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العدد ١٤٧٠٠

اإلمارات توقع معاهدة السالم مع إسرائيل
يغير الشرق األوسط ويبعث األمل حول العالم
عبدالله بن زايد :حدث ّ
واشنطن-وام
وق ـعــت دول ــة اإلم ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ،أم ــس ،م ـعــاهــدة ال ـســام
التاريخية مع دولة إسرائيل.
وق ــع الـمـعــاهــدة نـيــابــة عــن صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ خـلـيـفــة بــن زايــد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،سمو الشيخ عبدالله بن زايد
آل نـهـيــان ،وزي ــر الـخــارجـيــة وال ـت ـعــاون ال ــدول ــي ،وع ــن جــانــب إســرائـيــل
بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء.
وشـهــد هــذا الـحــدث التاريخي  -الــذي جــرى فــي الحديقة الجنوبية
للبيت األبيض  -حضور نحو  700ضيف من مختلف دول العالم.
وأكـ ــد س ـمــو ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـي ــان ،وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
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
ال ـي ــوم أم ــد ي ــد س ــام ،وأس ـت ـق ـبــل ي ــد س ــام .وف ــي دي ـن ـنــا ن ـق ــول :الـلـهــم
أنــت الـســام ومـنــك الـســام..فــالـبـحــث عــن الـسـلــم مـبــدأ أصـيــل ،ولـكــن
المبادئ تتحقق فعا ً عندما تتحول إلى أفعال .وها نحن اليوم نشهد
فعا ً 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 بجدٍ 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
مـســاراً أفـضــل لمنطقة الـشــرق األوس ــط ،فـمـعــاهــدة الـســام هــذه تعد
إن ـجــازاً أفـضــل لـكــل مــن الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة ودول ــة اإلم ــارات
العربية المتحدة ،لن يتوقف أثرها اإليجابي بل إننا نؤمن بأن ثمارها
سـتـنـعـكــس ع ـلــى الـمـنـطـقــة ب ــأس ــره ــا» ،م ـض ـي ـفــاً س ـم ــوه «أن ك ــل خـيــار
غير الـســام سيعني دم ــاراً وفـقــراً ومـعــانــاة إنـســانـيــة ،وأن هــذه الــرؤيــة

›سموه :السالم مقاربة
حضارية تفتح أبواب الفرص
على مصراعيها
› كل خيار غير السالم سيعني
دماراً وفقراً ومعاناة إنسانية
› الرؤية الجديدة لمستقبل
المنطقة ليست شعاراً
نرفعه من أجل مكاسب
سياسية
› صناعة المستقبل تحتاج
إلى معرفة ..ونهوض األمم
باإلخالص والمثابرة
› نشهد اليوم فكراً سيخلق
مساراً أفضل لمنطقة
الشرق األوسط

عبدالله بن زايد وترامب ونتانياهو خالل التوقيع على معاهدة السالم | وام

نتانياهو :نهاية للنزاع

يجسد روح القيادة
الزياني :محمد بن زايد ّ
واشنطن-وكاالت

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

ألـقــى رئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي بـنـيــامـيــن نـتــانـيــاهــو كـلـمــة أكــد فـيـهــا أن هــذا
اليوم منارة للتاريخ يشرع لعصر جديد ،وأنــه يوم عظيم وسيمتد لدول
أخرى وسيضع ً
حدا 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)

ع ـب ــر وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـب ـح ــري ـن ــي ،ال ــدك ـت ــور ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ــزي ــان ــي ،عــن
تـهــانـيــه ل ــدول ــة اإلم ـ ــارات ،م ـب ــارك ـ ًـا ل ـهــا تــوق ـيــع م ـعــاهــدة ال ـس ــالم الـمـهـمــة
مع إسرائيل .وأشــاد بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،الذي
جـ ّ
ـس ــد روح ال ـق ـي ــادة وال ـب ـص ـيــرة الــالزم ـت ـيــن لـتـخـطــي ال ـم ـصــاعــب وجـعــل
ً
السالم ممكنا وتأمين مستقبل مشرق للمنطقة.
وأل ـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة الـبـحــريـنــي ،كـلـمــة ق ــال فـيـهــا إن إع ــالن تــأيـيــد
الـســالم بين مملكة البحرين ودولــة إســرائـيــل هــو خـطـ ٌ
ـوة تاريخية على
طــريــق ال ـس ــالم واألمـ ــن واالزده ـ ــار الـحـقـيـقــي وال ــدائ ــم ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
المنطقة ولـكــل شعوبها بمختلف دياناتهم وطوائفهم أو أعــراقـهــم أو
أيــديــولــوجـيــاتـهــم .وق ــال إن هــذا االتـفــاق هــو خـطــوة مـهـمــة ،ومــن واجـبـنــا
اآلن أن نعمل بشكل عاجل وفـعــال لتحقيق الـســالم واألمــن الدائمين
الـلــذيــن تستحقهما شعوبنا ،وأن حــل الــدولـتـيــن الـعــادل والـشــامــل هو
أساس إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والوصول إلى السالم.

عبدالله بن زايد والزياني خالل التوقيع على المعاهدة | وام

ترحيب عالمي بمعاهدة السالم اإلماراتية اإلسرائيلية
بداية التغييرات

عواصم-وكاالت
رحـ ــب س ـي ــاس ـي ــون وم ـس ــؤول ــون م ــن ك ــاف ــة أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،ب ـم ـعــاهــدة
ال ـس ــام الـتــاريـخـيــة بـيــن اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل ،وك ــذل ــك ب ــإع ــان الـســام
بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى ،باعتبارهما خطوة تدعم أمن
المنطقة واسـتـقــرارهــا .وأك ــدوا بأنهما بــدايــة الـتـغـيــرات الحقيقة للحد
من النزاعات.
وجدد االتحاد األوروبي دعمه لمعاهدة السام بين دولة اإلمارات
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة وإس ــرائ ـي ــل ،وإعـ ــان ال ـس ــام بـيــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن
وإســرائـيــل .وقــال بيتر ستانو الـنــاطــق الــرسـمــي بــاســم االتـحــاد األوروبــي
في بروكسل إن الدول السبع والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي
نشرت بياناً رحبت فيه بالمعاهدة بين اإلمــارات وإسرائيل وبياناً آخر
يــوم  12سبتمبر رحـبــت فـيــه بــاالتـفــاق الـبـحــريـنــي اإلســرائـيـلــي .وأوضــح
س ـتــانــو أن رئ ـي ــس بـعـثــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ف ــي واش ـن ـط ــن ،س ـتــافــروس
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
وإســرائـيــل سـيـســاعــدان فــي اسـتـقــرار وازده ــار منطقة شــرق المتوسط.
من جهته أكــد وزيــر خارجية أرمينيا ،زهــراب منتساكانيان ،أن باده
ترحب بمعاهدة السام بين اإلمــارات وإسرائيل ،وتــرى أنها ستجلب
االستقرار إلى المنطقة.
وأضــاف منتساكانيان فــي مقابلة مــع «سـكــاي نـيــوز عــربـيــة»« :نحن
لــديـنــا عــاقــات جـيــدة مــع الــدولـتـيــن ،ونــرى أن الـمـعــاهــدة ستسهم في
خلق االستقرار بالمنطقة»
وتـ ــابـ ــع« :أرم ـي ـن ـي ــا ت ــؤي ــد أي ج ـه ــد إلح ـ ــال الـ ـس ــام وحـ ــل ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية على أساس حل الدولتين ،وأن تكون الدولة الفلسطينية
مستقلة على حدود عام .»1967

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 .
وأكـ ــد رئ ـي ــس االت ـح ــاد ع ـي ـســى ال ـع ــرب ــي أن ق ـ ــرارات ال ـســالم
ومبادراته هي قرارات سيادية للدول تتخذها بناء على ما
تراه سبيالً لتحقيق مصالحها العليا ،وأن خيارات السالم
ً
دائما خيارات تنسجم مع القيم ومبادئ األمم المتحدة .

ومن جانبه ،وصف وزير الخارجية البريطاني السابق لشؤون الشرق
األوسـ ـ ــط وشـ ـم ــال إف ــري ـق ـي ــا ،أل ـي ـس ـت ــر بـ ـي ــرت ،ال ـم ـع ــاه ــدة ب ــأن ـه ــا ب ــداي ــة
التغييرات الحقيقية للحد من النزاعات.
وأض ــاف بـيــرت أن مـعــاهــدة الـســام وإع ــان تــأيـيــد الـســام «يشكان
الفرصة األفضل لبناء مستقبل جديد ،بدالً من االرتهان للماضي .ما
أتمنى تحققه هو جعل الناس يدركون أنه مع انتفاء الصراع ،ينبغي
عقد اتفاقيات أكـثــر» .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
تـتـطـلــع إلــى الـمـسـتـقـبــل ،دون الـتـغــافــل فــي الــوقــت ذات ــه عــن الـمـظــالــم
التي ال تــزال مــوجــودة ،وهــذا مــن شأنه إضـفــاء أهمية أكبر على هذه
الـمـعــاهــدة» .وأردف« :إذا تلتها اتفاقيات أخــرى ،فـهــذا يعكس حتماً
ت ـغ ـيــرات حـقـيـقـيــة ت ـطــرأ عـلــى ه ــذه الـمـنـطـقــة ال ـتــي ش ـهــدت الـكـثـيــر مــن
النزاعات» .وبدوره ،وصف عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس
ال ـش ـيــوخ الـفــرنـســي ،الـسـيـنــاتــور ج ــان م ــاري بــوك ـيــل ،مـعــاهــدة الـســام
اإلماراتية اإلسرائيلية بالتاريخية.
ً
وأكـ ــد بــوك ـيــل أن ال ـم ـعــاهــدة س ـت ـكــون ح ــاف ـزا لـجـمـيــع ال ـش ــرك ــاء فــي
المنطقة للعب دور فعال من أجل السام واالستقرار في المنطقة.
وتـ ــابـ ــع« :م ـع ــاه ــدة ت ـغ ـ ّي ــر ال ـم ـع ـط ـي ــات ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،إن ـهــا
معاهدة تاريخية في اتجاه السام ،وقد ال يكون لدينا إعجاب خاص
بـنـتــانـيــاهــو ،أو ت ــرام ــب ،ل ـكــن عـلـيـنــا أن ن ـك ــون واق ـع ـي ـيــن ،فــالـمـعــاهــدة
تـشـكــل ت ـقــدمــاً م ـه ـمــاً ،وقـ ــادة اإلم ـ ــارات ع ــرف ــوا ك ـيــف ي ـن ـت ـهــزون 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.
وأكـ ـ ــدت ال ـس ـي ـن ــات ــور غ ــول ـي ــه أن ال ـم ـع ــاه ــدة خ ـط ــوة ك ـب ـي ــرة ب ــات ـج ــاه
السام ،والتعاون في المجاالت الطبية والعلمية والزراعة والتقنيات
الحديثة ،مما سيعود بالفائدة على المواطنين.

عبر اإلمارات
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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
ن ـت ــان ـي ــاه ــو رئ ـي ــس وزراء دول ـ ــة إس ــرائ ـي ــل ع ـل ــى م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام
التاريخية بين دولة اإلمارات ودولة إسرائيل في البيت األبيض.
تـنــاول الـلـقــاء آف ــاق مـعــاهــدة الـســام بـيــن دول ــة اإلم ــارات ودولــة
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.
ون ــاق ــش ال ـج ــان ـب ــان ،م ـس ـيــرة ال ـع ــاق ــات ب ـيــن دولـ ــة اإلم ـ ــارات
العربية المتحدة والــواليــات المتحدة األمريكية فــي ظــل التزام
ال ـب ـلــديــن ال ـم ـش ـتــرك ب ــدع ــم وت ـعــزيــز ال ـس ــام واألمـ ــن ف ــي مـنـطـقــة
الخليج العربي ومكافحة اإلرهاب وردع أي تهديدات الستقرار
المنطقة.

ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي ب ــدأت تـتـشـكــل لـمـسـتـقـبــل مـنـطـقــة مـلـيـئــة بــالـطــاقــات
الشابة ليست شعاراً نرفعه من أجل مكاسب سياسية ،فالجميع
يتطلع إلى خلق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً».

مقاربة حضارية
وأكــد سـمــو الـشـيــخ عـبــدالـلــه بــن زايــد آل نـهـيــان ،أنــه فــي زمــن يسود
ف ـي ــه ال ـع ـل ــم ي ـت ـط ـلــع ش ـب ــاب ال ـم ـن ـط ـق ــة إلـ ــى جـ ــزء م ــن هـ ــذا ال ـح ــراك
اإلنساني ،معرباً سموه عن سعادته بأن تكون اإلمــارات جــزءاً من
قــوة الدفع هــذه نحو االستقرار ونمو الطاقات البشرية في مقاربة
ح ـض ــاري ــة ج ــدي ــدة تـفـتــح أب ـ ــواب ال ـف ــرص ع ـلــى م ـصــراع ـي ـهــا لـيـسـتـفـيــد
مـنـهــا مـحـبــو ال ـس ــام واالزده ـ ــار والـمـسـتـقـبــل .وأشـ ــار س ـمــوه إل ــى أن
مجتمعاتنا الـيــوم تمتلك مـقــومــات التنمية اإلنـســانـيــة الـحــديـثــة من
ب ـن ـيــة ت ـح ـت ـيــة واق ـت ـص ــاد م ـت ـيــن وإن ـ ـجـ ــازات ع ـل ـم ـيــة تــؤه ـل ـهــا لـلـنـهــوض
بـمـسـتـقـبــل ال ـش ــرق األوس ـ ــط .وقـ ــال س ـمــو ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه ب ــن زاي ــد
آل نهيان ،إن اإلم ــارات تــؤمــن بــالــدور اإليـجــابــي لـلــواليــات المتحدة،
وال ــدل ـي ــل ه ــذه ال ـم ـع ــاه ــدة ال ـت ــي س ـت ـظــل م ـن ــارة مـضـيـئــة ف ــي ال ـش ــرق
األوس ـ ــط ل ـك ــل م ـح ـبــي ال ـس ــام ،وبــال ـن ـس ـبــة ل ـن ــا ف ــإن ـه ــا سـتـمـكـنـنــا مــن
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ال ــوق ــوف أك ـثــر إل ــى جــانــب الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وتـحـقـيــق آمــالــه في
دول ــة مـسـتـقـلــة ضـمــن مـنـطـقــة مـسـتـقــرة وم ــزده ــرة .وأض ــاف سـمــوه:
«تــأتــي هــذه الـمـعــاهــدة لتبني عـلــى مــا سبقتها مــن مـعــاهــدات ســام
وقعها الـعــرب مــع دولــة إســرائـيــل .حيث إن هــدف هــذه المعاهدات
هو العمل نحو االستقرار والتنمية المستدامة».

مبادئ إنسانية
وأضــاف سموه« :فــي هــذه السنة الصعبة على العالم الــذي يعاني
تــداعـيــات وب ــاء «كــوف ـيــد ،»19ع ــززت دول ــة اإلم ــارات الـتــزامــاتـهــا تجاه
المبادئ اإلنسانية التي أرساها المؤسس الشيخ زايد ،الذي علمنا
بأن وقوفنا إلى جانب اآلخر ،أياً كان انتماؤه الديني أو العرقي ،هو
واجــب إنـســانــي ومـبــدأ راس ــخ».وأش ــار سـمــو الـشـيــخ عـبــدالـلــه بــن زايــد
آل نـهـيــان ،أن دول ــة اإلمـ ــارات اسـتـطــاعــت فــي ه ــذا الــوقــت الـصـعــب
أن تطلق مسباراً إلى المريخ ،وأن مسبار األمل في الحقيقة يمثل
أما ً بأن منطقتنا قادرة على النهوض والتقدم إذا تبنت الحكومات
والشعوب العلوم .واختتم سموه كلمته بالقول :إن السام يحتاج
إلــى شـجــاعــة ،وصـنــاعــة الـمـسـتـقـبــل تـحـتــاج إلــى مـعــرفــة ،والـنـهــوض

باألمم يحتاج إلى إخاص ومثابرة .ولقد أتينا اليوم لنقول للعالم
إن هـ ــذا ن ـه ـج ـنــا ،والـ ـس ــام م ـب ــدأن ــا ،ومـ ــن ك ــان ــت ب ــداي ــات ــه صـحـيـحــة
ستكون إنجازاته مشرقة ،بتوفيق الله».

وفد الدولة
ضــم وفــد الــدولــة المشارك فــي مــراســم التوقيع معالي عبدالله بن
ط ــوق ال ـمــري وزي ــر االق ـت ـصــاد ومـعــالــي عـبـيــد بــن حـمـيــد الـطــايــر وزيــر
الــدولــة للشؤون المالية ومعالي ريــم بنت إبراهيم الهاشمي وزيــرة
دولــة لـشــؤون الـتـعــاون الــدولــي ومـعــالــي الــدكـتــور سـلـطــان بــن أحمد
الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي يوسف مانع
الـعـتـيـبــة سـفـيــر ال ــدول ــة ل ــدى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة ومـعــالــي
علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة االتحادية
ل ـل ـج ـمــارك وع ـم ــر س ـيــف غ ـب ــاش م ـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـعــاون
الدولي للشؤون الثقافية والنا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة
اإلم ـ ـ ــارات لـ ــدى األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة وه ـن ــد م ــان ــع ال ـع ـت ـي ـبــة م ــدي ــر إدارة
االتصال االستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدداً من
المسؤولين.

ترامب :المعاهدة أساس لسالم شامل
واشنطن-وكاالت
ث ـ ّـم ــن ال ــرئ ـي ــس األم ــري ـك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ف ــي كـلـمـتــه
خـ ــالل م ــراس ــم ال ـت ــوق ـي ــع ب ــال ـب ـي ــت األبـ ـيـ ــض ،م ـع ــاه ــدة
الـســالم بين دولــة اإلم ــارات وإســرائـيــل ،وإعــالن تأييد
السالم بين مملكة البحرين وإسرائيل .وقال ترامب:
«بعد عقود من النزاعات ،نشهد فجراً لشرق أوسط
جـ ــديـ ــد» ،مـ ــؤكـ ــداً ّ
أن خ ـم ـس ــة أو س ـت ــة بـ ـل ــدان عــرب ـيــة
إض ــاف ـي ــة س ـت ـح ــذو ح ـ ــذو اإلمـ ـ ـ ــارات وال ـب ـح ــري ــن ق ــري ـب ــاً
جــداً .وأردف تــرامــب« :نحن هنا الـيــوم لتغيير مجرى
ال ـت ــاري ــخ ،الـتــوقـيــع عـلــى ال ـس ــالم سـيـكــون فـجــر شــرق
أوس ـ ــط جـ ــديـ ــداً وس ـي ـم ـك ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن مـخـتـلــف
األديـ ــان مــن الـعـيــش م ـع ـ ًـا» ،مـشـيــراً إل ــى ّ
أن مـعــاهــدة
ً
السالم ستكون
أساسا لسالم شامل في المنطقة،
وس ـت ـش ـم ــل م ـع ــاه ــدات الـ ـس ــالم م ــع إس ــرائ ـي ــل ت ـب ــادل
الـسـفــراء وفـتــح س ـف ــارات .وشـهــد تــرامــب تــوقـيــع ثــالث

وث ــائ ــق ،الــوث ـي ـقــة األولـ ــى م ـعــاهــدة ال ـس ــالم ب ـيــن دول ــة
اإلمارات وإسرائيل ،فيما كانت الوثيقة الثانية
إع ــالن تــأيـيــد ال ـســالم بـيــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن
وإس ــرائ ـي ــل ل ـل ـبــدء ف ــي خ ـط ــوات ن ـحــو عـقــد
معاهدة سالم بين البلدين ،فيما الوثيقة
ال ـث ــال ـث ــة ال ـم ـع ــاه ــدة األشـ ـم ــل «م ـع ــاه ــدة
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم» .م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه أوضـ ـ ـ ــح وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــريـ ـك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو،
أن إق ــام ــة ع ــالق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة بـيــن
دول المنطقة وإسرائيل سيصب في
مصلحة كل األطراف.
وق ــال بــومـبـيــو إن اإلمـ ــارات
والـبـحــريــن سـبـقـتــا غيرهما
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد
ال ـت ــوق ـي ــت ال ـم ـن ــاس ــب ل ـل ـت ــوص ــل
إلى اتفاق مع إسرائيل.

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
حـصـلــت بــالـفـعــل عـلــى ال ـس ــام ،لـكــن اإلمـ ــارات حـصـلــت عـلــى 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.
ودعـ ــا ال ـم ـس ــؤول األم ــري ـك ــي ،الـ ــذي ع ـمــل م ــع إدارت ـ ــي الــرئـيـسـيــن
الـســابـقـيــن ج ــورج ب ــوش االب ــن وب ـيــل كـلـيـنـتــون ،الـفـلـسـطـيـنـيـيــن إلــى
تـغـيـيــر نـهـجـهــم ف ــي الـتـعــامــل م ــع رغ ـبــة ال ـس ــام «ح ـتــى يـتـمـكـنــوا مــن
تحقيق مصالح حقيقية بدل االكتفاء بــدور رد الفعل» .وحــذر في
الوقت نفسه من إمكانية انعزالهم في حال إصرارهم على المضي
ق ــدم ــاً ع ـكــس ال ـت ـي ــار ال ـس ــائ ــد بــال ـم ـن ـط ـقــة .وشـ ــدد روس ف ــي مـقــابـلــة
مــع «الـعـيــن اإلخ ـب ــاري ــة» ،عـلــى أن الـعــاقــات الـطـبـيـعـيــة بـيــن الـعــرب
وإسرائيل يمكن أن تخدم المصالح الفلسطينية أيضاً ،مستشهداً
بـتـجــربــة الـســام بـيــن مـصــر وتــل أبـيــب ،والـتــي قــال إنـهــا لـعـبــت دوراً
حاسماً في الدفاع عن المصالح الفلسطينية أيضاً.

أبواب أمل واستقرار

وتـعـل ـيـقــاً ع ـلــى م ـعــاهــدة ال ـس ــام اإلم ــارات ـي ــة ،وإعـ ــان تــأي ـيــد ال ـســام
بـيــن الـبـحــريــن وإســرائـيــل ،قــال روس إنــه «مــن الــرائــع بـعــد 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 الـســام بين اإلم ــارات وإســرائـيــل أمــر مهم جــداً وحيوي
لمواجهة التحديات العديدة التي تواجه المنطقة ،وتابع «قرارها
الـشـجــاع بــالـســام مــع إســرائـيــل ال يحقق السام
دنيس روس

كلمة
رئيسة
التحرير

› اإلمارات حصلت على
شيء مهم جداً بالنسبة
للفلسطينيين وهو تجميد
الضم
› روس :اإلمارات دولة رائدة
بالمنطقة وقرارها بعقد
معاهدة سالم مع إسرائيل
سيفتح أبواباً عديدة من
األمل واالستقرار

ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـض ــاً يـعـمــل ع ـلــى ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون لـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة
بالدولتين ».

فرص السالم
وعـ ــن ت ــأث ـي ــرات م ـع ــاه ــدة وإعـ ـ ــان الـ ـس ــام ع ـل ــى فـ ــرص ال ـس ــام
بالمنطقة ،أعرب روس عن اعتقاده بأن «ما حدث مؤخراً يمكن أن
يساهم في تعزيز السام بشكل عام».
وأرجـ ـ ــع اع ـت ـق ــاده إلـ ــى وج ـ ــود «نـ ـمـ ــوذج م ـث ـي ــر ل ــاه ـت ـم ــام ،فـكـمــا
تـعـلـمــون ،تـحــدث رئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي بـنـيــامـيــن نـتــانـيــاهــو عن
ال ـس ــام مـقــابــل ال ـس ــام ،لـكــن ف ــي ال ــواق ــع لــديـنــا أم ــر مـخـتـلــف هـنــا،
ف ــاإلم ــارات ات ـخ ــذت خ ـط ــوة ت ـج ــاه ت ــل أب ـي ــب لـكـنـهــا طـلـبــت ش ـي ـئــاً فــي
المقابل لصالح الفلسطينيين ،ولو اتخذت كل دولــة عربية نفس
الـمـنـهــج لـتــم حــل جـمـيــع الـمـشـكــات الـعــالـقــة» .وق ــال «عـلــى سبيل
ال ـم ـث ــال ،إس ــرائ ـي ــل ح ـص ـلــت بــال ـف ـعــل ع ـلــى ال ـس ــام ،ل ـكــن اإلم ـ ــارات
حـصـلــت عـلــى ش ــيء مـهــم ج ــداً بــالـنـسـبــة لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن وه ــو وقــف
الضم» .ولفت إلى أن «الضم أحــادي الجانب كان جــزءاً من خطة
تــرامــب إلســرائـيــل فــي الـضـفــة ،ولــو حــدث ذلــك ،فسينتهي احتمال
التوصل إلى حل الدولتين ،وهو ما كان سيفتح الباب واسعاً لما
يمكن أن أسميه صراعاً مجمّداً وهو ما سيكون صراعاً دائماً».
وشــدد على ضــرورة «الـحـفــاظ على إمكانية حــل الــدولـتـيــن ـ وهو
مــا فعلته اإلمـ ــارات» .وفــي هــذا الـصــدد ،دعــا روس الفلسطينيين
إلــى التفكير خــارج الـفـكــر الـتـقـلـيــدي ،واتـخــاذ مــواقــف أكـثــر عقانية
وعملية لمصلحتهم في النهاية.
كـمــا نـصـحـهــم بـتـبـنــي مــواقــف يـمـكــن فــي ال ــواق ــع أن تـغـيــر سـلــوك
اآلخـ ــريـ ــن ،واالب ـت ـع ــاد ع ــن ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـج ـعــل ال ـم ــرء يـشـعــر
بالرضا خال اللحظة ذاتها فحسب وال تغير شيئاً.
وتـ ــابـ ــع« :أدع ـ ــوه ـ ــم ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ت ـح ــوي ــل األم ــر
لـصــالـحـهــم ،وأن ال يـنـتـظــروا اآلخــريــن لتحقيق ما
يريدون ،وأن ال ينتظروا حتى يصبحوا معزولين
تماماً».

فـجــر جــديــد أطــل عـلــى المنطقة ،بفكر ومـنـطــق اإلقـبــال على
الـحـيــاة ،الــذي يستبعد الـكــراهـيــة ويستحضر روح ـ ًـا مختلفة
ت ـع ـمــل م ــن أجـ ــل ص ـن ــاع ــة م ـس ـت ـق ـبــل م ـل ــيء ب ــاألم ــل وال ـف ــرص
ال ـج ــادة نـحــو تـغـيـيــر وج ــه الـمـنـطـقــة لــأفـضــل بـعــد ع ـقــود من
الصراع كبلت المنطقة ،وعطلت كل مسارات التنمية فيها.
لــذلــك فــإن الـتــوقـيــع فــي الـبـيــت األبـيــض األمــريـكــي أمــس على
معاهدة السالم بين اإلمارات والبحرين من جهة وإسرائيل
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،ه ــو ب ـن ــاء آل ـي ــة ع ــالق ــات مـخـتـلـفــة تـسـتـبــدل
المقاطعة بالتواصل على أســاس التعاون وتحويل األقــوال
إلى أفعال كما قال عبدالله بن زايد خالل مراسم التوقيع،
وه ــي سـيــاســة اإلم ـ ــارات مـنــذ نـشــأتـهــا إن قــالــت فـعـلــت ،وإن
وعدت أوفت.
مــا شــاهــدنــاه وتــابـعــه الـعــالــم مـعـنــا ،أظـهــر بـمــا ال يــدع مـجــاالً
لـلـشــك ،ثـبــات مــواقــف اإلم ــارات مــن فلسطين قـضـيــة الـعــرب
األولى ،بمقاربات أكثر عملية ،بعد أن فشلت كل المقاربات
الـســابـقــة ،ومــن الــواضــح أن عـبــدالـلــه بــن زايــد اخـتــار الحديث
ب ــاس ــم اإلم ـ ــارات بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،ل ـت ـكــون ال ــرس ــال ــة واض ـحــة
لشعب اإلمارات وكل الشعوب العربية بأن االلتزام اإلماراتي
نحو فلسطين ثابت ،وأن وقــف توجهات الضم اإلسرائيلية
ل ــأرض الـفـلـسـطـيـنـيــة ،فـتــح الـفــرصــة للفلسطينيين لـلـعــودة
إلى التفاوض الذي اختاروه خياراً
ً
استراتيجيا ،بعد أن أزالت
الـمـعــاهــدة أكـبــر عـقـبــة أم ــام الـعــودة إلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات
ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـش ــرط اإلم ـ ــارات ـ ــي ب ــوق ــف الـ ـض ــم ،ب ـم ـع ـنــى أن
ال ـم ـع ــاه ــدة أض ـع ـف ــت ال ـم ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـص ــال ــح ال ـط ــرف
الـفـلـسـطـيـنــي عـلــى طــاولــة ال ـم ـفــاوضــات ،وأب ـقــت األم ــل قــائـمـ ًـا
بإحالل السالم بعد أن قارب على الزوال.
بــالـتــأكـيــد نـحــن اآلن أم ــام ق ــوة دف ــع وطــاقــة مـخـتـلـفــة لـلـتـقــدم
ن ـح ــو ت ـح ـق ـيــق ال ـح ـل ــم وال ـح ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ب ــدول ــة مـسـتـقـلــة
ودفـ ــع الـمـنـطـقــة ن ـحــو الـتـنـمـيــة وال ـن ـه ــوض ورسـ ــم م ـع ــادالت
ج ـيــوس ـيــاس ـيــة ح ـي ــوي ــة ت ـغ ـيــر م ــا ه ــو س ــائ ــد ،ن ـح ــو واقـ ــع أك ـثــر
استقراراً يلجم األطماع اإلقليمية من أي طرف كان.
فدائرة السالم التي تتشكل في الشرق األوسط تعني تفكيك
نـظــريــات الـسـيـطــرة عـلــى الـمـنـطـقــة إلع ــادة بـنــاء امـبــراطــوريــات
ال ـه ـي ـم ـن ــة ،ألن ت ـح ــال ــف االسـ ـتـ ـقـ ــرار وال ـت ـن ـم ـي ــة وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
يـتـشـكــل اآلن فــي وج ــه تـحــالــف ال ــدم ــار واإلرهـ ــاب ال ــذي شــوه
وجـ ــه ال ـم ـن ـط ـقــة وع ـط ــل ال ـت ـن ـم ـيــة ف ـي ـهــا ل ـع ـق ــود ،ل ــذل ــك ت ـبــدو
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.
وتـعـنــي أي ـض ـ ًـا إخ ــراج إســرائ ـيــل م ــن تـلــك ال ــرؤي ــة وضـمـهــا إلــى
دائرة السالم والتحول إلى جني الثمار االقتصادية للسالم،
وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ب ـن ــاء م ـن ـظــومــة ت ـع ــاون ت ــرت ــد ف ــوائ ــده ــا عـلــى
مجمل شعوب المنطقة.
ً
أيضا ،فــإن المعاهدة في طريقها إلنهاء التفوق العسكري
الـنــوعــي إلســرائـيــل فــي الـمـنـطـقــة ،مــع إع ــالن الــرئـيــس تــرامــب
ع ــن ع ــدم مـمــانـعــة إدارت ـ ــه ت ــزوي ــد اإلم ـ ــارات ب ـط ــائ ــرات فــائـقــة
القدرات ،ال تمتلكها حتى اآلن سوى الواليات المتحدة
وإســرائ ـيــل ،وه ــو بـحــد ذات ــه يـمـثــل نـقـلــة نــوعـيــة فــي مـيــزان
ال ـق ــوى بــالـمـنـطـقــة يـمـنــح ال ـجــانــب ال ـعــربــي قـ ــدرات عـسـكــريــة
نــوعـيــة وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه خــدمــة ال ـق ــرار الـسـيــاســي الـعــربــي
الـ ــذي اف ـت ـق ــد م ـث ــل هـ ــذه ال ـم ـي ــزة ف ــي ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث ،وه ــو
انـقــالب لـصــالــح الـعــرب يـمـنـحـهــم الـقــوة الـتــي تـجـلــب الـســالم
وتحميه في الوقت نفسه.
ساعة الـســالم الحقيقي والـشــامــل ،دقــت بصوت مرتفع في
الـمـنـطـقــة ،وأسـمـعــت مــن بــه صـمــم ،وح ــان الــوقــت لتفعيل
القرار العربي بشكل جماعي من غير تردد أو سرية بالتوجه
ن ـح ــو الـ ـسـ ــالم وال ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن الـ ـشـ ـعـ ــارات ال ــزائـ ـف ــة وال ـن ـظ ــرة
الضيقة إلى ساحة أرحب تستوعب الجميع وتعزل الكراهية
وتنهي اإلرهاب وتلجم الهيمنة ،فكل ذلك ممكن فقط بلغة
ال ـســالم ولـغــة الـتـعــاون واح ـت ــرام اآلخ ــر وحـقــوقــه ،وه ــي لغة
عـلــى الـجـمـيــع تـعـلـمـهــا وإت ـقــان ـهــا ،ألن ـهــا لـغــة ال ـب ـنــاء والـحـيــاة
والمستقبل والفجر الجديد.

@MunaBusamra

براين هوك :نحن أمام شرق
أوسط جديد
قال كبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي ،براين هوك ،أمس
إننا «أمام شرق أوسط جديد» ،وذلك في أعقاب توقيع اإلمارات
مـعــاهــدة ال ـســالم مــع دول ــة إســرائ ـيــل .وذك ــر ه ــوك ،أن «الـمـقــاربــة
الـجــديــدة الـتــي يعتمدها الرئيس دونــالــد تــرامــب مناسبة وناجحة
وواقـ ـعـ ـي ــة» .وأض ـ ــاف «ي ـج ــب ال ــوق ــوف م ــع األصـ ــدقـ ــاء ع ــوض ـ ًـا عــن
مــواجـهــة األع ــداء ،وهــذا كــان خـطــأ إدارة أوبــامــا
السابقة» .وعن الدول المرشحة لالنضمام
إل ــى ه ــذه ال ـم ـس ــاع ــي ،ق ــال ه ــوك ف ــي ح ــوار
مــع «سـكــاي نـيــوز عــربـيــة» إذا نـظــرنــا للشرق
األوسط ،نالحظ نشوء شرق أوسط جديد..
ويؤمن ترامب أن دوالً أخرى ستنضم للقرار
الشجاع ( .واشنطن  -وكاالت)
براين هوك
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مقال

«بيس»« ..شلوم»« ..سالم»
قبل أسبوعين ،هبطت طــائــرة الخطوط الجوية «الـعــال» فــي أبــوظـبــي ،في
أول رحـلــة تـجــاريــة إســرائـيـلـيــة قــادمــة مــن تــل أبـيــب ،حـيــث أقـلــت وف ــداً كبيراً

بقلم :سمو الشيخ
عبدالله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية والتعاون الدولي

مــن الـمـســؤولـيــن ووســائــل اإلع ــام اإلســرائـيـلـيــة .وقــد حـمـلــت الـطــائــرة رســالــة
كبيرة واضحة؛ مكتوبة بأحرف يبلغ ارتفاعها قدمين على مقصورة قيادة
الطائرة ،هي «سام» باللغات العربية واإلنجليزية والعبرية.
وتعد إقامة عاقات اعتيادية بين دولــة اإلمــارات 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
بــاألخـبــار الـسـيـئــة يـمـثــل ذل ــك اإلع ــان ب ــادرة ت ـفــاؤل إلي ـجــاد ال ـفــرص ب ــدالً من
الصراع والمعاناة.
ومــن الـبــديـهــي أن الـتـغـلــب عـلــى الـتـحــديــات سـيـكــون صـعـبــاً ،حـيــث يــوجــد
عدد من الدول غير العربية واألطراف غير الحكومية في محور «المقاومة»
الــدائـمــة ،الــذيــن يــدافـعــون عــن الـتـطــرف بأشكاله المتنوعة ،وهــم يشعرون
بــال ـح ـن ـيــن إلـ ــى اإلم ـب ــراط ــوري ــات ال ـم ـف ـق ــودة ،أو م ـه ــووس ــون ب ــإن ـش ــاء خــافــة
ج ــدي ــدة ،ك ـم ــا أن ـه ــم ي ـق ـت ــات ــون ويـ ــزدهـ ــرون ع ـل ــى الـ ـص ــراع وال ـف ــوض ــى وع ــدم
االس ـت ـق ــرار ،وه ــم ال ــذي ــن ي ـهــاج ـمــون ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل ودول ــة
اإلمارات ،وكانوا من أشد منتقدي السام مع إسرائيل.
ُي ـع ـ ّد تــوق ـيــع م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام أف ـض ــل رد ع ـلــى هـ ــؤالء ،وه ــو تــذك ـيــر بــأن
اإلمــارات ـي ـيــن واإلســرائـيـلـيـيــن ،وجـمـيــع ش ـعــوب ال ـشــرق األوسـ ــط ،قــد سـئـمــوا
ال ـص ــراع ،واألول ــوي ــة اآلن تـكـمــن فــي مــواصـلــة تـحــديــث مـجـتـمـعــاتـنــا وتـحـقـيــق
االستقرار في المنطقة بأكملها.
وس ــوف تـســاعــد ال ـعــاقــات األف ـض ــل بـيــن ال ــدول الـعــربـيــة وإس ــرائ ـي ــل عـلــى
تـحـقـيــق ذل ــك ،ول ـكــن يـجــب أن نــذهــب أب ـعــد وأس ــرع عـلــى جـبـهــات الـتـعــاون
األخرى أيضاً.
ً
تتمثل األولــويــة األول ــى ،واألكـثــر إلـحــاحــا فــي تهدئة الـتــوتــرات وبــدء حــوار
إق ـل ـي ـمــي ح ــول ال ـس ــام واألم ـ ــن ،ف ـن ـحــن ب ـح ــاج ــة إل ــى ع ــاق ــات طـبـيـعـيــة مــع
الجيران ،و ُتع ّد معاهدات عدم االنتشار ،ومعاهدات عدم التدخل الفاعلة
والقابلة للتحقق ،هي الهدف ،ولكن مع التوقعات المنخفضة والمخاطر
ال ـعــال ـيــة ج ـ ــداً ،ف ــإن تـحـقـيــق ت ـق ــدم م ـت ــواض ــع ف ــي ق ـضــايــا م ـثــل ال ـم ـســاعــدات
اإلنسانية ومكافحة فيروس «كورونا» سوف يعمل على بناء الثقة.
كما أن دعــم الــواليــات المتحدة ومشاركتها هــو أمــر بــالــغ األهـمـيــة ،فقد
دعــا الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلــى محادثات جديدة العام المقبل،
وأوضـ ــح نــائــب الــرئ ـيــس ال ـســابــق ،ج ــو ب ــاي ــدن ،أن ــه سـيـطــرح م ـب ــادرة جــديــدة
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 الـمـقــاومــة الــدائـمــة والـتـطــرف الـطــائـفــي إل ــى انـتـشــار جــائـحــة مـمـيـتــة من

قرقاش :توجهنا واضح
لوضع أسس مستقبل يرتكز
على تغليب أهداف السالم
أشـ ــاد م ـع ــال ــي ال ــدك ـت ــور أنـ ــور ب ــن م ـح ـمــد ق ــرق ــاش وزي ــر
الدولة للشؤون الخارجية بمقال سمو الشيخ عبدالله
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في
صحيفة «وول ستريت جورنال».
وق ـ ــال م ـع ــال ـي ــه ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر»« :م ـق ــال
ال ـ ـش ـ ـي ـ ــخ ع ـ ـب ـ ــدال ـ ـل ـ ــه بـ ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
ص ـح ـي ـفــة وول س ـت ــري ــت ج ــورن ــال
Wall Street Journal
ي ـع ـ ّبــر بـشـفــافـيــة ع ــن ت ــوج ــه دول ــة
اإلم ــارات الــواضــح لوضع
أسـ ـ ــس م ـس ـت ـق ـب ــل ي ــرت ـك ــز
أنور قرقاش
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـغ ـ ـل ـ ـي ـ ــب أهـ ـ ـ ـ ــداف
السالم واالستقرار واالزدهار في منطقة عانت وتعاني
من األزمات واقتتال المحاور.
وأضاف« :كما يؤكد الشيخ عبدالله بن زايد في مقاله
الـمـهــم أن مـنـطــق تـعــزيــز دائ ــرة الـتـعــايــش الـسـلـمــي من
خ ـ ــالل ت ـب ـن ــي ال ــوس ـط ـي ــة فـ ــي الـ ـقـ ــول وال ـع ـم ــل وان ـت ـه ــاج
الـحــوار اإلقليمي الــذي يعزز السالم وينشد االستقرار
أصـبــح أولــويــة فــي هــذه الـمـنـطـقــة إذا أرادت أن تنطلق
إلى المستقبل بتفاؤل وأمل»( .دبي  -البيان)

› 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

الفوضى والفتنة على مدى عقود.
وف ــي دول ــة اإلمـ ــارات ن ـحــاول أن نـكــون ق ــدوة مـخـتـلـفــة؛ فـنـحــن مـلـتــزمــون
بـ ـمـ ـب ــادئ اإلس ـ ـ ــام ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة وب ــال ــوس ـط ـي ــة واالن ـ ــدم ـ ــاج وال ـ ـس ـ ــام ،وق ـم ـن ــا
بــاسـتـضــافــة أول زي ــارة قــام بـهــا الـبــابــا فــرنـسـيــس ،بــابــا الكنيسة الكاثوليكية،
لشبه الـجــزيــرة الـعــربـيــة الـعــام الـمــاضــي ،كـمــا نعمل عـلــى بـنــاء بـيــت للعائلة
اإلبراهيمية الــذي يضم األديــان الثاثة في أبوظبي ،حيث يحتوي المجمع
على مسجد وكنيسة وكنيس.
وت ـت ـم ـثــل األول ــوي ــة ال ـث ــال ـث ــة ،ف ــي ب ـن ــاء م ـح ــرك ق ــوي ل ـل ـت ـبــادل االق ـت ـص ــادي
والـثـقــافــي ق ــادر عـلــى تــولـيــد ال ـفــرص والـتـفــاهــم فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـمـنـطـقــة،
فمن الخليج إلى البحر األحمر عبر قناة السويس ،وصوالً إلى شرق البحر
المتوسط ،تعتبر شبه الجزيرة العربية الممتدة ملتقى طرق العالم.
وي ـج ــب ع ـل ــى دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة وإس ــرائـ ـي ــل اس ـت ـخ ــدام
اقـتـصــاديـهـمــا الـمـتـقــدمـيــن وبـنـيـتـهـمــا الـتـحـتـيــة واألس ـ ــواق ال ـك ـب ـيــرة وص ـنــاديــق
االسـتـثـمــار والـمــؤسـســات التعليمية ورأس الـمــال الـبـشــري لـضـمــان أن تعود
الفائدة على األردنيين والمصريين والفلسطينيين وغيرهم.
ُيـعـ ّد الـتـقــدم فــي مـســار الـقـضـيــة الفلسطينية نـقـطــة مــركــزيــة أي ـضــاً ،فقد
أوقفت المعاهدة اإلماراتية  -اإلسرائيلية خطط الضم ،ويجب على القيادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة أن تـسـتـغــل ه ــذه الـلـحـظــة إلع ــادة تـنـظـيــم نـهـجـهــا واالس ـت ـعــداد
إلع ــادة االن ـخــراط فــي مـنــاقـشــات مـثـمــرة .وكـمــا هــي الـحــال دائ ـمــاً ،ستحصل
ع ـل ــى ال ــدع ــم ال ـك ــام ــل م ــن دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ،وخ ــاص ــة أن
ه ــذه الـجـهــود أصـبـحــت تـمـتـلــك اآلن وزن ــاً أكـبــر فــي ظــل الـعــاقــات الـمـبــاشــرة
مــع إس ــرائ ـي ــل .إن وت ـيــرة ون ـطــاق مـعــاهــدة ال ـســام لــن يـكــونــا مـفـصــولـيــن 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 تحمّل عبء االستقرار اإلقليمي مع فريق أقوى من
الشركاء الموثوق بهم والراغبين في تحقيق ذلك.
ف ــي ع ــام ص ـع ــب وف ــي م ـن ـطـقــة ص ـع ـب ــة ،ت ـش ـكــل م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام نـقـطــة
ان ـطــاق مـشــرقــة لـمـسـتـقـبــل ال ـشــرق األوسـ ــط ،وق ــد انـطـلـقــت دول ــة اإلم ــارات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل ن ـحــو ب ــداي ــة ن ـش ـطــة ل ـل ـت ـعــاون ب ـش ــأن ف ـيــروس
«ك ــورون ــا» والـتـكـنــولــوجـيــا وال ـف ـضــاء وال ـطــاقــة واالس ـت ـث ـمــار واألم ــن ال ـغــذائــي،
وب ــدأ ش ـبــاب اإلم ـ ــارات تـعـلــم الـلـغــة الـعـبــريــة .وس ـت ـبــدأ الـجــامـعــات ف ــي دول ــة
اإلمارات العربية المتحدة بقبول الطاب اإلسرائيليين ،كما ستبدأ الرحات
المنتظمة بين البلدين في العام المقبل ،وستحمل هذه الخطوات وغيرها
م ــن آالف ال ـخ ـط ــوات ال ـص ـغ ـيــرة وال ـك ـب ـي ــرة األخ ـ ــرى رس ــال ــة ال ـس ــام بــالـلـغــات
اإلنجليزية والعبرية والعربية في جميع أنحاء المنطقة.

نشر المقال في صحيفة «وول ستريت جورنال»

«الوطني االتحادي» :خطوة تاريخية
إلحياء عملية السالم في الشرق األوسط
أبوظبي-البيان
أك ـ ــد ال ـم ـج ـل ــس ال ــوط ـن ــي االت ـ ـح ـ ــادي أن م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام
اإلم ــاراتـ ـي ــة  -اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة خ ـط ــوة ت ــاري ـخ ـي ــة إلح ـي ــاء عـمـلـيــة
ال ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،وب ـم ــا ي ـك ـفــل تـحـقـيــق األم ــن
واالستقرار في أرجائه.
وقـ ــال ال ـم ـج ـلــس ف ــي ب ـي ــان ب ـش ــأن م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام بـيــن
اإلمارات وإسرائيل :هذه المعاهدة تعكس ثوابت السياسة
اإلم ــاراتـ ـي ــة ،وإرثـ ـه ــا ال ـت ــاري ـخ ــي ال ـع ـظ ـيــم ف ــي االن ـف ـت ــاح عـلــى
كــل دول الـعــالــم وف ــق مــا يـحـقــق مـصــالـحـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
ال ـع ـل ـي ــا ،وال ـت ـع ــاي ــش م ــع م ـخ ـت ـلــف ال ـح ـض ــارات وال ـث ـق ــاف ــات
واألدي ـ ــان تـبـعــاً لـقـيــم وم ـب ــادئ الـتـســامــح دون الـتـخـلــي عــن
ركائزها ونهجها األصـيــل فــي التمسك بالحقوق الوطنية،
وال ـعــرب ـيــة ،واإلســام ـيــة وف ــق م ـق ــررات الـشــرعـيــة الــدول ـيــة،
وقواعد القانون الدولي.

فرصة
وأض ـ ـ ــاف :هـ ــذه ال ـم ـع ــاه ــدة ت ـم ـث ــل ف ــرص ــة س ــان ـح ــة ل ـج ـهــود
إقليمية ودولـيــة وأممية يتم البناء عليها لتحقيق السام
الـعــادل ،والشامل ،والــدائــم في منطقة الشرق األوســط،
وب ـمــا يـضـمــن تـنـفـيــذ قـ ــرارات األم ــم الـمـتـحــدة ذات الـصـلــة،
واالت ـف ــاق ـي ــات وال ـت ـف ــاه ـم ــات ال ــدول ـي ــة س ـي ـمــا م ــا ت ـع ـلــق مـنـهــا

بإقامة الــدولــة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية.

تأييد
كما أوضح البيان :نعبر عن تأييدنا الكامل ،والتفافنا التام
خـلــف قـيــادتـنــا الـسـيــاسـيــة فــي كــل مــا تـتـبـنــاه مــن م ـبــادرات،
وق ـ ــرارات ،وس ـيــاســات داخـلـيــة أو خــارج ـيــة ،ونــؤكــد عميق
ثقتنا في النهج الحكيم ،والــرأي السديد لصاحب السمو
الـشـيــخ خـلـيـفــة ب ــن زاي ــد آل نـه ـيــان رئ ـيــس ال ــدول ــة ،حـفـظــه
الـ ـلـ ــه ،وأخـ ـيـ ــه ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن راشـ ــد
آل م ـك ـت ــوم ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــدول ــة رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء
حــاكــم دب ــي ،رع ــاه ال ـل ــه ،وص ــاح ــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد
ب ــن زاي ــد آل نـهـيــان ول ــي عـهــد أبــوظ ـبــي نــائــب ال ـقــائــد األعـلــى
للقوات المسلحة ،في إدارة كافة مصالح الدولة وصيانة
مقدراتها.
وأض ــاف :نـشـيــد بــالــدور ال ــري ــادي لـلـقـيــادة الـسـيــاسـيــة في
ال ـت ـصــدي لـكــل الـمـخـطـطــات الــرام ـيــة إل ــى زعــزعــة االس ـت ـقــرار
واألم ـ ـ ــن فـ ــي ع ــال ـم ـن ــا ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،واإلقـ ـ ـ ـ ــدام عـ ـل ــى خـ ـط ــوات
جــري ـئــة وش ـج ــاع ــة ،ومـ ـب ــادرات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى
األمــن الـعــربــي المشترك تحقيقاً لـثــوابــت الـحـقــوق العربية
والـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـم ـش ــروع ــة ،وب ـم ــا يـ ــؤدي إل ــى ع ـهــد جــديــد
يسوده السام والتنمية لشعوب المنطقة.

علي النيادي :السالم
واالستقرار خيار استراتيجي
في سياسة اإلمارات
أك ـ ــد ع ـل ــي س ـع ـي ــد الـ ـنـ ـي ــادي مـ ـف ــوض الـ ـجـ ـم ــارك رئ ـي ــس
ال ـه ـي ـئــة االت ـح ــادي ــة ل ـل ـج ـمــارك أن ال ـس ـعــي إل ــى ال ـســالم
واالستقرار واالزدهار هو خيار استراتيجي وموقف ثابت
فــي سـيــاســة دول ــة اإلم ــارات مـنــذ قـيــام االتـحــاد
فــي  2ديـسـمـبــر  .1971وق ــال إن قـيــادة
دولـ ــة اإلم ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
ت ـت ـب ـن ــى رؤيـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ت ـت ـســم
بــالـتـفــاؤل واالس ـت ـشــراف وتـســابــق
الــزمــن لجعل الــدولــة فــي مصاف
ً
عالميا
الدول المتقدمة
ً
علي النيادي
وشريكا فاعالً في صنع
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ــم واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
واالزدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وأضـ ــاف إن دور دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة فــي
الـعـمــل ال ــدؤوب ألج ــل إن ـهــاء ال ـصــراعــات واض ــح وثــابــت
وقد ترجمت هذا الدور بإنجازات حقيقية مع أشقائها
وأص ــدق ــائ ـه ــا ف ــي م ـح ـي ـط ـهــا اإلق ـل ـي ـم ــي ف ــي إط ـ ــار قـيـمـهــا
ال ــراس ـخ ــة ن ـحــو ت ـعــزيــز الـ ـحـ ــوار .ك ـمــا أك ــد أن م ـعــاهــدة
ال ـســالم الـتــاريـخـيــة مــع دول ــة إســرائ ـيــل هــي خـيــر شــاهــد
على هذا الدور( .واشنطن  -وام)

اإلمارات وإسرائيل ..سام يعزز استقرار وتنمية المنطقة
موقف الدولة راسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود  1967وعاصمتها القدس الشرقية
أبوظبي-وام
ت ـش ـك ــل م ـع ــاه ــدة الـ ـسـ ــام الـ ـت ــي وق ـع ـت ـه ــا دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل
أم ـ ــس ،ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة األم ــري ـك ـي ــة واش ـن ـط ــن ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة لـتـعــزيــز
األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .وأج ـم ـع ــت ال ـم ــواق ــف ال ــدول ـي ــة عـلــى
أن الـمـعــاهــدة خ ـطــوة تــاريـخـيــة مــن شــأنـهــا إع ــادة إح ـيــاء مـســار عملية
السام الشامل والعادل واستجابة واقعية للمتغيرات الجيوسياسية
وال ـت ـح ــدي ــات األم ـن ـي ــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا ال ـم ـن ـط ـق ــة .وأكـ ــدت
اإلم ـ ــارات أن ال ـم ـعــاهــدة ت ــأت ــي ف ــي إطـ ــار س ـي ــادة ال ــدول ــة الــوط ـن ـيــة عـلــى
قراراتها ،كما أنها غير موجهة ضد أي طرف ،بل تسعى في مضمونها
األس ــاس ــي إل ــى الـتـمـيـيــز بـيــن الـمــوقــف الـسـيــاســي وال ـعــاقــات الـطـبـيـعـيــة
التي تؤمن اإلمــارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا
االزدهار واالستقرار في المنطقة .وتنقل المعاهدة التعاطي الرسمي
مــع القضية الفلسطينية األكـثــر تــأثـيــراً على أمــن المنطقة مــن مرحلة

المزايدات والمتاجرة السياسية إلى التعاطي المنطقي المتوافق مع
ال ـق ــراءة الـجـيــوسـيــاسـيــة لــأوضــاع فــي الـمـنـطـقــة وال ـعــالــم ،األم ــر الــذي
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  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وفقاً
لـقــرارات الشرعية الــدولـيــة ،ومـبــادرة الـســام الـعــربـيــة ،كما أكــدت أن
خ ـيــار ال ـس ــام م ــع إس ــرائ ـي ــل ل ــن ي ـكــون عـلــى ح ـســاب دعـمـهــا الـتــاريـخــي
للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وت ـع ــد اإلمـ ـ ــارات رابـ ــع أك ـب ــر دولـ ــة عــال ـم ـيــاً ف ــي ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات
المالية للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام  1994بقيمة  2مليار
و 104مايين دوالر أمريكي ،وهــي من أكبر الجهات المانحة لوكالة
غــوث الاجئين الفلسطينيين «أون ــروا» ،بمساهمات بلغت أكثر من

 828.2مليون دوالر بين عامي  2013و  ،2020فضا ً عــن مشاريعها
اإلنـمــائـيــة واإلغــاثـيــة الـتــي طــالــت مـخـتـلــف الـمـنــاطــق الفلسطينية خــال
س ـنــوات طــويـلــة .وأك ــدت دول ــة اإلمـ ــارات أن ـهــا سـتـظــل دائ ـم ــاً الـحــاضـنــة
األمـيـنــة لـلـجــالـيــة الفلسطينية عـلــى أرضـهــا ،مـشـيــدة بــدورهــا اإليـجــابــي
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
ي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـم ـت ـي ــن الـ ـت ــواص ــل وي ــدع ــم ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات اإلم ــاراتـ ـي ــة
الفلسطينية فــي شتى الـمـجــاالت ويشكل إضــافــة نوعية للعمل الــذي
ت ـقــوم ب ــه مــؤس ـســات ال ـجــال ـيــة وم ـجــالــس ال ـع ـمــل الـفـلـسـطـيـنـيــة وي ـعــزز
الدور اإليجابي للجالية الفلسطينية في اإلمارات.
ً
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ت ــؤس ــس ال ـم ـع ــاه ــدة إط ـ ـ ــارا ل ـت ـع ــزي ــز اق ـت ـص ــاد

الـمـعــرفــة واعـتـمــاد الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة واالبـتـكــار فــي الـقـطــاعــات كــافــة،
ك ـم ــا ت ـس ــاه ــم ف ــي إع ـ ــادة ب ـن ــاء ن ـظ ــام ج ــدي ــد ق ــائ ــم ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق األم ــن
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
ال ـغــذائــي ،واألب ـح ــاث الـطـبـيــة والـصـحـيــة الـخــاصــة بـفـيــروس «ك ــورون ــا»
الـمـسـتـجــد «ك ــوف ـي ــد .»19واسـتـقـبـلــت اإلمـ ــارات فــي  1سـبـتـمـبــر ال ـجــاري
وف ـ ــداً أم ــري ـك ـي ــاً  -إس ــرائ ـي ـل ـي ــاً م ـش ـت ــرك ــاً ب ــرئ ــاس ــة ج ــاري ــد ك ــوش ـن ـي ــر ،كـبـيــر
مـسـتـشــاري الــرئـيــس األمــريـكــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وذل ــك لـمـنــاقـشــة آفــاق
الـتـعــاون الـثـنــائــي فــي م ـجــاالت رئـيـسـيــة أهـمـهــا االسـتـثـمــار ،والـتـمــويــل،
والـصـحــة ،وبــرنــامــج الـفـضــاء الـمــدنــي ،والـطـيــران الـمــدنــي ،والـسـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـش ــؤون ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وال ـس ـي ــاح ــة وال ـث ـق ــاف ــة ،لـتـكــون
الـنـتـيـجــة إق ــام ــة ت ـع ــاون واس ــع بـيــن دول ـت ـيــن هـمــا م ــن أك ـثــر اق ـت ـصــادات
المنطقة ابتكاراً وديناميكية.

عبر اإلمارات
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هزاع بن زايد :معاهدة السالم
صفحة جديدة عنوانها االزدهار

أحمد بن سعيد :نتائج المعاهدة
تعم المنطقة والعالم
التاريخية ّ

سيف بن زايد :خطوة
تحفها قلوب اإلماراتيين
ّ
وعشاق التعايش

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
ّ
تحفها
الــوزراء وزيــر الداخلية أن معاهدة السالم التاريخية خطوة
ق ـلــوب اإلم ــارات ـي ـي ــن وع ـش ــاق ال ـت ـعــايــش .وق ــال س ـمــوه ع ـبــر «تــوي ـتــر»:
«بالرؤية الثاقبة للقيادة اإلماراتية الرشيدة ،جاءت معاهدة السالم
ّ
تحفها قلوب اإلماراتيين وعشاق التعايش لترسم
التاريخية خطوة
م ـع ــال ــم سـ ــالم ج ــدي ــد ودائ ـ ــم ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،ق ــاع ــدت ــه حـفــظ
الـحـقــوق ومـنـصـتــه ال ـت ـعــاون الـمـثـمــر وم ــد جـســور ال ـتــواصــل مــن أجــل
األجيال والتنمية ومستقبل مزدهر»( .دبي  -البيان)

أكــد سـمــو الـشـيــخ ه ــزاع بــن زاي ــد آل نـهـيــان نــائــب رئـيــس الـمـجـلــس التنفيذي
إلم ــارة أبــوظـبــي أن الـتــوقـيــع عـلــى مـعــاهــدة ال ـســام بـيــن اإلمـ ــارات والـبـحــريــن
وإس ــرائ ـي ــل يـفـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة ف ــي الـمـنـطـقــة ع ـنــوان ـهــا االزده ـ ــار وال ـت ـقــدم
والتنمية.
وق ــال س ـمــوه عـبــر «تــوي ـتــر»« :الـتــوقـيــع عـلــى م ـعــاهــدة ال ـســام بـيــن اإلم ــارات
والبحرين وإســرائـيــل فــي البيت األبـيــض يفتح صفحة جــديــدة فــي المنطقة
ع ـنــوان ـهــا االزده ـ ــار وال ـت ـق ــدم وال ـت ـن ـم ـيــة وال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ــزاه ــر ل ـل ـش ـبــاب وأي ـض ــاً
الحوار المثمر الذي يمنع قضم األراضي ويمنح الشعب الفلسطيني دولته
المستقلة»( .دبي  -البيان)
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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
ال ـس ــام ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ــن تـقـتـصــر ع ـلــى اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل ف ـق ــط ،ب ــل سـتـعــم الـمـنـطـقــة وال ـعــالــم
وسوف تتيح أمام البلدين إمكانات للتعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجاالت االجتماعية
واالقـتـصــاديــة والعلمية واالقـتـصــاديــة .وأوضــح سـمــوه أن الـمـعــاهــدة تفتح بــاإلضــافــة إلــى إطــاق
حــركــة الـنـقــل الـجــوي لـلــركــاب والـبـضــائــع ،الـمـجــال لـتـعــاون أكـبــر فــي صـنــاعــات الـسـفــر والـطـيــران
والـفـضــاء ،وهــي قـطــاعــات تتمتع فيها اإلم ــارات وإســرائـيــل بـخـبــرات واسـعــة .ونــأمــل أن تنعكس
الـفــوائــد أيـضــاً عـلــى عـمـلـيــات الـطـيــران ،ذلــك أن فـتــح األج ــواء ســوف ي ــؤدي إلــى اخـتـصــار ســاعــات
الطيران وتخفيض استهاك الوقود على الرحات بين منطقتنا وأوروبا( .دبي  -البيان)

عبدالله بن طوق  :آفاق اقتصادية واستثمارية للمعاهدة
واشنطن  -البيان
أكــد مـعــالــي عـبــدالـلــه بــن طــوق الـمــري ،وزي ــر االقـتـصــاد ،أن
تــوق ـيــع م ـعــاهــدة ال ـس ــام ب ـيــن اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل ،م ــن شــأنــه
أن يـفـتــح آفــاقــاً جــديــدة أم ــام الـتـعــاون االقـتـصــادي بـيــن البلدين
ب ـمــا ي ـخ ــدم مـصــالـحـهـمــا ال ـم ـت ـبــادلــة ،وي ـع ــزز م ـق ــوم ــات الـتـنـمـيــة
المستدامة على مستوى المنطقة.

تعاون
وأش ــار إلــى أهـمـيــة االنـعـكــاســات االقـتـصــاديــة لـتــوقـيــع الـمـعــاهــدة
انـطــاقــاً مــن دوره ــا فــي تحفيز الـتـعــاون الـتـجــاري واالسـتـثـمــاري
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت بـيــن اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل وك ــذل ــك عـلــى
ال ـص ـع ـي ــد اإلق ـل ـي ـم ــي .وسـ ـل ــط الـ ـضـ ــوء ع ـل ــى الـ ـفـ ــرص ال ـج ــدي ــدة
ال ـم ـ ُت ــاح ــة ع ـلــى ص ـع ـيــد األع ـم ــال وأهـ ــم ال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـطــروحــة
للتعاون بين البلدين خال المرحلة المقبلة ،موضحاً بقوله:
«أم ــام ـن ــا فـ ــرص واع ـ ــدة ل ـل ـت ـع ــاون ف ــي ق ـط ــاع ــات ح ـي ــوي ــة ت ـخــدم
أجندة التنمية االقتصادية المستقبلية للبلدين ،في مقدمتها
األدويـ ــة وال ـطــاقــة وع ـل ــوم ال ـح ـيــاة واألمـ ــن ال ـغــذائــي وال ـخــدمــات
ال ـم ــال ـي ــة وال ـس ـي ــاح ــة والـ ـسـ ـف ــر ،إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ـجـ ــاالت ال ـف ـض ــاء
والدفاع واألمن والبحث والتطوير».
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال م ـش ــارك ـت ــه ف ــي نـ ــدوة اف ـت ــراض ـي ــة مُ ـش ـتــركــة
اس ـت ـضــاف ـهــا ك ــل م ــن «م ـج ـل ــس األعـ ـم ــال األم ــري ـك ــي اإلمـ ــاراتـ ــي»
و«م ـ ـب ـ ــادرة األع ـ ـمـ ــال األم ــري ـك ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ل ـغ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة
األمريكية» ،بدعم من «المكتب التجاري لسفارة اإلمارات في

«عزيزي» :مستثمرون
إسرائيليون اشتروا %30
من وحدات «كريك فيوز »2

إقبال المستثمرين العالميين على المشروع | من المصدر

سجلت عزيزي للتطوير العقاري إقباالً من المستثمرين
الدوليين خاصة اإلسرائيليين على مشروع «كريك فيوز
 »2الذي تم إطالقه مؤخ ًرا بكلفة  350مليون درهم على
خور دبي بمدينة دبي الطبية.
واش ـت ــرى م ـس ـت ـث ـمــرون إس ــرائ ـي ـل ـي ــون  %30م ــن ال ــوح ــدات
ب ــال ـم ـش ــروع ،واس ـت ـح ــوذ م ــواط ـن ــون ع ـل ــى ن ـس ـبــة مـمــاثـلــة
واش ـ ـت ـ ــرى م ـس ـت ـث ـم ــرون سـ ـعـ ــوديـ ــون  %20مـ ــن وحـ ــداتـ ــه
وبيعت بقية الوحدات ألكثر من  6جنسيات.
ومـ ــع ت ــزاي ــد ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـع ـق ــارات ف ــي «دب ـ ــي ال ـط ـب ـيــة»
نـجـحــت عــزيــزي فــي بـيــع مـشــاريـعـهــا ال ـثــالثــة ه ـنــاك وهــي
«ع ــال ـي ــة» الـ ــذي ت ــم تـسـلـيـمــه بــالـفـعــل و «ك ــري ــك ف ـي ــوز »1
و«كريك فيوز  »2للمستثمرين من أنحاء العالم خالل
ف ـت ــرات زم ـن ـيــة وج ـي ــزة .وقـ ــال نـعـمــه خــوجــاس ـتــه ،الـمــديــر
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـم ـب ـي ـع ــات وال ـت ـس ــوي ــق فـ ــي عـ ــزيـ ــزي :ي ـســرنــا
تسجيل هذه االستجابة من المستثمرين ،كما يسعدنا
ال ـت ــرح ـي ــب ب ــدخ ــول ج ـن ـس ـيــة وش ــري ـح ــة ج ـغ ــراف ـي ــة ج ــدي ــدة
لعمالئنا ،حيث أكد مستثمرون إسرائيليون اهتمامهم
بالمشروع( .دبي  -البيان)

› سنعمل مع الجانب
اإلسرائيلي الستكشاف
فرص الشراكة وتعزيز
الفائدة لألعمال بالبلدين

› فرص واعدة بقطاعات
األدوية والطاقة
واألمن الغذائي
والخدمات المالية
والسياحة والفضاء

واش ـن ـط ــن» .وأق ـي ـمــت ال ـن ــدوة ع ـلــى ه ــام ــش م ـشــاركــة ب ــن طــوق
ضـمــن وف ــد اإلمـ ــارات ال ــذي ي ــزور ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة
للتوقيع الرسمي على معاهدة السام بين اإلمارات وإسرائيل،
لـتـكــون اإلم ــارات بــذلــك ثــالــث دول ــة عــربـيــة وأول دول ــة خليجية
تؤسس عاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ح ـضــر ال ـن ــدوة أك ـث ــر م ــن  500ع ـضــو م ــن م ـجــالــس األع ـم ــال
وال ـش ــرك ــات وغـ ــرف ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،م ــن أب ــرزه ــا مـجـلــس
األع ـ ـم ـ ــال اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي األمـ ــري ـ ـكـ ــي وغ ـ ــرف ـ ــة الـ ـتـ ـج ــارة
األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة ومـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـم ــل اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
األمـ ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ــي ومـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس إدارة عـ ـ ـ ــدد م ــن
الشركات العالمية.

فرص
وأوضح بن طوق خال الندوة أن الجانبين
اإلم ـ ــارات ـ ــي واإلسـ ــرائـ ـيـ ـلـ ــي س ـي ـع ـم ــان م ـع ــاً
خـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة الس ـت ـك ـشــاف
فـ ــرص ال ـش ــراك ــة وت ـط ــوي ــر ال ـم ـشــاريــع
الحيوية المشتركة بين مجتمعي
األعمال في الدولتين ،مشيراً
إل ــى أن «م ـخ ــرج ــات هــذه
ال ـم ـع ــاه ــدة الـتــاريـخـيــة
سـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ــح آف ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــاً
جديدة للتجارة

عبد الله بن طوق

واالستثمار ،وستعود تدفقات رأس المال واألنشطة التجارية
بـفــوائــد فــوريــة على كــل مــن اإلم ــارات وإســرائـيــل ،وستصب في
تعزيز نمو وانـتـعــاش الـقـطــاع الـخــاص فــي الـبـلــديــن ،وذلــك من
شــأنــه أن يـنـعـكــس إي ـجــابــاً عـلــى الـمـشـهــد االق ـت ـصــادي اإلقـلـيـمــي
بصورة عامة».

مساهمة
ون ـوَّه بــن طــوق بالمساهمة الـحـيــويــة لـقـطــاع األعـمــال األمــريـكــي
فــي تـعــزيــز وتــوطـيــد الـعــاقــات االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة اإلمــاراتـيــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،م ــؤك ــداً أن الـمـسـتـثـمــريــن وال ـش ــرك ــات األمــري ـك ـيــة
يـمـكـنـهــم أن يـ ــؤدوا دوراً أس ــاس ـي ــاً ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد بــاعـتـبــارهــم
حـلـقــة وصــل مــن خــال مـقــراتـهــم ومـكــاتـبـهــم فــي كــل مــن دولــة
اإلمارات وإسرائيل.

توجهات وأهداف
واس ـت ـع ــرض ب ــن ط ــوق أبـ ــرز ال ـتــوج ـهــات واأله ـ ــداف االق ـت ـصــاديــة
لحكومة اإلمارات خال المرحلة المقبلة ،مركزاً على خطتها
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وح ــزم ــة م ـب ــادرات ـه ــا ال ـم ــرن ــة وال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ال ـ ـ 33
لــدعــم االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي وت ـعــزيــز اس ـتــدام ـتــه ،وال ـت ــي تــأتــي فــي
إط ــار جـهــودهــا لـمــواجـهــة الـتـحــديــات االق ـت ـصــاديــة الـنــاجـمــة عن
انـتـشــار جــائـحــة (كــوفـيــد  ،)19وتـهــدف إلــى تـســريــع وتـيــرة النمو
وت ـف ـع ـيــل أن ـش ـطــة األع ـم ــال ف ــي مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات ال ـح ـيــويــة،
وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة وتطوير نموذج إنمائي
اقتصادي طويل األجل.

الكعبي :اإلمارات تبذل جهوداً كبيرة في تحقيق السالم عالمياً
أبوظبي ـ البيان
ق ــال ال ــدك ـت ــور مـحـمــد م ـطــر ســالــم ال ـك ـع ـبــي ،رئ ـيــس الـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـش ــؤون اإلسـ ــامـ ـيـ ــة واألوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن م ـع ــاه ــدة
السام التاريخية التي تم توقيعها في العاصمة األمريكية
واش ـن ـط ــن ب ـي ــن دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ودولـ ــة
إسرائيل ،مكسب باهر يوحي لإلنسانية جميعاً ،بمركزية
قيمة الـســام فــي ديننا اإلســامــي الحنيف ،فــالـســام نهج
األنـبـيــاء والـحـكـمــاء الــذيــن تـفــوق عقولهم عـقــول اآلخــريــن،
فــال ـلــه خ ـلــق اإلن ـس ــان ف ــي أح ـســن ت ـقــويــم وذل ــك لـيـسـتـطـيــع
أن يقيم صروحاً حضارية من منطلق السلم واالستقرار،
ف ــال ـس ــام إرادة ال ـل ــه ت ـع ــال ــى ل ـل ـب ـشــر وم ـن ـه ــج الـ ـق ــوة ال ــذي

ال ي ـل ـي ــن ،وهـ ــو م ـس ـل ــك ي ـع ـك ــس رؤى وم ـ ـب ـ ــادرات ق ـيــادت ـنــا
ال ـ ــرش ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـع ــى إلـ ــى
ت ـعــزيــز ال ـس ــام ون ـش ــر م ـبــادئ
اإلخ ـ ـ ــاء والـ ـتـ ـع ــاي ــش ال ـس ـل ـمــي
ب ـي ــن ال ـش ـع ــوب وب ـن ــاء ج ـســور
ال ـص ــداق ــة وال ـت ـع ــاون لـتـحـقـيــق
االستقرار والبناء الحضاري».
محمد الكعبي

جهود

وأضـ ـ ـ ــاف ال ـك ـع ـب ــي :إن دولـ ــة
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات تـ ـب ــذل ج ـ ـهـ ــوداً ك ـب ـي ــرة فـ ــي ت ـح ـق ـي ــق الـ ـسـ ــام فــي
المنطقة العربية والعالم أجمع ،ولها تاريخ حافل وإرث

راس ــخ ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال م ـنــذ ع ـهــد مــؤسـسـهــا ال ـم ـغ ـفــور لــه
الـشـيــخ زاي ــد بــن سـلـطــان آل نـهـيــان ،حـكـيــم ال ـعــرب ،طيب
ال ـل ــه ث ـ ــراه ،وق ـي ــادت ـن ــا ال ــرش ـي ــدة ت ـب ــذل اآلن جـ ـه ــوداً عـمـلـيــة
بمبادراتها التي ُتساهم في إعاء القيم اإلنسانية واألهداف
الـنـبـيـلــة الـمـشـتــركــة الـتــي تـضـمــن الـسـعــادة لـكــل بـنــي الـبـشــر
وتحقق االزدهار والرقي على األرض.
وق ـ ــد س ـب ــق ه ـ ــذه الـ ـمـ ـع ــاه ــدة ت ــوق ـي ــع مـ ــذكـ ــرة «األخـ ـ ــوة
اإلنـ ـسـ ــانـ ـيـ ــة» فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة أب ــوظـ ـب ــي وال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــد م ـن ـصــة
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.

جمعية الصحفيين :المعاهدة قرار سيادي لإلمارات
دبي  -البيان
أكــدت جمعية الصحفيين اإلمــاراتـيــة أن معاهدة السام
ق ـ ــرار سـ ـي ــادي ل ــدول ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات ،وأن م ــوق ــف الـ ــدولـ ــة مــن
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وح ـق ــوق ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي لــم
ولـ ــن ي ـت ـغ ـي ــر ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن دور ال ـج ــال ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ف ــي ال ــدول ــة م ـحــل ت ـقــديــر واحـ ـت ــرام ،وم ـش ــددة ع ـلــى رفــض
حملة الـتـهــديــد والـتـشــويــه الـتــي تـعــرضــت لـهــا الــدولــة خــال
اج ـت ـمــاع أم ـن ــاء ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة األخ ـي ــر .ج ــاء ذلــك
فــي بـيــان إعــامــي أصــدرتــه الجمعية ،أمــس ،بــالـتــزامــن مع
توقيع دولة اإلمارات ودولة إسرائيل على مراسم معاهدة
الـســام الـتــاريـخـيــة فــي الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة .وأكــد
ال ـب ـي ــان أن م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام قـ ــرار س ـي ــادي ل ـل ــدول ــة ،إذ إن
تأسيس أو المباشرة بإقامة أية عاقات ثنائية يعتبر حقاً
سـيــاديــاً لـلــدول ،ومــن حــق دولــة اإلم ــارات مباشرة عاقات
دبلوماسية مع دولة إسرائيل أو أية دولة أخرى وفقاً لما

تــرتـئـيــه مـصــالـحـهــا الــوط ـن ـيــة ،مـضـيـفــاً أن م ـعــاهــدة ال ـســام
لـيـســت مــوجـهــة ضــد إي ــران أو حـتــى إل ــى دول ــة أخ ــرى ،ومــا
تــم اإلع ــان عـنــه هــو مـبــاشــرة عــاقــات ثنائية ولـيــس تحالفاً
جديداً.

رؤية
وأكــد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية ،أن
موقف الجمعية ينبثق من موقف دولــة اإلمــارات العربية
الـمـتـحــدة فــي دعــم الـقـضـيــة الفلسطينية إلــى مــا ال نهاية،
حيث يعد ذلك من الثوابت السياسية الواضحة للدولة،
الف ـت ــاً إل ــى أن م ــوق ــف اإلمـ ـ ــارات م ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وح ـ ـق ـ ــوق الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ثـ ــابـ ــت أي ـ ـض ـ ــاً س ـ ـ ــواء مــن
خــال الــوقــوف فــي صــف الـقــرارات الــدولـيــة أو المساعدات
اإلنسانية.
وقال الحمادي :إن معاهدة السام بين دولة اإلمارات
ودولـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل م ــن ش ــأن ـه ــا ت ـج ــدي ــد الـ ـف ــرص ف ــي عـمـلـيــة

ال ـس ــام بـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن واإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن وتـحـقـيــق رؤي ــة
دول ــة اإلمـ ــارات الـمـسـتـقـبـلـيــة لـنـشــر االس ـت ـقــرار بـيــن شـعــوب
الـمـنـطـقــة السـيـمــا جـيــل ال ـش ـبــاب ال ــواع ــد ال ــذي يـسـعــى إلــى
تجاوز خافات الماضي والتطلع للمستقبل بعد أن عاش
الصراع والكراهية لعقود طويلة.

تقدير
وبـيــن الـحـمــادي أن دور الجالية الفلسطينية فــي اإلمــارات
محل تقدير واحترام  -كما أكدته القيادة الرشيدة للدولة
 كما أن لها إسـهــامــات عــديــدة ومتنوعة فــي نهضة وبناءالدولة .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
ح ـم ـل ــة ال ـت ـح ــري ــض غ ـي ــر ال ـم ـس ــؤول ــة ال ـم ــوج ـه ــة ل ـل ـجــال ـيــات
الفلسطينية التي تعيش في دول الخليج العربية.
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قرقاش :المعاهدة تعزز النفوذ
الدولي لإلمارات والمنطقة
› اإلمارات كسرت الحاجز
النفسي بقرارها
دبي-البيان،وكاالت
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية ،أنّ
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 وسـتــزيــدهـمــا نـفــوذاً ،الفـتــاً إلــى أنــه بمثابة بــدايــة لـمــزيــد من
االس ـت ـقــرار وال ــرخ ــاء االق ـت ـصــادي .وأض ــاف« :مـعــاهــدة الـســالم
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 تـ ــزال ه ــي ح ـج ــر الـ ــزاويـ ــة ،ل ـك ــن أس ـل ــوب ع ــدم
ال ـت ــواص ــل م ــع إس ــرائ ـي ــل ل ــم ي ـج ــد ن ـف ـع ــاً .وت ــاب ــع:
«اإلم ـ ـ ـ ــارات س ـت ـص ـب ــح ف ــي وض ـ ــع أف ـض ــل ل ـم ـس ــاع ــدة
ودعم الفلسطينيين في السنوات المقبلة ،لكن عليهم
قيادة المسيرة» .واستطرد« :سياسة الكراسي الشاغرة أدت
لــوقــائــع كــارث ـيــة لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ووق ــف ض ــم األراضـ ــي سـيـضــع
حــداً لـتـقــويــض حــل الــدولـتـيــن» .واعـتـبــر مـعــالــي قــرقــاش ،أن الــوســاطــة
األمــري ـك ـيــة ف ــي تـحـقـيــق ات ـف ــاق ال ـس ــالم ،ض ـمــانــة ع ـلــى أن وق ــف الـضــم
سـيـصـمــد .وأض ــاف مـعــالـيــه« :سـحــب ورق ــة الـضــم ،مـصـلـحــة مشتركة
لنا وللواليات المتحدة وللدول األوروبية» ،مشيراً إلى أن ثمة حاجة
الن ـف ــراج ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ل ـكــن ه ــذا ل ــن ي ـحــدث ب ـيــن عـشـيــة وض ـحــاهــا،
مشدداً على أن معاهدة السالم السبيل للمضي قدماً في المنطقة.
وأك ــد مـعــالـيــه أن ــه سـتـكــون ه ـنــاك جــالـيــة ي ـهــوديــة كـبـيــرة ف ــي اإلم ــارات
مــن اإلســرائـيـلـيـيــن وغ ـيــرهــم .وأوض ــح مـعــالــي د .قــرقــاش أنّ اإلم ــارات
تــريــد تـحــديــث جـيـشـهــا وإن طـلـبـهــا ط ــائ ــرات حــربـيــة أمــريـكـيــة «إف »35
كــان مـطــروحــاً للنقاش قبل المعاهدة وال يــزال .وأضــاف معاليه ،أن
الـمـعــاهــدة يـجــب أن تـبــدد «أي ذرة مــن ال ـشــك» ح ــول سـبــب حـصــول
اإلم ـ ــارات عـلــى م ـقــاتــالت «إف  .»35وق ــال مـعــالـيــه« :اإلم ـ ــارات تـسـعــى
مثل أي دولــة تهتم بجيشها إلــى تحديثه دائـمــاً ،ومــن ثــم فــإن طلبها
ل ـل ـطــائــرات «إف  »35وأن ـظ ـمــة أخ ــرى يـسـبــق ال ـم ـع ــاه ــدة» .وأضـ ــاف أن
طائرات «إف  »16اإلماراتية الحالية عمرها اآلن ما يقرب من عقدين
وح ـ ــان ال ــوق ــت ل ـت ـج ــدي ــده ــا ،مـ ــردفـ ــاً« :إذا م ــا ك ــان ــت ه ـن ــاك ذرة شــك
بـشــأن سـبــب سـعــي اإلم ــارات لـلـحـصــول عـلــى إف  ،35فــإنـنــي أعـتـقــد أن

يوسف العتيبة:
المعاهدة انتصار كبير
للدبلوماسية
أكــد مـعــالــي يــوســف مــانــع الـعـتـيـبــة سـفـيــر الــدولــة لــدى
الواليات المتحدة ،أمس ،أن توقيع معاهدة السالم
مــع إســرائ ـيــل ي ــوم تــاري ـخــي ،ويـعـكــس م ــدى االنـتـصــار
الكبير للدبلوماسية.
وق ـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــة ،فـ ــي رسـ ــالـ ــة ق ـب ـيــل
الـتــوقـيــع عـلــى م ـعــاهــدة ال ـســالم،
إن ال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ــوب سـ ـ ـئـ ـ ـم ـ ــت مـ ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب والـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ـ ــات
والـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـم ـ ــة ف ــي
التعامل مــع األزم ــات والقضايا
ً
الهامة،
موضحا أن
يوسف العتيبة
 15س ـب ـت ـم ـبــر 2020
سيكون داللة على ظهور عقلية جديدة تدعم
االستقرار واالزدهار في المنطقة بالكامل.
وأشـ ـ ــار س ـف ـي ــر الـ ــدولـ ــة لـ ــدى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة إل ــى
أن ال ـش ـبــاب ف ــي اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل سـيـتـمـكـنــون مــن
االل ـت ـق ــاء بـبـعـضـهــم ال ـب ـعــض وال ـت ـح ــدث م ــع بـعـضـهــم
ال ـب ـع ــض وال ـت ـع ـل ــم م ــن ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض والـ ــدراسـ ــة
مـ ًـعــا ،وتــابــع« :ه ــذا مــا يـقــدمــه ال ـســالم ..إنــه يــوم فخر
للجميع»( .واشنطن  -وكاالت)

وزراء :محمد بن زايد صانع التاريخ
والسام والمعاهدة رسالة تسامح

المعاهدة يجب أن تزيل هذا الشك».
وأ ّك ــد مـعــالـيــه ،أن ــه ال يــوجــد مــا يــدعــو اإلمـ ــارات لـعــدم الـتـكـيــف مع
إدارة أمــريـكـيــة جــديــدة ،مــؤكــداً أنّ دعــم الـمــرشــح الــرئــاســي جــو بــايــدن
لمعاهدة السالم أمر مشجع كثيراً.

اختراق استراتيجي
وأك ــد مـعــالــي د .قــرقــاش ،أن ق ــرار الـســالم ق ــرار وطـنــي وال نحمل
أي طرف مسؤولية قرارنا ،كل صديق له ظروفه ،ونقدر تقييمه
لـمـصــالـحــه الــوط ـن ـيــة ،كـمــا نـحـتــرم تـقــديــرهــم لـمـصــالـحـنــا .وأض ــاف
م ـع ــال ـي ــه ،أن ق ـ ــرار م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن إع ـ ــالن ت ــأي ـي ــد الـ ـس ــالم ،ق ــرار
سـيــادي ووطـنــي ،ولــم يـكــن هـنــاك تنسيق مسبق لـتــأخــذ البحرين
ه ــذا ال ـق ــرار .وأضـ ــاف مـعــالـيــه« :ن ـثــق ب ــأن قـ ــراءة الـبـحــريــن لـلـعــديــد
م ــن ال ـت ـط ــورات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ق ــري ـب ــة جـ ــداً م ــن ق ــراءت ـن ــا ،وأع ـت ـق ــد أن
ه ـن ــاك شـ ـعـ ــوراً ع ــام ــاً ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ب ــأن ــه البـ ــد أن ي ـك ــون ه ـنــاك
اخ ـت ــراق اس ـت ــرات ـي ـج ــي» .وأردف م ـعــال ـيــه« :م ـق ــارب ــة ال ـص ــراع
الفلسطيني بنفس الوتيرة السابقة ،في ظل التطور
اإلقليمي والـسـيــاســي ،لــم يعد مـجــديــاً ،وكــل بلد
ل ــه ق ـ ــراءة ،وك ــل ب ـلــد مـقـتـنــع ب ــأن ه ـن ــاك حــاجــة
الختراق استراتيجي».

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

› أكدوا أن المعاهدة رسالة
للعالم عنوانها إعالء قيم
السالم والتسامح

المعاهدة ليست ضد أحد
وحـ ـ ــول الـ ـمـ ــزاعـ ــم بـ ـ ــأنّ الـ ـمـ ـع ــاه ــدة م ــوج ـه ــة ضــد
إي ــران ،أوضــح معاليه أن قــرار اإلمــارات
أنور قرقاش
ف ــي تــوق ـيــع ال ـس ــالم ق ــرار س ـي ــادي ،وإذا تـحــركـنــا م ــن الـبـعــد
اإلمــاراتــي ،فالقرار يتعلق بالصراع العربي اإلسرائيلي ،فهو بكل
األح ــوال لـيــس مــوجـهــاً ضــد إي ــران ،ولــديـنــا عــالقــة صعبة ومعقدة
مــع إي ــران ،فيها جــوانــب إيجابية وسلبية ،وإدارة هــذه العالقات
يجب أن يكون من خالل عدم التصعيد واحترام السيادة واعتماد
الحوار والدبلوماسية.
وح ـ ــول ت ـص ــري ــح وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـب ـح ــري ـن ــي ال ـش ـي ــخ راش ـ ــد بــن
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
تـتـحــرك فــي ف ــراغ ،بــل فــي مـحـيــط عــربــي تــاريـخــي وإقـلـيـمــي ،ومــن
ه ــذا ال ـب ـعــد م ـســانــدة ال ـمــوقــف ال ـس ـيــاســي لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي،
ومن المهم جداً أن نختلف مع هذا الموقف حين نرى أنه يقود
إلــى طــريــق م ـســدود ،وال يـمـكــن أن نلحقها بـشـكــل أعـمــى ،اعتقد
نـحــن نـعـيــش فــي مـنـطـقــة مـلـتـهـبــة ،بــالـتــالــي الــرســائــل أي ـضــاً لـلــدول
اإلقليمية بــأن المعاهدة ليست موجهة ضــد أحــد ،إنما بمصالح
دولة اإلمــارات ،نريد أن نكون العباً دولياً ،على غرار نمور آسيا،
اقـتـصــاديــاً وتـكـنــولــوجـيــاً ،نــريــد أن نـكــون مــركــزاً دولـيــاً فــي االقـتـصــاد
واالستثمار والمصارف ،وأن نبني مجتمعاً قائماً على التسامح».

سهيل المزروعي

دبي-البيان
أكد وزراء ،أن توقيع معاهدة السالم بين اإلمارات وإسرائيل،
يبعث بــرســالــة للعالم عنوانها إعــالء قيم الـســالم والتسامح،
م ـش ـي ــري ــن إل ـ ــى أن صـ ــاحـ ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد بـ ــن زايـ ــد
آل ن ـه ـي ــان ،ولـ ــي ع ـه ــد أب ــوظ ـب ــي ن ــائ ــب ال ـق ــائ ــد األع ـل ــى ل ـل ـقــوات
المسلحة ،صانع التاريخ والسالم.
وق ـ ــال م ـع ــال ــي س ـه ـي ــل ال ـ ـمـ ــزروعـ ــي ،وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة وال ـب ـن ـي ــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة ،خـ ــالل ل ـق ــاء ل ـم ـعــال ـيــه م ــع ت ـل ـف ــزي ــون أب ــوظ ـب ــي« :إن
الـجـمـيــع يـعـلــم أن صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد ب ــن زاي ــد آل
ن ـه ـيــان ،بـنــى مـصــداقـيــة عــالـيــة ل ــإم ــارات ،م ــؤك ــداً أن اإلمـ ــارات
تـتـمـيــز ب ــأن لــدي ـهــا ش ـفــاف ـيــة ف ــي ال ـط ــرح ،وأن ش ـعــب اإلم ـ ــارات
يتأمل خيراً في هذه الخطوة ،ونحن على ثقة أن ذلك ستتلوه
خطوات لنهج االنفتاح والتعايش في المنطقة».

عمر العلماء

مــن جــانـبــه ،قــال مـعــالــي عمر
س ـل ـطــان ال ـع ـل ـم ــاء ،وزيـ ــر ال ــدول ــة
ل ـلــذكــاء االص ـط ـنــاعــي واالق ـت ـصــاد
ال ــرق ـم ــي وت ـط ـب ـي ـقــات ال ـع ـمــل عــن
ُب ـع ــد ،ف ــي ت ــدوي ـن ــة ع ـب ــر ح ـســابــه
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»« :ي ـ ــوم ت ــاري ـخ ــي..
أ حمد بالهول
جـ ـه ــود اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ..وم ـس ـت ـق ـبــل
أكـثــر إشــراقــاً وأم ـال ً وســالمــاً# ..مـحـمــد_بــن_زايــد صــانــع الـتــاريــخ
والسالم# ..عبدالله_بن_زايد موثق األمل والسالم».

يوم تاريخي
وفي تدوينة لمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول
ال ـف ــالس ــي ،وزيـ ــر دولـ ــة ل ــري ــادة األع ـم ــال وال ـم ـش ــاري ــع الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة ،عـبــر حـســابــه عـلــى «تــويـتــر» ،مـعـقـبــاً عـلــى توقيع
الـمـعــاهــدة ،قــال مـعــالـيــه« :ي ــومٌ تــاريـخــي وإنـجــاز ُيـشـكــل عــالمـ ًـة
ف ــارق ــة م ــن أج ــل مـسـتـقـبــل مُ ـش ــرق# ..اإلم ـ ــارات واح ــة س ــالم،
ت ـب ـع ــث ب ــرس ــال ــة ل ـل ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ع ـن ــوان ـه ــا إع ـ ــالء ق ـي ــم ال ـس ــالم
والتسامح».

عمر غباش يدعو السلطة الفلسطينية إلى
استغالل وقف الضم للحوار مع إسرائيل
دبي-اليازيةالبدواوي،وكاالت
دعا عمر سيف غباش ،مساعد وزير الخارجية والتعاون
الــدولــي لـلـشــؤون الـثـقــافـيــة ،الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إلــى
استغالل وقــف الضم للعودة إلــى الـحــوار مع إسرائيل،
م ــؤك ــداً أن ال ـت ــواص ــل الـ ــذي ت ـع ــززه م ـعــاهــدة ال ـس ــالم بـيــن
اإلمـ ـ ـ ــارات وإسـ ــرائـ ـيـ ــل مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـس ــاع ــد ول ـي ــس أن
تعرقل القضية الفلسطينية ،مشدداً أن اإلمارات تحاول
دفع أجندة للتواصل والمشاركة والحوار والتسامح.
ون ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «ت ــاي ـم ــز أوف إس ــرائـ ـي ــل» ع ــن غ ـبــاش
القول ،إن «الفلسطينيين بحاجة إلى الرغبة في مساعدة
أنـفـسـهــم أي ـض ـ ًـا ،ورب ـمــا ب ــدالً مــن اس ـت ـخــدام االن ـت ـقــادات،
ال ـن ـظ ــر فـ ــي الـ ــواقـ ــع إل ـ ــى مـ ــا نـ ـحـ ــاول ال ـق ـي ــام ب ـ ــه» .وق ـ ــال:
«بالنظر إلى ما تمكنا من تحقيقه ،نشجع الفلسطينيين
عـلــى الـتــواصــل مــع اإلســرائـيـلـيـيــن والـسـلـطــات األمــريـكـيــة،
ً
وإعادة التفكير فيما قد يكون
ممكنا».
م ــن جـهـتـهــا ،نـقـلــت صـحـيـفــة «ف ــوك ــس ن ـي ــوز» تـصــريـحــات
غ ـب ــاش ال ـ ــذي أكـ ــد أن إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ــري ـك ــي دون ــال ــد
ً
ً
تقدما
ترامب أحرزت
ملحوظا في التوسط في معاهدات

الـ ـس ــالم ال ـت ــي ت ـه ــدف ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـع ــالق ــات ب ـي ــن إس ــرائ ـي ــل
ودول الـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط األخـ ـ ـ ــرى .ج ـ ــاء ح ــدي ــث غ ـب ــاش
خ ــالل اس ـت ـضــاف ـتــه ف ــي ب ــرن ــام ــج «س ـب ـي ـشــل ريـ ـب ــورت» أول
من أمس ،حيث حاوره المذيع بريت باير بقناة «فوكس
نـيــوز» اإلخ ـبــاريــة ،مــؤكــداً أهـمـيــة اإلن ـجــاز الـتــاريـخــي حتى
بــالـنـسـبــة ل ـمــواط ـنــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،ق ــائ ـالً« :إن ــه إن ـجــاز
رائ ــع وي ــأت ــي ف ــي س ـيــاق خ ــاص مـهــم لـلـغــايــة ،إذ إن ـنــا فــي
دولــة اإلم ــارات نـحــاول دفــع أجـنــدة للتواصل والمشاركة
والحوار والتسامح».
وأوض ـ ـ ـ ــح غ ـ ـبـ ــاش أن «م ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ال ـ ـس ـ ــالم اإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــة
اإلســرائـيـلـيــة تــأتــي فــي أعـقــاب اإلره ــاب الــذي أحــدثــه
ت ـن ـظ ـي ــم داع ـ ـ ــش ف ـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـح ـ ــاء ال ـم ـن ـط ـق ــة»
مـ ــوضـ ـحـ ـ ًـا أن اإلدارة األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة س ـ ــاع ـ ــدت فــي
تــوصــل اإلم ــارات إلــى الـســالم مــع اإلســرائـيـلـيـيــن،
لـيـكــون الـســالم األول بـيــن دولــة عــربـيــة وإســرائـيــل
خ ــالل  26ع ــام ـ ًـا ،وه ــو بـحــد ذات ــه إنـجــاز
رائـ ـ ــع لـ ـ ـ ــإدارة والـ ـشـ ـع ــب األم ــري ـك ــي
وباعتقادي نحن ممتنون لحدوث
ذلك.
عمر سيف غباش

وتوقع غباش أن يتخذ الفلسطينيون في نهاية المطاف
ً
خـطــوات أكبر نحو التوصل التـفــاق.
مضيفا« :لقد أرهــق
ً
ال ـص ــراع ال ــذي ك ــان م ــوج ــوداً م ـنــذ ك ـنــت ط ـف ـال الـمـنـطـقــة،
لذلك فإن حديثنا يدور عن عقود من الزمن ،إننا نرغب
حـقـ ًـا فــي االنـتـقــال إلــى مرحلة يمكننا فيها حــل الـنــزاعــات
عبر التعاون والمناقشة والتواصل مع بعضنا البعض،
بدالً من اللجوء إلى العنف والصراعات».
وأع ـ ــرب م ـس ــاع ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي
للشؤون الثقافية ،عن اعتقاده بحدوث تغييرات هيكلية
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـ ـ  20األخ ـي ــرة ،السـيـمــا بـيــن دول
مجلس الـتـعــاون الـخـلـيـجــي ،وربـمــا لــم تـكــن الـقـيــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـلــى دراي ـ ــة كــام ـلــة ب ـه ــذه الـتـغـيـيــرات
الهيكلية ،ومــع مــرور الــوقــت ،هنالك اعتقاد بأنه
سيأتي الفلسطينيون لطاولة الحوار ،لذلك وكما
أكد غباش «من الضروري أن ينتهزوا هذه الفرصة
إلعـ ــادة االن ـخ ــراط ف ــي عـمـلـيــة ال ـس ــالم ،وأن
ً
جميعا نقف معهم بشأن
يتذكروا بأننا
حل الدولتين ،ونحن متفائلون جداً
بأنهم سيفعلون ذلك».

النا نسيبة :توقيع معاهدة السام لحظة تفاؤل في المنطقة
دبي-البيان
أك ــدت الـمـنــدوبــة الــدائ ـمــة لــدولــة اإلمـ ــارات ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة ،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 تــاريـخــي على مـعــاهــدة بين اإلم ــارات وإســرائـيــل
وتحت إشراف الواليات المتحدة.

رد إيجابي
وأض ــاف ــت« :أعـتـقــد أن ــه ال يـنـبـغــي لـنــا أن نـقـلــل مــن الـتــأكـيــد عـلــى مــدى
أه ـم ـي ــة ذل ـ ــك ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة ع ـن ــدم ــا تـ ـق ــرر قـ ــوتـ ــان اق ـت ـص ــادي ـت ــان
ديـنــامـيـكـيـتــان م ـثــل اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى م ـعــاهــدة ســالم
والعمل والتعاون من أجل تحسين الفرص واألمل في المنطقة».
وتابعت« :أعتقد أن هذه لحظة تفاؤل وأعتقد أنها لحظة مشتركة
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› سياسة الكرسي الشاغر
لم تحقق هذا النوع من
مكاسب السالم

فــي جميع أنـحــاء المنطقة .كــان رد الـفـعــل اإلقـلـيـمــي مـثـيـ ًرا لالهتمام.
لـقــد كــان إيـجــابـيــا بـشـكــل ع ــام» .واسـتـطــردت« :رد الـفـعــل الــدولــي كــان
إي ـجــاب ـيــاً عـلــى تــوقـيــع ال ـس ــالم ..فــاألم ـيــن ال ـع ــام لــأمــم الـمـتـحــدة رحــب
بالمعاهدة ..الجميع اعتبرها خطوة تغيير لتعزيز ديناميكية جديدة
للمنطقة ..ديناميكية األمــل والـتـفــاؤل ..لــذلــك يسعدني أن أكــون هنا
ألشهد هذا التوقيع المهم».
وأردفـ ـ ــت« :هـ ــذا قـ ــرار س ـي ــادي لـ ــإمـ ــارات ..وب ــال ـط ـب ــع ،إن ـه ــا تـعـتــرف
بحقيقة أن إســرائـيــل جــزء مــن منطقتنا ولـهــا دور تـلـعـبــه ،إلــى جــانــب
الواليات المتحدة والجهات الفاعلة األخرى في الحفاظ على السالم
واألم ــن اإلقـلـيـمـيـيــن» .ومـضــت بــالـقــول« :لـقــد أكــدنــا فــي الــوقــت نفسه
م ــرات عــديــدة عـلــى م ــدى عـقــود الـتــزامـنــا طــويــل األم ــد بــالـحــل الـسـلـمــي
ل ـل ـصــراع الـفـلـسـطـيـنــي اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى أس ــاس ح ــل الــدول ـت ـيــن ،وعـلــى
أســاس ق ــرارات األمــم المتحدة ،وعـلــى أســاس اإلجـمــاع الــدولــي .وهــذا
فــي نـهــايــة الـمـطــاف يـجــب أن يـجــري عـبــر الـتـفــاوض بـيــن الفلسطينيين
واإلسرائيليين» .واستدركت« :لكني أعتقد أن سياسة الكرسي الشاغر
لــم تحقق هــذا الـنــوع مــن مكاسب الـســالم 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
وأردفــت« :اتخاذ هــذه الخطوة الجريئة إقــرار بأننا يمكن أن نكون
شــريـكــاً لـلـســالم واألم ــن مــع الــواليــات الـمـتـحــدة ،ومــع اآلخــريــن في
الـمـنـطـقــة ،وف ــي نـفــس الــوقــت نـحــافــظ عـلــى الـتــزامـنــا الــراســخ بحل
الــدولـتـيــن» .وأعــربــت نسيبة عــن اعـتـقــادهــا بــأن الـفــرص 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.
وخـتـمــت نـسـيـبــة بــالـقــول ،إن الـمـعــاهــدة مـطــروحــة مـنــذ سـنــوات
وأن هـنــاك تـحــديــات مـشـتــركــة فــي الـمـنـطـقــة يـنـبـغــي الـتـصــدي لـهــا،
م ـش ـيــرة إل ــى اع ـت ـق ــاده ــا ب ــأن م ـع ــاه ــدة ال ـس ــالم سـتـشـكــل ج ـ ــزءاً مــن
هندسة عملية األمن في المنطقة.
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دبلوماسيون ومحللون إسرائيليون لـ«

»:

محمد بن زايد

قائد حكيم شجاع ورجل سالم

عبدالله بن زايد وترامب ونتانياهو والزياني خالل التوقيع | أ.ف.ب

الناطق باسم نتانياهو لإلعالم العربي :معاهدة السالم ستعزز أمن المنطقة وازدهارها
دبي–وفاءالسويدي
أكد عدد من الدبلوماسيين والمحللين اإلسرائيليين في تصريحات
خـ ّ
ـص ــوا ب ـهــا «ال ـب ـي ــان» ،أه ـم ـيــة تــوق ـيــع م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام ب ـيــن دول ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة ودولـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل ،إذ اعـ ـتـ ـب ــروا ه ــذه
ال ـمـعــاهــدة فــرصــة نــوعـيــة لـلـتـعــايــش ب ـســام ف ــي الـمـنـطـقــة ،وأك ــدوا
عـلــى تـمـيــز إن ـجــازات اإلم ــارات الـمـسـتـمــرة فــي نـشــر الـســام والـمـحـبــة
بين شعوب المنطقة ،مشيدين بدور ورؤى صاحب السمو الشيخ
مـحـمــد بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،ول ــي عـهــد أبــوظـبــي نــائــب الـقــائــد األعـلــى
ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة ،ووصـ ـف ــوا س ـم ــوه ب ــال ـق ــائ ــد ال ـش ـج ــاع وال ــراع ــي
للسام.
وفــي الـسـيــاق ،أوضــح أوفـيــر جـنــدلـمــان ،الـمـتـحــدث بــاســم رئيس
ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين نتانياهو لــإعــام الـعــربــي ،أن معاهدة
ال ـســام الـتــاريـخـيــة بـيــن اإلمـ ــارات وإســرائ ـيــل ،تـفـتــح صـفـحــة جــديــدة
لـيــس ف ــي ت ــاري ــخ ال ـعــاقــات الـعــربـيــة اإلســرائـيـلـيــة فـحـســب ب ــل أيـضــاً
فــي الـتــاريــخ والــواقــع اإلقـلـيـمــي ،وأض ــاف« :نـحــن عـلــى أعـتــاب حقبة
جــديــدة سـتـتـســم بــأجــواء الـســام والـتـعــايــش والـتـعــاون واالزده ــار،
ما يصب في مصلحة شعبينا ومصالح شعوب المنطقة جمعاء،
ودول ــة إســرائ ـيــل تـقــدر وتـثـمــن عــال ـيــاً ،ال ــدور ال ـق ـيــادي وال ــرائ ــد الــذي
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».
وت ــاب ــع ج ـن ــدل ـم ــان« :ن ـت ـط ـل ــع إلـ ــى إق ــام ــة ع ــاق ــات س ـل ـم ـيــة داف ـئ ــة
وواسعة النطاق بين البلدين ،فمن المقرر أن تشمل التعاون في
العديد من المجاالت وعلى رأسها العاقات االقتصادية واإلنسانية
الـمـتـنــوعــة .نــريــد أن نـتـعــرف إلـيـكــم وأن تـتـعــرفــوا إلـيـنــا .نـحــن جـيــران
وأبناء عمومة ،وآن األوان للتقارب وللعمل المشترك».
وخـ ـ ـت ـ ــم« :إن ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـع ــاه ــدة
س ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــزز الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــام واألمـ ـ ـ ـ ـ ــن
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـي ـ ـي ـ ــن ،ونـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــل أن
الـ ـقـ ـيـ ــادة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ال ـت ــي
فـ ـ ــوتـ ـ ــت ال ـ ـ ـف ـ ـ ــرص الـ ـسـ ــابـ ـقـ ــة
ل ـ ـص ـ ـن ـ ــع الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ورفـ ـ ـض ـ ــت
ج ـ ـم ـ ـي ـ ــع دع ـ ـ ــواتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ودع ـ ـ ـ ـ ــوة
ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي الس ـت ـئ ـن ــاف
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة،
أ وفير جندلمان

مائير كوهين

موشيه لينغير

ستنتهز أخيراً هذه الفرصة».

يوم تاريخي
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال مــائ ـيــر كــوه ـيــن ،ص ـحــافــي ودب ـلــومــاســي إســرائـيـلــي
س ــاب ــق :إن «هـ ــذا ال ـي ــوم الـ ــذي ش ـه ــد ت ــوق ـي ــع م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام بـيــن
اإلمارات وإسرائيل ،هو يوم تاريخي بحق ،ولطالما سعت إسرائيل
منذ تأسيسها ،لتحقيق السام مع كافة الــدول العربية .إن دولة
اإلم ـ ــارات دولـ ــة مـحـبــة وسـ ــام وأخ ـ ــوة ،وأك ـب ــر ب ــره ــان ه ــو الـتــوقـيــع
عـلــى مـعــاهــدة س ــام شــامــل مــع إس ــرائ ـي ــل ..ويــأتــي ه ــذا وس ــط آمــال
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 اإلمــارات هي دولــة محورية وتعتبر قوة
إقليمية مهمة ،وسيدفع ذلــك الــواقــع ،وفــي ظــل معاهدة السام
بـيــن بـلــديـنــا ،إل ــى ال ـت ـعــاون ال ـفــاعــل والـمـثـمــر لـمــا فـيــه صــالــح بـلــديـنــا
مـعــاً والـمـنـطـقــة عـمــومــاً ،وذل ــك فــي الـمـجــال االقـتـصــادي والـتـجــاري
والسياحي واألمني ،مع التركيز أكثر على أمن واستقرار المنطقة،
حيث إنه ،ومع تضاؤل الدور األمريكي في المنطقة ال بد بأن يكون
ه ـنــاك تـحــالــف لـتـعــزيــز أم ــن واس ـت ـقــرار الـمـنـطـقــة ،وسـيـكــون تـحــالـفــاً
مـهـمــاً مــن الـنــاحـيــة األمـنـيــة ،ولـيــس هـنــاك شــك ب ــأن اإلم ــارات تـقــوم
بــدور كبير على صعيد جـهــود ومـبــادرات نشر وتعميم الـســام في
المنطقة والعالم ،وهو ما يعزز األمن والتعايش ..وهو ما سيفيد
ويــرفــد مـســاعــي إســرائـيــل الـتــي تـتـطـلــع إل ــى الـســام الـمـثـمــر والـفــاعــل
مــع الفلسطينيين ،أن تـكــون لـهــم دولــة مـجــاورة متماسكة تعيش
ب ـســام بـجــانــب إس ــرائ ـي ــل ،ونـتـطـلــع لـتـحـقـيــق ه ــذا ال ـغ ــرض ،إل ــى أن
يلبي الجانب الفلسطيني النداءات ويعود إلى طاولة المفاوضات».

دور مهم
وأكــد كوهين على الــدور المهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن
زاي ــد آل ن ـه ـيــان ،ول ــي عـهــد أب ــو ظ ـبــي ،نــائــب ال ـقــائــد األع ـل ــى لـلـقــوات

الـمـسـلـحــة ،وق ــال عــن سـمــوه« :قــائــد شـجــاع هـمــه الـســام وتحقيق
الخير واألمن للبشرية جمعاء ،وهو يؤمن أن السام خيار صائب
وخ ــاق ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة شـعـبــه وب ـل ــده وي ــدع ــم أم ــن الـمـنـطـقــة،
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
والـفـكــر والـمـمــارســة ،إذ تـجـســدان مـعــاً نـمــوذجــاً لــاعـتــدال الــديـنــي،
وكــذلــك نـمــوذجــاً خــاقــاً ورادع ــاً فــي مــواجـهــة الـتـطــرف ال ــذي تـصــدره
وتتصدره إيران وتركيا وقطر».
وخـتــم« :نـحــن نـقــدر ونشيد بجهود صــاحــب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،واهتمامه بترسيخ األخوة اإلنسانية
والتعايش بين األدي ــان ،ال سيما أن هـنــاك رغـبــة عند شعوب
ال ـم ـن ـط ـق ــة فـ ــي أن ت ـع ـي ــش فـ ــي ت ـس ــام ــح وسـ ـ ــام ومـ ـحـ ـب ــة .إن
معاهدة السام بين بلدينا ستنعكس خيراً على الجميع ،إذ
ستشمل مـجــاالت عــديــدة ،منها الـتـبــادل السياحي والــرحــات
ال ـج ــوي ــة ،إض ــاف ــة لـلـسـيــاحــة ،وس ـتــوفــر ق ــدرة الـمـسـلـمـيــن عـلــى
زي ــارة الـمـسـجــد األق ـصــى لـلـصــاة فـيــه ،وه ــو يـعــد إن ـج ــازاً كـبـيــراً
لدولة اإلمارات».

الماضي والمستقبل
وم ــن جـهـتــه ،أك ــد مــوشـيــه لـيـنـغـيــر ،أس ـت ــاذ ال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة فــي
جــامـعــة ب ــار إي ــان ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،أه ـمـيــة م ـعــاهــدة ال ـس ــام ،وق ــال:
«أعتقد أن توقيع معاهدة السام بين اإلمــارات وإسرائيل ،لحظة
وخـطــوة تــاريـخـيــة مـهـمــة بــالـنـسـبــة لمستقبل وواق ــع مـنـطـقــة الـشــرق
األوسط .وآمل أن تتبع معاهدة السام هذه عاقات نوعية وعميقة
التأثير اإليـجــابــي بين بلدينا ،وأن يـطــال خيرها الشعبين مـعــاً على
كــافــة الـصـعــد .كـمــا يمكن لـهــذا الـحــدث الـتــاريـخــي أن يشكل قــاعــدة
لــانـطــاق نـحــو ح ــوار حـقـيـقــي بـيــن الـثـقــافـتـيــن اإلســامـيــة والـيـهــوديــة
والــذي لم نعد نسمع عنه منذ  20عاماً .هناك فرص ثرية ونوعية
الستثمار حـيــوي وفــاعــل لـطــاقــات وآفــاق مــا تتيحه وتــوفــره معاهدة
الـســام بـيــن بـلــديـنــا ،فــي عــدد مــن الـمـجــاالت االقـتـصــاديــة والعلمية
والسياحية والتكنولوجية .كما أنها ستوفر الخير العميم واآلمن،
للمنطقة ولـلـعــالــم أج ـمــع» .وتــابــع« :يـســود جــو مــن الـحـمــاســة هنا
فــي إســرائـيــل لــآفــاق والـفــوائــد الـتــي ستعم بفضل مـعــاهــدة الـســام
بين بلدينا ،حيث يرغب الكثير بــزيــارة اإلم ــارات ،وأظــن أن العقود
المقبلة ستشهد بناء عاقات حقيقية وثيقة بيننا .وأعتقد أن دوالً
عــربـيــة أخ ــرى سـتـسـيــر عـلــى الـطــريــق ذات ـه ــا ،وذل ــك فـيـمــا سـتـتـعــرض
المطامع اإليرانية لضربة قوية جراء هذا اإلنجاز العظيم».

وزير االستخبارات اإلسرائيلي :نشكّ ل تحالفاً ضد التطرف
واشنطن-وكاالت
أكــد وزيــر االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلــي ،إيـلــي كــوهـيــن ،على
أهـمـيــة مـعــاهــدة الـســام اإلمــارات ـيــة اإلســرائـيـلـيــة فــي دعــم
اسـتـقــرار الـمـنـطـقــة ،مـشـيـ ًرا إلــى أنـهــا بـمـثــابــة تـحــالــف ضد
اإلرهـ ــاب وال ـت ـط ــرف ،وس ـت ـعــزز ال ـت ـعــاون ض ــد الـتـهــديــدات
المشتركة.
وأضاف كوهين ،خال لقاء مع «سكاي نيوز عربية»،
أن إسرائيل تتطلع لمشاركة إمكانياتها في مجاالت عدة
مــع اإلم ــارات .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».
وأك ــد عـلــى ال ـفــوائــد الـمـهـمــة ال ـتــي سـتـجـنـيـهــا إســرائـيــل
واإلمـ ـ ـ ــارات م ــن ال ـم ـع ــاه ــدة ،ق ــائـ ـاً« :س ـن ـج ـلــب االزده ـ ــار
لمواطني بلدينا .إسرائيل رائدة في العديد من المجاالت
ك ــاألم ــن ال ـس ـي ـبــرانــي وال ــزراع ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ونـحــن
نسعى إلــى تـشــارك معارفنا وقــدراتـنــا مــع صديق
كاإلمارات».

اختراق دبلوماسي
من جهته أكد السفير األمريكي في إسرائيل،
ديـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــد ف ـ ـ ــري ـ ـ ــدم ـ ـ ــان ،أمـ ـ ـ ـ ــس أن اخـ ـ ـت ـ ــراق ـ ــات
دب ـلــومــاس ـيــة م ـه ـمــة س ـت ـحــدث بـشــأن
السام.
وقـ ـ ــال فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع
قـ ـنـ ــاة «ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة» ،ت ــزام ـن ــاً
م ــع تــوقـيــع إيلي كوهين

ال ـم ـعــاهــدة ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ـيــن ك ــل م ــن اإلمـ ـ ــارات والـبـحــريــن
مــع إسرائيل فــي البيت األبـيــض ،إن هــذه الخطوة تمثل
«فــرصــة كـبـيــرة للتغيير نـحــو األف ـضــل ،وفــرصــة ال يمكن
وص ـف ـهــا ل ـل ـش ـعــوب ال ـث ــاث ــة» ،خ ــاص ــة أن ــه ي ـت ـيــح ل ــأدي ــان
المختلفة االلتقاء مع بعضها.
وزاد أن ه ـن ــاك دوالً أخـ ــرى ت ــري ــد ال ـس ــام،
واألم ــر لــن يـقـتـصــر عـلــى اإلمـ ــارات والـبـحــريــن،
حـيــث سـنــرى فــي الـشــرق األوس ــط الـمــزيــد من
السام والتعاون.
وأفــاد بــأنــه تــابــع اجتماعات وزراء خارجية
ج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ومـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــرأه م ـنــه
بأنهم يحترمون القضية الفلسطينية ،ولكنهم
يـتــوقـعــون مــن الفلسطينيين أن يـتـحــركــوا باتجاه
الـ ـ ـسـ ـ ــام .وب ـ ـي ـ ــن أن أع ـ ـض ـ ــاء ال ـج ــام ـع ــة
ال ـع ــرب ـي ــة ي ـ ــدرك ـ ــون أن ـ ــه ح ـ ــان ال ــوق ــت
للتحرك نحو السام.
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صناعة مستقبل المنطقة
لحظة تاريخية شهدها البيت األبـيــض أمــس ،بتوقيع
مـعــاهــدة الـســام بـيــن اإلم ــارات وإســرائـيــل وكــذلــك بين
ال ـب ـح ــري ــن وإسـ ــرائـ ـيـ ــل ،وهـ ــي ل ـح ـظ ــة ت ـع ـب ــر بــال ـم ـن ـط ـقــة
إل ــى انـطــاقــة مـشــرقــة مــع تـشـكــل نـظــام إقـلـيـمــي جــديــد
يـحـكـمــه الـســام واالس ـت ـقــرار ،فــاالخـتــراق الــدبـلــومــاســي
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ال ـ ــذي ح ـق ـق ـتــه اإلم ـ ـ ــارات م ــن خـ ــال ه ــذه
ال ـم ـع ــاه ــدة ،ي ـح ـمــل لـلـمـنـطـقــة ول ـل ـع ــال ــم ،ب ــارق ــة أم ــل
وف ــرص ــة ازده ـ ــار ع ـظ ـي ـمــة ،ف ــي أش ــد األوق ـ ــات صـعــوبــة
تشهدها اإلنسانية.
معاهدة الـســام اإلمــاراتـيــة منذ إعانها ،كانت تحمل
محركات قــوة وعامات تحول فارقة ،لقضايا حيوية
كثيرة ،إقليمية ودولـيــة ،فهي نقطة انـطــاق لتوسيع
م ـج ـت ـم ــع ال ـت ـع ــاي ــش ال ـم ـح ــب لـ ـلـ ـس ــام ،الـ ـ ــذي ي ـسـ ّ
ـخــر
إمـكــانـيــاتــه لــارتـقــاء بـحـيــاة اإلن ـســان بـتـعــاون مـثـمــر بين
الجميع ولـصــالــح الجميع ،نــابــذاً الـصــراع ومعلياً قيم
الحوار واألخوة .وهي كذلك بشرت منذ البداية بعهد
جــديــد مــن االزده ــار للمنطقة بـتـعــاون بـيــن اقـتـصــاديــن
قويين ،إضافة إلى ما تفتحه من أبواب واسعة لتبادل
ثـقــافــي وعـلـمــي يــدعــم اإلن ـج ــاز فــي ال ـم ـجــاالت الـحـيــويــة
التي تامس االحتياجات البشرية ،وخصوصاً الصحة
والـتـكـنــولــوجـيــا وال ـف ـضــاء وال ـطــاقــة واالسـتـثـمــار واألم ــن
الغذائي.
ال ـف ــرص ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ال ـم ـع ــاه ــدة لـلـمـنـطـقــة
وش ـع ــوب ـه ــا ال ـت ــي س ـئ ـمــت الـ ـصـ ــراع ،أن ـه ــا ت ـع ـبــد م ـس ــاراً
ج ــدي ــداً انـتـظــرتــه الـمـنـطـقــة ع ـق ــوداً ،يـقــود نـحــو الـســام
الـحـقـيـقــي واالل ـت ـفــات إل ــى ال ـحــوار لـحـلــول مـخـتـلـفــة في
مواجهة التحديات ،إذ تقدم اإلمارات القدوة للجميع
في تعاملها اإليجابي مع مختلف القضايا والتحديات
بشراكة وتعاون تعمّ ثماره وخيره المنطقة بأسرها.
ه ـ ــذا الـ ـمـ ـس ــار ،ت ــؤك ــد ف ـي ــه اإلمـ ـ ـ ــارات أن ال ـت ـق ــدم فــي
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
األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة اس ـت ـجــابــة ل ـم ـحــور أس ــاس ــي فــي
المعاهدة مع اإلمارات.
مـ ــع رسـ ــالـ ــة الـ ـسـ ــام الـ ـت ــي ت ـق ــدم ـه ــا اإلمـ ـ ـ ــارات الـ ـي ــوم،
الفرصة مفتوحة أمــام جميع دول المنطقة ،للعبور
نحو مستقبل مشرق جديد ،رافعته السام والحوار
والـتـعــاون فــي مواجهة التحديات المشتركة وصناعة
الغد األفضل لجميع الشعوب.

رئيس الكنيست يلقي
كلمة بالعربية ويهنئ
اإلمارات والبحرين
أل ـق ــى رئ ـي ــس الـكـنـيـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي (ال ـب ــرل ـم ــان) ،يــاريــف
ل ـي ـف ـيــن ،أمـ ــس ك ـل ـمــة بــال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ه ـن ــأ ف ـي ـهــا دول ــة
اإلم ـ ـ ــارات ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع م ـع ــاه ــدة الـ ـس ــام م ــع إس ــرائ ـي ــل،
والـ ـبـ ـحـ ــريـ ــن عـ ـلـ ــى تـ ــوقـ ـيـ ــع إع ـ ـ ــان ت ــأي ـي ــد
السام مع إسرائيل.
وج ـ ـ ـ ـ ــاءت كـ ـلـ ـمـ ــة لـ ـيـ ـفـ ـيـ ــن ب ــالـ ـلـ ـغ ــة
العربية في خطوة نادرة من جانب
رئيس الكنيست اإلسرائيلي .وقال
لـيـفـيــن إن إســرائـيــل تـتـقــدم بالشكر
ياريف ليفين إل ـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة وال ـب ـحــريــن وشـعـبـهـمــا
عـلــى تــوقـيــع مـعــاهــدة الـســام الـتــاريـخـيــة .وتــابــع« :أبــوابـنــا
مـفـتــوحــة عـلــى مـصــراعـيـهــا أمــامـكــم لــزيــارة دول ــة إســرائـيــل
واألماكن المقدسة فيها».
وأضاف ليفين أن المعاهدة ستفتح أمامنا فرصة عظيمة
في العمل المشترك لمواطني دولنا ،من خالها نطور
الـعــاقــات الـتـجــاريــة وفــرص العمل والـمـشــاريــع العلمية
والتكنولوجية والزراعية .وشدد على أن الرحات الجوية
المباشرة ستعزز العاقات بين الطرفين ،وتتيح التعرف
على التراث والثقافة لكا الطرفين( .تل أبيب  -وكاالت)

غانتس للفلسطينيين:
حان وقت التفاوض
طــالــب وزي ــر ال ــدف ــاع اإلســرائـيـلــي بـيـنــي غــانـتــس ،أمــس،
بضرورة استئناف المحادثات مع الجانب الفلسطيني،
ً
قائا« :لقد حان الوقت لنجلس».
وتابع
وجــاءت تصريحات وزيــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي ،بالتزامن
مـ ــع مـ ــراسـ ــم ت ــوق ـي ــع مـ ـع ــاه ــدة ال ـ ـسـ ــام ب ـي ــن اإلم ـ ـ ــارات
وإســرائ ـيــل ،وإع ــان تــأيـيــد ال ـســام بين
الـ ـبـ ـح ــري ــن وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ،فـ ــي ال ـب ـي ــت
األب ـ ـي ـ ــض ب ــال ـع ــاص ـم ــة األم ــري ـك ـي ــة
واشنطن.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار غـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــس إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه
«يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب اس ـ ـ ـت ـ ـ ـئ ـ ـ ـنـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق
بيني غانتس األمـ ـ ـنـ ـ ــي الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي -
اإلسرائيلي».
وحـ ـ ــذر غ ــان ـت ــس مـ ــن أن ـ ــه «ف ـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي ال أرى
تــدهــوراً على الجبهة األمنية من جانب الفلسطينيين،
لـكــن فــي نـهــايــة األم ــر سـتـكــون ه ـنــاك قـشــة تـقـصــم ظهر
البعير»( .واشنطن  -وكاالت)
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رئيس مجلس إدارة بنك لئومي لـ«

»:

المعاهدة تطلق آفاق التعاون والشراكات االستراتيجية
دبي  -البيان
قـ ــال ال ــدك ـت ــور س ــام ــر حـ ــاج ي ـح ـي ــى رئ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة بـنــك
ل ـئــومــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وه ــو م ــن أصـ ــول عــرب ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة ،إن
مـعــاهــدة الـســالم بـيــن اإلم ــارات وإســرائـيــل تـفـتــح آف ــاق الـتـعــاون
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن خ ـص ــوص ــاً ف ــي ال ـت ـج ــارة وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وت ـب ــادل
الخبرات وإقــامــة الـشــراكــات االستراتيجية .وأضــاف أن البنك،
ال ــذي يـعـتـبــر األق ــدم فــي إســرائ ـيــل ،يـسـعــى إل ــى تـعــزيــز الـتـبــادل

التجاري والمصرفي بين البلدين وتوفير التسهيالت االئتمانية
للمستثمرين اإلسرائيليين الراغبين في االستثمار في اإلمارات
في مجاالت األسهم أو الودائع وغيرها .وقال إننا لمسنا رغبة
مــن قـبــل مـسـتـثـمــريــن ورج ــال األع ـمــال فــي إســرائـيــل لالستثمار
في اإلمــارات ،خصوصاً في دعم الشركات الناشئة في قطاع
الـتـكـنــولــوجـيــا مـثــل الــذكــاء االصـطـنــاعــي وب ـلــوك تـشـيــن وتحليل
البيانات.
وأض ـ ـ ــاف سـ ــامـ ــر ي ـح ـي ــى« :رافـ ـقـ ـنـ ــا  30مـ ــن رجـ ـ ــال األعـ ـمـ ــال

والمستثمرين في الــزيــارة الحالية لوفد البنك لدولة اإلمــارات
وكــانــت هـنــاك أع ــداد أكـبــر لــديـهــا الــرغـبــة فــي الـحـضــور كــذلــك،
ونخطط للعودة بعد حوالي شهرين من اآلن برفقة عدد أكبر
من رجال األعمال .ونعتقد أن تعزيز التبادل التجاري والمالي
سـيـعــزز مــن الـعــالقــة االسـتــراتـيـجـيــة بـيــن الـبـلــديــن ،مــوضـحــاً أن
الـبـنــك لــم يـقــم بـتـحــديــد حـجــم لـخـطــوط االئـتـمــان ال ــذي نـعـتــزم
توفيرها للمستثمرين إال أننا نؤكد أننا سنقوم برصد أي مبلغ
إلنجاح التجارة مع اإلمارات.

تحول استراتيجي
مادلين أولبرايتّ :
لتعزيز التنمية في المنطقة

دبي  -اليازية البدواوي
أش ــادت مــادلـيــن أول ـبــرايــت ،وزي ــرة الـخــارجـيــة األمــريـكـيــة الـســابـقــة،
وس ـت ـي ـف ــن هـ ــادلـ ــي م ـس ـت ـش ــار األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي الـ ـس ــاب ــق ،ب ـم ـع ــاه ــدة
ال ـس ــالم ب ـيــن دول ــة اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل .وأش ـ ــارا ف ــي م ـق ــال نـشــرتــه
صـحـيـفــة «بــولـيـتـيـكــو» الـمـخـتـصــة بــالـشــأن الـسـيــاســي الـعــالـمــي ،إلــى
أنّ المعاهدة يمكن أن تدفع دول الشرق األوســط لتحمل المزيد
م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة لـتـحــديــد مـسـتـقـبــل الـمـنـطـقــة .ول ـف ـتــت أول ـب ــراي ــت،
التي شغلت منصب وزيــرة الخارجية األمريكية مــن ،1997-2001
وهادلي الــذي عمل مستشاراً لأمن القومي من ،2005-2009
إل ـ ــى أن ف ــري ــق ع ـم ــل أم ــري ـك ـي ــاً ع ـم ــد ق ـب ــل  4س ـ ـنـ ــوات إلل ـق ــاء
نـظــرة مـتـجــددة وشــامـلــة عـلــى ال ـشــرق األوسـ ــط .لـيـخـلـصــا إلــى
أنـ ــه وإض ــاف ــة ل ـل ـم ـش ـكــالت ال ـع ــدي ــدة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،ف ـق ــد تــم
ت ـحــديــد «ب ــراع ــم خ ـض ــراء» واع ـ ــدة ،تـمـثـلــت ب ــوج ــود ط ـف ــرة فــي
نـشــاط ري ــادة األع ـمــال ،فـضـال ً عــن مـجـتـمــع مــدنــي أكـثــر
ن ـشــاطــاً ،وب ـعــض ق ــادة الـتـفـكـيــر الـمـسـتـقـبـلــي الــذيــن
بـ ــدأوا ب ـت ـصــور ال ـمــزيــد م ــن الــديـنــامـيـكـيــة واالن ـف ـتــاح
ال ـس ـيــاســي م ـس ـت ـق ـب ـالً .وح ــال ـي ــاً ،وم ــع اس ـت ـغــراق
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ف ــي خ ــوض ال ـص ـعــوبــات،
تستمر «البراعم الخضراء» في النضوج.
ول ـ ـف ـ ــت ال ـ ـم ـ ـق ـ ــال إلـ ــى
أنـ ـ ـ ــه م ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ت ـع ـل ـي ــق
مادلين أولبرايت

إســرائـيــل خـطــط ضــم أج ــزاء مــن الـضـفــة ،أصـبـحــت دول ــة اإلم ــارات
أول دولة خليجية تقرر إقامة معاهدة سالم مع إسرائيل .وخالل
األسبوع الماضي اتجهت البحرين أيضاً لتوقيع السالم.
وع ـبــر ال ـكــات ـبــان ع ــن اعـتـقــادهـمــا ب ــأن م ـعــاهــدات ال ـس ــالم سـتـفـيــد
الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة األخـ ــرى وال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .ك ـمــا ي ـجــب عـلــى
اإلدارة األمــريـكـيــة المقبلة ،تشجيع هــذه الـتـطــورات ،ولـكــن األهــم
يتمثل بحاجة دول الشرق األوسط للقيام بدور مركزي.

قرار تاريخي
ولفت الكاتبان المخضرمان والدبلوماسيان
الـســابـقــان فــي مـجــال الـسـيــاســة والـشــؤون
الـخــارجـيــة ،إلــى أن الـشــرق األوس ــط غني
بالموارد الطبيعية ورأس المال البشري،
وه ــي أم ــور ق ــد ش ـه ــدا عـلـيـهــا ف ــي زيــارات ـه ـمــا
للمنطقة خــالل سـنــوات خــدمـتـهـمــا في
الحكومة ،منوه ْين بأن ما ينقص
ال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ي ـك ـم ــن ب ـ ـ ــإدارة
فـ ـع ــال ــة وخـ ــاضـ ـعـ ــة ل ـل ـم ـس ــاءل ــة،
وه ــو م ــا يـجــب عـلــى أمــري ـكــا فـعــل
ك ــل م ــا ب ــوس ـع ـه ــا ل ــدع ـم ــه ،ف ـض ـال ً
عــن ض ــرورة الـتـكــامــل االقـتـصــادي
واالج ـت ـم ــاع ــي اإلق ـل ـي ـم ــي ،وي ـم ـكــن

تـحـقـيــق ذلــك عـبــر الـمـصــالـحــة الـعــربـيــة الـتــي تـسـمــح بـعــالقــة شاملة
ومثمرة مع إسرائيل.
ب ــدأت اتـفــاقـيــات ال ـســالم بـيــن إســرائ ـيــل وم ـصــر واألردن منذ
ع ـق ــود ب ــوع ــود ك ـب ـي ــرة ول ـك ـن ـهــا ف ـش ـلــت ب ـع ــد ذلـ ــك ف ــي ال ـت ـع ـمــق.
بيد أن معاهدة الـســالم المبرمة بين دولــة اإلمــارات وإسرائيل
وإعـ ــالن تــأيـيــد ال ـس ــالم بـيــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن وإس ــرائ ـي ــل ،تـنــص
عـ ـل ــى مـ ـشـ ــاريـ ــع م ـش ـت ــرك ــة ع ـبــر
جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات االجـتـمــاعـيــة
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــاً .وفـ ــي
ح ــال ح ــذو دول عــرب ـيــة أخ ــرى
ح ـ ــذوه ـ ــا وان ـ ـض ـ ـم ـ ــت ل ـت ــوس ـي ــع
ال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار ومـشــاريــع
الـ ـبـ ـن ــاء الـ ـتـ ـع ــاون ــي والـ ـتـ ـبـ ــادالت
ستيفن هادلي
الـشـعـبـيــة مــع إســرائ ـيــل ،يمكن
ال ـق ــول إن ال ـت ـكــامــل اإلق ـل ـي ـمــي ال ـن ــات ــج ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون م ـحــركــاً
للنمو االقتصادي وخلق فــرص العمل وتعزيز االزدهــار .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 ي ــؤدي إل ــى ت ـع ــاون ضـمـنــي بـيــن الـ ــدول ف ــي الـمـنـطـقــة إلنـهــاء
ال ـصــراعــات الـخـطـيــرة ،وتـعــزيــز اسـتـعــادة االس ـت ـقــرار الـتــي تشتد
الحاجة إليها.

خبيران :خريطة طريق لحل أزمات المنطقة
لندن  -عمر يوسف
أشاد خبيران سياسيان في بريطانيا ،بمعاهدة السالم بين
دول ــة اإلمـ ــارات وإســرائ ـيــل ،حـيــث تـتـيــح خـلــق مـنــاخ سـيــاســي
جــديــد وخــريـطــة طــريــق لحل
أزمات المنطقة.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــول د .وف ـ ـ ـي ـ ـ ــق
م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى ،ع ـ ـض ـ ــو ح ـ ــزب
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ـظـ ـ ـيـ ـ ــن ورئ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ـ ـ ـي ـ ـ ــة
البريطانية ،لــ«الـبـيــان» ،إن
ً
هــذه المعاهدة مهمة جدا
وفيق مصطفى
مــن الـنــاحـيــة االسـتــراتـيـجـيــة
ومن ناحية خلق مناخ سياسي جديد في الشرق األوسط

وال ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وه ــو أه ــم ت ـح ــرك س ـيــاســي م ـنــذ زي ــارة
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ال ــراح ــل أن ـ ــور الـ ـسـ ــادات إلـ ــى ال ـق ــدس.
وأك ـ ــد م ـص ـط ـفــى ح ــق اإلم ـ ـ ــارات ك ــدول ــة ذات سـ ـي ــادة فــي
القيام بتلك المعاهدة ،موضحاً أن اإلعالن عن المعاهدة
م ـفــاجــأة س ــارة لـبــريـطــانـيــا وأوروب ـ ــا .وف ــي مـلــف الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،اع ـت ـب ــر م ـص ـط ـف ــى ،أن ل ـل ـم ـعــاهــدة
إي ـجــاب ـيــات ك ـب ـيــرة ،ألن ـهــا س ـت ــؤدي لـحــل مـشــاكــل
المنطقة التي لن تحل بدون سالم ،معرباً عن
أمـلــه أن ت ــؤدي هــذه الـخـطــوة الـجــريـئــة والـقــويــة
إل ــى تـعـمـيــم ال ـس ــالم ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،ووضـ ــع حــد
للمتاجرة بالقضية الفلسطينية.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال الـ ـخـ ـبـ ـيـ ــر ف ــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ال ـ ـب ـ ــري ـ ـط ـ ــان ـ ــي ،عـ ـ ــادل
دروي ـ ـ ـ ـ ـ ــش ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ــان» ،إن

معاهدة السالم مهمة وستعزز من الدور السياسي لدولة
اإلمارات في المنطقة .وأكد درويش أن معاهدة السالم
ب ـي ــن اإلمـ ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل ت ــدع ــم ال ـج ـه ــود الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وم ـ ـح ـ ـب ـ ـطـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـطـ ــرفـ ـيـ ــن ومـ ـ ـ ــن ي ـ ـس ـ ـت ـ ـغ ـ ـلـ ــون الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـمــآرب شـخـصـيــة أو أيــديــولــوجـيــة ،كما
أن وجود عالقات اقتصادية متبادلة سيزيد من
نـفــوذ وقــوة دولــة اإلم ــارات فــي كــافــة المجاالت
السياسية ،حيث سيكون له تأثيرات ال تتحقق
عبر انتقادات من هم خارج المشهد ،متوقعاً
أن تـحــذو ع ــدد مــن ال ــدول الـعــربـيــة والـخـلـيـجـيــة
حذو دولــة اإلمــارات في التوصل إلى
معاهدات سالم مع إسرائيل.
عادل درويش

صحيفة أسترالية :تمهيد لبناء سياسات بعيدة المدى
دبي  -اليازية البدواوي
أش ــار كــولـيــن روبـنـشـتــايــن ،الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـمـجـلــس ال ـشــؤون
األسـتــرالـيــة والـيـهــوديــة عـبــر مـقــال رأي نـشــرتــه صـحـيـفــة «سـيــدنــي
مورننغ هيرالد» األسترالية إلــى أن المعاهدة التاريخية للسالم
ب ـيــن اإلم ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل ،وإعـ ــالن تــأي ـيــد ال ـس ــالم ب ـيــن الـبـحــريــن
وإس ــرائ ـي ــل ،ي ـع ــدّ ان ن ـمــوذجــاً ج ــدي ــداً «ل ـل ـســالم مـقــابــل ال ـســالم»
وااله ـت ـم ــام ــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـم ـع ــاه ــدات ال ـســاب ـقــة
ال ـت ــي لـ ــم ت ـخ ــرج مـ ــن إط ـ ــار «ال ـ ـسـ ــالم م ـق ــاب ــل األرض» .وي ـش ـيــر
روب ـن ـش ـت ــاي ــن إل ـ ــى أن الـ ـمـ ـع ــاه ــدة وإع ـ ـ ــالن الـ ـت ــأيـ ـي ــد ،نـ ـتـ ــاج ل ـكــل
م ــن ال ـف ــرص االق ـت ـص ــادي ــة وال ـ ــرؤى األم ـن ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة ،السـيـمــا
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـت ـهــديــد الـ ــذي ت ـت ـعــرض ل ــه دول الـمـنـطـقــة مــن
خ ــالل ال ـح ــروب والـمـيـلـيـشـيــات بــالــوكــالــة وال ـج ـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة
وط ـم ــوح ــات األس ـل ـح ــة ال ـن ــووي ــة .ف ـم ـنــذ ع ــام  ،1967ب ـنــى أج ـيــال

م ــن م ـف ــاوض ــي ال ـس ــالم ح ـيــات ـهــم الـمـهـنـيــة ع ـلــى أسـ ــاس م ـب ــدأ أن
ال ـق ـبــول ال ـعــربــي إلس ــرائ ـي ــل ال يـمـكــن أن ي ــأت ــي إال ب ـعــد أن يـعـقــد
الـفـلـسـطـيـنـيــون ال ـس ــالم م ــع إس ــرائ ـي ــل ،ب ـيــد أنّ ال ـت ـح ــوالت الـتــي
قامت بها دولــة اإلمــارات تطرح نهجاً جــديــداً من دون أن يكون
على حساب الفلسطينيين ،وذلك عبر تعزيز وإقامة العالقات
الــدب ـلــومــاس ـيــة الـعـلـنـيــة م ــع إس ــرائ ـي ــل كــوس ـي ـلــة أف ـض ــل لـتـسـهـيــل
صـنــع ال ـســالم اإلســرائـيـلــي الـفـلـسـطـيـنــي .كـمــا أنـهــا أوق ـفــت خطط
ال ـض ــم اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــن ج ــان ــب واحـ ــد ع ـل ــى م ـن ــاط ــق ف ــي الـضـفــة
الغربية ،وبالتالي خدمت مصالح الفلسطينيين بشكل أفضل
مــن خ ــالل الـمـســاعــدة عـلــى حـمــايــة ن ـمــوذج ال ـســالم الـقــائــم على
ح ــل ال ــدول ـت ـي ــن ب ـيــن إس ــرائ ـي ــل والـفـل ـسـطـيـنـيـيــن .ووصـ ــف كــولـيــن

روب ـن ـش ـتــايــن ،م ـعــاهــدة ال ـس ــالم اإلم ــارات ـي ــة م ــع إس ــرائ ـي ــل ،كـقـمــة
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.
ه ـن ــاك ك ــاف ــة األسـ ـبـ ــاب ل ــأم ــل أن ت ــدف ــع م ـع ــاه ــدات ال ـس ــالم
للمزيد من العالقات المفتوحة مع إسرائيل ،وتعزيز االستقرار
وتــوسـيــع الـتـعــاون فــي شــؤون الــدفــاع واالسـتـخـبــارات ،فـضـال ً عن
مجاالت التجارة واالستثمار والتنمية التكنولوجية المشتركة،
وال ننسى إمكان تكثيف الحوار بين الثقافات .في غضون ذلك،
يجب على معاهدة السالم إضعاف أي قوى تصمم على زعزعة
استقرار المنطقة.

مقال

دروس جديدة

س ـي ـت ــوق ــف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون أم ـ ـ ــام اآلل ـ ـي ـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فــي
التفاوض ،التي عملت عليها معاهدة السالم اإلماراتية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ف ـم ـنــذ قـ ــرار ال ـت ـق ـس ـيــم ج ــاء إل ــى الـمـنـطـقــة
عشرات الوسطاء ،وجرت مئات من جوالت التفاوض،
إال أن ك ــل ه ــذه األط ــروح ــات أث ـب ـتــت أن ـه ــا غ ـيــر مـجــديــة،
ولــم تحقق لـلـعــرب أو للفلسطينيين أي إنـجــاز سياسي
أو دبلوماسي ،إذاً كيف
نجحت معاهدة السالم
اإلمـ ــاراتـ ـيـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي اب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــار آلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاوض
واسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ــالص م ـك ـس ــب
ك ـب ـي ــر مـ ــن إسـ ــرائـ ـيـ ــل لــم
ت ـ ـقـ ــدم عـ ـل ــى م ـث ـل ــه م ـنــذ
بقلم :د .أيمن سمير
اتفاق كامب ديفيد؟
م ــا طــرح ـتــه دولـ ــة اإلم ـ ــارات م ــن خ ــالل م ـعــاهــدة ال ـســالم
نموذج للتفاوض يمكن أن يستفيد منه الفلسطينيون،
ويقوم هذا النموذج على مبدأ «خطوة مقابل خطوة»،
ب ـم ـع ـنــى ت ـن ـف ـيــذ م ــا ي ـت ــم االتـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ــه ب ــال ـت ــزام ــن ول ـيــس
ب ــال ـت ـت ــال ــي ،ح ـي ــث ت ـل ـت ــزم إس ــرائ ـي ــل ب ــوق ــف ض ــم األراض ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ـقــابــل ب ـن ــاء ع ــالق ــات طـبـيـعـيــة م ــع دول ــة
اإلم ــارات ،وهــو مـعـيــار وإط ــار وآلـيــة يمكن تطبيقها على
باقي القضايا العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين،
كما أن هــذه اآللية من التفاوض وتنفيذ ما يتم االتفاق
ع ـل ـيــه ت ـس ـمــح ألول م ــرة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ب ــإي ـج ــاد مـســاحــة
مــن الـثـقــة مــن خــالل االل ـتــزام الـمـتـبــادل ،وبـعــدهــا يمكن
االنـتـقــال للخطوة الـثــانـيــة والـثــالـثــة وهـكــذا حـتــى حــل كل
الخالفات والقضايا العالقة.
ن ـج ـحــت دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات ب ـخ ـطــوة واح ـ ــدة ف ــي تـحـقـيــق
م ـكــاســب ك ـب ـيــرة ل ـل ـعــرب والـفـلـسـطـيـنـيـيــن أول ـه ــا وقــف
ال ـ ـض ـ ــم ،ل ـك ـن ـه ــا أي ـ ـض ـ ــاً أكـ ـ ـ ــدت ل ــإس ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ـي ــن ق ـب ــل
حكومتهم وأحزابهم أن لــدى العرب والفلسطينيين
نــوايــا صــادقــة لـلـســالم والـتـعــايــش الـمـشـتــرك ،وأثبتت
اإلم ــارات لـلــواليــات الـمـتـحــدة واالتـحــاد األوروب ــي وكــل
ال ـعــالــم أنّ ه ـن ــاك ف ــرص ــة ل ـل ـشــراكــة وتـحـقـيــق ال ـســالم
وب ـ ـنـ ــاء ال ـم ـن ـط ـق ــة ع ـل ــى أس ـ ــس مـ ــن الـ ـتـ ـعـ ــاون ول ـي ــس
التشاحن والحروب ،وهو ما يمكن تفعيله وتطبيقه
بين إسرائيل وباقي الدول العربية ،فإسرائيل وقعت
مــن قـبــل مــع مـصــر اتـفــاق كــامــب ديـفـيــد ،ومــع األردن
اتـفــاق وادي عــربــة ،ومــع اإلم ــارات مـعــاهــدة الـســالم،
وإعــالن تأييد السالم بين إسرائيل والبحرين ،ولهذا
يمكن إطــالق «آلية جديدة» من التفاوض تقوم على
مـبــدأ  19مقابل  ،19بمعنى  19دولــة عربية الـتــي لم
ت ــوق ــع ب ـع ــد م ـع ــاه ــدة سـ ــالم م ــع إس ــرائ ـي ــل م ـق ــاب ــل 19
خـطــوة إســرائـيـلـيــة يـتـحـقــق مــن خــاللـهــا حــل الــدولـتـيــن
واسـتــرجــاع كــل الـحـقــوق الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وهــو مــا يـ ّ
ـوفــر
فرصة للعواصم العربية للتنسيق فيما بينها ،بحيث
يكون تفاوض كل دولة عربية مع إسرائيل يقوم على
محور أو قضية عالقة بين تل أبيب والفلسطينيين،
وه ـ ــو ن ـه ــج وآلـ ـيـ ــة جـ ــديـ ــدة لـ ــم ت ـخ ـت ـب ــر ق ـب ــل م ـع ــاه ــدة
السالم اإلماراتية اإلسرائيلية.

«نيويوركتايمز»:تحالف
األمل ضد التعصب وفشل
التنمية
أك ــدت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» أن ج ـهــود ال ـس ــام الـتــي
ك ــان ــت ت ـبــذل ـهــا إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ــري ـك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب فــي
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ك ــان ــت م ــوض ــع ش ــك ف ــي ب ـع ــض األح ـي ــان،
ومــع ذلــك جــاء اإلع ــان عــن مـعــاهــدة الـســام بـيــن اإلم ــارات
وإس ــرائ ـي ــل ،ثــم إع ــان تــأيـيــد ال ـســام بـيــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن
وإس ــرائ ـي ــل ،خ ــال  30ي ــوم ـ ًـا ف ـقــط ،ك ــدالل ــة عـلــى أن اإلدارة
فـ ـعـ ـل ــت أك ـ ـث ـ ــر م ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم س ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا م ـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـسـ ــام
اإلق ـل ـي ـم ــي .وذك ـ ــر ال ـك ــات ــب ال ـص ـح ــاف ــي ريـ ــت ل .س ـت ـي ـف ـنــز أن
ال ـم ـع ــاه ــدة ت ـت ـل ـخــص ب ـ ــدروس ت ـت ـم ـثــل ب ــال ــرأي ال ـ ــذي طــرحــه
بإيجاز األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في
فـبــرايــر الـمــاضــي ،ب ــأن «ح ــل ال ـنــزاع اإلســرائـيـلــي الفلسطيني
ي ـظ ــل م ـف ـت ــاح الـ ـس ــام ال ـم ـس ـت ــدام ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط»،
ب ـح ـيــث ي ـص ـبــح ح ــل ال ـص ــراع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة األخ ـ ــرى أس ـه ــل.
ي ـش ـي ــر الـ ـك ــات ــب إل ـ ــى أن الـ ـخـ ـي ــار األف ـ ـضـ ــل ي ـت ـم ـث ــل ب ـت ـح ــال ــف
ال ـم ـع ـت ــدل ـي ــن أو أي زع ـي ــم ي ــري ــد ت ـح ــري ــك ب ـ ــاده ل ـم ــزي ــد مــن
التسامح الديني واالجتماعي والتنمية االقتصادية األوسع
(أي مــا بـعــد الـطــاقــة) ،وأق ــل انـشـغــاالً بــالـنــزاعــات الـقــديـمــة،
ً
تماما
بمعنى الـمــزيــد مــن االهـتـمــام بــالـفــرص المستقبلية،
ش ــأن ه ــذا الـتـحــالــف ال ــذي يـجـســد األم ــل الــوح ـيــد لـلـمـنـطـقــة
التي تنجرف في فورة التعصب الديني والركود االقتصادي
والتدهور البيئي .العامل األكبر هو الطموح المشترك.
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــةّ ،
أن الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـت ــي
تـ ـحـ ــركـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـظـ ـلـ ــومـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ــي هـ ـيـ ـمـ ـن ــت ع ـ ـلـ ــى ال ـق ـض ـي ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ل ـع ـق ــود م ــن ال ــزم ــن ق ــد ان ـت ـهــت
أخيراً .ومع ذلك ،فمن المنطقي التفكير
في أن السام قد يأتي من الخارج إلى
الداخل ،بمعنى من عالم عربي يحيط
إســرائـيــل بــاالعـتــراف والـشــراكــة بــدالً من
الـعــداء .وربـمــا تخلق مـعــاهــدات السام
أخيراً ظروف إقامة دولة فلسطينية قابلة
للحياة( .دبي  -البيان)

ريت ل .ستيفنز

عبر اإلمارات
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»:

سياسيون وأكاديميون أوروبيون لـ«

معاهدة السالم تكتب تاريخاً جديداً للمنطقة
باريس  -مريم بومديان
وصف دبلوماسيون وسياسيون وأكاديميون أوروبيون ،معاهدة
السام بين دولة اإلمارات وإسرائيل ،بأ ّنها خطوة جبارة سيوثقها
التاريخ في صفحاته ،لما ستفتحه من فرص مهمة أمام السام
والـبـنــاء واسـتـثـمــار الـعـقــول والـخـبــرات وتـطــويــر التعليم والـثـقــافــة،
ومد جسور التواصل وكتابة تاريخ جديد في المنطقة ،مشيرين
إل ـ ــى أنّ ال ـم ـع ــاه ــدة س ـت ـن ـه ــي مـ ـع ــان ــاة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن ع ـب ــر وق ــف
االستيطان ،ونقل ملف الصراع لنقطة حل الدولتين وإقامة دولة
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
وق ــال أس ـتــاذ الـسـيــاســة فــي جــامـعــة ب ــاري ــس ،أن ـط ــوان ديـشــان،
فــي تصريحات لــ«الـبـيــان» ،إنّ التوقيع على معاهدة الـســام خط
صفحة جديدة في كتاب تاريخ منطقة الشرق األوسط والعالم،
الفتاً إلــى أنّ المعاهدة استطاعت وقــف إسرائيل عن ضم أراضــي
الفلسطينيين .وأض ــاف دي ـشــان« :اسـتـطــاعــت دول ــة اإلم ــارات فتح
آفــاق التعاون بين جميع شعوب المنطقة دون حواجز ،وتبادل
الـ ـخـ ـب ــرات والـ ـتـ ـجـ ــارب ب ـم ــا ي ـص ــب فـ ــي م ـص ـل ـح ــة ال ـج ـم ـي ــع ،وأهـ ــم
أسس نجاح هذه التجربة السياسية الــرائــدة ،أنها حظيت بتأييد
عــربــي ودع ــم كــامــل مــن ق ــادة وزع ـم ــاء الـمـنـطـقــة وال ـعــالــم ،وهــذه
ف ــي الـحـقـيـقــة مـعـجــزة حـقـقـتـهــا دول ــة اإلم ـ ــارات سـيـسـجـلـهــا تــاريــخ
ال ـس ـيــاســة ،السـيـمــا أن ـهــا ج ــاءت ف ــي وق ــت ح ــاس ــم ،يـعـكــس رؤي ــة
سباقة حكيمة للقيادة السياسية في دولة اإلمارات».

إنجاز دبلوماسي

بـ ــدوره ،أ ّك ــد فــريــدريــس ف ــون،
رئيس لجنة الشؤون الخارجية
بــالـحــزب االش ـتــراكــي األلـمــانــي،
والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي األسـ ـ ـبـ ـ ــق ،أنّ
الـتــوقـيــع عـلــى مـعــاهــدة الـســام
بـيــن دول ــة اإلمـ ــارات وإســرائ ـيــل،
إنجاز دبلوماسي تاريخي ،يع ّزز

ال ـس ــام ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـع ــال ــم ،واخـ ـتـ ــراق ج ـ ــريء ل ــرس ــم م ـســار
مغاير لألحداث في المنطقة ،كونه مشروعاً سياسياً ودبلوماسياً
واقتصادياً وثقافياً وتنموياً وفكرياً مكتمل األركان .وأوضح فون،

أنطوان ديشان

داريو دانونزيو

› أنطوان ديشان:
حققت معجزة
اإلمارات ّ
في وقت حاسم سيسجلها
تاريخ السياسة
› فريدريس فون:
إنجاز دبلوماسي تاريخي
واختراق جريء يعزّ ز السالم
في المنطقة والعالم
› داريو دانونزيو:
المعاهدة تضمن حق
المسلمين في زيارة
المسجد األقصى وفتح
األماكن المقدسة

فريدريس فون

ّ
أكــد سياسيون بحرينيون أنّ مـعــاهــدة الـســام بين اإلمــارات
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وإعـ ـ ــان ت ــأي ـي ــد الـ ـسـ ــام ب ـي ــن م ـم ـل ـك ــة ال ـب ـح ــري ــن
وإسرائيل يع ّززان األمن اإلقليميّ ،
مشددين على أنّ تغليب
خـيــار الـســام خـطــوة فــي الـطــريــق الصحيح فــي ظــل الـظــروف
التي تعصف بالمنطقةّ .
وأكــدت رئيسة جمعية الصحافيين
ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،ع ـهــديــة أح ـم ــد ،أنّ ال ـم ـع ــاه ــدة وإع ـ ــان الـتــأيـيــد
يـجـســدان الــرغـبــة فــي الـعـبــور إلــى المستقبل ،وبـنــاء عــاقــات
تصب في صالح شعوب المنطقة.
وأض ـ ــاف ـ ــت عـ ـه ــدي ــة فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـ ــ«ال ـ ـب ـ ـيـ ــان»« :سـ ــام
الـشـجـعــان ه ــذا ،يـمـ ّـثــل بــارقــة أم ــل فــي دف ــع مـنـطـقــة الـشــرق
األوســط والـتــي عــانــت لعقود طويلة مــن التمزق والـحــروب،
ألن تـكــون واحــة مستقرة يـســودهــا األمــن واالنـتـعــاش والــذي
س ـي ـن ـع ـكــس ب ـ ــدوره إي ـج ــاب ــاً ع ـل ــى ال ـش ـع ــوب وع ـل ــى ح ـكــومــات
الـمـنـطـقــة ك ـل ـهــا» ،مــوض ـحــة أنّ ال ـج ـلــوس م ــع اآلخـ ــر ،وفـتــح
ق ـن ــوات ال ـت ــواص ــل ال ـم ـب ــاش ــرة م ـع ــه ،ب ـع ـي ــداً ع ــن ال ــوس ــاط ــات
والغرف المغلقة ،ظاهرة صحية ،وموقف سياسي سليم،
السـ ـ ّيـ ـم ــا فـ ــي ظـ ــل ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ال ـم ـت ـس ــارع ــة الـ ـت ــي ت ـش ـهــدهــا
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وال ـ ـت ـ ــي ت ـت ـط ـل ــب ال ـ ــوق ـ ــوف إلـ ـ ــى ج ـ ـ ــوار ال ـش ـع ــب
الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

محللون مصريون لـ «

جسر تواصل
إلـ ــى ذلـ ــك ،أشـ ــار داري ـ ــو دان ــون ــزي ــو ،أس ـت ــاذ ال ـس ـي ــاس ــة وال ـع ــاق ــات
الــدول ـيــة بـجــامـعــة «ت ــوري ـن ــو» اإلي ـطــال ـيــة ،إل ــى أنّ م ـعــاهــدة الـســام
ّ
مثلت جـســراً مهماً لــوصــل حلقات الـقــوة فــي المنطقة ،اإلمــارات
ب ـع ـق ــول ـه ــا وإم ـك ــان ــات ـه ــا وقـ ــدراتـ ـهـ ــا ال ـم ـت ـف ــوق ــة فـ ــي مـ ـجـ ــاالت عـ ــدة،
وإسرائيل بتفوقها العلمي والزراعي ،ودول المنطقة التي تملك
ال ـث ــروات والـع ـقــول واإلم ـكــانــات الـسـيــاحـيــة والــزراع ـيــة والـصـنــاعـيــة.
وأضـ ــاف« :ك ــل ه ــذه اإلم ـك ــان ــات ل ــم يـعــد عـلــى الـمـنـطـقــة بــالـنـتـيـجــة
ال ـمــرجــوة ،بـسـبــب أن كــل مـنـهــا يـعـمــل بـشـكــل مـنـفــرد ،اآلن بـهــذه
ال ـخ ـطــوة اإلم ــارات ـي ــة ال ـش ـجــاعــة ال ـثــاق ـبــة ال ــرؤي ــة س ـت ـتــرابــط ن ـق ــاط أو
حـلـقــات ال ـقــوة ،مــا سينعكس عـلــى الـمـنـطـقــة إيـجــابــاً ،السـ ّيـمــا في
مـجــاالت الـســام واألمــن والتقدم التكنولوجي والطبي والــزراعــي،
واالنتعاش السياحي والثقافي».
ّ
ولفت دانونزيو ،إلى أنّ األمر المهم الذي ركزت عليه المعاهدة
التاريخية هو ضمان حق جميع المسلمين حول العالم في زيارة
المسجد األقصى والصاة فيه ،وفتح األماكن المقدسة األخــرى
فــي الـقــدس أمــام المصلين مــن جميع األدي ــان ،مــردفــاً« :هــذا أمر
أثلج قلوب الشعوب اإلسامية والمسيحية حول العالم ،وخلق
ت ــأي ـي ــداً دول ـي ــاً ك ـب ـي ــراً ،ال ـم ـعــاهــدة تــاري ـخ ـيــة ب ـكــل ال ـم ـقــاي ـيــس ووف ــق
جميع قواعد السياسة والدبلوماسية».

تشريع األبواب أمام حل
قضية فلسطين
ّ
أكـ ــد رئ ـي ــس م ـع ـهــد ال ـش ــرق األوس ـ ــط ف ــي واش ـن ـط ــن ،د.
ب ـ ــول سـ ــالـ ــمّ ،
أن ت ــوق ـي ــع مـ ـع ــاه ــدة الـ ـسـ ــام ب ـي ــن دولـ ــة
اإلم ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل ح ــدث م ـهــم لــه
انـعـكــاســاتــه عـلــى مـخـتـلــف األص ـع ــدة .وأشـ ــار ســالــم فــي
تصريحات ل ـ «الـبـيــان» ،إلــى ّ
أن توقيع الـمـعــاهــدة زادت
أه ـم ـي ـت ــه مـ ــع الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ـ ــى إع ـ ــان ت ــأي ـي ــد الـ ـسـ ــام بـيــن
ً
مملكة الـبـحــريــن وإســرائـيــل ،الفـتــا إلــى اآلث ــار اإليـجــابـيــة
لـلـمـعــاهــدة وإعـ ــان الـتــأيـيــد عـلــى الـصـعـيــديــن اإلقـلـيـمــي
والــدولــي ،فـضـاً عــن الـمـسـتــوى الـثـنــائــي .وأب ــان ســالــم،
أن ال ـعــاقــات بـيــن دول ــة اإلمـ ــارات وإســرائ ـيــل لـهــا أبـعــاد
اق ـت ـص ــادي ــة واس ـت ـث ـم ــاري ــة وت ـق ـن ـيــة وأم ـن ـي ــة .وث ـ ّـم ــن ب ــول،
ربــط دولــة اإلم ــارات الـمـعــاهــدة مــع إســرائـيــل بــوقــف ضم
األراضــي الفلسطينية ،األمــر الــذي يـشــرع األبــواب أمــام
حل القضية الفلسطينية .وأوضــح بــولّ ،
أن للمعاهدة
ب ـي ــن دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات وإس ــرائ ـي ــل وإع ـ ــان ت ــأي ـي ــد ال ـس ــام
ً
إقليميا
بـيــن مـمـلـكــة الـبـحــريــن وإســرائـيــل انـعـكــاســاتـهـمــا
بـتـحـقـيــق األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار ف ــي الـمـنـطـقــة وخ ـل ــق واق ــع
ج ــدي ــد ي ـس ــود ف ـيــه األمـ ــن ب ـمــا ي ـحـ ّـقــق م ـصــالــح الـمـنـطـقــة
ب ــرم ـت ـه ــا .وأضـ ـ ــاف بـ ــول ّ
أن ال ـم ـع ــاه ــدة وإعـ ـ ــان ال ـتــأي ـيــد
ي ـع ـ ّـز زان ال ـع ــاق ــات ب ـيــن دول ــة اإلم ـ ــارات وك ــذل ــك مـمـلـكــة
البحرين ،بالواليات المتحدة األمريكية .وقــال سالم،
ّ
إنـ ـ ـ ــه وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ع ـ ـ ــدم اهـ ـتـ ـم ــام
ال ـج ـم ـهــور األم ــري ـك ــي ف ــي عـمــومــه،
ب ـق ـض ــاي ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
ف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـ ــاالن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
الــرئــاس ـيــة ف ــي نــوفـمـبــر الـمـقـبــل،
ّ
إال أن هـ ـن ــاك ب ـع ــض الـ ــواليـ ــات
بعينها تنظر إلى هذه التطورات
بـعـيــن االع ـت ـبــار ،وق ــد تــؤثــر بـصــورة
ح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة ف ـ ـ ــي نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ه ـ ــذه
االن ـت ـخــابــات( .واش ـن ـطــن ـ
أمير نبيل)
بول سالم

» :تغليب خيار السالم خطوة في الطريق الصحيح

سياسيون بحرينيون لـ «
المنامة  -إبراهيم النهام

أنّ اإلنـجــاز نــال الترحيب الشعبي والتأييد الــدولــي ،لما سيحققه
مــن خـيــر ورخ ــاء للمنطقة والـعــالــم ،وسـيـنـهــي أكـبــر أزم ــة تاريخية
ف ــي الـمـنـطـقــة ،طــال ـمــا س ــارت األوض ـ ــاع ف ــي ه ــذا ال ـم ـســار الـمـنـفـتــح
الــرامــي لتحقيق ســام حقيقي وتنمية حقيقية ،وتــواصــل إنساني
ب ـع ـي ــداً ع ــن أي اخ ـت ــاف ــات وخـ ــافـ ــات ،وص ـ ــوالً لـمـسـتـقـبــل أف ـضــل
وحياة كريمة للجميع .وأضاف فون ،أنّ المسار اإلنساني سيغري
ال ـج ـم ـيــع ل ــان ـخ ــراط ف ـي ــه ،وس ـي ـت ـبــع هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ال ـج ــري ـئ ــة ال ـتــي
اتخذتها دولــة اإلمــارات خطوات عربية أخــرى نحو السام ،كونه
الحل األنجع ألزمات الجميع ،وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
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› عهدية أحمد:
تجسد الرغبة
المعاهدة ّ
في العبور إلى المستقبل

› الجودر:
بارقة أمل لمرحلة جديدة
التمسك بحقوق
مع
ّ
الفلسطينيين

› النفيعي:
صفعة في وجه
التطرف والمتاجرين
ّ
بالقضية
الفلسطينية

صالح الجودر

إبراهيم النفيعي

تعزيز أمن
بدوره ،قال عضو مجلس مركز الملك حمد العالمي
ل ـل ـت ـعــايــش ال ـس ـل ـم ــي ،صـ ــاح الـ ـجـ ــودر« :ن ـح ــن فــي
فاصل تاريخي مهم ،الس ّيما في ظل مع األوضاع
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـط ـل ــب ف ـت ــح آفـ ـ ــاق الـ ـس ــام،
خـطــوات دولــة اإلم ــارات ومملكة البحرين تطوّر
إي ـج ــاب ــي وم ـع ــاه ــدة ال ـس ــام وإعـ ــان ال ـتــأي ـيــد مــن
شأنها تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي
وتحقيق المصالح للجميع» .وأشار
الجودر ،إلى أنّ معاهدة السام
ب ــارق ــة أم ــل لـمــرحـلــة ج ــدي ــدة مــن
ال ـس ــام ف ــي الـمـنـطـقــة وال ـعــاقــات
عهدية أحمد
العربية

ـس ــك ب ـح ـق ــوق ال ـش ـعــب
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ال ـت ـم ـ ّ
الفلسطيني.
وأردف« :ه ـن ــال ــك م ــن ال ي ــري ــدون االس ـت ـق ــرار ف ــي الـمـنـطـقــة
ويناهضون أي خـطــوات تــؤدي إلــى الـســام ،إ ّنـهــم يسيرون في
الطريق الخاطئ ،ومحاوالتهم إلفشال عملية السام لن تؤتي
ث ـمــارهــا ،بـسـبــب قـنــاعــة وإرادة ق ـي ــادة دول ــة اإلم ـ ــارات ومـمـلـكــة
البحرين ،فضا ً عــن وعــي الشعوب وإدراكـهــا جـيــداً لما يجري
حولها».

للتطرف
صفعة
ّ
من جهته ،أوضــح رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني
فــي مـجـلــس ال ـن ــواب الـبـحــريـنــي ،إبــراه ـيــم خــالــد الـنـفـيـعــي ،أنّ
معاهدة السام ّ
تمثل صفعة على وجهه التط ّرف والمتاجرين
بــالـقـضـيــة الفلسطينية س ــواء فــي الــداخــل الفلسطيني أو في
الخارج .وحمّ ل النفيعي ،بعض قادة الفصائل الفلسطينية،
مسؤولية تدهور أوضاع الملف الفلسطيني ،بسبب الرشاوى
وسـ ــرقـ ــة أم ـ ـ ــوال الـ ـتـ ـب ــرع ــات والـ ـتـ ـخـ ـن ــدق فـ ــي تـ ـح ــزب ــات ف ـئ ــوي ــة
ومصلحية ،بعيداً عن مصلحة فلسطين وشعب فلسطين،
مـ ـ ّ
ـؤكـ ــداً أنّ دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ق ــدم ــت الـكـثـيــر
وال ت ـ ــزال م ــن أجـ ــل أن ي ـن ــال ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ح ـقــوقــه
المشروعة والعادلة.

»:

تعزيز معسكر السالم في مواجهة األجندات المشبوهة
القاهرة-محمدخالد
تـكـتــب مـعــاهــدة الـســام بـيــن دول ــة اإلم ــارات وإســرائ ـيــل ،وإع ــان تأييد
ال ـس ــام ب ـي ــن م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن وإس ــرائ ـي ــل ،ف ـص ـا ً ج ــدي ــداً ف ــي ت ــاري ــخ
الـمـنـطـقــة بـمــا رسـمـتــه مــن مـعــالــم األم ــن واالس ـت ـقــرار وخــدمــة الـقـضـيــة
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
فـئــات لـلـمـعــاهــدة بــاعـتـبــارهــا مـهــدداً لمخططاتها وأطـمــاعـهــا ،عـبــر رفــع
شعارات المزايدات واألجندات المشبوهة.
وقــال سعيد عكاشة الباحث في الشأن اإلسرائيلي بمركز األهــرام
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،إن
مـعــاهــدة الـســام مــن شأنها تشجيع العديد
من الدول على اتخاذ خطوات مماثلة ،بما
ُي ـق ــوي وي ــدع ــم مـعـسـكــر ال ـس ــام ،مـضـيـفــاً:
«أصبحت هناك قناعة لدى كثير من الدول
مــن عـبــث االس ـت ـمــرار فــي حـلــول غـيــر نــاضـجــة
ل ـم ـش ــاك ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ولـ ـيـ ــس فـ ـق ــط ال ـق ـض ـي ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» .وأوض ــح عكاشة
لـ «البيان» ،أنّ دولــة اإلمــارات
وم ـم ـل ـك ــة ال ـب ـح ــري ــن ات ـخ ــذت ــا
خـ ـ ـطـ ـ ــوة إي ـ ـج ـ ــاب ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة
أحمد فؤاد وتعاملتا

› سعيد عكاشة:
اإلمارات والبحرين اتخذتا
خطوة إيجابية وتعاملتا
بواقعية

› أحمد فؤاد:
معاهدة السالم فرصة ال
تعوض للخروج من مستنقع
ّ
الجمود وخلق واقع جديد
› كرم سعيد:
المعاهدة ال تروق
للطامعين والساعين
الستغالل القضية
الفلسطينية

بشكل واقـعــي ،بما يحافظ على حضور القضية الفلسطينية ،مبيناً
أنّ الضغوط الـتــي يمكن ممارستها مــن خــال الـســام أكـبــر بكثير من
الضغوط التي يمكن أن تسفر عنها الحروب.
وأوضح عكاشة ،أنّ الكراهية والمقاطعة والعنف أمور مبنية على
أساس أيدلوجي ،وليست سياسية ،مشيراً إلى أنّ هناك قوى لديها
أجندة خاصة ويزعجها تمدّد معسكر السام الذي ال ترى فيه سوى
تـهــديــد ،السـ ّيـمــا مــع انـضـمــام دول
أخ ــرى فــي الـفـتــرات الـمـقـبـلــة ،بعد
ال ـخ ـط ــوة ال ـش ـجــاعــة ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
دولة اإلمارات ومملكة البحرين.
وأ ّكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
اإلســرائـيـلـيــة ،د .أحـمــد ف ــؤاد أنــور،
أنّ مـعــاهــدة الـســام خـطــوة جريئة
وش ـج ــاع ــة وت ــاري ـخ ـي ــة ل ــن ي ـك ــون مــا
سعيد عكاشة
قـبـلـهــا كـمــا بـعــدهــا ،مـشـيــراً إل ــى أنّ
ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـغـيـيــر االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ب ــاع ـت ـب ــار أنّ
ال ـم ـعــاهــدة ف ــرص ــة ال ت ـع ـوّض ل ـل ـخــروج م ــن مـسـتـنـقــع ال ـج ـمــود وخـلــق
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 أنّ السام بين
مصر وإسرائيل على سبيل المثال ،لم يمنع القاهرة من تبني القضية
الفلسطينية ،كلي ثقة في أنّ دولة اإلمارات ستسير على هذا النهج،
وكذلك مملكة البحرين».

وأوض ــح أنــور أنّ مـعــاهــدة الـســام ستنعكس إيـجــابـيــاً عـلــى القضية
الفلسطينية إذا مــا تــمّ اسـتـغــالـهــا عــربـيــاً وبـشـكــل تـضــامـنــي وواقـعــي،
مردفاً :يجب النظر أيضاً إلى أنّ جزءاً من المجتمع اإلسرائيلي يشعر
بأنّ هذه المعاهدة لم تحقق إلسرائيل مكاسب هائلة ،ذلك أنّ دولة
اإلمارات انتزعت مسألة وقف ضم األراضي ،فضا ً عن تص ّدر القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـشـهــد مــن جــديــد ،ه ــذا مــا يـجــب عـلــى الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
إدراك ـ ـ ـ ــه ،ع ـل ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن أن
ي ـع ــوا ه ــذه ال ــرس ــال ــة ،وي ــدرك ــوا أنّ
المفاوضات ستحقق ما لم تحققه
المزايدات.
بـ ـ ــدوره ،ش ـ ـدّد ال ـب ــاح ــث ال ـس ـيــاســي
ال ـم ـص ــري ،كـ ــرم س ـع ـي ــد ،ع ـل ــى أنّ
م ـع ــاه ــدة ال ـس ــام ال ت ـ ــروق ل ـل ــدول
ال ـت ــي لــدي ـهــا أط ـم ــاع ف ــي الـمـنـطـقــة،
كرم سعيد
وال ـت ــي م ــا ف ـت ـئــت ت ـس ـعــى السـتـثـمــار
واس ـت ـغــال الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ك ــورق ــة اب ـت ــزاز وض ـغــط عـلــى أط ــراف
إقـلـيـمـيــة ودول ـيــة فــي مـحــاولــة لتحقيق مـصــالــح ذات ـيــة .ولـفــت سـعـيــد لـ
«البيان» ،إلى أنّ القوى صاحبة األطماع في المنطقة تحاول تحقيق
م ـصــالــح آن ـي ــة واس ـت ـث ـم ــاره ــا ف ــي تـحـقـيــق ال ــزخ ــم ف ــي ال ـش ــارع ال ـعــربــي،
وتسعى الستثمار ذلــك لصالح أهــدافـهــا ومـشــاريـعـهــا ،بينما معاهدة
الـســام ألــزمــت إســرائـيــل بــوقــف ضــم أراض ــي الفلسطينيين واالنـخــراط
ف ــي م ـفــاوضــات س ــام ،ف ـهــذا سـيــؤثــر بـشـكــل مـبــاشــر عـلــى تـلــك الـقــوى
صاحبة األطماع والمتداخلة في عديد من أزمات المنطقة.
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