطقة والــعــالــم، وســيــنــهــي أكــبــر أزمــــة تاريخية 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، طـــالـــمـــا ســــــارت األوضـــــــــاع فــــي هـــــذا الـــمـــســـار الــمــنــفــتــح 
الــرامــي لتحقيق ســام حقيقي وتنمية حقيقية، وتــواصــل إنساني 
ــــتـــــافـــــات وخـــــــافـــــــات، وصــــــــــوالً لـــمـــســـتـــقـــبـــل أفـــضـــل  بــــعــــيــــداً عـــــن أي اخـ
وحياة كريمة للجميع. وأضاف فون، أّن المسار اإلنساني سيغري 
ــــيـــــه، وســـيـــتـــبـــع هـــــــذه الــــخــــطــــوة الــــجــــريــــئــــة الـــتـــي  الـــجـــمـــيـــع لـــــانـــــخـــــراط فـ
اتخذتها دولــة اإلمـــارات خطوات عربية أخــرى نحو السام، كونه 
الحل األنجع ألزمات الجميع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 جسر تواصل
ــــو، أســـــتـــــاذ الــــســــيــــاســــة والــــعــــاقــــات  ــــزيــ ــــونــ إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــار داريــــــــــو دانــ
الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة »تــــوريــــنــــو« اإليـــطـــالـــيـــة، إلـــــى أّن مـــعـــاهـــدة الـــســـام 
لــوصــل حلقات الــقــوة فــي المنطقة، اإلمـــارات  مّثلت جــســراً مهماً 
بــــعــــقــــولــــهــــا وإمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــا وقـــــــدراتـــــــهـــــــا الــــمــــتــــفــــوقــــة فـــــــي مـــــــجـــــــاالت عـــــــدة، 
وإسرائيل بتفوقها العلمي والزراعي، ودول المنطقة التي تملك 
الــــثــــروات والـــعـــقـــول واإلمـــكـــانـــات الــســيــاحــيــة والـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة. 
وأضــــــــاف: »كـــــل هـــــذه اإلمــــكــــانــــات لــــم يـــعـــد عـــلـــى الــمــنــطــقــة بــالــنــتــيــجــة 
الـــمـــرجـــوة، بــســبــب أن كـــل مــنــهــا يــعــمــل بــشــكــل مــنــفــرد، اآلن بــهــذه 
ــــيـــــة الـــشـــجـــاعـــة الـــثـــاقـــبـــة الـــــرؤيـــــة ســـتـــتـــرابـــط نــــقــــاط أو  الـــخـــطـــوة اإلمـــــاراتـ
حــلــقــات الـــقـــوة، مــا سينعكس عــلــى الــمــنــطــقــة إيــجــابــاً، الســّيــمــا في 
مــجــاالت الــســام واألمـــن والتقدم التكنولوجي والطبي والــزراعــي، 

واالنتعاش السياحي والثقافي«.
ولفت دانونزيو، إلى أّن األمر المهم الذي رّكزت عليه المعاهدة 
التاريخية هو ضمان حق جميع المسلمين حول العالم في زيارة 
المسجد األقصى والصاة فيه، وفتح األماكن المقدسة األخــرى 
فــي الــقــدس أمــام المصلين مــن جميع األديــــان، مــردفــاً: »هــذا أمر 
أثلج قلوب الشعوب اإلسامية والمسيحية حول العالم، وخلق 
تــــأيــــيــــداً دولـــــيـــــاً كــــبــــيــــراً، الـــمـــعـــاهـــدة تـــاريـــخـــيـــة بـــكـــل الـــمـــقـــايـــيـــس ووفــــق 

جميع قواعد السياسة والدبلوماسية«. فريدريس فون

صالح الجودر 

عهدية أحمد

أحمد فؤاد

كرم سعيد سعيد عكاشة

إبراهيم النفيعي

داريو دانونزيوأنطوان ديشان

  ‹    أنطوان ديشان: 

 اإلمارات حّققت معجزة 
في وقت حاسم سيسجلها 

تاريخ السياسة 
 ‹    فريدريس فون:  

إنجاز دبلوماسي تاريخي 
واختراق جريء يعّزز السالم 

في المنطقة والعالم
 ‹    داريو دانونزيو:   

المعاهدة تضمن حق 
المسلمين في زيارة 

المسجد األقصى وفتح 
األماكن المقدسة

تغليب خيار السالم خطوة في الطريق الصحيح سياسيون بحرينيون لـ »                        «: 
  ‹   عهدية أحمد:  

المعاهدة تجّسد الرغبة 
في العبور  إلى المستقبل

 ‹    الجودر:   

بارقة أمل لمرحلة جديدة 
مع التمّسك بحقوق 

الفلسطينيين 
 ‹    النفيعي:  

صفعة في وجه 
التطّرف والمتاجرين 

بالقضية 
الفلسطينية

 ‹   سعيد عكاشة: 

 اإلمارات والبحرين اتخذتا 
خطوة إيجابية وتعاملتا 

بواقعية
 ‹   أحمد فؤاد: 

معاهدة السالم فرصة ال 
تعّوض للخروج من مستنقع 

الجمود وخلق واقع جديد 
  ‹   كرم سعيد: 

 المعاهدة ال تروق 
للطامعين والساعين 

الستغالل القضية 
الفلسطينية  

محللون مصريون لـ »                          «:
تعزيز معسكر السالم في مواجهة األجندات المشبوهة



عبر اإلمارات14 2 0 2 0 ســبتمبر    1 6   |    ١ ٤ ٤ 2 م   محر   2 8    | ء   ربعــا األ
١ ٤ 7 0 0 د  لعد ا

عبدالله بن زايد ودونالد ترامب وعبداللطيف الزياني وبنيامين نتانياهو خالل التوقيع   |  أ.ف.ب 

الرئيس األمريكي مرحبًا بعبدالله بن زايد في البيت األبيض  |    إي.بي.إيه

عبدالله بن زايد خالل اجتماعه مع الرئيس األمريكي في المكتب البيضاوي بحضور عبيد الطاير وريم الهاشمي  |   إي.بي.إيه

عبدالله بن زايد خالل توقيع معاهدة السالم  |   أ.ف.ب

 مراسم توقيع معاهدة السالم التاريخية في البيت األبيض  |   إي.بي.إيه

عبدالله بن زايد خالل إلقاء كلمته  |  أ.ف.ب

سموه متوسطًا الزياني ونتانياهو  |    أ.ف.ب

عبدالله بن زايد والزياني وترامب ونتانياهو بعد توقيع المعاهدة |  أ.ب

.. وملّوحًا بيديه بعد توقيع معاهدة السالم  |   أ.ف.ب  قبيل التوقيع على معاهدة وإعالن السالم في البيت األبيض   |  أ.بسموه يتبادل الحديث مع نتانياهو والزياني وترامب |  أ.ب

حدث تاريخي يصوغ مستقباًل جديدًا للمنطقة


