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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء السلفادور وكوستاريكـا ونيكاراغــوا وهنــدوراس وغواتيماال

»تنفيذي أبوظبي«: نقل بعض اختصاصات »أبوظبي للزراعة« إلى »القابضة«                 اعتماد »أدنوك للتوزيع« ضمن موردي محطات »براكة«

طائرة مساعدات إماراتيــة 

ثالثة تصل إلى السودان

العيادات اإلماراتية المتنقلة 

تعالج أهالي حضرموت

اإلمارات تحتفي باليوم الدولي 

لحفظ طبقة األوزون

نيابة عن رئيس الدولة.. وقعها عبدهللا بن زايد في البيت األبيض بحضور الرئيس األميركي

معاهدة سالم تاريخية بني اإلمارات وإسرائيل

البحرين وإسرائيل 
توقعان إعـــالن دعــم السالم

هزاع بن زايد: 
صفحة جديــــــــدة 
عنوانها االزدهار 

والتنمية
عبداللطيــــــف الزيــــــاني: 

حل الدولتـــــــين 
هـــــو الحـــل العــادل 

والمستـــــــــدام

 دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يتوسطان عبداهلل بن زايد وعبداللطيف الزياني عقب التوقيع ) أ ف ب(

صفحات خاصة 

15 سبتمبر، يدخل كتب التاريخ من أهم وأقدس 
األبواب.. السالم.

أمل جديد للشرق األوسط في معاهدة اإلمارات 
وإسرائيل، وإعالن البحرين وإسرائيل، و»اتفاقيات 
إبراهيم« التي تم توقيعها في البيت األبيض، إيذاناً 

ببداية مختلفة لتعاون األقوياء.
من أبوظبي، بيت العائلة اإلبراهيمية للمسجد 
والكنيسة والكنيس، صدر القرار الشجاع للرؤية 
الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة في 13 أغسطس، مبشراً بفجر جديد 

لمصالحات أكبر.
سمو  شاملة،  واضحة،  حملها  الرؤية  عناوين 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي، إلى مراسم توقيع المعاهدة في 
الشرق  وجه  السالم سيغّير  أن  مؤكداً  واشنطن، 
األوسط، والمعاهدة ستمّكن اإلمارات من مساعدة 

الفلسطينيين بشكل أكبر.
في  الدائم  ونهجها  اإلم���ارات،  رسالة  السالم 
أنحاء العالم. وقرارها في المعاهدة المضي إلى 
لغة  عن  بعيدة  للمستقبل  مختلفة  بنظرة  األم��ام 

العداء والصراع التي ال توّلد سوى اإلحباطات.
والدفع  األول��وي��ات  تحديد  أع��اد  سبتمبر   15
الدولة  خدم  أنه  واأله��م  التوترات،  تقليل  باتجاه 
ووق��ف  الدولتين،  ح��ل  حماية  ف��ي  الفلسطينية 
العودة  القيادة  وعلى  اإلسرائيلي،  الضم  مخطط 
للمحادثات، وستجد الدعم الكامل من اإلمارات، 

التي لم ولن تفرط بحقوق الفلسطينيين.
التطرف  محور  ومواجهة  للتقدم  األوان  آن 

عبر  »اإلم��ب��راط��وري��ات«  بإحياء  والطامعين 
لجميع  األوان  وآن  وال��ف��وض��ى،  ال��ص��راع 
شعوب الشرق األوسط أن تنظر إلى بقعة 
التحديث  تصنع  النفق،  نهاية  في  ض��وء 
ومنافع  ال��ت��ق��دم  وت��خ��ت��ار  واالس���ت���ق���رار، 

وبدياًل عن االنقسامات  السالم بدالً 
والنزاعات.

15 سبتمـــبر 
يوم للتاريخ

 واشنطن )وكاالت( 

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة، أمس، معاهدة السالم 
التاريخية مع دولة إسرائيل. ووقع المعاهدة نيابة عن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
اهلل«، سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعاون الدولي، وعن جانب إسرائيل بنيامين نتنياهو رئيس 
ال��وزراء. كما وقعت مملكة البحرين إعالن دعم السالم مع 
دولة إسرائيل. وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي جرى في 
الحديقة الجنوبية للبيت األبيض تحت رعاية فخامة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، حضور نحو 700 ضيف من مختلف 

دول العالم.
وقال ترامب خالل حفل التوقيع »بعد عقود من االنقسامات 
أن  مؤكداً  جديد«،  أوس��ط  لشرق  فجراً  نشهد  والنزاعات، 
»خمسة أو ستة« بلدان عربية إضافية ستحذو حذو اإلمارات 
والبحرين »قريباً جداً«. فيما وصف بنيامين نتنياهو هذين 
االتفاقين بأنهما »منعطف تاريخي« و»يمكن أن يضعا حداً 

للنزاع اإلسرائيلي- العربي«.

وأك��د سمو الشيخ عبداهلل بن زاي��د آل نهيان في كلمته 
خالل حفل التوقيع، أن السالم يحتاج إلى شجاعة، وصناعة 
إلى  يحتاج  باألمم  والنهوض  معرفة،  إلى  تحتاج  المستقبل 
إخالص ومثابرة. وقال سموه: »لقد أتينا اليوم لنقول للعالم 
إن هذا نهجنا، والسالم مبدأنا، ومن كانت بداياته صحيحة 

ستكون إنجازاته مشرقة«.
وأض��اف سموه »أق��ف اليوم أمد يد س��الم، وأستقبل يد 
اليوم سيغّير وجه الشرق األوسط،  أن  إلى  سالم«، مشيراً 

وسيبعث األمل حول العالم، وقال »أوجه الشكر لرئيس وزراء 
األراض��ي  وقف ضم  على  نتنياهو،  بنيامين  إسرائيل  دول��ة 
مستقبل  لتحقيق  المجتمعة  إرادتنا  يعزز  مما  الفلسطينية 

أفضل لألجيال القادمة«.
وق��ال سموه »بالنسبة لنا في دول��ة اإلم���ارات، ف��إن هذه 
الشعب  جانب  إل��ى  أكثر  ال��وق��وف  من  ستمكننا  المعاهدة 
الفلسطيني، وتحقيق آماله في دولة مستقلة ضمن منطقة 
مستقرة مزدهرة«، مشيراً إلى أن هذه المعاهدة تأتي لتبني 
على ما سبقها من معاهدات سالم وقعها العرب مع دولة 
عبداللطيف  البحرين  خارجية  وزير  قال  ب��دوره،  إسرائيل. 
الزياني إن »اتفاق اليوم يعتبر خطوة مهمة أولى، واآلن يقع 
على عاتقنا العمل بنشاط إلنجاز السالم، حل الدولتين هو 
الحل العادل والمستدام للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وهو 

أساس للسالم«.
 واستقبل ترامب أمس، سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان، وتناول اللقاء آفاق المعاهدة ودورها في تعزيز السالم 
واالس��ت��ق��رار في المنطقة من خ��الل وق��ف ضم األراض��ي 

الفلسطينية.

دونالد ترامب: نشهد فجرًا لشرق أوسط جــديد        عبدهللا بن زايــــد: نمد يــــد ســــالم ونستقبل يـــد ســـالم

بنيامين نتنياهو: 
االتفاقان يضعان حدًا للنزاع 

اإلسرائيلي- العربي

المعاهدة 
تمّكن اإلمارات من الوقوف أكثر 

إلى جانب الشعب الفلسطيني

دبلوماسية 
الســــــــــــــــالم
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أبوظبي (وام)

ــــة اإلمـــــارات  تـــشـــارك دول
اليوم العالم احتفاءه باليوم 
الدولي لحفظ طبقة األوزون 
العامة  الجمعية  حددته  الــذي 
لألمم المتحدة في 16 سبتمبر من 
إجراءات  لتعزيز  كمناسبة  عام  كل 
المواد  استهالك  من  الحد  وجهود 
األوزون،  لــطــبــقــة  ــنــزفــة  الــمــســت
ــة بــــاألضــــرار الــصــحــيــة  ــي ــوع ــت وال
تسببها  التي  واالقتصادية  والبيئية 
الــمــواد.  وتعد اإلمـــارات من  تلك 
الجهود  إلى  المنضمة  الدول  أوائل 
تأهيل  إعــادة  إلى  الهادفة  الدولية 
قدرتها  واســتــعــادة  األوزون  طبقة 
على توفير الحماية من األشعة فوق 
البنفسجية الضارة بصحة اإلنسان 

وبيئته.
 وتـــركـــزت جــهــود الـــدولـــة على 
تنظيم استخدام المواد المستنفدة 
نصوص  مع  يتوافق  بما  لـــألوزون، 
مونتريال  وبروتوكول  فينا  اتفاقية 
ـــن خـــالل وضــع  ــة، وم الــصــل ذات 
والــقــرارات  والقوانين  التشريعات 
هــذه  ــاج  ــت إن إلجـــــراءات  المنظمة 
الـــمـــواد، إلـــى جــانــب ذلـــك قامت 
الـــدولـــة بــمــكــافــحــة االتـــجـــار غير 

المشروع بالمواد المستنفدة 
لـــــألوزون، ونــظــمــت إجــــراءات 

تكثيف  عن  فضًال  منها،  التخلص 
جهود التوعية للعاملين في القطاع 

الصناعي واألفراد.
ــزامــهــا بــالــجــهــود  ــت  ولــتــأكــيــد ال
طبقة  على  المحافظة  في  الدولية 
اإلنــســان،  صحة  وحماية  األوزون 
انضمت دولة اإلمارات إلى اتفاقية 
األوزون  طــبــقــة  لــحــمــايــة  فــيــيــنــا 
المواد  بشأن  مونتريال،  وبروتوكول 
المستنزفة لطبقة األوزون في عام 
1989 بناًء على قرار مجلس الوزراء 
رقم /   204/   11/   ، وتم إيداع وثيقتي 
ـــى االتــفــاقــيــة  انــضــمــام الـــدولـــة إل
والبروتوكول بتاريخ 1989-12-13.

 وفي السياق نفسه اعتمد مجلس 
الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 
الــخــاص  الــوطــنــي  الــنــظــام   2014
بالمواد المستنفدة لطبقة األوزون، 
األجهزة  كافة  النظام  أخضع  وقــد 
والمعدات والمنتجات التي تستخدم 
لطبقة  المستنفدة  ــواد  ــم ال فيها 
استيراد  وحظر  للرقابة  األوزون 
النظام  حظر  كما  منها،  المستعمل 
استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير 
األوزون  لطبقة  المستنفدة  المواد 
الدول  وإلى  من  للرقابة  الخاضعة 

غـــيـــر 
األطراف 

فــــــــــــــــــــــــي 
ــــــول  ــــــوك ــــــروت ب

مـــــــونـــــــتـــــــريـــــــال.  
اإلمـــارات  واستضافت 

أعمال   2015 نوفمبر  في 
ـــــ27 لــألطــراف  ــمــاع ال «االجــت

عقد  الذي  مونتريال»  لبروتوكول 
مثلها  دولة   196 بمشاركة  دبي  في 
أكثر من 50 وزيراً وشخصية دولية 
البيئة  قــطــاعــات  عــن  ومــســؤولــيــن 
ــصــاد والــصــنــاعــة،  ــت والــعــمــل واالق
ورؤســـــــاء عــــدد مـــن الــمــنــظــمــات 
الدولية باإلضافة إلى مشاركة 500 
يمثلون  المستوى  رفيعة  شخصية 
المتحدة،  لألمم  التابعة  المنظمات 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــجــامــعــات 
ـــحـــاث والــمــنــظــمــات  ـــز األب ومـــراك

اإلقليمية.
أطلقت  الــجــاري  سبتمبر  وفــي   
إلكترونية  منصة  أول  اإلمـــــارات 
والتي  الهواء  جــودة  لرصد  وطنية 

ض  تستعر
حــــالــــة جــــودة 
الدولة  في  الهواء 
ـــل آنــــي  ـــشـــك ب
طريق  عــن 
ـــــؤشـــــر  م
قائم علـى 
 5 قياسـات 
ملوثـات رئيسـة 
من ضمنها األوزون 

األرضي.
بأنه  األوزون  ويــعــرف   
يحيط  طبيعي  غـــازي  غــالف 
طبقة  في  يتواجد  األرض  بكوكب 
الجوي  الغالف  من  الستراتوسفير 
ويتكون من ارتباط ثالث ذرات من 
األوكسجين O3 تحت تأثير األشعة 
فوق البنفسجية من نوع /   ب/    ذات 
الطاقة العالية بشكل رئيس، ويتميز 

برائحته النفاذة ولونه األزرق.
دولة  فــوق  الطبقة  هــذه  وتوجد   
بين  يتراوح  ارتفاع  على  اإلمـــارات 
يصل  وسمكها  كيلومتراً   40  -  16
إلى 24 كلم، وأقصى تركيز لها يقع 

على ارتفاع 24 - 26 كلم.

اإلمارات
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بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بعث 
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، 
خوان  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة  برقية 
جمهورية  رئيس  هيرنانديز  أورالنــــدو 
ــــك بــمــنــاســبــة ذكـــرى  هــــنــــدوراس، وذل

استقالل بالده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اهللا»، 
أبوظبي  عهد  ولــي  نهيان  آل  زايــد  بن 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
فخامة  إلــى  مماثلتين  تهنئة  برقيتي 

الرئيس أورالندو هيرنانديز.
الشيخ  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
إلى  تهنئة  برقية  اهللا»،  «حفظه 
دانييل  خوسيه  الرئيس  فخامة 
أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية 
بمناسبة  وذلـــك  نــيــكــاراغــوا، 

ذكرى استقالل بالده.

محمد  الشيخ  السمو  بعث صاحب  كما   
نــائــب رئــيــس الــدولــة  بــن راشـــد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا»، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
مماثلتين  تهنئة  برقيتي  المسلحة،  للقوات 
أورتيغا  دانييل  الرئيس خوسيه  فخامة  إلى 

سافيدرا. 
وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، برقية 
الفارادو  الرئيس كارلوس  إلى فخامة  تهنئة 
وذلك  كوستاريكا،  جمهورية  رئيس  كيسادة 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
محمد  الشيخ  السمو  بعث صاحب  كما   
نــائــب رئــيــس الــدولــة  بــن راشـــد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا»، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى 

فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا.
وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، برقية 
ارماندو  نجيب  الرئيس  فخامة  إلــى  تهنئة 

السلفادور،  جمهورية  رئيس  اورتيز  بوكيلي 
وذلك بمناسبة يوم استقالل بالده.

محمد  الشيخ  السمو  بعث صاحب  كما   
نــائــب رئــيــس الــدولــة  بــن راشـــد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا»، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
مماثلتين  تهنئة  برقيتي  المسلحة،  للقوات 
بوكيلي  ارماندو  نجيب  الرئيس  فخامة  إلى 

اورتيز.
و  بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا» برقية 
تهنئة إلى فخامة الرئيس أليخاندرو إدورادو 
غواتيماال،  جمهورية  رئيس  فايا،  جيماتي 

وذلك بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
محمد  الشيخ  السمو  بعث صاحب     كما 
نــائــب رئــيــس الــدولــة  بــن راشـــد آل مكتوم 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه اهللا»، 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى 
إدورادو جيماتي  أليخاندرو  الرئيس  فخامة 

فايا.

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد

يهنئون رؤساء هندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال

الشارقة (االتحاد)  

أصـــــدر صـــاحـــب الــســمــو 
ــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان  ــشــي ال
عضو  القاسمي  محمد  بــن 
ــم  الــمــجــلــس األعــــلــــى حــاك
األميري  المرسوم  الشارقة 
بشأن   ،2020 لسنة   27 رقم 
في  البلدية  المجالس  دعــوة 
إمارة الشارقة لالنعقاد للدور 
الفصل  مــن  األول  الـــعـــادي 

السنوي السادس عشر.
ونــص الــمــرســوم األمــيــري 
المجالس  تُــدعــى  أن  عــلــى 

الفصل  األول من  العادي  للدور  لالنعقاد  الشارقة  إمارة  البلدية في 
 20 الموافق  هـ،   1442 3 صفر  األحد  يوم  السادس عشر،  السنوي 
تاريخ  من  المرسوم  بهذا  ويُعمل  مقره.  في  كــٌل   م،  سبتمبر2020 

صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

سلطان القاسمي يصدر مرسومًاً 

بدعوة «المجالس البلدية» لالنعقاد

الشارقة (االتحاد) 

بن  سلطان  الشيخ  سمو  ترأس 
ولي  القاسمي  بن سلطان  محمد 
العهد نائب حاكم الشارقة رئيس 
وبحضور  الــتــنــفــيــذي،  المجلس 
سالم  بــن  عــبــداهللا  الشيخ  سمو 
نائب حاكم  القاسمي  بن سلطان 
المجلس  رئيس  نائب  الــشــارقــة 
التنفيذي، اجتماع المجلس الذي 

عقد بمكتب سمو الحاكم.
ونــاقــش الــمــجــلــس عــــدداً من 
الهامة  الحكومية  الموضوعات 
أعماله  جـــدول  عــلــى  الــمــدرجــة 
التي  الـــقـــرارات  حيالها  واتــخــذ 
ــــــارة، وتــخــدم  ــــة اإلم تــحــقــق رؤي
المواطنين والمقيمين على أرض 
لتوجيهات  وتــنــفــيــذاً  الــشــارقــة. 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي 
ــى حاكم  ــل الــمــجــلــس األع عــضــو 
الشارقة، بتعديل سقف استحقاق 
المساعدات السكنية فئة المنحة 
يقل عن  الشهري  دخله  كان  لمن 
المجلس  اعتمد  درهــم،  ألف   25
تحويل  مــن  المستفيدين  قائمة 
قرض  من  السكني  الدعم  قــرار 
إلى منحة لعام 2020 ممن تنطبق 
السكني،  الــدعــم  شــروط  عليهم 
وتوزعت على أغراض بناء جديد 
وصيانة  إضافة  أو  استكمال  أو 
مسكن في مختلف مدن ومناطق 

إمارة الشارقة.
ــى  ورفـــــع الــمــجــلــس شـــكـــره إل
الشارقة  حــاكــم  السمو  صــاحــب 

لتوفير  الــرامــيــة  توجيهاته  على 
ــســعــيــدة  ــة وال ــم ــري ــك الـــحـــيـــاة ال

لمواطني اإلمارة وأسرهم.
 3 إضــافــة  المجلس  واعــتــمــد 
الترفيهي  الصيد  لنشاط  مواقع 
لألسماك في اإلمــارة وذلــك في 
ومدينة  الشارقة،  مدينة  من:  كل 
وتأتي  الحمرية،  ومنطقة  كلباء 
تلبيًة  الجديدة  المواقع  إضافة 
الصيد  على  الملحوظ  لإلقبال 
ولتنظيم  ـــارة  اإلم فــي  الترفيهي 
نشاط الصيد الترفيهي لألسماك 
ــعــارض مـــع األنــشــطــة  ــت بــمــا ال ي

البحرية األخرى.
التقرير  على  المجلس  واطلع 
التجاري  اإلنــمــاء  لهيئة  السنوي 
أهم  وتــنــاول   ،2019 والسياحي 

الهيئة  بها  قــامــت  الــتــي  األدوار 
ــة على  ــشــارق لــتــعــزيــز مــكــانــة ال
الـــخـــارطـــة الــســيــاحــيــة كــوجــهــة 
ولفت  ثقافية،  عائلية  سياحية 
األهــداف  من  جملة  إلى  التقرير 
لتطوير  الــهــيــئــة  وضــعــتــهــا  الــتــي 
في  السياحي  القطاع  وتشجيع 
المنتج  تطوير  ومــنــهــا:  اإلمــــارة 
ــز الــتــجــربــة  ــزي ــع ــاحــي، وت ــســي ال
وتطوير  اإلمارة،  لزوار  السياحية 
في  واإلبــــداع  التميز  مــمــارســات 

الهيئة والقطاع السياحي.
اإلقبال  نسب  التقرير  وتناول 
على المرافق والمنشآت الفندقية 
في اإلمارة والتي شهدت نمواً عن 
السنوات السابقة، باإلضافة إلى 
معايير  تطوير  في  الهيئة  جهود 

في  الضيافة  قطاع  في  الــجــودة 
إمارة الشارقة.

الهيئة  جهود  التقرير  وتضمن 
والخارجي  الداخلي  الترويج  في 
أقيمت  التي  الحمالت  من خالل 
والـــقـــارات،  الــــدول  مختلف  فــي 
باإلضافة إلى المشاركة المتميزة 
والمؤتمرات  المعارض  أبــرز  في 

السياحية حول العالم.
كــمــا تــضــمــن الــتــقــريــر أهــم 
الفعاليات السياحية الكبرى التي 
التجاري  اإلنــمــاء  هيئة  أقامتها 
وشهدت  بالشارقة،  والسياحي 
فئات  مختلف  مــن  الفــتــاً  إقــبــاالً 
تغطيات  شهدت  كما  الجمهور، 
الوسائل  مختلف  مــن  إعــالمــيــة 

المحلية والعالمية.

اعتماد املستفيدين من تحويل «الدعم السكني ٢٠٢٠» بالشارقة

خالل اجتماع «المجلس التنفيذي»

ولي عهد الشارقة خالل ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور عبداهللا بن سالم (من المصدر)

نقل بعض اختصاصات 

«أبوظبي للزراعة» 

إلى «القابضة»

أبوظبي (االتحاد) 

أصدر المجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي قرارًا بشأن نقل بعض 

اختصاصات ومهام هيئة أبوظبي 
للزراعة والسالمة الغذائية إلى 
«القابضة» (ADQ). وستتولى 

 ،(ADQ)«سالل»، التابعة لـ«القابضة»
جميع المهام وااللتزامات التي تم 

نقلها من هيئة أبوظبي للزراعة 
والسالمة الغذائية. 

ويشمل هذا القرار اختصاصات 
أساسية، منها إنشاء وإدارة مخزون 

احتياطي للطوارئ من الغذاء، 
بالتعاون مع الجهات المعنية، 

وإيجاد قنوات تسويقية وترويجية 
للمنتجات الزراعية المحلية، على 

أن تستمر الهيئة بمهمة الرقابة على 
هذه االختصاصات.

جانب من أنشطة «رحمة» لرعاية مرضى السرطان  (من المصدر)

أبوظبي (االتحاد) 

 126 لـ  مساعدات  «رحــمــة»،  السرطان  مرضى  رعاية  جمعية  قدمت 
معالي  وأكــد  درهــمــاً،   (3.283.683) بقيمة   ،2020 عــام  خــالل  مريضاً 
الجمعية،  إدارة  مجلس  رئيس  السويدي،  سند  جمال  الدكتور  األستاذ 
الحّس   عن  والتعبير  واالجتماعي،  اإلنساني  بدورها  القيام  على  حرصها 
مقدمتها  وفي  المجتمعية،  القضايا  تجاه  الوطنية  بالمسؤولية  العميق 
يعانون  الذين  أولئك  إلى  وخاصة  الدولة،  توفرها  التي  الصحية  الرعاية 
وآثارها  كورونا  جائحة  ظل  في  السرطان،  مرض  مثل  خطيرة  أمراضاً 
بكامل  الوقوف  على  الجمعية  حرصت  حيث  واالجتماعية،  االقتصادية 
غيرها  مــن  أكثر  تعاني  التي  المجتمع،  مــن  الفئة  هــذه  مــع  إمكانياتها 
دعم  أوجــه  من  الجمعية  تقدمه  ما  إطــار  وفــي  الجائحة.  هــذه  تأثيرات 
زيارات  تنظيم  على  عملت  فقد  وعائالتهم،  السرطان  لمرضى  مختلفة 
في  الــعــالج  يتلقون  الــذيــن  الــســرطــان،  مــرضــى  الطلبة،  مــن  لمجموعة 
مدينة  مستشفى  بزيارة  قامت  حيث  الدولة،  في  الحكومية  المستشفيات 
بتوزيع  وقامت  دبي،  ومستشفى  توام،  ومستشفى  الطبية،  خليفة  الشيخ 
أباريل  مجموعة  مع  بالتعاون  الجمعية  وفرتها  التي  الدراسية،  اللوازم 

المرضى.  الطلبة  على  وسكتشرز،  التجارية 
ــا قـــامـــت بــمــنــاســبــة يــــوم الـــمـــرأة اإلمــــاراتــــيــــة، بــتــنــظــيــم زيــــارة  ــم ك

الــعــالج  يتلقين  الــالتــي  الــســرطــان  مــريــضــات  مــن  فــــي لمجموعة 
ــوقــوف عــلــى احــتــيــاجــاتــهــن ودعــمــهــن  ــل مــســتــشــفــى دبــــي، ل

لهن. الهدايا  وتقديم  ومساندتهن، 
الجدير بالذكر أن جمعية «رحمة»، وضمن جهودها 

فــي دعــم مــرضــى الــســرطــان، قــدمــت مساعدات 
قيمتها  بلغت   ،2015 عام  إنشائها  منذ  مالية 

 325 منها  استفاد  درهماً،   (8.562.650)
 (4.373.194) ضمنها  مــن  مــريــضــاً، 

درهـــمـــاً مــن أمــــوال الـــزكـــاة، وتــجــدر 
تعتمد  رحمة  جمعية  أن  إلــى  اإلشـــارة 

ـــم الــمــتــبــرعــيــن  فـــي مــيــزانــيــتــهــا عــلــى دع
والــمــحــســنــيــن، مــن خـــالل أمــــوال الــصــدقــات 

والزكاة وغيرها؛ ولدى الجمعية فتوى رسمية من 
تجيز  واألوقـــاف،  اإلسالمية  للشؤون  العامة  الهيئة 

قبول أموال الزكاة وصرفها في األبواب المخصصة لها.

تســاعد ١٢٦ مــريــضـًا يف ٢٠٢٠

«رحمة» بقيمة 3 ماليين درهم

أطلقت أول منصة إلكترونية وطنية لرصد جودة الهواء

اإلمارات 
من  للحد  الخطوات  من  عدداً  اإلمارات  تتخذ 

انبعاثات  خفض  طريق  عن  المناخي  التغير  ظاهرة 

فعالية  وزيادة  المحروق  الطبيعي  والغاز  الدفيئة  الغازات 

التي  الجهود  في  دورها  جانب  إلى  النظيفة  الطاقة  واستثمارات 

لتآكل  المسببة  المواد  على  تدريجيًا  للقضاء  الدولي  المجتمع  يبذلها 

مصادر  نحو  التحول  في  رائــداً  دوراً  ــارات  اإلم وتلعب  األوزون.  طبقة 

الطاقة النظيفة، حيث تعد من أكبر الدول المستثمرة والمانحة 

الرئيسي  المقر  تحتضن  إذ  المتجددة  الطاقة  قطاع  في 

«آيرينا».   المتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة 

في  ــداً  رائ نموذجًا  اإلمــارات  تقدم  كما 

النظيفة  الطاقة  حلول  استخدام 

الوطنية  مستهدفاتها  عبر 

بنسبة  للوصول  المحددة 

 27 إلى  النظيفة  الطاقة 

إجمالي مزيج  بالمائة من 

بحلول  المحلي  الطاقة 

بالمائة  و50   2021

بحلول 2050.

خطوات
تحتفي باليــوم الدولي 

لحفــظ طبقة األوزون
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تكنولوجيـا المعلومات تتصدر القطاعات المستفيدة

العقارات والجمارك.. تعاون واعد وتبادل للخبرات
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معاهدات السالم طريق الخالص عبر التاريخ

اإلمـــارات وإســرائيــــل .. ســالم تاريخــي 

رسالـة أمــل
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سـالم 
ــــوزراء اإلســرائــيــلــي  ووقـــع رئــيــس ال
األبيض،  البيت  في  نتنياهو  بنيامين 
ـــســـالم» مـــع وزيـــر  ــيــد ال «إعـــــالن تــأي
خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن عــبــدالــلــطــيــف 

الزياني.
تم  الــذي  التاريخي،  الحدث  وشهد 
األبيض،  للبيت  الجنوبية  الحديقة  في 
بــرعــايــة الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
من  ضيف   700 نحو  حضور  ترامب، 

العالم.  مختلف دول 
والرئيس  الثالثة  المسؤولون  ووقع 
ــي إعـــالنـــاً مــشــتــركــاً. وقــال  ــرك ــي األم
قبل  كلمته  فــي  األمــيــركــي  الــرئــيــس 
تغيير  أجــل  مــن  هنا  «إنــنــا  الــتــوقــيــع: 

التاريخ». مجرى 

ومــــن جــانــبــه، قــــال ســمــو الــشــيــخ 
«إن  ــان:  ــي ــه ن آل  زايــــد  بـــن  عـــبـــداهللا 
السالم سيغير وجه الشرق األوسط». 
وأضاف في كلمته قبل التوقيع: «نحن 
االتفاقيات  وثمار  تاريخي  إنجاز  أمام 

المنطقة». كل  على  ستنعكس 
ـــس الـــــــوزراء  ـــي وبـــــــــدوره، قـــــال رئ
هذا  «إن  نتنياهو:  بنيامين  اإلسرائيلي 

اليوم هو فجر جديد للسالم».
الشعب  وعقود،  «لسنوات  وأضاف: 
ـــة  ـــدول ــســالم وال ــل ــى ل الـــيـــهـــودي صــل
اليهودية صلت للسالم، لذا اليوم هناك 
تثمين عظيم وشكر كبير لترامب، وقد 
التاريخية  المعاهدة  عقد  في  نجحت 
الجميع  بدعم  تحظى  التي  للسالم، 

في الشرق األوسط والعالم كله».
وفـــي كــلــمــتــه، قـــال وزيــــر خــارجــيــة 
ــن عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد  ــحــري ــب ال

تاريخي  حــدث  الــيــوم  «إن  الــزيــانــي: 
ــع شـــعـــوب الـــشـــرق  ــجــمــي وفــــرصــــة ل

األوسط، وال سيما الشباب».
أمــام عــدد كبير من  تــرامــب،  وذكــر 
«نحن  األبيض:  البيت  في  المسؤولين 
التاريخ،  مجرى  تغيير  أجــل  من  هنا 
بفضل  تاريخية  بخطوة  نقوم  ونحن 
ــك مــن أجل  هــذه الـــدول الــثــالث، وذل

تعزيز السالم واالزدهار».
وتابع «إسرائيل واإلمارات والبحرين 
معاً،  وستتعاون  السفارات  ستتبادل 
في  جــهــودهــا  وستنسق  قـــوي،  بشكل 
السياحة  من  القطاعات  من  العديد 

واألمن». الصحية  والرعاية  والتجارة 
الباب  سيفتح  «هــذا  قائًال:  وأردف 

لــزيــارة  الــعــالــم  حــول  مــن  للمسلمين 
ــمــســجــد األقـــصـــى وإســـرائـــيـــل».  ال
وشـــدد الــرئــيــس األمــيــركــي عــلــى أن 
ــمــعــاهــدات ســتــخــدم الــســالم  هـــذه ال
إلــى  مــشــيــراً  بــرمــتــهــا،  المنطقة  فــي 
واالحــتــرام  المشتركة  «المصلحة  أن 
هذه  ســاعــدا  ــذان  ــل ال هما  الــمــتــبــادل 
هذه  إلى  الوصول  على  الثالث  الدول 

االتفاقية».
الشرفة  في  األربعة  الزعماء  والتقى 
حيث  األبــيــض،  البيت  خــارج  األمامية 
لبدء مراسم  الحضور  تجمع حشد من 
الحضور  من  عدد  ارتــداء  مع  التوقيع، 
للتباعد  مــســافــات  ووجــــود  ــعــة،  األقــن

الجسدي.

واشنطن (االتحاد) 

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة، أمس، معاهدة السالم التاريخية مع دولة إسرائيل. ووقع 

المعاهدة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن جانب إسرائيل بنيامين 

نتانياهو رئيس الوزراء. وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت 

األبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وضم وفد الدولة المشارك في مراسم التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري وزير االقتصاد، 

ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الواليات المتحدة 

األميركية، ومعالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة االتحادية للجمارك، 

وسيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، والنا زكي نسيبة المندوبة 

الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة، وهند مانع العتيبة مدير إدارة االتصال االستراتيجي 

بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدداً من المسؤولين.

عبدهللا بن زايد: 

نحن أمام إنجاز تاريخي 

نتنياهو:

فجر جديد للسـالم

إنجاز تنعكس ثمـــــــاره 
على كـــل المنطقـــــــــة

حضـــــور 700 ضيـــــف 
من مختلف دول العالم

نيابـــــة عــن رئيس الـــدولـــــة
عبدهللا بن زايد يوقـــــع المعاهـــــــــدة مع إسرائيل 

خطوة تغيـر وجـه الشـرق األوسـط تاريخـي
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سـالم 
ــــوزراء اإلســرائــيــلــي  ووقـــع رئــيــس ال
األبيض،  البيت  في  نتنياهو  بنيامين 
ـــســـالم» مـــع وزيـــر  ــيــد ال «إعـــــالن تــأي
خـــارجـــيـــة الــبــحــريــن عــبــدالــلــطــيــف 

الزياني.
تم  الــذي  التاريخي،  الحدث  وشهد 
األبيض،  للبيت  الجنوبية  الحديقة  في 
بــرعــايــة الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
من  ضيف   700 نحو  حضور  ترامب، 

العالم.  مختلف دول 
والرئيس  الثالثة  المسؤولون  ووقع 
ــي إعـــالنـــاً مــشــتــركــاً. وقــال  ــرك ــي األم
قبل  كلمته  فــي  األمــيــركــي  الــرئــيــس 
تغيير  أجــل  مــن  هنا  «إنــنــا  الــتــوقــيــع: 

التاريخ». مجرى 

ومــــن جــانــبــه، قــــال ســمــو الــشــيــخ 
«إن  ــان:  ــي ــه ن آل  زايــــد  بـــن  عـــبـــداهللا 
السالم سيغير وجه الشرق األوسط». 
وأضاف في كلمته قبل التوقيع: «نحن 
االتفاقيات  وثمار  تاريخي  إنجاز  أمام 

المنطقة». كل  على  ستنعكس 
ـــس الـــــــوزراء  ـــي وبـــــــــدوره، قـــــال رئ
هذا  «إن  نتنياهو:  بنيامين  اإلسرائيلي 

اليوم هو فجر جديد للسالم».
الشعب  وعقود،  «لسنوات  وأضاف: 
ـــة  ـــدول ــســالم وال ــل ــى ل الـــيـــهـــودي صــل
اليهودية صلت للسالم، لذا اليوم هناك 
تثمين عظيم وشكر كبير لترامب، وقد 
التاريخية  المعاهدة  عقد  في  نجحت 
الجميع  بدعم  تحظى  التي  للسالم، 

في الشرق األوسط والعالم كله».
وفـــي كــلــمــتــه، قـــال وزيــــر خــارجــيــة 
ــن عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد  ــحــري ــب ال

تاريخي  حــدث  الــيــوم  «إن  الــزيــانــي: 
ــع شـــعـــوب الـــشـــرق  ــجــمــي وفــــرصــــة ل

األوسط، وال سيما الشباب».
أمــام عــدد كبير من  تــرامــب،  وذكــر 
«نحن  األبيض:  البيت  في  المسؤولين 
التاريخ،  مجرى  تغيير  أجــل  من  هنا 
بفضل  تاريخية  بخطوة  نقوم  ونحن 
ــك مــن أجل  هــذه الـــدول الــثــالث، وذل

تعزيز السالم واالزدهار».
وتابع «إسرائيل واإلمارات والبحرين 
معاً،  وستتعاون  السفارات  ستتبادل 
في  جــهــودهــا  وستنسق  قـــوي،  بشكل 
السياحة  من  القطاعات  من  العديد 

واألمن». الصحية  والرعاية  والتجارة 
الباب  سيفتح  «هــذا  قائًال:  وأردف 

لــزيــارة  الــعــالــم  حــول  مــن  للمسلمين 
ــمــســجــد األقـــصـــى وإســـرائـــيـــل».  ال
وشـــدد الــرئــيــس األمــيــركــي عــلــى أن 
ــمــعــاهــدات ســتــخــدم الــســالم  هـــذه ال
إلــى  مــشــيــراً  بــرمــتــهــا،  المنطقة  فــي 
واالحــتــرام  المشتركة  «المصلحة  أن 
هذه  ســاعــدا  ــذان  ــل ال هما  الــمــتــبــادل 
هذه  إلى  الوصول  على  الثالث  الدول 

االتفاقية».
الشرفة  في  األربعة  الزعماء  والتقى 
حيث  األبــيــض،  البيت  خــارج  األمامية 
لبدء مراسم  الحضور  تجمع حشد من 
الحضور  من  عدد  ارتــداء  مع  التوقيع، 
للتباعد  مــســافــات  ووجــــود  ــعــة،  األقــن

الجسدي.

واشنطن (االتحاد) 

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة، أمس، معاهدة السالم التاريخية مع دولة إسرائيل. ووقع 

المعاهدة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن جانب إسرائيل بنيامين 

نتانياهو رئيس الوزراء. وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت 

األبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وضم وفد الدولة المشارك في مراسم التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري وزير االقتصاد، 

ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي 

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة 

والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الواليات المتحدة 

األميركية، ومعالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة االتحادية للجمارك، 

وسيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، والنا زكي نسيبة المندوبة 

الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة، وهند مانع العتيبة مدير إدارة االتصال االستراتيجي 

بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدداً من المسؤولين.

عبدهللا بن زايد: 

نحن أمام إنجاز تاريخي 

نتنياهو:

فجر جديد للسـالم

إنجاز تنعكس ثمـــــــاره 
على كـــل المنطقـــــــــة

حضـــــور 700 ضيـــــف 
من مختلف دول العالم

نيابـــــة عــن رئيس الـــدولـــــة
عبدهللا بن زايد يوقـــــع المعاهـــــــــدة مع إسرائيل 

خطوة تغيـر وجـه الشـرق األوسـط تاريخـي



واشنطن )وكاالت(

البحريني  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال   
خالل  الزياني،  راش��د  بن  عبداللطيف 
حفل توقيع معاهدة السالم بين اإلمارات 
بين  السالم  تأييد  وإع��الن  وإسرائيل، 
تاريخي،  اليوم  »إن  أبيب،  وتل  المنامة 
شعوب  لجميع  وف��رص��ة  لألمل  لحظة 
من  للماليين  وخاصة  األوس��ط  الشرق 

الشباب«.
وأض���اف ال��زي��ان��ي: »إن إع��الن دعم 
هو  وإس��رائ��ي��ل  البحرين  بين  ال��س��الم 
الطريق نحو سالم  تاريخية في  خطوة 
في  والنمو  واالزده���ار  وحقيقي،  دائ��م 
بغض  ال��ش��ع��وب،  ول��ك��ل  المنطقة،  ك��ل 
ال��ن��ظ��ر ع��ن األدي����ان أو ال��ط��وائ��ف أو 

اإليديولوجيات«.
وأضاف الوزير البحريني: »على مدى 
طويل، الشرق األوس��ط كان قد تراجع 
وتأخر، وهو ما أحدث دماراً كبيراً وحرم 
أنا  واآلن  االزده��ار،  من  عديدة  أجياالً 

مقتنع بأن لدينا الفرصة لتغيير ذلك«.
وقال: »إن اإلعالن كان ممكناً بسبب 
بن  الملك حمد  وشجاعة  والتزام  رؤية 
عيسى آل خليفة الذي، بدعم من شعب 
التناغم  روح  وأس��س  حمى  البحرين، 
لديه  كانت  كما  الدولة،  في  والتعايش 
ال��ت��ع��اون هو  ب��أن  ل��الع��ت��راف  الحكمة 
الطريق لتحقيق السالم ولحفظ حقوق 

اإلعالن  »إن  قائاًل:  اإلنسان«. وأردف 
يقع  م��ه��م��ة، واآلن  أول���ى  ه��و خ��ط��وة 
على عاتقنا أن نعمل بسرعة ونشاط 

دائماً  وأمناً  دائماً  حتى نحقق سالماً 
في  دولتين  ح��ل  ولتحقيق  لشعوبنا، 
الذي  الفلسطيني،  اإلسرائيلي  النزاع 

سيكون دعامة لمثل هذا السالم«.
ب��ال��ق��ول:  كلمته  ال��زي��ان��ي  وأن��ه��ى 
الطريق  ه��ذا  مثل  أن  أظهرنا  »لقد 
به  يحلم  ك���ان  وم���ا  وواق���ع���ي،  ممكن 
يتحقق،  أن  يمكن  اآلن  سنوات  منذ 
للسالم  ذهبية  فرصة  رؤي��ة  وممكن 
ودعونا  لمنطقتنا،  واالزده��ار  واألم��ن 
مع شركائنا الدوليين ال نضيع الوقت 

الغتنام ذلك«.
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هزاع بن زايد: 
»معاهدة السالم« صفحة جديدة 

عنوانها االزدهار والتقدم والتنمية

سيف بن زايد: 
ترسم معالم سالم جديد 

ودائم يف الشرق األوسط
أبوظبي )االتحاد(

زاي��د  ب��ن  ه��زاع  الشيخ  سمو  أك��د 
المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  آل 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، في تغريدة 
على  ال��رس��م��ي  س��م��وه  ح��س��اب  على 
معاهدة  على  التوقيع  أن  »تويتر«، 
والبحرين  اإلم����ارات  ب��ي��ن  ال��س��الم 

وإس���رائ���ي���ل ف���ي ال��ب��ي��ت األب��ي��ض 
المنطقة  في  جديدة  صفحة  يفتح 
والتنمية  والتقدم  االزده��ار  عنوانها 
وأيضاً  للشباب،  الزاهر  والمستقبل 
قضم  يمنع  ال���ذي  المثمر  ال��ح��وار 
األراضي، ويمنح الشعب الفلسطيني 

المستقلة. دولته 

أبوظبي )االتحاد(

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  قال 
مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  نهيان  آل  زاي���د 
الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة على 
»بالرؤية  »تويتر«:  على  سموه  حساب 
الرشيدة،  اإلماراتية  للقيادة  الثاقبة 

التاريخية  ال��س��الم  م��ع��اه��دة  ج���اءت 
خطوة تحّفها قلوب اإلماراتيين وعشاق 
جديد  س��الم  معالم  لترسم  التعايش 
قاعدته  األوس���ط،  الشرق  في  ودائ��م 
حفظ الحقوق ومنصته التعاون المثمر 
ومد جسور التواصل من أجل األجيال 

والتنمية ومستقبل مزدهر«.

واشنطن )وام( 

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  أكد 
والتعاون  الخارجية  وزي��ر  نهيان  آل 
الدولي، أن السالم يحتاج إلى شجاعة، 
وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة 
إخالص  إلى  يحتاج  باألمم  والنهوض 

ومثابرة.
وقال سموه في كلمته خالل مراسم 
ت��وق��ي��ع م��ع��اه��دة ال��س��الم ب��ي��ن دول��ة 
البيت  في  إسرائيل  ودول��ة  اإلم���ارات 
لنقول  أتينا  »ل��ق��د  أم���س:  األب��ي��ض، 
للعالم إن هذا نهجنا والسالم مبدأنا.. 
ستكون  صحيحة  بداياته  كانت  وم��ن 

إنجازاته مشرقة«.
دول��ة  شعب  تحيات  س��م��وه،  ون��ق��ل 
ال��س��م��و الشيخ  اإلم�����ارات وص��اح��ب 
محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، ورئ��ي��س 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
 وتابع سموه : »أقف أمد يد سالم، 
وأستقبل يد سالم«، وفي ديننا نقول: 
السالم«،  ومنك  السالم  أن��ت  »اللهم 
فالبحث عن السلم مبدأ أصيل، ولكن 
تتحول  عندما  فعاًل  تتحقق  المبادئ 
فعاًل  نشهد  نحن  وه��ا  أف��ع��ال،  إل��ى 
سيغير وجه الشرق األوسط، وسيبعث 

األمل حول العالم.
 وأضاف سموه: »لم تكن هذه 

جهود  ل��وال  ممكنة،  المبادرة 
فخامة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، وفريقه 
بجد  سعى  ال���ذي 

وإخ��������������الص 
إلى  لنصل 

ه����ن����ا، 

الخارجية  وزي��ر  زميلي  منهم  وأخ��ص 
األميركي مايك بومبيو، وجاريد كوشنر 
األميركي،  الرئيس  مستشاري  كبير 
في  ال��س��الم  لمبدأ  المخلصين  وك��ل 
الذين  األميركية،  المتحدة  الواليات 
الكبير،  اإلن��ج��از  ه��ذا  لتحقيق  سعوا 
بالشكر  أت��وج��ه  ل��ك��م،  كما  ف��ش��ك��راً 
إسرائيل  دول��ة  وزراء  رئيس  إل��ى 
وقف  على  نتنياهو،  بنيامين 
الفلسطينية،  األراض���ي  ضم 
وهو ما يعزز إرادتنا المجتمعة 
لتحقيق مستقبل أفضل لألجيال 

القادمة«.
وتابع سموه: »إننا نشهد اليوم 
فكراً جديداً سيخلق مساراً 
الشرق  لمنطقة  أفضل 

األوسط، فمعاهدة السالم هذه، التي 
تعتبر إنجازاً تاريخياً لكل من الواليات 
إسرائيل  ودول��ة  األميركية  المتحدة 
ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة، لن 
يتوقف أثرها اإليجابي، بل إننا نؤمن 
المنطقة  على  ستنعكس  ثمارها  بأن 
ب��أس��ره��ا، ف��ك��ل خ��ي��ار غ��ي��ر ال��س��الم 
سيعني دماراً وفقراً ومعاناة إنسانية«.

ال��رؤي��ة  »إن ه���ذه  وق����ال س���م���وه: 
الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا 
اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات 
الشابة، ليست شعاراً نرفعه من أجل 
مكاسب سياسية، فالجميع يتطلع إلى 
خلق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً 
وأمناً، وفي زمن يسود فيه العلم، يتطلع 
شباب المنطقة ليكونوا جزءاً من هذا 
ال�������ح�������راك 

اإلنساني الكبير، وكم يسعدنا أن تكون 
دول��ة اإلم���ارات ج��زءاً من ق��وة الدفع 
الطاقات  ونمو  االستقرار  نحو  ه��ذه 
البشرية، في مقاربة حضارية جديدة 
الفرص على مصراعيها  أب��واب  تفتح 
ليستفيد منها محبو السالم واالزدهار 

والمستقبل«.
وأضاف سموه: »إن مجتمعاتنا اليوم 
اإلنسانية  التنمية  مقومات  تمتلك 
واقتصاد  تحتية،  بنية  من  الحديثة، 
متين، وإنجازات علمية تؤهلها للنهوض 
بمستقبل الشرق األوسط، وتؤمن دولة 
المتحدة  الواليات  دور  بأن  اإلم��ارات 
األميركية في منطقة الشرق األوسط 
التي  المعاهدة  هذه  والدليل  إيجابي، 
والتي  األب��ي��ض،  البيت  ف��ي  نوقعها 
قدتم دفتها، حيث ستظل في التاريخ 
محبي  لكل  مضيئة  منارة  اإلنساني 

السالم«.
وتابع سموه: »بالنسبة لنا في دولة 
اإلم���ارات، ف��إن ه��ذه المعاهدة 
ستمكننا من الوقوف أكثر إلى 
جانب الشعب الفلسطيني، 
دول��ة  ف��ي  آم��ال��ه  وتحقيق 
منطقة  مستقلة، ضمن 

مستقرة مزدهرة، وتأتي هذه المعاهدة 
معاهدات  من  ما سبقتها  على  لتبني 
سالم وقعها العرب مع دولة إسرائيل، 
ح��ي��ث إن ه���دف ه���ذه ال��م��ع��اه��دات 
والتنمية  االستقرار  نحو  العمل  هو 

المستدامة«.
وقال سموه: »في هذه السنة الصعبة، 
على العالم الذي يعاني تداعيات وباء 
ك��وف��ي��د19-، ع���ززت دول���ة اإلم����ارات 
التزاماتها تجاه المبادئ اإلنسانية، التي 
الذي  زاي��د،  الشيخ  المؤسس  أرساها 
اآلخ��ر،  إل��ى جانب  وقوفنا  ب��أن  علمنا 
أياً كان انتماؤه الديني أو العرقي، هو 
واجب إنساني ومبدأ راسخ«، مضيفاً: 
هذا  في  اإلم���ارات  دول��ة  »استطاعت 
إلى  مسباراً  تطلق  أن  الصعب  الوقت 
ال��م��ري��خ«.. إن »م��س��ب��ار األم����ل« في 
منطقتنا  ب���أن  أم���اًل  يمثل  الحقيقة 
قادرة على النهوض والتقدم، إذا تبنت 

الحكومات والشعوب العلوم«.
وذكر  سموه أنه »بعد أن أرسلت دولة 
اإلمارات رائد الفضاء هزاع المنصوري 
في السنة الماضية إلى محطة الفضاء 
الدولية، وأطلقت محطة سلمية للطاقة 
لتفتح  االتفاقية  ه��ذه  ج��اءت  النووية، 
آفاقاً أوسع لسالم شامل في المنطقة. 
واختتم كلمته قائاًل: »إن السالم يحتاج 
إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج 
يحتاج  باألمم  والنهوض  معرفة،  إل��ى 

إل��ى إخ���الص وم��ث��اب��رة، ولقد 
أت��ي��ن��ا ل��ن��ق��ول ل��ل��ع��ال��م إن 

والسالم  نهجنا،  ه��ذا 
كانت  وم���ن  م��ب��دأن��ا، 
صحيحة  ب���داي���ات���ه 

إن��ج��ازات��ه  ستكون 
بتوفيق  مشرقة، 

اهلل«.

السالم مبدأنا

عبدهللا بن زايد خالل توقيع المعاهدة التاريخية مع إسرائيل:

كل خيار غير السالم سيعني دمارًا وفقرًا ومعاناة إنسـانية

المعـاهدة تمكننـا من الوقوف أكثر إلى جانب الفلسطينيين

»مسبار األمل« يمثل أماًل بأن منطقتنا قادرة على التقدم

عبداهلل بن زايد والزياني ونتنياهو وترامب أثناء مراسم توقيع معاهدة السالم )رويتزر(

جانب من توقيع معاهدة السالم وإعالن السالم )رويترز(

عبداهلل بن زايد يتوسط الزياني ونتنياهو في شرفة البيت األبيض )رويترز(

عبداهلل بن زايد والزياني ونتنياهو وترامب يوقعون معاهدة السالم وإعالن السالم )رويتزر(

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى مسؤولين أميركيين بحضور ترامب )رويترز(

عبداهلل بن زايد أشاد في البيت األبيض بجهود ترامب من أجل السالم

واشنطن )وام( 

آل نهيان وزير  زايد  بن  الشيخ عبدالله  ترامب، أمس، سمو  األميركي دونالد  الرئيس  استقبل 

الخارجية والتعاون الدولي في البيت األبيض، وذلك قبيل توقيع سموه وبنيامين نتنياهو 

اإلمارات  دولة  بين  التاريخية  السالم«  »معاهدة  على  إسرائيل  دولة  وزراء  رئيس 

ودولة إسرائيل في البيت األبيض.

وتناول اللقاء آفاق معاهدة السالم ودورها في تعزيز السالم 

األراضي  ضم  وقف  خالل  من  المنطقة،  في  واالستقرار 

الفلسطينية، وبث روح جديدة تسهم في التغيير 

اإليجابي في منطقة الشرق األوسط.

العالقات  الجانبان مسيرة  وناقش 

المتحدة،  والواليات  اإلمارات  بين 

في ظل التزام البلدين المشترك 

واألمــن  السالم  وتعزيز  بدعم 

العربي،  الخليج  منطقة  في 

أي  اإلرهاب، وردع  ومكافحة 

الستقرار  تهديدات 

المنطقة.

عبدالله بن زايد 

وترامب يناقشان 

مسيرة العالقات

صناعة المستقبل تحتاج 

إلى معرفة والنهوض 

باألمم يحتاج إلى إخالص

مقاربة حضارية جديدة 

تفتح أبواب الفرص 

ليستفيد منها محبو 

السالم

بث 

روح 

جديدة تسهم 

في التغيير اإليجابي 

بالمنطقة

وزير خارجية البحرين:

لحظة لألمــل وفرصة للجميع 

خطوة تاريخية في الطريق نحو سالم دائم وحقيقي 

يقع على عاتقنا العمل 

بسرعة ونشاط حتى 

نحقق سالمًا وأمنًا دائمين 

الرئيس ترامب:

نحن هنا لتغيير مجرى التاريخ

واشنطن )وكاالت(

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
معاهدة  توقيع  قبل  كلمته  في  أم��س، 
السالم بين اإلمارات وإسرائيل، وإعالن 
تأييد السالم مع إسرائيل: »إننا هنا من 

أجل تغيير مجرى التاريخ«.
وذك���ر ت��رام��ب، أم���ام ع��دد كبير من 
»نحن  األبيض:  البيت  في  المسؤولين 
هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ، ونحن 
نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول 
السالم  تعزيز  أجل  من  وذلك  الثالث، 

واالزدهار«.
وتابع: »إسرائيل واإلمارات والبحرين 
معاً  وستتعاون  ال��س��ف��ارات،  ستتبادل 
في  ج��ه��وده��ا  وستنسق  ق���وي،  بشكل 
السياحة  م��ن  القطاعات  م��ن  العديد 

والتجارة والرعاية الصحية واألمن«.

الباب  سيفتح  »ه��ذا  ق��ائ��اًل:  وأردف 
ل��زي��ارة  ال��ع��ال��م  ح���ول  م��ن  للمسلمين 

المسجد األقصى وإسرائيل«.
وشدد الرئيس األميركي على أن هذه 
االتفاقيات ستخدم السالم في المنطقة 
»المصلحة  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  برمتها، 
هي  ال��م��ت��ب��ادل  واالح���ت���رام  المشتركة 
األشياء، التي جعلت هذه الدول الثالث 

على الوصول إلى هذه المعاهدة«.
المتحدة  الواليات  وكشف ترامب أن 
بشأن  فلسطين  م��ع  محادثات  تجري 
األوسط،  الشرق  التفاقيات  االنضمام 
سيكونون  الفلسطينيين  »إن  ق��ائ��اًل: 
ع��ض��واً ف��ي ال��م��ح��ادث��ات ف��ي ال��وق��ت 

المناسب«.
وأجرى، الرئيس األميركي محادثات 
م��ع ممثلين ع��ن إس��رائ��ي��ل واإلم���ارات 
وال��ب��ح��ري��ن، ب��ال��ق��رب م���ن ال��ح��دي��ق��ة 
مراسم  قبيل  األبيض،  للبيت  الجنوبية 
بين  ال��س��الم«  »م��ع��اه��دة  على  التوقيع 
اإلمارات وإسرائيل، وإعالن السالم بين 

البحرين وإسرائيل.
ستة  أو  »خمسة  أن  ت��رام��ب  وأع��ل��ن 
لتوقيع  تستعد  إضافية  عربية  بلدان« 
م��ع��اه��دات س���الم م��ع إس��رائ��ي��ل بعد 

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي:

بركات السالم الذي نصنعه عظيمة

واشنطن )وكاالت(

ق���ال رئ��ي��س ال�����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي 
بنيامين نتنياهو، في كلمته قبيل توقيع 
واتفاق  اإلم��ارات  مع  السالم  معاهدة 
تأييد السالم مع البحرين، أمس، »إن 
عربية  دوالً  ليضم  سيتوسع  السالم 
ذلك  بعد  الممكن  من  ليصبح  أخرى، 
إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي إلى 

األبد«.
السالم  »بركات  أن  نتنياهو  واعتبر 
الذي نصنعه ستكون عظيمة، أوالً ألن 
هذا السالم سيتوسع ليضم دوالً عربية 

ينهي  أن  يمكن  ذل��ك  بعد  ث��م  أخ���رى، 
الصراع العربي اإلسرائيلي إلى األبد«.

وت���اب���ع: »وث���ان���ي���اً، ف����إن ال��م��ن��اف��ع 
يمكن  لشراكتنا  العظيمة  االقتصادية 
المنطقة،  ك��ل  ف��ي  ب��ه��ا  اإلح���س���اس 

وستصل لكل مواطنينا«.
اإلسرائيلي  ال���وزراء  رئيس  وش��دد 
»ليس سالماً  ال��س��الم،  ه��ذا  أن  على 
بين الزعماء فقط، وإنما بين الشعوب 
اإلسرائيلية واإلماراتية والبحرينية، إذ 
سيحتضنون بعضهم بعضاً، وسنتعاون 
وفي مكافحة  المجاالت،  في مختلف 
من  للعديد  ح��ل��والً  وسنجد  ك��ورون��ا، 

المشكالت التي تواجه منطقتنا«.
وأضاف: »هذا اليوم هو دعامة في 
التاريخ، ويبزغ فيه فجر جديد للسالم، 
لسنوات وعقود صلى الشعب اليهودي 

للسالم، لذا فإننا نثمن هذا اليوم«.

الباب مفتوح للمسلمين 

حول العالم لزيارة المسجد 

األقصى

دول عربية أخرى ستنضم 

لمسيرة السالم



واشنطن )وكاالت(

البحريني  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال   
خالل  الزياني،  راش��د  بن  عبداللطيف 
حفل توقيع معاهدة السالم بين اإلمارات 
بين  السالم  تأييد  وإع��الن  وإسرائيل، 
تاريخي،  اليوم  »إن  أبيب،  وتل  المنامة 
شعوب  لجميع  وف��رص��ة  لألمل  لحظة 
من  للماليين  وخاصة  األوس��ط  الشرق 

الشباب«.
وأض���اف ال��زي��ان��ي: »إن إع��الن دعم 
هو  وإس��رائ��ي��ل  البحرين  بين  ال��س��الم 
الطريق نحو سالم  تاريخية في  خطوة 
في  والنمو  واالزده���ار  وحقيقي،  دائ��م 
بغض  ال��ش��ع��وب،  ول��ك��ل  المنطقة،  ك��ل 
ال��ن��ظ��ر ع��ن األدي����ان أو ال��ط��وائ��ف أو 

اإليديولوجيات«.
وأضاف الوزير البحريني: »على مدى 
طويل، الشرق األوس��ط كان قد تراجع 
وتأخر، وهو ما أحدث دماراً كبيراً وحرم 
أنا  واآلن  االزده��ار،  من  عديدة  أجياالً 

مقتنع بأن لدينا الفرصة لتغيير ذلك«.
وقال: »إن اإلعالن كان ممكناً بسبب 
بن  الملك حمد  وشجاعة  والتزام  رؤية 
عيسى آل خليفة الذي، بدعم من شعب 
التناغم  روح  وأس��س  حمى  البحرين، 
لديه  كانت  كما  الدولة،  في  والتعايش 
ال��ت��ع��اون هو  ب��أن  ل��الع��ت��راف  الحكمة 
الطريق لتحقيق السالم ولحفظ حقوق 

اإلعالن  »إن  قائاًل:  اإلنسان«. وأردف 
يقع  م��ه��م��ة، واآلن  أول���ى  ه��و خ��ط��وة 
على عاتقنا أن نعمل بسرعة ونشاط 

دائماً  وأمناً  دائماً  حتى نحقق سالماً 
في  دولتين  ح��ل  ولتحقيق  لشعوبنا، 
الذي  الفلسطيني،  اإلسرائيلي  النزاع 

سيكون دعامة لمثل هذا السالم«.
ب��ال��ق��ول:  كلمته  ال��زي��ان��ي  وأن��ه��ى 
الطريق  ه��ذا  مثل  أن  أظهرنا  »لقد 
به  يحلم  ك���ان  وم���ا  وواق���ع���ي،  ممكن 
يتحقق،  أن  يمكن  اآلن  سنوات  منذ 
للسالم  ذهبية  فرصة  رؤي��ة  وممكن 
ودعونا  لمنطقتنا،  واالزده��ار  واألم��ن 
مع شركائنا الدوليين ال نضيع الوقت 

الغتنام ذلك«.
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هزاع بن زايد: 
»معاهدة السالم« صفحة جديدة 

عنوانها االزدهار والتقدم والتنمية

سيف بن زايد: 
ترسم معالم سالم جديد 

ودائم يف الشرق األوسط
أبوظبي )االتحاد(

زاي��د  ب��ن  ه��زاع  الشيخ  سمو  أك��د 
المجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  آل 
التنفيذي إلمارة أبوظبي، في تغريدة 
على  ال��رس��م��ي  س��م��وه  ح��س��اب  على 
معاهدة  على  التوقيع  أن  »تويتر«، 
والبحرين  اإلم����ارات  ب��ي��ن  ال��س��الم 

وإس���رائ���ي���ل ف���ي ال��ب��ي��ت األب��ي��ض 
المنطقة  في  جديدة  صفحة  يفتح 
والتنمية  والتقدم  االزده��ار  عنوانها 
وأيضاً  للشباب،  الزاهر  والمستقبل 
قضم  يمنع  ال���ذي  المثمر  ال��ح��وار 
األراضي، ويمنح الشعب الفلسطيني 

المستقلة. دولته 

أبوظبي )االتحاد(

بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  قال 
مجلس  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  نهيان  آل  زاي���د 
الوزراء وزير الداخلية، في تغريدة على 
»بالرؤية  »تويتر«:  على  سموه  حساب 
الرشيدة،  اإلماراتية  للقيادة  الثاقبة 

التاريخية  ال��س��الم  م��ع��اه��دة  ج���اءت 
خطوة تحّفها قلوب اإلماراتيين وعشاق 
جديد  س��الم  معالم  لترسم  التعايش 
قاعدته  األوس���ط،  الشرق  في  ودائ��م 
حفظ الحقوق ومنصته التعاون المثمر 
ومد جسور التواصل من أجل األجيال 

والتنمية ومستقبل مزدهر«.

واشنطن )وام( 

زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  أكد 
والتعاون  الخارجية  وزي��ر  نهيان  آل 
الدولي، أن السالم يحتاج إلى شجاعة، 
وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة 
إخالص  إلى  يحتاج  باألمم  والنهوض 

ومثابرة.
وقال سموه في كلمته خالل مراسم 
ت��وق��ي��ع م��ع��اه��دة ال��س��الم ب��ي��ن دول��ة 
البيت  في  إسرائيل  ودول��ة  اإلم���ارات 
لنقول  أتينا  »ل��ق��د  أم���س:  األب��ي��ض، 
للعالم إن هذا نهجنا والسالم مبدأنا.. 
ستكون  صحيحة  بداياته  كانت  وم��ن 

إنجازاته مشرقة«.
دول��ة  شعب  تحيات  س��م��وه،  ون��ق��ل 
ال��س��م��و الشيخ  اإلم�����ارات وص��اح��ب 
محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، ورئ��ي��س 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
 وتابع سموه : »أقف أمد يد سالم، 
وأستقبل يد سالم«، وفي ديننا نقول: 
السالم«،  ومنك  السالم  أن��ت  »اللهم 
فالبحث عن السلم مبدأ أصيل، ولكن 
تتحول  عندما  فعاًل  تتحقق  المبادئ 
فعاًل  نشهد  نحن  وه��ا  أف��ع��ال،  إل��ى 
سيغير وجه الشرق األوسط، وسيبعث 

األمل حول العالم.
 وأضاف سموه: »لم تكن هذه 

جهود  ل��وال  ممكنة،  المبادرة 
فخامة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، وفريقه 
بجد  سعى  ال���ذي 

وإخ��������������الص 
إلى  لنصل 

ه����ن����ا، 

الخارجية  وزي��ر  زميلي  منهم  وأخ��ص 
األميركي مايك بومبيو، وجاريد كوشنر 
األميركي،  الرئيس  مستشاري  كبير 
في  ال��س��الم  لمبدأ  المخلصين  وك��ل 
الذين  األميركية،  المتحدة  الواليات 
الكبير،  اإلن��ج��از  ه��ذا  لتحقيق  سعوا 
بالشكر  أت��وج��ه  ل��ك��م،  كما  ف��ش��ك��راً 
إسرائيل  دول��ة  وزراء  رئيس  إل��ى 
وقف  على  نتنياهو،  بنيامين 
الفلسطينية،  األراض���ي  ضم 
وهو ما يعزز إرادتنا المجتمعة 
لتحقيق مستقبل أفضل لألجيال 

القادمة«.
وتابع سموه: »إننا نشهد اليوم 
فكراً جديداً سيخلق مساراً 
الشرق  لمنطقة  أفضل 

األوسط، فمعاهدة السالم هذه، التي 
تعتبر إنجازاً تاريخياً لكل من الواليات 
إسرائيل  ودول��ة  األميركية  المتحدة 
ودولة اإلم��ارات العربية المتحدة، لن 
يتوقف أثرها اإليجابي، بل إننا نؤمن 
المنطقة  على  ستنعكس  ثمارها  بأن 
ب��أس��ره��ا، ف��ك��ل خ��ي��ار غ��ي��ر ال��س��الم 
سيعني دماراً وفقراً ومعاناة إنسانية«.

ال��رؤي��ة  »إن ه���ذه  وق����ال س���م���وه: 
الجديدة التي بدأت تتشكل باجتماعنا 
اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات 
الشابة، ليست شعاراً نرفعه من أجل 
مكاسب سياسية، فالجميع يتطلع إلى 
خلق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً 
وأمناً، وفي زمن يسود فيه العلم، يتطلع 
شباب المنطقة ليكونوا جزءاً من هذا 
ال�������ح�������راك 

اإلنساني الكبير، وكم يسعدنا أن تكون 
دول��ة اإلم���ارات ج��زءاً من ق��وة الدفع 
الطاقات  ونمو  االستقرار  نحو  ه��ذه 
البشرية، في مقاربة حضارية جديدة 
الفرص على مصراعيها  أب��واب  تفتح 
ليستفيد منها محبو السالم واالزدهار 

والمستقبل«.
وأضاف سموه: »إن مجتمعاتنا اليوم 
اإلنسانية  التنمية  مقومات  تمتلك 
واقتصاد  تحتية،  بنية  من  الحديثة، 
متين، وإنجازات علمية تؤهلها للنهوض 
بمستقبل الشرق األوسط، وتؤمن دولة 
المتحدة  الواليات  دور  بأن  اإلم��ارات 
األميركية في منطقة الشرق األوسط 
التي  المعاهدة  هذه  والدليل  إيجابي، 
والتي  األب��ي��ض،  البيت  ف��ي  نوقعها 
قدتم دفتها، حيث ستظل في التاريخ 
محبي  لكل  مضيئة  منارة  اإلنساني 

السالم«.
وتابع سموه: »بالنسبة لنا في دولة 
اإلم���ارات، ف��إن ه��ذه المعاهدة 
ستمكننا من الوقوف أكثر إلى 
جانب الشعب الفلسطيني، 
دول��ة  ف��ي  آم��ال��ه  وتحقيق 
منطقة  مستقلة، ضمن 

مستقرة مزدهرة، وتأتي هذه المعاهدة 
معاهدات  من  ما سبقتها  على  لتبني 
سالم وقعها العرب مع دولة إسرائيل، 
ح��ي��ث إن ه���دف ه���ذه ال��م��ع��اه��دات 
والتنمية  االستقرار  نحو  العمل  هو 

المستدامة«.
وقال سموه: »في هذه السنة الصعبة، 
على العالم الذي يعاني تداعيات وباء 
ك��وف��ي��د19-، ع���ززت دول���ة اإلم����ارات 
التزاماتها تجاه المبادئ اإلنسانية، التي 
الذي  زاي��د،  الشيخ  المؤسس  أرساها 
اآلخ��ر،  إل��ى جانب  وقوفنا  ب��أن  علمنا 
أياً كان انتماؤه الديني أو العرقي، هو 
واجب إنساني ومبدأ راسخ«، مضيفاً: 
هذا  في  اإلم���ارات  دول��ة  »استطاعت 
إلى  مسباراً  تطلق  أن  الصعب  الوقت 
ال��م��ري��خ«.. إن »م��س��ب��ار األم����ل« في 
منطقتنا  ب���أن  أم���اًل  يمثل  الحقيقة 
قادرة على النهوض والتقدم، إذا تبنت 

الحكومات والشعوب العلوم«.
وذكر  سموه أنه »بعد أن أرسلت دولة 
اإلمارات رائد الفضاء هزاع المنصوري 
في السنة الماضية إلى محطة الفضاء 
الدولية، وأطلقت محطة سلمية للطاقة 
لتفتح  االتفاقية  ه��ذه  ج��اءت  النووية، 
آفاقاً أوسع لسالم شامل في المنطقة. 
واختتم كلمته قائاًل: »إن السالم يحتاج 
إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج 
يحتاج  باألمم  والنهوض  معرفة،  إل��ى 

إل��ى إخ���الص وم��ث��اب��رة، ولقد 
أت��ي��ن��ا ل��ن��ق��ول ل��ل��ع��ال��م إن 

والسالم  نهجنا،  ه��ذا 
كانت  وم���ن  م��ب��دأن��ا، 
صحيحة  ب���داي���ات���ه 

إن��ج��ازات��ه  ستكون 
بتوفيق  مشرقة، 

اهلل«.

السالم مبدأنا

عبدهللا بن زايد خالل توقيع المعاهدة التاريخية مع إسرائيل:

كل خيار غير السالم سيعني دمارًا وفقرًا ومعاناة إنسـانية

المعـاهدة تمكننـا من الوقوف أكثر إلى جانب الفلسطينيين

»مسبار األمل« يمثل أماًل بأن منطقتنا قادرة على التقدم

عبداهلل بن زايد والزياني ونتنياهو وترامب أثناء مراسم توقيع معاهدة السالم )رويتزر(

جانب من توقيع معاهدة السالم وإعالن السالم )رويترز(

عبداهلل بن زايد يتوسط الزياني ونتنياهو في شرفة البيت األبيض )رويترز(

عبداهلل بن زايد والزياني ونتنياهو وترامب يوقعون معاهدة السالم وإعالن السالم )رويتزر(

عبداهلل بن زايد يتحدث إلى مسؤولين أميركيين بحضور ترامب )رويترز(

عبداهلل بن زايد أشاد في البيت األبيض بجهود ترامب من أجل السالم

واشنطن )وام( 

آل نهيان وزير  زايد  بن  الشيخ عبدالله  ترامب، أمس، سمو  األميركي دونالد  الرئيس  استقبل 

الخارجية والتعاون الدولي في البيت األبيض، وذلك قبيل توقيع سموه وبنيامين نتنياهو 

اإلمارات  دولة  بين  التاريخية  السالم«  »معاهدة  على  إسرائيل  دولة  وزراء  رئيس 

ودولة إسرائيل في البيت األبيض.

وتناول اللقاء آفاق معاهدة السالم ودورها في تعزيز السالم 

األراضي  ضم  وقف  خالل  من  المنطقة،  في  واالستقرار 

الفلسطينية، وبث روح جديدة تسهم في التغيير 

اإليجابي في منطقة الشرق األوسط.

العالقات  الجانبان مسيرة  وناقش 

المتحدة،  والواليات  اإلمارات  بين 

في ظل التزام البلدين المشترك 

واألمــن  السالم  وتعزيز  بدعم 

العربي،  الخليج  منطقة  في 

أي  اإلرهاب، وردع  ومكافحة 

الستقرار  تهديدات 

المنطقة.

عبدالله بن زايد 

وترامب يناقشان 

مسيرة العالقات

صناعة المستقبل تحتاج 

إلى معرفة والنهوض 

باألمم يحتاج إلى إخالص

مقاربة حضارية جديدة 

تفتح أبواب الفرص 

ليستفيد منها محبو 

السالم

بث 

روح 

جديدة تسهم 

في التغيير اإليجابي 

بالمنطقة

وزير خارجية البحرين:

لحظة لألمــل وفرصة للجميع 

خطوة تاريخية في الطريق نحو سالم دائم وحقيقي 

يقع على عاتقنا العمل 

بسرعة ونشاط حتى 

نحقق سالمًا وأمنًا دائمين 

الرئيس ترامب:

نحن هنا لتغيير مجرى التاريخ

واشنطن )وكاالت(

قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
معاهدة  توقيع  قبل  كلمته  في  أم��س، 
السالم بين اإلمارات وإسرائيل، وإعالن 
تأييد السالم مع إسرائيل: »إننا هنا من 

أجل تغيير مجرى التاريخ«.
وذك���ر ت��رام��ب، أم���ام ع��دد كبير من 
»نحن  األبيض:  البيت  في  المسؤولين 
هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ، ونحن 
نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول 
السالم  تعزيز  أجل  من  وذلك  الثالث، 

واالزدهار«.
وتابع: »إسرائيل واإلمارات والبحرين 
معاً  وستتعاون  ال��س��ف��ارات،  ستتبادل 
في  ج��ه��وده��ا  وستنسق  ق���وي،  بشكل 
السياحة  م��ن  القطاعات  م��ن  العديد 

والتجارة والرعاية الصحية واألمن«.

الباب  سيفتح  »ه��ذا  ق��ائ��اًل:  وأردف 
ل��زي��ارة  ال��ع��ال��م  ح���ول  م��ن  للمسلمين 

المسجد األقصى وإسرائيل«.
وشدد الرئيس األميركي على أن هذه 
االتفاقيات ستخدم السالم في المنطقة 
»المصلحة  أن  إل��ى  م��ش��ي��راً  برمتها، 
هي  ال��م��ت��ب��ادل  واالح���ت���رام  المشتركة 
األشياء، التي جعلت هذه الدول الثالث 

على الوصول إلى هذه المعاهدة«.
المتحدة  الواليات  وكشف ترامب أن 
بشأن  فلسطين  م��ع  محادثات  تجري 
األوسط،  الشرق  التفاقيات  االنضمام 
سيكونون  الفلسطينيين  »إن  ق��ائ��اًل: 
ع��ض��واً ف��ي ال��م��ح��ادث��ات ف��ي ال��وق��ت 

المناسب«.
وأجرى، الرئيس األميركي محادثات 
م��ع ممثلين ع��ن إس��رائ��ي��ل واإلم���ارات 
وال��ب��ح��ري��ن، ب��ال��ق��رب م���ن ال��ح��دي��ق��ة 
مراسم  قبيل  األبيض،  للبيت  الجنوبية 
بين  ال��س��الم«  »م��ع��اه��دة  على  التوقيع 
اإلمارات وإسرائيل، وإعالن السالم بين 

البحرين وإسرائيل.
ستة  أو  »خمسة  أن  ت��رام��ب  وأع��ل��ن 
لتوقيع  تستعد  إضافية  عربية  بلدان« 
م��ع��اه��دات س���الم م��ع إس��رائ��ي��ل بعد 

اإلمارات العربية المتحدة والبحرين.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي:

بركات السالم الذي نصنعه عظيمة

واشنطن )وكاالت(

ق���ال رئ��ي��س ال�����وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي 
بنيامين نتنياهو، في كلمته قبيل توقيع 
واتفاق  اإلم��ارات  مع  السالم  معاهدة 
تأييد السالم مع البحرين، أمس، »إن 
عربية  دوالً  ليضم  سيتوسع  السالم 
ذلك  بعد  الممكن  من  ليصبح  أخرى، 
إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي إلى 

األبد«.
السالم  »بركات  أن  نتنياهو  واعتبر 
الذي نصنعه ستكون عظيمة، أوالً ألن 
هذا السالم سيتوسع ليضم دوالً عربية 

ينهي  أن  يمكن  ذل��ك  بعد  ث��م  أخ���رى، 
الصراع العربي اإلسرائيلي إلى األبد«.

وت���اب���ع: »وث���ان���ي���اً، ف����إن ال��م��ن��اف��ع 
يمكن  لشراكتنا  العظيمة  االقتصادية 
المنطقة،  ك��ل  ف��ي  ب��ه��ا  اإلح���س���اس 

وستصل لكل مواطنينا«.
اإلسرائيلي  ال���وزراء  رئيس  وش��دد 
»ليس سالماً  ال��س��الم،  ه��ذا  أن  على 
بين الزعماء فقط، وإنما بين الشعوب 
اإلسرائيلية واإلماراتية والبحرينية، إذ 
سيحتضنون بعضهم بعضاً، وسنتعاون 
وفي مكافحة  المجاالت،  في مختلف 
من  للعديد  ح��ل��والً  وسنجد  ك��ورون��ا، 

المشكالت التي تواجه منطقتنا«.
وأضاف: »هذا اليوم هو دعامة في 
التاريخ، ويبزغ فيه فجر جديد للسالم، 
لسنوات وعقود صلى الشعب اليهودي 

للسالم، لذا فإننا نثمن هذا اليوم«.

الباب مفتوح للمسلمين 

حول العالم لزيارة المسجد 

األقصى

دول عربية أخرى ستنضم 

لمسيرة السالم
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عبداللــه بـن زايــد:

الخطوط  ط��ائ��رة  هبطت  أسبوعين  قبل   
رحلة  أول  في  أبوظبي  في  »ال��ع��ال«  الجوية 
حيث  أبيب،  تل  من  قادمة  إسرائيلية  تجارية 
ووسائل  المسؤولين  م��ن  كبيراً  وف��داً  أقلت 

اإلسرائيلية. اإلعالم 
واضحة  كبيرة  رس��ال��ة  ال��ط��ائ��رة  وحملت   
على  قدمين  ارتفاعها  يبلغ  بأحرف  مكتوبة 
باللغات  »سالم«  هي  الطائرة  قيادة  مقصورة 

والعبرية. واإلنجليزية  العربية 
 وت��ع��ت��ب��ر إق��ام��ة ع��الق��ات اع��ت��ي��ادي��ة بين 
إنجاز  بمثابة  إسرائيل  ودولة  اإلم��ارات  دولة 
باألمل  مفعمة  وعالمة  تاريخي،  دبلوماسي 
ع��ل��ى أن ال��ت��ق��دم ف��ي ال��ش��رق األوس���ط أم��ر 
جاء  الماضي،  األسبوع  وفي  الحدوث،  ممكن 
إعالن مملكة البحرين عزمها القيام بمباشرة 
إسرائيل،  دولة  مع  كاملة  دبلوماسية  عالقات 
األمر الذي ينظر إليه كفرصة لمقاربة جديدة 
منطقة  وف��ي  المنطقة،  تحديات  لمواجهة 
ذلك  يمثل  السيئة،  باألخبار  حافلين  وعصر 
اإلعالن بادرة تفاؤل إليجاد الفرص، بدالً من 

والمعاناة. الصراع 
التحديات  على  التغلب  فإن  البديهي،  ومن 
الدول  من  عدد  يوجد  حيث  صعباً،  سيكون 
في  الحكومية  غير  واألط��راف  العربية  غير 
يدافعون  الذين  الدائمة،  »المقاومة«  محور 
عن التطرف بأشكاله المتنوعة، وهم يشعرون 
أو  المفقودة  اإلم��ب��راط��وري��ات  إل��ى  بالحنين 
أنهم  كما  جديدة،  خالفة  بإنشاء  مهووسون 
يقتاتون وينمون على الصراع والفوضى وعدم 
الواليات  يهاجمون  الذين  وه��م  االس��ت��ق��رار، 
اإلم���ارات،  ودول��ة  إسرائيل  ودول��ة  المتحدة 

المعاهدة. وكانوا من أشد منتقدي 
رد  أفضل  السالم  معاهدة  توقيع  ويعتبر   
على هؤالء، وهو تذكير بأن الشعبين اإلماراتي 
واإلسرائيلي، وجميع شعوب الشرق األوسط، 
تكمن  اآلن  واألولوية  الصراع  من  سئمت  قد 
وتحقيق  مجتمعاتنا،  تحديث  مواصلة  ف��ي 

بأكملها. المنطقة  في  االستقرار 
بين  األف��ض��ل  ال��ع��الق��ات  تساعد  وس���وف   
تحقيق  على  إسرائيل  ودول��ة  العربية  ال��دول 
على  وأسرع  أبعد  نذهب  أن  يجب  لكن  ذلك، 

التعاون األخرى أيضاً. جبهات 

إلحاحاً،  واألكثر  األول��ى،  األولوية  وتتمثل   
حول  إقليمي  حوار  وبدء  التوترات  تهدئة  في 
عالقات  إلى  بحاجة  فنحن  واألم��ن،  السالم 
عدم  معاهدات  وتعتبر  الجيران  مع  طبيعية 
والقابلة  الفاعلة  ال��ت��دخ��ل  وع��دم  االن��ت��ش��ار 
ال��ت��وق��ع��ات  م��ع  ل��ك��ن  ال���ه���دف،  ه��ي  للتحقق 
فإن  ج���داً،  العالية  والمخاطر  المنخفضة 
ت��ح��ق��ي��ق ت��ق��دم م��ت��واض��ع ف���ي ق��ض��اي��ا مثل 
فيروس  ومكافحة  اإلنسانية  ال��م��س��اع��دات 

كورونا سوف يعمل على بناء الثقة.
ومشاركتها  المتحدة  الواليات  دعم  أن  كما 
الرئيس  دع��ا  فقد  األه��م��ي��ة،  ب��ال��غ  أم��ر  ه��و 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، إل���ى م��ح��ادث��ات 
الرئيس  نائب  وأوضح  المقبل،  العام  جديدة 
السابق جو بايدن أنه سيطرح مبادرة جديدة 
الخليج  دول  تشارك  أن  يجب  ولهذا  كذلك، 
ت��ك��ون  أن  وي��ج��ب  ح����وار،  أي  ف���ي  م��ب��اش��رة 

شاملة. األجندة 
توسيع  في  فتتمثل  الثانية،  األولوية  وأم��ا 
التعايش السلمي، فقد أدت المقاومة  مجتمع 
انتشار  إل���ى  ال��ط��ائ��ف��ي  وال��ت��ط��رف  ال��دائ��م��ة 
على  وال��ف��ت��ن��ة  ال��ف��وض��ى  م��ن  مميتة  ج��ائ��ح��ة 
أن  نحاول  اإلم��ارات  دول��ة  وفي  عقود،  مدى 
بمبادئ  ملتزمون  فنحن  مختلفة،  قدوة  نكون 
واالن��دم��اج  وبالوسطية  الحقيقية،  اإلس��الم 
قام  زي��ارة  أول  باستضافة  وقمنا  وال��س��الم، 
العربية  الجزيرة  لشبه  فرنسيس  البابا  بها 
بيت  ب��ن��اء  على  نعمل  كما  ال��م��اض��ي،  ال��ع��ام 
في  الثالثة  األديان  يضم  اإلبراهيمية  للعائلة 
مسجد  على  المجمع  يحتوي  حيث  أبوظبي، 

وكنيس. وكنيسة 
وتتمثل األولوية الثالثة في بناء محرك قوي 
للتبادل االقتصادي والثقافي قادر على توليد 
المنطقة،  أنحاء  جميع  في  والتفاهم  الفرص 
قناة  عبر  األح��م��ر  البحر  إل��ى  الخليج  فمن 
المتوسط  البحر  شرق  إلى  وصوالً  السويس، 
ملتقى  الممتدة  العربية  الجزيرة  شبه  تعتبر 

العالم. طرق 
 ويجب على دولة اإلمارات ودولة إسرائيل 
وبنيتيهما  المتقدمين،  اقتصاديهما  استخدام 
وصناديق  ال��ك��ب��ي��رة،  واألس����واق  التحتيتين، 
ورأس  التعليمية،  والمؤسسات  االستثمار، 

الفائدة  ت��ع��ود  أن  لضمان  ال��ب��ش��ري،  ال��م��ال 
والفلسطينيين  والمصريين  األردنيين  على 

وغيرهم.
 وي��ع��ت��ب��ر ال���ت���ق���دم ف���ي م���س���ار ال��ق��ض��ي��ة 
أوقفت  فقد  أيضاً  مركزية  نقطة  الفلسطينية 
ال��م��ع��اه��دة اإلم��ارات��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة خطط 
أن  الفلسطينية  القيادة  على  ويجب  الضم، 
نهجها،  تنظيم  إلع��ادة  اللحظة  ه��ذه  تستغل 
مناقشات  في  االنخراط  إلعادة  واالستعداد 
على  دائماً ستحصل  الحال  هي  وكما  مثمرة، 
وخاصة  اإلم���ارات،  دول��ة  من  الكامل  الدعم 
وزن��اً  اآلن  تمتلك  أصبحت  الجهود  ه��ذه  أن 
دولة  مع  المباشرة  العالقات  ظل  في  أكبر 
إس��رائ��ي��ل.. إن وت��ي��رة ون��ط��اق ال��ع��الق��ات لن 
وتحقيق  االستحقاقات  عن  مفصولين  يكونا 
الفلسطينية. الدولة  إقامة  التقدم في قضية 

ال��ع��الق��ات على  إق���ام���ة  ت���دل   وأخ����ي����راً، 
األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات  دور  أهمية 
الشرق األوسط، فهذه  الذي يشهده  والتحول 
خالل  من  فقط  تحدث  أن  يمكن  العالقات 
تأكيد  وإعادة  األميركية،  الدبلوماسية  تأثير 

األمنية. التزاماتها 
بالمنفعة  ستعود  فإنها  نفسه،  الوقت  وفي 
المشاركة  خالل  من  المتحدة  الواليات  على 
في تحمل عبء االستقرار اإلقليمي، مع فريق 
أقوى من الشركاء الموثوق بهم والراغبين في 

ذلك. تحقيق 
وف���ي ع���ام ص��ع��ب وف���ي م��ن��ط��ق��ة ص��ع��ب��ة، 
ت��ش��ك��ل م���ع���اه���دة ال���س���الم ن��ق��ط��ة ان��ط��الق 
وق��د  األوس����ط،  ال��ش��رق  لمستقبل  م��ش��رق��ة 
ان��ط��ل��ق��ت دول���ة اإلم�����ارات ودول����ة إس��رائ��ي��ل 
فيروس  ب��ش��أن  للتعاون  نشطة  ب��داي��ة  نحو 
والفضاء،  والتكنولوجيا،  المستجد،  كورونا 
وبدأ  الغذائي،  واألمن  واالستثمار،  والطاقة، 
العبرية،  اللغة  يتعلمون  اإلمارات  دولة  شباب 
الطالب  قبول  الدولة  في  الجامعات  وستبدأ 
المنتظمة  الرحالت  اإلسرائيليين، كما ستبدأ 
هذه  وستحمل  المقبل،  ال��ع��ام  البلدين  بين 
ال��خ��ط��وات  آالف  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال��خ��ط��وات 
السالم  رس��ال��ة  األخ��رى  والكبيرة  الصغيرة 
في  والعربية  والعبرية  اإلنجليزية  باللغات 

المنطقة. أنحاء  جميع 

في مقال نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال«

أشد منتقدي المعاهدة 

دول غير عربية وأطراف غير 

حكومية تدافع عن التطرف 

وتقتات على الفوضى   

جميع شعوب الشرق األوسط 

سئمت من الصراع واألولوية 

اآلن لتحقيق االستقرار

في دولة اإلمارات نحاول 

أن نكون قدوة مختلفة 

وملتزمون بمبادئ اإلسالم 

الحقيقية وبالوسطية

 المقاومة الدائمة والتطرف 

الطائفي قادا إلى انتشار 

جائحة مميتة من الفوضى 

والفتنة

المعاهــدة إنجـــاز 

دبلوماسي تاريخي

واشنطن )وام(

أكد سمو الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان وزير الخارجية 

والتعاون الدولي أن إقامة 

عالقات اعتيادية بين دولة 

اإلمارات ودولة إسرائيل يعتبر 

بمثابة إنجاز دبلوماسي 

تاريخي، وعالمة مفعمة 

باألمل على أن التقدم في 

الشرق األوسط أمر ممكن 

الحدوث.

 وقال سموه في مقال 

له بصحيفة »وول ستريت 

جورنال«: »إن التقدم في 

مسار القضية الفلسطينية 

يعد نقطة مركزية، فقد 

أوقفت المعاهدة اإلماراتية 

اإلسرائيلية خطط الضم، ويجب 

على القيادة الفلسطينية أن 

تستغل هذه اللحظة إلعادة 

تنظيم نهجها، واالستعداد 

إلعادة االنخراط في مناقشات 

مثمرة، وكما هي الحال دائمًا 

ستحصل على الدعم الكامل 

من دولة اإلمارات.

 وفيما يلي نص المقال:

 »لحظات فارقة« عاشتها المنطقة أمس مع توقيع 
ببدء  إي��ذان��ًا  ال��س��ام،  معاهدة  وإسرائيل  اإلم���ارات 
والعالمي، تمثل  السلم اإلقليمي  مسار جديد لتعزيز 
رؤية  من  تمتلكه  بما  أساسيًا،  ركنًا  اإلم���ارات  فيه 
في  األصل  هو  السام  بأن  قوي  وإيمان  استراتيجية، 
الفطرة  يحاكي  الذي  اإللهي  التشريع  كونه  الحياة، 
في  واألس���اس  للرخاء،  األوس��ع  والطريق  السليمة، 
تعددت  وإن  وال����دول،  المجتمعات  بين  ال��ع��اق��ات 

الديانات واللغات واألعراق. 
حاضرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اإلم��ارات��ي��ة،  الدبلوماسية 
عن  بجاء  عبرت  أم��س،  الدولي  المشهد  في  بقوة 
العاقات  بأن  ويقينها  للمستقبل،  الواقعية  قراءتها 
والتقدم،  النهضة  أوراق  من  أساسية  ورق��ة  الدولية 
واالنتقال  اإليجابي  التأثير  على  قدرتها  وأثبتت 
واقتصادية  سياسية  فضاءات  إلى  العربي  بالواقع 
سامًا،  أكثر  أوسط  شرق  نحو  أفضل،  واستراتيجية 
العاقات اإلماراتية اإلسرائيلية لن  وهو ما يشي بأن 

تكون مستنسخة من تجارب سابقة.
»تجار  وع��وي��ل  ضجيج  زاد  اآلخ���ر،  الجانب  على 
ألنفسهم  شيئًا  يقدموا  لم  الذين  القضية«  وسماسرة 
في  سوى  يساهموا  ولم  لمحيطهم،  وال  ألمتهم  وال 
الذي  األم��ر  الصراعات،  وتأجيج  واالنقسام  الفرقة 
التاريخ  أو تهويل، وسيذكره  الواقع با مبالغة  يؤكده 

متبوعًا بالكثير من عامات التعجب.
اإلم��ارات  بين  السام  أصبح  فقد  ح��ال،  كل  وعلى 
مكاسب  من  بعده  ما  له  ملموسًا،  واق��ع��ًا  وإسرائيل 
وآف��اق  للبلدين،  مهمة  واقتصادية  جيوسياسية 
والنقل  ال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار  م��ج��االت  ف��ي  رح��ب��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ه��ن��دس��ة ال��م��ع��م��اري��ة وال��ط��ب 
التي  المجاالت،  من  وغيرها  المتقدمة،  وال��زراع��ة 
الشعبين  على  اإليجابية  آثاره  فيها  للتعاون  سيكون 

جميعها. والمنطقة  »الصديقين« 
الفارقة،  التاريخية  اللحظات  هذه  وفي  اإلم��ارات، 
قوية  رسالة  وأرسلت  للسام،  جديدة  نافذة  فتحت 
رسالتها  تستكمل  أن  اختارت  أنها  خالها  من  تؤكد 
العنف،  ودوام���ات  الكراهية  ع��ن  بعيدًا  اإلنسانية 
قناعات  من  فيه  تنطلق  الذي  السيادي،  حقها  وهذا 
قيمة  يعرفون  الذين  أولئك  خيار  السام  بأن  راسخة 
الديانات  وأن  البشر،  بين  والمشتركات  المستقبل 
التوحيدية الثاث في العالم تستطيع تعزيز الجهود 

الرامية إلى إحاله، لتنعم الشعوب بالرخاء.
»الشخصية  أن  الجميع  ي��درك  أن  بقي  للتاريخ، 
إال  يكون  ال  الغد  إلى  العبور  بأن  تؤمن  اإلماراتية« 
إلى  التحديات  تحول  التي  الشجاعة  ب��ال��ق��رارات 
غير  أصبحت  التي  للمسارات  مكان  ثمة  فليس  فرص، 
قابلة للتحقق، بينما المستقبل لن يكون إال للسام.

و»يديعوت  »االتحاد«  لقراء  سامًا  نقول:  وختامًا 
محبي  ولكل  إسرائيل،  في  أصدقائنا  ولكل  أحرونوت« 

السام في المنطقة والعالم.

العربية  اإلم��ارات  دول��ة  مواطني  األع��زاء،  أصدقاءنا 
المتحدة، وقراء جريدة »االتحاد«..

صحيفة  تحرير  رئيس  بصفتي  لي  عظيم  لشرف  إنه 
إليكم في مثل  أن أكتب  »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية 
هذا اليوم التاريخي، الذي وقعت فيه الدولتان رسميًا على 

معاهدة سام وتطبيع.
الحركة  وال���د  ه��رت��زل«،  »زئ��ي��ف  بنيامين  ب��دأ  لقد 
حياته  اليهودية،  ال��دول��ة  رؤي��ة  وص��اح��ب  الصهيونية 
في  »دريفوس«  محاكمات  يغطي  وكان  كصحفي.  المهنية 
باريس عام 1894، حيث شاهد عن كثب ضابطًا يهوديًا في 
الجيش الفرنسي وقد أدين بالتجسس، وتم خفض رتبته 
ونفيه. وفي وقت الحق، تم تبرئة »دريفوس« وأعيد فتح 
بكلمة  تبدأ  التي  الشهيرة  الرسالة  نشر  بعد  محاكمته 
»J›Accuse..!« والتي كتبها الكاتب الروائي »إميل زوال« في 

الصفحة األولى من صحيفة »لورور« الفرنسية الرائدة.
وذكر »هرتزل« الحقًا في مذكراته أن قضية »دريفوس« 
هي التي حولته إلى صهيوني. وأدى عمله الصحفي أخيرًا 

إلى قيام إسرائيل، وطن ودولة اليهود.
126 عامًا، عملت الصحافة مرة أخرى كعامل  بعد مرور 
بين  للسام  جسر  لبناء  المرة  هذه  اإليجابي،  للتغيير 
رئيس  بصفتي  تمكنني،  التي  هي  الصحافة  إن  بلدينا. 
مباشرة  الكتابة  من  اإلسرائيلية،  الصحف  إحدى  تحرير 
المتحدة.  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  في  القراء  أي  إليكم، 
وهذه المهنة هي التي تمكن رئيس تحرير صحيفتكم من 

مخاطبة قرائنا في إسرائيل مباشرة.
في  اإلم��ارات  دولة  سفير  نشر  الماضي،  يونيو  شهر  في 
نادرًا  افتتاحيًا  العتيبة، مقااًل  المتحدة، يوسف  الواليات 
مقال  وُنشر  أحرونوت«.  »يديعوت  صحيفة  في  وحصريًا 
الصباح،  ذلك  في  الصحيفة  في  رئيسي  كعنوان  السفير 

وأثار ردود فعل كثيرة في إسرائيل والعالم بأسره.
إلى  بلدينا  بين  التطبيع  عملية  وصلت  شهرين،  وبعد 

ذروتها، مع إعان »اتفاق أبراهام« من قبل رئيس الواليات 
البيت  حديقة  وفي  وباألمس،  ترامب.  دونالد  المتحدة، 

األبيض، وقعت دولتانا على االتفاقية التاريخية.
أصدقاءنا األعزاء..

إسرائيل  إلى  القدوم  من  جدًا  قريبًا  تتمكنوا  أن  نأمل 
النابضة  أبيب  وت��ل  المقدسة،  ال��ق��دس  مدينة  وزي���ارة 
بالحياة، والبحر الميت، ومتنزه متسادا، وعدد ال يحصى 

من المواقع التاريخية والجميلة التي تضمها بادنا.
زيارة  من  أيضًا  اإلسرائيليون  يتمكن  أن  قريبًا  ونأمل 
أبوظبي  بجمال  لينبهروا  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات 
الذي  خليفة«،  »ب��رج  قرب  عن  وليشاهدوا  دب��ي،  وروع��ة 
أعجوبة  فهو  العجائب،  من  ويعد  طابقًا   163 من  يتألف 
معمارية لم نتمكن حتى اليوم من النظر إليها بإثارة سوى 

من خال الصور.
القهوة في دبي وفي  لتناول  أن نجلس معًا قريبًا  ونأمل 
تل أبيب، ونقلب صفحات جريدتي »االتحاد« و»يديعوت 

أحرونوت«.
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

السالم عليكمللتــاريـــــخ

نطع ليفنه*حمد الكعبي *

 »الشخصية اإلماراتية« تؤمن 

بأن العبور إلى الغد ال يكون 

إال بالقرارات الشجاعة التي 

تحول التحديات إلى فرص، 

فليس ثمة مكان للمسارات 

التي أصبحت غير قابلة 

للتحقق، بينما المستقبل لن 

يكون إال للسالم.

الصحافة مكنتني، بصفتي 

رئيس تحرير، من الكتابة 

مباشرة إليكم، أي القراء 

في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وهذه المهنة 

هي التي تمكن رئيس تحرير 

صحيفتكم من مخاطبة 

قرائنا في إسرائيل مباشرة.

*رئيس تحرير صحيفة »يديعوت أحرونوت«

أبوظبي )االتحاد(

رئيس  الكعبي،  مطر  محمد  أك��د 
اإلسالمية  ل��ل��ش��ؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
ال��س��الم  م��ع��اه��دة  أن  واألوق��������اف، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت���م ت��وق��ي��ع��ه��ا في 
بين  واش��ن��ط��ن  األميركية  العاصمة 
المتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلم�����ارات  دول���ة 
يوحي  باهر  مكسب  إسرائيل،  ودول��ة 
قيمة  ب��م��رك��زي��ة  جميعاً  لإلنسانية 
السالم في ديننا اإلسالمي الحنيف، 
فالسالم نهج األنبياء والحكماء الذين 
فاهلل  اآلخرين،  عقول  عقولهم  تفوق 
خلق اإلنسان في أحسن تقويم، وذلك 
حضارية  صروحاً  يقيم  أن  ليستطيع 
م���ن م��ن��ط��ل��ق ال��س��ل��م واالس���ت���ق���رار، 
للبشر  ت��ع��ال��ى  اهلل  إرادة  ف��ال��س��الم 
وم��ن��ه��ج ال��ق��وة ال���ذي ال ي��ل��ي��ن، وه��و 
مسلك يعكس رؤى ومبادرات قيادتنا 

تعزيز  إل���ى  تسعى  ال��ت��ي  ال��رش��ي��دة 
السالم ونشر مبادئ اإلخاء والتعايش 
جسور  وبناء  الشعوب،  بين  السلمي 
الصداقة والتعاون لتحقيق االستقرار 

والبناء الحضاري.
تبذل  اإلم����ارات  دول���ة  »إن  وق���ال: 
في  السالم  تحقيق  في  كبيرة  جهوداً 

ولها  والعالم أجمع،  العربية  المنطقة 
ت��اري��خ ح��اف��ل وإرث راس���خ ف��ي هذا 
المغفور  مؤسسها  عهد  منذ  المجال 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
حكيم العرب، طيب اهلل ثراه، وقيادتنا 
عملية  ج��ه��وداً  اآلن  تبذل  ال��رش��ي��دة 
إع��الء  ف��ي  تُساهم  التي  بمبادراتها 
النبيلة  واأله���داف  اإلنسانية  القيم 
لكل  السعادة  تضمن  التي  المشتركة 
والرقي  االزدهار  البشر، وتحقق  بني 
على األرض، وقد سبق هذه المعاهدة 
في  اإلنسانية(  )األخوة  مذكرة  توقيع 
منصة  تعد  والتي  أبوظبي،  العاصمة 
االنطالق للتعايش السلمي بين جميع 
م��ك��ون��ات ال��م��ج��ت��م��ع ع��ل��ى اخ��ت��الف 
وجنسياتهم،  ومعتقداتهم  دياناتهم 
لتعيش األجيال القادمة في أجواء من 
ظل  في  المتبادل  واالحترام  الثقافة 

سالم عادل ينعم به الجميع«.

محمد مطر الكعبي: مكسب باهر

أبوظبي )االتحاد(

بن  سالم  ب��ن  مسلم  الشيخ  ق��ال 
المجلس  ع��ض��و  ال���ع���ام���ري،  ح���م 
االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي، 
معاهدة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  بمناسبة 
السالم التاريخية بين دولة اإلمارات 
القيادة  »بحكمة  إسرائيل:  ودول��ة 
االستراتيجية  وال��رؤي��ة  ال��رش��ي��دة، 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زاي��د 
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د األع���ل���ى ل��ل��ق��وات 
السير  اإلم��ارات  تابعت  المسلحة، 
منذ  تتبعه  ال��ذي  السالم  نهج  على 
له  المغفور  يد  على  االت��ح��اد  قيام 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ 
نشر  على  وتعمل  ث���راه،  اهلل  طيب 
في  ليس  بسلوكه،  والعمل  تعاليمه 
في  ب��ل  ف��ق��ط،  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة 
دول العالم أجمع، وتؤتي المساعي 
ال��ح��م��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��دول��ة 

الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  لمصلحة 
الضم،  عمليات  وق��ف  بعد  ثمارها 
معلنة بداية مرحلة جديدة لتحقيق 

السالم في المنطقة«.
وأش�����������ار ع����ض����و ال���م���ج���ل���س 
اإلم����ارات  أن  إل���ى  االس���ت���ش���اري 
منهج  على  حكمها  قواعد  أرس��ت 
الدين  منهج  من  المستقى  السلم 
��ل��م  اإلس���الم���ي ال���داع���ي إل���ى ال��َسّ

ك��اف��ة، وإل����ى ال��ت��ع��اي��ش ال��ب��ش��ري 
والتعاون االجتماعي بين الشعوب.

»إن شجاعة  ح��م:  اب��ن  وأض���اف 
القائد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان وحكمته تتجليان 
التاريخية  ال��ق��رارات  ه��ذه  مثل  في 
لواقع  المنطقة  تنقل  التي  الجريئة 
ج��دي��د، ي��ن��ع��م ب��ال��س��الم ب����دالً من 
أن  المتأزم«، مؤكداً  الحالي  الوضع 
سموه يبذل جهداً جباراً للمحافظة 
العالم  ووضع  فلسطين،  أرض  على 
بدولة  االع��ت��راف  مسؤولية  أم���ام 

فلسطين.
ج���اءت  االت���ف���اق���ي���ة  أن  وأك�����د 
اس���ت���ك���م���االً إلن�����ج�����ازات س��م��وه 
ال��م��س��ت��م��رة ف��ي دع���م االس��ت��ق��رار 
وبلدان  شعوب  وم���ؤازرة  العالمي 
ال��ع��ال��م ف��ي ق��ض��اي��اه��ا، وم���د يد 
موقف،  كل  في  والمساعدة  العون 
أو  المكان  بُعد  عن  النظر  بغض 

العرق أو الدين.

براين هوك: مسلم بن حم العامري: مرحلة جديدة 

نحن أمام شرق 

أوسط جديد

واشنطن )وكاالت(

قال كبير مستشاري 
وزير اخلارجية 

األميركي، براين هوك، 
أمس: »إننا أمام شرق 

أوسط جديد«، وذلك يف 
أعقاب توقيع اإلمارات 

معاهدة السالم مع دولة 
إسرائيل، التي وقعت 

أيضًا »إعالن تأييد 
السالم« مع البحرين.

وذكر هوك، يف حوار مع 
»سكاي نيوز عربية«: 
»إن املقاربة اجلديدة 

التي يعتمدها الرئيس 
دونالد ترامب مناسبة 

وناجحة وواقعية«.
وأضاف: »يجب الوقوف 

مع األصدقاء عوضًا 
عن مواجهة األعداء، 

وهذا كان خطأ إدارة 
أوباما السابقة«.

وعن الدول املرشحة 
لالنضمام إلى هذه 

املساعي، قال هوك »إذا 
نظرنا للشرق األوسط، 

نالحظ نشوء شرق 
أوسط جديد، ويؤمن 
ترامب أن دواًل أخرى 

ستنضم للقرار الشجاع 
الذي اتخذته اإلمارات 

والبحرين«.
وتابع: »عملنا مع 

هذه الدول للوصول 
إلى املرحلة النهائية 
من االتفاق، وسنرى 

ذلك الحقًا، ألنني ال 
أستطيع اإلفصاح عن 

اسم أي دولة حاليًا«.
وأضاف املسؤول 

األميركي: »سيسرنا 
كثيرًا العمل على خلق 

هذه العالقات اجلديدة، 
وندعو دواًل أخرى 

لالنضمام«.

تل أبيب )وكاالت(

أل����ق����ى رئ����ي����س ال��ك��ن��ي��س��ت 
اإلسرائيلي، ياريف ليفين، أمس، 
فيها  وهنأ  العربية،  باللغة  كلمة 
معاهدة  توقيع  على  اإلم����ارات 
والبحرين  إسرائيل،  مع  السالم 
على توقيع »إعالن تأييد السالم« 

مع الدولة العبرية.
باللغة  ليفين  كلمة  وج����اءت 
العربية في خطوة نادرة من جانب 

رئيس للبرلمان اإلسرائيلي.
دول����ة  »إن  ل��ي��ف��ي��ن:  وق������ال 
إل��ى  بالشكر  ت��ت��ق��دم  إس��رائ��ي��ل 

قيادة اإلمارات العربية المتحدة 
توقيع  على  وشعبيهما  والبحرين 

اتفاقيتي السالم التاريخيتين«.
على  مفتوحة  »أبوابنا  وتابع:   
دولة  لزيارة  أمامكم  مصراعيها 
المقدسة  واألم���اك���ن  إس��رائ��ي��ل 

فيها«.
معاهدتي  أن  ليفين  وأوض���ح 
السالم »ستفتحان أمامنا فرصة 
المشترك  ال��ع��م��ل  ف��ي  عظيمة 
لمواطني دولنا، من خاللها نطور 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة، وف��رص 
العلمية  وال��م��ش��اري��ع  ال��ع��م��ل، 

والتكنولوجية والزراعية«.

رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية 

ويهنئ اإلمارات والبحرين

تل أبيب )وكاالت(

أُض�����يء م��ب��ن��ى ب��ل��دي��ة تل 
أمس،  »السالم«،  بكلمة  أبيب 
بالعبرية والعربية واإلنجليزية. 
مع  بالتزامن  المبنى  وأض��اء 
ب���دء م��راس��م ال��ت��وق��ي��ع على 
معاهدة السالم بين اإلمارات 
السالم«  و»إع��الن  وإسرائيل، 

بين البحرين وإسرائيل.
وك���ت���ب رئ���ي���س ب��ل��دي��ة تل 
أبيب رون هولداي عبر موقع 
تويتر: »الليلة نحتفل بالسالم 
ف��ي ال��ش��رق األوس�����ط، وأن��ا 
متأكد من أن المعاهدتين مع 
سيكون  والبحرين  اإلم���ارات 
لهما أثر إيجابي على منطقتنا 

ألجيال قادمة«.

مبنى بلدية تل أبيب يضيء بكلمة

»السالم«

مسلم بن حم العامري

محمد مطر الكعبي

جنيف )وام( 

أعرب االحتاد العربي حلقوق اإلنسان عن تأييده وترحيبه مببادرات السام العربية اإلسرائيلية، معربًا 
عن تطلعه إلى أن يحقق هذا السام ما تصبو إليه شعوب املنطقة من آمال، وأن يحقق السام والتنمية 
يف منطقة الشرق األوسط. وأكد رئيس االحتاد عيسى العربي، أن قرارات السام ومبادراته هي قرارات 

سيادية للدول، تتخذها بناء على ما تراه سبيًا لتحقيق مصاحلها العليا، وأن خيارات السام دائمًا 
خيارات تنسجم مع القيم واملبادئ السامية، التي تكرست مبيثاق األمم املتحدة، وأكدت عليها التشريعات 

الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، وتتطلع إليها جميع الدول والشعوب اإلنسانية، سبيًا لتحقيق السام 
والتنمية التي حتقق احلياة الكرمية واآلمنة، بعيدًا عن احلروب والصراعات املسلحة.

االتحاد العربي لحقوق اإلنسان:

خيــارات الســالم تنسجـــم 

مع القيم والمبادئ السامية

المقاالن يُنشـران في »               « 

بالتزامن مع »يديعوت أحرونوت«

*رئيس تحرير صحيفة »االتحاد«
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عبداللــه بـن زايــد:

الخطوط  ط��ائ��رة  هبطت  أسبوعين  قبل   
رحلة  أول  في  أبوظبي  في  »ال��ع��ال«  الجوية 
حيث  أبيب،  تل  من  قادمة  إسرائيلية  تجارية 
ووسائل  المسؤولين  م��ن  كبيراً  وف��داً  أقلت 

اإلسرائيلية. اإلعالم 
واضحة  كبيرة  رس��ال��ة  ال��ط��ائ��رة  وحملت   
على  قدمين  ارتفاعها  يبلغ  بأحرف  مكتوبة 
باللغات  »سالم«  هي  الطائرة  قيادة  مقصورة 

والعبرية. واإلنجليزية  العربية 
 وت��ع��ت��ب��ر إق��ام��ة ع��الق��ات اع��ت��ي��ادي��ة بين 
إنجاز  بمثابة  إسرائيل  ودولة  اإلم��ارات  دولة 
باألمل  مفعمة  وعالمة  تاريخي،  دبلوماسي 
ع��ل��ى أن ال��ت��ق��دم ف��ي ال��ش��رق األوس���ط أم��ر 
جاء  الماضي،  األسبوع  وفي  الحدوث،  ممكن 
إعالن مملكة البحرين عزمها القيام بمباشرة 
إسرائيل،  دولة  مع  كاملة  دبلوماسية  عالقات 
األمر الذي ينظر إليه كفرصة لمقاربة جديدة 
منطقة  وف��ي  المنطقة،  تحديات  لمواجهة 
ذلك  يمثل  السيئة،  باألخبار  حافلين  وعصر 
اإلعالن بادرة تفاؤل إليجاد الفرص، بدالً من 

والمعاناة. الصراع 
التحديات  على  التغلب  فإن  البديهي،  ومن 
الدول  من  عدد  يوجد  حيث  صعباً،  سيكون 
في  الحكومية  غير  واألط��راف  العربية  غير 
يدافعون  الذين  الدائمة،  »المقاومة«  محور 
عن التطرف بأشكاله المتنوعة، وهم يشعرون 
أو  المفقودة  اإلم��ب��راط��وري��ات  إل��ى  بالحنين 
أنهم  كما  جديدة،  خالفة  بإنشاء  مهووسون 
يقتاتون وينمون على الصراع والفوضى وعدم 
الواليات  يهاجمون  الذين  وه��م  االس��ت��ق��رار، 
اإلم���ارات،  ودول��ة  إسرائيل  ودول��ة  المتحدة 

المعاهدة. وكانوا من أشد منتقدي 
رد  أفضل  السالم  معاهدة  توقيع  ويعتبر   
على هؤالء، وهو تذكير بأن الشعبين اإلماراتي 
واإلسرائيلي، وجميع شعوب الشرق األوسط، 
تكمن  اآلن  واألولوية  الصراع  من  سئمت  قد 
وتحقيق  مجتمعاتنا،  تحديث  مواصلة  ف��ي 

بأكملها. المنطقة  في  االستقرار 
بين  األف��ض��ل  ال��ع��الق��ات  تساعد  وس���وف   
تحقيق  على  إسرائيل  ودول��ة  العربية  ال��دول 
على  وأسرع  أبعد  نذهب  أن  يجب  لكن  ذلك، 

التعاون األخرى أيضاً. جبهات 

إلحاحاً،  واألكثر  األول��ى،  األولوية  وتتمثل   
حول  إقليمي  حوار  وبدء  التوترات  تهدئة  في 
عالقات  إلى  بحاجة  فنحن  واألم��ن،  السالم 
عدم  معاهدات  وتعتبر  الجيران  مع  طبيعية 
والقابلة  الفاعلة  ال��ت��دخ��ل  وع��دم  االن��ت��ش��ار 
ال��ت��وق��ع��ات  م��ع  ل��ك��ن  ال���ه���دف،  ه��ي  للتحقق 
فإن  ج���داً،  العالية  والمخاطر  المنخفضة 
ت��ح��ق��ي��ق ت��ق��دم م��ت��واض��ع ف���ي ق��ض��اي��ا مثل 
فيروس  ومكافحة  اإلنسانية  ال��م��س��اع��دات 

كورونا سوف يعمل على بناء الثقة.
ومشاركتها  المتحدة  الواليات  دعم  أن  كما 
الرئيس  دع��ا  فقد  األه��م��ي��ة،  ب��ال��غ  أم��ر  ه��و 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، إل���ى م��ح��ادث��ات 
الرئيس  نائب  وأوضح  المقبل،  العام  جديدة 
السابق جو بايدن أنه سيطرح مبادرة جديدة 
الخليج  دول  تشارك  أن  يجب  ولهذا  كذلك، 
ت��ك��ون  أن  وي��ج��ب  ح����وار،  أي  ف���ي  م��ب��اش��رة 

شاملة. األجندة 
توسيع  في  فتتمثل  الثانية،  األولوية  وأم��ا 
التعايش السلمي، فقد أدت المقاومة  مجتمع 
انتشار  إل���ى  ال��ط��ائ��ف��ي  وال��ت��ط��رف  ال��دائ��م��ة 
على  وال��ف��ت��ن��ة  ال��ف��وض��ى  م��ن  مميتة  ج��ائ��ح��ة 
أن  نحاول  اإلم��ارات  دول��ة  وفي  عقود،  مدى 
بمبادئ  ملتزمون  فنحن  مختلفة،  قدوة  نكون 
واالن��دم��اج  وبالوسطية  الحقيقية،  اإلس��الم 
قام  زي��ارة  أول  باستضافة  وقمنا  وال��س��الم، 
العربية  الجزيرة  لشبه  فرنسيس  البابا  بها 
بيت  ب��ن��اء  على  نعمل  كما  ال��م��اض��ي،  ال��ع��ام 
في  الثالثة  األديان  يضم  اإلبراهيمية  للعائلة 
مسجد  على  المجمع  يحتوي  حيث  أبوظبي، 

وكنيس. وكنيسة 
وتتمثل األولوية الثالثة في بناء محرك قوي 
للتبادل االقتصادي والثقافي قادر على توليد 
المنطقة،  أنحاء  جميع  في  والتفاهم  الفرص 
قناة  عبر  األح��م��ر  البحر  إل��ى  الخليج  فمن 
المتوسط  البحر  شرق  إلى  وصوالً  السويس، 
ملتقى  الممتدة  العربية  الجزيرة  شبه  تعتبر 

العالم. طرق 
 ويجب على دولة اإلمارات ودولة إسرائيل 
وبنيتيهما  المتقدمين،  اقتصاديهما  استخدام 
وصناديق  ال��ك��ب��ي��رة،  واألس����واق  التحتيتين، 
ورأس  التعليمية،  والمؤسسات  االستثمار، 

الفائدة  ت��ع��ود  أن  لضمان  ال��ب��ش��ري،  ال��م��ال 
والفلسطينيين  والمصريين  األردنيين  على 

وغيرهم.
 وي��ع��ت��ب��ر ال���ت���ق���دم ف���ي م���س���ار ال��ق��ض��ي��ة 
أوقفت  فقد  أيضاً  مركزية  نقطة  الفلسطينية 
ال��م��ع��اه��دة اإلم��ارات��ي��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة خطط 
أن  الفلسطينية  القيادة  على  ويجب  الضم، 
نهجها،  تنظيم  إلع��ادة  اللحظة  ه��ذه  تستغل 
مناقشات  في  االنخراط  إلعادة  واالستعداد 
على  دائماً ستحصل  الحال  هي  وكما  مثمرة، 
وخاصة  اإلم���ارات،  دول��ة  من  الكامل  الدعم 
وزن��اً  اآلن  تمتلك  أصبحت  الجهود  ه��ذه  أن 
دولة  مع  المباشرة  العالقات  ظل  في  أكبر 
إس��رائ��ي��ل.. إن وت��ي��رة ون��ط��اق ال��ع��الق��ات لن 
وتحقيق  االستحقاقات  عن  مفصولين  يكونا 
الفلسطينية. الدولة  إقامة  التقدم في قضية 

ال��ع��الق��ات على  إق���ام���ة  ت���دل   وأخ����ي����راً، 
األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات  دور  أهمية 
الشرق األوسط، فهذه  الذي يشهده  والتحول 
خالل  من  فقط  تحدث  أن  يمكن  العالقات 
تأكيد  وإعادة  األميركية،  الدبلوماسية  تأثير 

األمنية. التزاماتها 
بالمنفعة  ستعود  فإنها  نفسه،  الوقت  وفي 
المشاركة  خالل  من  المتحدة  الواليات  على 
في تحمل عبء االستقرار اإلقليمي، مع فريق 
أقوى من الشركاء الموثوق بهم والراغبين في 

ذلك. تحقيق 
وف���ي ع���ام ص��ع��ب وف���ي م��ن��ط��ق��ة ص��ع��ب��ة، 
ت��ش��ك��ل م���ع���اه���دة ال���س���الم ن��ق��ط��ة ان��ط��الق 
وق��د  األوس����ط،  ال��ش��رق  لمستقبل  م��ش��رق��ة 
ان��ط��ل��ق��ت دول���ة اإلم�����ارات ودول����ة إس��رائ��ي��ل 
فيروس  ب��ش��أن  للتعاون  نشطة  ب��داي��ة  نحو 
والفضاء،  والتكنولوجيا،  المستجد،  كورونا 
وبدأ  الغذائي،  واألمن  واالستثمار،  والطاقة، 
العبرية،  اللغة  يتعلمون  اإلمارات  دولة  شباب 
الطالب  قبول  الدولة  في  الجامعات  وستبدأ 
المنتظمة  الرحالت  اإلسرائيليين، كما ستبدأ 
هذه  وستحمل  المقبل،  ال��ع��ام  البلدين  بين 
ال��خ��ط��وات  آالف  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال��خ��ط��وات 
السالم  رس��ال��ة  األخ��رى  والكبيرة  الصغيرة 
في  والعربية  والعبرية  اإلنجليزية  باللغات 

المنطقة. أنحاء  جميع 

في مقال نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال«

أشد منتقدي المعاهدة 

دول غير عربية وأطراف غير 

حكومية تدافع عن التطرف 

وتقتات على الفوضى   

جميع شعوب الشرق األوسط 

سئمت من الصراع واألولوية 

اآلن لتحقيق االستقرار

في دولة اإلمارات نحاول 

أن نكون قدوة مختلفة 

وملتزمون بمبادئ اإلسالم 

الحقيقية وبالوسطية

 المقاومة الدائمة والتطرف 

الطائفي قادا إلى انتشار 

جائحة مميتة من الفوضى 

والفتنة

المعاهــدة إنجـــاز 

دبلوماسي تاريخي

واشنطن )وام(

أكد سمو الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان وزير الخارجية 

والتعاون الدولي أن إقامة 

عالقات اعتيادية بين دولة 

اإلمارات ودولة إسرائيل يعتبر 

بمثابة إنجاز دبلوماسي 

تاريخي، وعالمة مفعمة 

باألمل على أن التقدم في 

الشرق األوسط أمر ممكن 

الحدوث.

 وقال سموه في مقال 

له بصحيفة »وول ستريت 

جورنال«: »إن التقدم في 

مسار القضية الفلسطينية 

يعد نقطة مركزية، فقد 

أوقفت المعاهدة اإلماراتية 

اإلسرائيلية خطط الضم، ويجب 

على القيادة الفلسطينية أن 

تستغل هذه اللحظة إلعادة 

تنظيم نهجها، واالستعداد 

إلعادة االنخراط في مناقشات 

مثمرة، وكما هي الحال دائمًا 

ستحصل على الدعم الكامل 

من دولة اإلمارات.

 وفيما يلي نص المقال:

 »لحظات فارقة« عاشتها المنطقة أمس مع توقيع 
ببدء  إي��ذان��ًا  ال��س��ام،  معاهدة  وإسرائيل  اإلم���ارات 
والعالمي، تمثل  السلم اإلقليمي  مسار جديد لتعزيز 
رؤية  من  تمتلكه  بما  أساسيًا،  ركنًا  اإلم���ارات  فيه 
في  األصل  هو  السام  بأن  قوي  وإيمان  استراتيجية، 
الفطرة  يحاكي  الذي  اإللهي  التشريع  كونه  الحياة، 
في  واألس���اس  للرخاء،  األوس��ع  والطريق  السليمة، 
تعددت  وإن  وال����دول،  المجتمعات  بين  ال��ع��اق��ات 

الديانات واللغات واألعراق. 
حاضرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اإلم��ارات��ي��ة،  الدبلوماسية 
عن  بجاء  عبرت  أم��س،  الدولي  المشهد  في  بقوة 
العاقات  بأن  ويقينها  للمستقبل،  الواقعية  قراءتها 
والتقدم،  النهضة  أوراق  من  أساسية  ورق��ة  الدولية 
واالنتقال  اإليجابي  التأثير  على  قدرتها  وأثبتت 
واقتصادية  سياسية  فضاءات  إلى  العربي  بالواقع 
سامًا،  أكثر  أوسط  شرق  نحو  أفضل،  واستراتيجية 
العاقات اإلماراتية اإلسرائيلية لن  وهو ما يشي بأن 

تكون مستنسخة من تجارب سابقة.
»تجار  وع��وي��ل  ضجيج  زاد  اآلخ���ر،  الجانب  على 
ألنفسهم  شيئًا  يقدموا  لم  الذين  القضية«  وسماسرة 
في  سوى  يساهموا  ولم  لمحيطهم،  وال  ألمتهم  وال 
الذي  األم��ر  الصراعات،  وتأجيج  واالنقسام  الفرقة 
التاريخ  أو تهويل، وسيذكره  الواقع با مبالغة  يؤكده 

متبوعًا بالكثير من عامات التعجب.
اإلم��ارات  بين  السام  أصبح  فقد  ح��ال،  كل  وعلى 
مكاسب  من  بعده  ما  له  ملموسًا،  واق��ع��ًا  وإسرائيل 
وآف��اق  للبلدين،  مهمة  واقتصادية  جيوسياسية 
والنقل  ال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار  م��ج��االت  ف��ي  رح��ب��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ه��ن��دس��ة ال��م��ع��م��اري��ة وال��ط��ب 
التي  المجاالت،  من  وغيرها  المتقدمة،  وال��زراع��ة 
الشعبين  على  اإليجابية  آثاره  فيها  للتعاون  سيكون 

جميعها. والمنطقة  »الصديقين« 
الفارقة،  التاريخية  اللحظات  هذه  وفي  اإلم��ارات، 
قوية  رسالة  وأرسلت  للسام،  جديدة  نافذة  فتحت 
رسالتها  تستكمل  أن  اختارت  أنها  خالها  من  تؤكد 
العنف،  ودوام���ات  الكراهية  ع��ن  بعيدًا  اإلنسانية 
قناعات  من  فيه  تنطلق  الذي  السيادي،  حقها  وهذا 
قيمة  يعرفون  الذين  أولئك  خيار  السام  بأن  راسخة 
الديانات  وأن  البشر،  بين  والمشتركات  المستقبل 
التوحيدية الثاث في العالم تستطيع تعزيز الجهود 

الرامية إلى إحاله، لتنعم الشعوب بالرخاء.
»الشخصية  أن  الجميع  ي��درك  أن  بقي  للتاريخ، 
إال  يكون  ال  الغد  إلى  العبور  بأن  تؤمن  اإلماراتية« 
إلى  التحديات  تحول  التي  الشجاعة  ب��ال��ق��رارات 
غير  أصبحت  التي  للمسارات  مكان  ثمة  فليس  فرص، 
قابلة للتحقق، بينما المستقبل لن يكون إال للسام.

و»يديعوت  »االتحاد«  لقراء  سامًا  نقول:  وختامًا 
محبي  ولكل  إسرائيل،  في  أصدقائنا  ولكل  أحرونوت« 

السام في المنطقة والعالم.

العربية  اإلم��ارات  دول��ة  مواطني  األع��زاء،  أصدقاءنا 
المتحدة، وقراء جريدة »االتحاد«..

صحيفة  تحرير  رئيس  بصفتي  لي  عظيم  لشرف  إنه 
إليكم في مثل  أن أكتب  »يديعوت أحرونوت« اإلسرائيلية 
هذا اليوم التاريخي، الذي وقعت فيه الدولتان رسميًا على 

معاهدة سام وتطبيع.
الحركة  وال���د  ه��رت��زل«،  »زئ��ي��ف  بنيامين  ب��دأ  لقد 
حياته  اليهودية،  ال��دول��ة  رؤي��ة  وص��اح��ب  الصهيونية 
في  »دريفوس«  محاكمات  يغطي  وكان  كصحفي.  المهنية 
باريس عام 1894، حيث شاهد عن كثب ضابطًا يهوديًا في 
الجيش الفرنسي وقد أدين بالتجسس، وتم خفض رتبته 
ونفيه. وفي وقت الحق، تم تبرئة »دريفوس« وأعيد فتح 
بكلمة  تبدأ  التي  الشهيرة  الرسالة  نشر  بعد  محاكمته 
»J›Accuse..!« والتي كتبها الكاتب الروائي »إميل زوال« في 

الصفحة األولى من صحيفة »لورور« الفرنسية الرائدة.
وذكر »هرتزل« الحقًا في مذكراته أن قضية »دريفوس« 
هي التي حولته إلى صهيوني. وأدى عمله الصحفي أخيرًا 

إلى قيام إسرائيل، وطن ودولة اليهود.
126 عامًا، عملت الصحافة مرة أخرى كعامل  بعد مرور 
بين  للسام  جسر  لبناء  المرة  هذه  اإليجابي،  للتغيير 
رئيس  بصفتي  تمكنني،  التي  هي  الصحافة  إن  بلدينا. 
مباشرة  الكتابة  من  اإلسرائيلية،  الصحف  إحدى  تحرير 
المتحدة.  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  في  القراء  أي  إليكم، 
وهذه المهنة هي التي تمكن رئيس تحرير صحيفتكم من 

مخاطبة قرائنا في إسرائيل مباشرة.
في  اإلم��ارات  دولة  سفير  نشر  الماضي،  يونيو  شهر  في 
نادرًا  افتتاحيًا  العتيبة، مقااًل  المتحدة، يوسف  الواليات 
مقال  وُنشر  أحرونوت«.  »يديعوت  صحيفة  في  وحصريًا 
الصباح،  ذلك  في  الصحيفة  في  رئيسي  كعنوان  السفير 

وأثار ردود فعل كثيرة في إسرائيل والعالم بأسره.
إلى  بلدينا  بين  التطبيع  عملية  وصلت  شهرين،  وبعد 

ذروتها، مع إعان »اتفاق أبراهام« من قبل رئيس الواليات 
البيت  حديقة  وفي  وباألمس،  ترامب.  دونالد  المتحدة، 

األبيض، وقعت دولتانا على االتفاقية التاريخية.
أصدقاءنا األعزاء..

إسرائيل  إلى  القدوم  من  جدًا  قريبًا  تتمكنوا  أن  نأمل 
النابضة  أبيب  وت��ل  المقدسة،  ال��ق��دس  مدينة  وزي���ارة 
بالحياة، والبحر الميت، ومتنزه متسادا، وعدد ال يحصى 

من المواقع التاريخية والجميلة التي تضمها بادنا.
زيارة  من  أيضًا  اإلسرائيليون  يتمكن  أن  قريبًا  ونأمل 
أبوظبي  بجمال  لينبهروا  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات 
الذي  خليفة«،  »ب��رج  قرب  عن  وليشاهدوا  دب��ي،  وروع��ة 
أعجوبة  فهو  العجائب،  من  ويعد  طابقًا   163 من  يتألف 
معمارية لم نتمكن حتى اليوم من النظر إليها بإثارة سوى 

من خال الصور.
القهوة في دبي وفي  لتناول  أن نجلس معًا قريبًا  ونأمل 
تل أبيب، ونقلب صفحات جريدتي »االتحاد« و»يديعوت 

أحرونوت«.
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

السالم عليكمللتــاريـــــخ

نطع ليفنه*حمد الكعبي *

 »الشخصية اإلماراتية« تؤمن 

بأن العبور إلى الغد ال يكون 

إال بالقرارات الشجاعة التي 

تحول التحديات إلى فرص، 

فليس ثمة مكان للمسارات 

التي أصبحت غير قابلة 

للتحقق، بينما المستقبل لن 

يكون إال للسالم.

الصحافة مكنتني، بصفتي 

رئيس تحرير، من الكتابة 

مباشرة إليكم، أي القراء 

في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وهذه المهنة 

هي التي تمكن رئيس تحرير 

صحيفتكم من مخاطبة 

قرائنا في إسرائيل مباشرة.

*رئيس تحرير صحيفة »يديعوت أحرونوت«

أبوظبي )االتحاد(

رئيس  الكعبي،  مطر  محمد  أك��د 
اإلسالمية  ل��ل��ش��ؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
ال��س��الم  م��ع��اه��دة  أن  واألوق��������اف، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت���م ت��وق��ي��ع��ه��ا في 
بين  واش��ن��ط��ن  األميركية  العاصمة 
المتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلم�����ارات  دول���ة 
يوحي  باهر  مكسب  إسرائيل،  ودول��ة 
قيمة  ب��م��رك��زي��ة  جميعاً  لإلنسانية 
السالم في ديننا اإلسالمي الحنيف، 
فالسالم نهج األنبياء والحكماء الذين 
فاهلل  اآلخرين،  عقول  عقولهم  تفوق 
خلق اإلنسان في أحسن تقويم، وذلك 
حضارية  صروحاً  يقيم  أن  ليستطيع 
م���ن م��ن��ط��ل��ق ال��س��ل��م واالس���ت���ق���رار، 
للبشر  ت��ع��ال��ى  اهلل  إرادة  ف��ال��س��الم 
وم��ن��ه��ج ال��ق��وة ال���ذي ال ي��ل��ي��ن، وه��و 
مسلك يعكس رؤى ومبادرات قيادتنا 

تعزيز  إل���ى  تسعى  ال��ت��ي  ال��رش��ي��دة 
السالم ونشر مبادئ اإلخاء والتعايش 
جسور  وبناء  الشعوب،  بين  السلمي 
الصداقة والتعاون لتحقيق االستقرار 

والبناء الحضاري.
تبذل  اإلم����ارات  دول���ة  »إن  وق���ال: 
في  السالم  تحقيق  في  كبيرة  جهوداً 

ولها  والعالم أجمع،  العربية  المنطقة 
ت��اري��خ ح��اف��ل وإرث راس���خ ف��ي هذا 
المغفور  مؤسسها  عهد  منذ  المجال 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
حكيم العرب، طيب اهلل ثراه، وقيادتنا 
عملية  ج��ه��وداً  اآلن  تبذل  ال��رش��ي��دة 
إع��الء  ف��ي  تُساهم  التي  بمبادراتها 
النبيلة  واأله���داف  اإلنسانية  القيم 
لكل  السعادة  تضمن  التي  المشتركة 
والرقي  االزدهار  البشر، وتحقق  بني 
على األرض، وقد سبق هذه المعاهدة 
في  اإلنسانية(  )األخوة  مذكرة  توقيع 
منصة  تعد  والتي  أبوظبي،  العاصمة 
االنطالق للتعايش السلمي بين جميع 
م��ك��ون��ات ال��م��ج��ت��م��ع ع��ل��ى اخ��ت��الف 
وجنسياتهم،  ومعتقداتهم  دياناتهم 
لتعيش األجيال القادمة في أجواء من 
ظل  في  المتبادل  واالحترام  الثقافة 

سالم عادل ينعم به الجميع«.

محمد مطر الكعبي: مكسب باهر

أبوظبي )االتحاد(

بن  سالم  ب��ن  مسلم  الشيخ  ق��ال 
المجلس  ع��ض��و  ال���ع���ام���ري،  ح���م 
االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي، 
معاهدة  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  بمناسبة 
السالم التاريخية بين دولة اإلمارات 
القيادة  »بحكمة  إسرائيل:  ودول��ة 
االستراتيجية  وال��رؤي��ة  ال��رش��ي��دة، 
بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زاي��د 
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د األع���ل���ى ل��ل��ق��وات 
السير  اإلم��ارات  تابعت  المسلحة، 
منذ  تتبعه  ال��ذي  السالم  نهج  على 
له  المغفور  يد  على  االت��ح��اد  قيام 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ 
نشر  على  وتعمل  ث���راه،  اهلل  طيب 
في  ليس  بسلوكه،  والعمل  تعاليمه 
في  ب��ل  ف��ق��ط،  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة 
دول العالم أجمع، وتؤتي المساعي 
ال��ح��م��ي��دة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��دول��ة 

الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  لمصلحة 
الضم،  عمليات  وق��ف  بعد  ثمارها 
معلنة بداية مرحلة جديدة لتحقيق 

السالم في المنطقة«.
وأش�����������ار ع����ض����و ال���م���ج���ل���س 
اإلم����ارات  أن  إل���ى  االس���ت���ش���اري 
منهج  على  حكمها  قواعد  أرس��ت 
الدين  منهج  من  المستقى  السلم 
��ل��م  اإلس���الم���ي ال���داع���ي إل���ى ال��َسّ

ك��اف��ة، وإل����ى ال��ت��ع��اي��ش ال��ب��ش��ري 
والتعاون االجتماعي بين الشعوب.

»إن شجاعة  ح��م:  اب��ن  وأض���اف 
القائد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان وحكمته تتجليان 
التاريخية  ال��ق��رارات  ه��ذه  مثل  في 
لواقع  المنطقة  تنقل  التي  الجريئة 
ج��دي��د، ي��ن��ع��م ب��ال��س��الم ب����دالً من 
أن  المتأزم«، مؤكداً  الحالي  الوضع 
سموه يبذل جهداً جباراً للمحافظة 
العالم  ووضع  فلسطين،  أرض  على 
بدولة  االع��ت��راف  مسؤولية  أم���ام 

فلسطين.
ج���اءت  االت���ف���اق���ي���ة  أن  وأك�����د 
اس���ت���ك���م���االً إلن�����ج�����ازات س��م��وه 
ال��م��س��ت��م��رة ف��ي دع���م االس��ت��ق��رار 
وبلدان  شعوب  وم���ؤازرة  العالمي 
ال��ع��ال��م ف��ي ق��ض��اي��اه��ا، وم���د يد 
موقف،  كل  في  والمساعدة  العون 
أو  المكان  بُعد  عن  النظر  بغض 

العرق أو الدين.

براين هوك: مسلم بن حم العامري: مرحلة جديدة 

نحن أمام شرق 

أوسط جديد

واشنطن )وكاالت(

قال كبير مستشاري 
وزير اخلارجية 

األميركي، براين هوك، 
أمس: »إننا أمام شرق 

أوسط جديد«، وذلك يف 
أعقاب توقيع اإلمارات 

معاهدة السالم مع دولة 
إسرائيل، التي وقعت 

أيضًا »إعالن تأييد 
السالم« مع البحرين.

وذكر هوك، يف حوار مع 
»سكاي نيوز عربية«: 
»إن املقاربة اجلديدة 

التي يعتمدها الرئيس 
دونالد ترامب مناسبة 

وناجحة وواقعية«.
وأضاف: »يجب الوقوف 

مع األصدقاء عوضًا 
عن مواجهة األعداء، 

وهذا كان خطأ إدارة 
أوباما السابقة«.

وعن الدول املرشحة 
لالنضمام إلى هذه 

املساعي، قال هوك »إذا 
نظرنا للشرق األوسط، 

نالحظ نشوء شرق 
أوسط جديد، ويؤمن 
ترامب أن دواًل أخرى 

ستنضم للقرار الشجاع 
الذي اتخذته اإلمارات 

والبحرين«.
وتابع: »عملنا مع 

هذه الدول للوصول 
إلى املرحلة النهائية 
من االتفاق، وسنرى 

ذلك الحقًا، ألنني ال 
أستطيع اإلفصاح عن 

اسم أي دولة حاليًا«.
وأضاف املسؤول 

األميركي: »سيسرنا 
كثيرًا العمل على خلق 

هذه العالقات اجلديدة، 
وندعو دواًل أخرى 

لالنضمام«.

تل أبيب )وكاالت(

أل����ق����ى رئ����ي����س ال��ك��ن��ي��س��ت 
اإلسرائيلي، ياريف ليفين، أمس، 
فيها  وهنأ  العربية،  باللغة  كلمة 
معاهدة  توقيع  على  اإلم����ارات 
والبحرين  إسرائيل،  مع  السالم 
على توقيع »إعالن تأييد السالم« 

مع الدولة العبرية.
باللغة  ليفين  كلمة  وج����اءت 
العربية في خطوة نادرة من جانب 

رئيس للبرلمان اإلسرائيلي.
دول����ة  »إن  ل��ي��ف��ي��ن:  وق������ال 
إل��ى  بالشكر  ت��ت��ق��دم  إس��رائ��ي��ل 

قيادة اإلمارات العربية المتحدة 
توقيع  على  وشعبيهما  والبحرين 

اتفاقيتي السالم التاريخيتين«.
على  مفتوحة  »أبوابنا  وتابع:   
دولة  لزيارة  أمامكم  مصراعيها 
المقدسة  واألم���اك���ن  إس��رائ��ي��ل 

فيها«.
معاهدتي  أن  ليفين  وأوض���ح 
السالم »ستفتحان أمامنا فرصة 
المشترك  ال��ع��م��ل  ف��ي  عظيمة 
لمواطني دولنا، من خاللها نطور 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة، وف��رص 
العلمية  وال��م��ش��اري��ع  ال��ع��م��ل، 

والتكنولوجية والزراعية«.

رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية 

ويهنئ اإلمارات والبحرين

تل أبيب )وكاالت(

أُض�����يء م��ب��ن��ى ب��ل��دي��ة تل 
أمس،  »السالم«،  بكلمة  أبيب 
بالعبرية والعربية واإلنجليزية. 
مع  بالتزامن  المبنى  وأض��اء 
ب���دء م��راس��م ال��ت��وق��ي��ع على 
معاهدة السالم بين اإلمارات 
السالم«  و»إع��الن  وإسرائيل، 

بين البحرين وإسرائيل.
وك���ت���ب رئ���ي���س ب��ل��دي��ة تل 
أبيب رون هولداي عبر موقع 
تويتر: »الليلة نحتفل بالسالم 
ف��ي ال��ش��رق األوس�����ط، وأن��ا 
متأكد من أن المعاهدتين مع 
سيكون  والبحرين  اإلم���ارات 
لهما أثر إيجابي على منطقتنا 

ألجيال قادمة«.

مبنى بلدية تل أبيب يضيء بكلمة

»السالم«

مسلم بن حم العامري

محمد مطر الكعبي

جنيف )وام( 

أعرب االحتاد العربي حلقوق اإلنسان عن تأييده وترحيبه مببادرات السام العربية اإلسرائيلية، معربًا 
عن تطلعه إلى أن يحقق هذا السام ما تصبو إليه شعوب املنطقة من آمال، وأن يحقق السام والتنمية 
يف منطقة الشرق األوسط. وأكد رئيس االحتاد عيسى العربي، أن قرارات السام ومبادراته هي قرارات 

سيادية للدول، تتخذها بناء على ما تراه سبيًا لتحقيق مصاحلها العليا، وأن خيارات السام دائمًا 
خيارات تنسجم مع القيم واملبادئ السامية، التي تكرست مبيثاق األمم املتحدة، وأكدت عليها التشريعات 

الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، وتتطلع إليها جميع الدول والشعوب اإلنسانية، سبيًا لتحقيق السام 
والتنمية التي حتقق احلياة الكرمية واآلمنة، بعيدًا عن احلروب والصراعات املسلحة.

االتحاد العربي لحقوق اإلنسان:

خيــارات الســالم تنسجـــم 

مع القيم والمبادئ السامية

المقاالن يُنشـران في »               « 

بالتزامن مع »يديعوت أحرونوت«

*رئيس تحرير صحيفة »االتحاد«
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:» وزير الصحة اإلسرائيلي في حوار مع »

حريصون على الشراكة مع اإلمارات 

يف تطوير لقاح »كورونا«

وأشار إلى أن أهمية المعاهدة بالطبع 
إنها تعطي  تنتهي عند الصحة، بل  ال 
تكنولوجياً،  متطورين  لشعبين  فرصة 
وليس  بينهما،  العالقة  السالم  ليقود 
كال  »إن  وأض��اف:  العمياء.  الكراهية 
الشعبين يفضالن الحياة على الموت، 

والبناء وليس التدمير«. 
وتابع: »إن بالده تصدر التكنولوجيا 
للعالم بأسره، وتدير أيضاً بعثات إغاثة 
أنحاء  في  رك��ن  كل  إل��ى  الحاجة  عند 

العالم«. 
وع����ن ال��م��ب��اح��ث��ات م���ع ال��ج��ان��ب 
اإلم������ارات������ي، ق�����ال وزي������ر ال��ص��ح��ة 
اإلسرائيلي: »إنني أجريت محادثة مع 
معالي عبدالرحمن بن محمد العويس 
وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتأثرت 
بالرغبة في التعاون الوثيق بين إسرائيل 
أنه  في  ثقته  عن  معرباً  واإلم����ارات«، 
يمكن تحقيق التعاون المطلوب بسرعة. 
وتابع: »ستبحث إسرائيل عن التعاون 
الرعاية  أنظمة  هيكل  تحسين  ف��ي 
ال��ج��ودة  تحسين  أج��ل  م��ن  الصحية، 

والكفاءة«. 
ال���وزي���ر إدل��ي��ش��ت��اي��ن: »بعد  وق����ال 

ووق��اي��ة  الصحة  وزي���ر  م��ع  مكالمتي 
عمل  فرق  أنشأنا  اإلماراتي  المجتمع 
للعمل  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة  في 

اإلم��ارات،  مع  وثيق  تعاون  إقامة  على 
م���ن عقد  ق��ري��ب��اً  ن��ت��م��ك��ن  أن  وآم����ل 
أزمة  انتهاء  فور  شخصية  اجتماعات 

فيروس كوفيد - 19«. 
وأضاف: »بالتأكيد من بين الخيارات 
أن تشارك المستشفيات اإلسرائيلية في 

مناطق 
أخ�������������رى 

ب�����ال�����ع�����ال�����م، 
والس���������ي���������م���������ا 

إلى  ولفت  اإلم����ارات«. 
التي  المجاالت  فريقه  مع  يناقش  أنه 
يمكن االستفادة فيها من تبادل خبرات 
طب  م��رش��ح��اً  الصحيين،  المهنيين 
واألورام  العدوى  ومكافحة  ال��ط��وارئ 

وع��ل��م ال���وراث���ة م��ن ب��ي��ن م��ج��االت 
االستثمارات  أن  وأك��د  أخ��رى. 
المتوقعة في مجال الرعاية 
ال  بالبلدين  الصحية 
ح������دود ل���ه���ا خ���الل 
العقد المقبل، بفضل 
من  اثنين  بين  الجمع 
أك��ث��ر االق��ت��ص��ادات 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة في 
ال��������ش��������رق 
األوسط. 

وف��ي��م��ا 
ي��������خ��������ص 
صناعة  خطط 
ال��������دواء وت��ط��وي��ر 
ضد  ومنها  اللقاحات 
جائحة »كوفيد - 19«، قال 
»نناقش  اإلسرائيلي:  الصحة  وزي��ر 
خيار التعاون في تطوير وإنتاج وتوزيع 
عدد من أنواع األدوية والمستحضرات 
اللقاحات«.  الصيدالنية، بما في ذلك 
فإن   ،»19- »كوفيد  للقاح  وبالنسبة 
إسرائيل حريصة على الشراكة مع دولة 
اإلمارات في مسألة البحث والتطوير. 

قطاع الصحة في إسرائيل حقق تميزًا في السنوات األخيرة )من المصدر(

تبــادل الخبرات في طب الطوارئ ومكـــافحة الـــعدوى

االستثمارات المتوقعة في الرعاية الصحية ال حدود لها

اإلسرائيلي،  الصحة  وزير  إدليشتاين  يولي  أعرب 

واإلمــارات سوف يحقق  بالده  بين  التعاون  أن  عن ثقته في 

تطويراً في مجال الرعاية الصحية، ومزيداً من التنمية االقتصادية لكال 

البلدين. 

إسرائيل،  ليهود  »بالنسبة  قائالً:  حديثه  إدليشتاين  يولي  الوزير  واختتم 

تنتهي السنة في هذه األيام ويبدأ عام جديد، ومن المعتاد أن نحيي 

بعضنا البعض بعبارة »تنتهي سنة ولعناتها، وأخرى جديدة 

تبدأ ببركاتها«. 

مناسبة  العبارة  هذه  أن  »أعتقد  وأضــاف: 

لهذا العام أكثر من أي عام آخر، حيث 

 ،19  - كوفيد  فيروس  ينتهي 

بين  التعاون  عــام  وسيبدأ 

للسالم،  المحبة  الشعوب 

ــال األفــضــل  ــمــث وهــــذا ال

للسالم من أجل السالم، مع 

إدراك أنه مفيد وجيد 

للطرفين«.

سنة 
جديدة

أحمد عبدالعزيز )أبوظبي( 

أكد يولي إدليشتاين وزير الصحة اإلسرائيلي 
أن بالده ودولة اإلمارات من أكثر االقتصادات 
ديناميكية يف املنطقة، وأن التعاون يف مجال 
الرعاية الصحية يعزز التنمية االقتصادية، 

من خالل تبادل اخلبرات والفنيني يف مختلف 
التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنه شكل فريق 

عمل يف وزارته للتركيز على إقامة التعاون الوثيق 
مع دولة اإلمارات. وتوقع أن يتم تبادل اخلبرات يف 

مجاالت طب الطوارئ ومكافحة العدوى واألورام 
وعلم الوراثة. 

وقال إدليشتاين يف حوار خاص لـ»االحتاد«، 
مبناسبة توقيع املعاهدة بني دولة اإلمارات وبالده 
يف واشنطن: »بادئ ذي بدء، أود أن أثني على دولة 

اإلمارات، قيادة وشعبًا، وأبارك لها توقيع هذه 

املعاهدة الشجاعة مع إسرائيل، وهي معاهدة 
مهمة أيضًا يف مجال الصحة«. 

وأضاف: »هذه املعاهدة املستقبلية تسمح لكال 
البلدين بإقامة تعاون متبادل يف املجاالت 

األساسية للرعاية الصحية احلديثة، مبا يف ذلك 
حتسني نتائج األمراض املزمنة، وأحدث عالجات 

السرطان املتطورة، واستخدام األدوات الرقمية 
لتحسني جودة الرعاية«. 

 

الشعبان 

يفضالن الحياة  

والبناء وليس 

التدمير

المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية:

نشكر
أبوظبي )االتحاد(

كشف ليور حايتي المتحدث باسم 
عن  اإلسرائيلية،  الخارجية  وزارة 
في  سفارتها  افتتاح  إلى  بالده  تطلع 
آم��اًل  ممكن،  وق��ت  ب��أق��رب  أبوظبي 
العام  في أن يكون ذلك بحلول نهاية 
بقرار  سعادته  عن  وأع��رب  الجاري. 
دولة اإلمارات، الذي وصفه بالشجاع، 
الفوائد  م��ن  بكثير  ي��ع��ود  أن  وت��وق��ع 

االستراتيجية على شعبي البلدين. 
وق����ال ح��اي��ت��ي ف���ي ح����وار خ��اص 
سالم  معاهدة  حقاً  إنها  ل�»االتحاد«: 
ت��اري��خ��ي��ة، وي��س��ع��دن��ا أن ن��ب��دأ ه��ذا 
ليس  عالقتنا  ف��ي  الجديد  الفصل 
فقط مع اإلمارات، ولكن مع المنطقة 
االتفاقية  أحدثت  مضيفاً:  بأكملها، 
المنطقة،  في  إيجابياً  تغييراً  بالفعل 
وازده��اراً،  أماناً  أكثر  جعلها  ما  وهو 
الطريقة  في  تغييراً  عالقتنا  وتمثل 
التي ينظر بها اآلخرون إلى إسرائيل 
في المنطقة وخارجها، وستحقق في 
النهاية فوائد اقتصادية واستراتيجية 

لشعبي البلدين. 
وق��ال: »نشكر دولة اإلم��ارات على 
أن تحذو  ون��أم��ل  ال��ش��ج��اع  ق��راره��ا 
العربية  ال���دول  م��ن  العديد  ح��ذوه��ا 
معاهدة  »إن  مضيفاً:  واإلسالمية«، 

ال��س��الم أح��دث��ت ف��ارق��اً ف��ي منطقة 
وت��اب��ع: »سعدنا  األوس����ط«.  ال��ش��رق 
طريق  إل��ى  تنضم  البحرين  ب��رؤي��ة 
أخرى  دول  تحذو  أن  ونأمل  السالم، 

حذو البلدين قريباً«.
مقرنا  افتتاح  »ن��ود  حايتي:  وق��ال 
في  اإلم��ارات  دول��ة  في  الدبلوماسي 
أقرب وقت ممكن، ونأمل أن يتم ذلك 
مشيراً  الجاري«،  العام  نهاية  بحلول 
إلى أنه لم يتم تحديد اسم السفير أو 
السفيرة لشغل هذا المنصب لتمثيل 

إسرائيل في اإلمارات. 
تربطهما  البلدين  أن  إل��ى  وأش���ار 
ع��الق��ات اق��ت��ص��ادي��ة ق��ب��ل اإلع���الن 

الدبلوماسية.  العالقات  إقامة  عن 
مماثلة،  تحديات  الدولتان  وت��واج��ه 
ستكون  المعاهدة  ه��ذه  أن  ونعتقد 
مختلف  في  البلدين  لشعبي  مفيدة 
المجاالت، السيما الصحية، بما في 
ذلك مكافحة فيروس »كوفيد - 19« 
على  الذكية  والزراعة  المياه  وإدارة 

سبيل المثال ال الحصر. 
الخارجية  باسم  المتحدث  وأك��د 
زار  ال���ذي  ال��وف��د  أن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
عدة  حدد  أسبوعين،  قبل  اإلم��ارات 
التعاون  بدء  للبلدين  يمكن  مجاالت 
ومكافحة  الصحة،  بينها  من  فيها، 
الوباء. وقال: »إن التعاون في المجاالت 

بقطاعات  المرتبطة 
الفضاء والطيران، في طور 

خيارات  توجد  حيث  البحث، 
توقيع اتفاقيات في مجاالت الفضاء 

والتعاون العلمي«. 
وأف��������اد ح���اي���ت���ي ب�����أن ال���ت���ج���ارة 
واالستثمارات من أبرز المجاالت التي 
مشيراً  السالم،  معاهدة  من  تستفيد 
إلى أنه خالل زيارة الوفد اإلسرائيلي 
لجنة  إن��ش��اء  ال��ب��ل��دان  ق��رر  ألبوظبي 
م��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��م��وي��ل، ك��م��ا ت���م بحث 
اإلمكانات  مثل  إضافية،  موضوعات 
المتبادل،  واالس��ت��ث��م��ار  االق��ت��ص��ادي��ة 
الغذائي،  واألم��ن  والتطوير  والبحث 

والزراعة 
وال���ص���ح���ة، 

وال�������ط�������اق�������ة 
وال����م����ي����اه. وت���اب���ع: 

أن  من  يقين  على  »نحن 
اإلم��ارات  بين  إقامة عالقات رسمية 
وإسرائيل ستؤدي إلى تعزيز األنشطة 

االقتصادية، بين البلدين«.
السالم  معاهدة  تدعم  أن  وت��وق��ع 
جميع األنشطة المشتركة، ومن بينها 
إلى  إسرائيل  تتطلع  حيث  »إكسبو« 
المذهل،  الحدث  هذا  في  المشاركة 
الذي سوف يسمح لها بإظهار بعض 
ال��ج��وان��ب ع��ن إس��رائ��ي��ل لشعب 
منطقة  وش��ع��وب  اإلم�����ارات 
الخليج العربي، لم يروها 

من قبل. 
ه��ن��اك  أن  وأك�����د 
المئات من الشركات 
أبدت  التي  اإلسرائيلية 
في  بالمشاركة  اهتمامها 
وبدأ  بدبي،  »إكسبو«  معرض 
إسرائيل  جناح  إنشاء  على  العمل 
في المعرض بالفعل، مضيفاً: »نتطلع 
إلى عرض ثقافة إسرائيل وجوهرها 
والتكنولوجيا  بالحياة  النابض 
أن  المتوقع  ال���زوار  لماليين 
ي��زوروا الحدث«.  وأوض��ح أن 
معروفة  اإلسرائيلية  »الثقافة 
بأنها  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء  جميع  ف��ي 
بالحيوية واإلبداع، ونعمل مع  غنية 
لرسم  إسرائيل  في  محتملين  شركاء 
خريطة لمختلف المجاالت، التي قد 
دولة  في  لعرضها  أهمية  ذات  تكون 

اإلمارات«. 

ليور حايتي

اإلمـــارات على قرارهــا الشجـاع

معاهدة تاريخية 

ويسعدنا بدء فصل 

جديد من العالقات

المجلس الوطني االتحادي:

يف النهج الحكيم 

للقيادة الرشيدة
أبوظبي )وام(

أك���د ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي االت���ح���ادي 
اإلم���ارات���ي���ة – ال���س���الم  م��ع��اه��دة  أن 

اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة خ��ط��وة ت��اري��خ��ي��ة إلح��ي��اء 
األوس���ط،  ال��ش��رق  ف��ي  ال��س��الم  عملية 
في  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  تحقيق  وتكفل 

المنطقة. أرجاء 
تعكس  ال��م��ع��اه��دة  ه��ذه  أن  وأوض���ح 
ث��واب��ت ال��س��ي��اس��ة اإلم��ارات��ي��ة، وإرث��ه��ا 
كل  على  االنفتاح  في  العظيم  التاريخي 
مصالحها  يحقق  ما  وفق  العالم،  دول 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، وال��ت��ع��اي��ش 

وال��ث��ق��اف��ات  ال��ح��ض��ارات  مختلف  م��ع 
التسامح،  ومبادئ  لقيم  تبعاً  واألدي��ان، 
ونهجها  رك��ائ��زه��ا  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  دون 
الوطنية  بالحقوق  التمسك  في  األصيل 
وال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة وف��ق م��ق��ررات 
القانون  وق��واع��د  ال��دول��ي��ة،  الشرعية 

الدولي. 
المعاهدة تمثل فرصة  أن  وشدد على 
وأممية  ودولية  إقليمية  لجهود  سانحة 
يتم البناء عليها لتحقيق السالم العادل، 
الشرق  منطقة  في  وال��دائ��م  والشامل، 
ق��رارات  تنفيذ  يضمن  وبما  األوس���ط، 
األمم المتحدة ذات الصلة، واالتفاقيات 

والتفاهمات الدولية، سيما ما تعلق منها 
المستقلة  الفلسطينية  ال��دول��ة  بإقامة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

عن  »نعبر  بيانه:  في  المجلس،  وقال 
خلف  التام  والتفافنا  الكامل،  تأييدنا 
من  تتبناه  ما  كل  في  السياسية  قيادتنا 
داخلية  وسياسات  وقرارات،  مبادرات، 
أو خارجية«: مضيفاً: نؤكد عميق ثقتنا 
السديد  وال���رأي  الحكيم،  النهج  ف��ي 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئيس  نهيان  آل 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخ��ي��ه 
الدولة  نائب رئيس  بن راشد آل مكتوم 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  رئيس مجلس 
بن  الشيخ محمد  السمو  اهلل، وصاحب 
نائب  أبوظبي  عهد  ولى  نهيان  آل  زايد 

في  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
وصيانة  ك��اف��ة،  ال��دول��ة  مصالح  إدارة 

مقدراتها.
وأش�����اد ب���ال���دور ال���ري���ادي ل��ل��ق��ي��ادة 
السياسية في التصدي لكل المخططات 
واألمن  االستقرار  زعزعة  إلى  الرامية 
ف��ي ع��ال��م��ن��ا ال��ع��رب��ي، واإلق�����دام على 
وم��ب��ادرات  وشجاعة،  جريئة  خ��ط��وات 
استراتيجية للحفاظ على األمن العربي 
الحقوق  ل��ث��واب��ت  تحقيقاً  ال��م��ش��ت��رك، 
وبما  المشروعة،  والفلسطينية  العربية 
السالم  يسوده  جديد  عهد  إل��ى  ي��ؤدي 

المنطقة. لشعوب  والتنمية 

التفاف تام خلف القيادة 

السياسية في ما تتبناه من 

مبادرات وقرارات

فرصة سانحة لجهود إقليمية ودولية 

وأممية لتحقيق السالم العادل

التزام راسخ بحـل الدولتين للصـراع الفــلسطيني اإلسرائيـلي

قرقاش:

املعاهدة فرصة إلسرائيل 

إلظهــــــــار الســــــــالم
دبي )وكاالت(

بن  أن��ور  الدكتور  معالي  ق��ال 
ال��دول��ة  وزي���ر  ق��رق��اش،  محمد 
معاهدة  »إن  الخارجية:  للشؤون 
وإسرائيل  اإلم��ارات  بين  السالم 
ل��ي��س��ت م��وج��ه��ة ض���د أح����د«، 
م��ض��ي��ف��اً: »آم���ل أن ي���ؤدي ه��ذا 
األم���ر إل���ى ت��ح��ول ن��ح��و خفض 
وأن  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ف��ي  التصعيد 
ي���ؤدي إل��ى ت��ح��ول نحو ال��ح��وار 
سياسة  أن  وف��ه��م  وال��ت��واص��ل، 
حقاً  كارثية  كانت  االستقطاب 

للمنطقة وشعوبها«.
مع  لقاء  في  معاليه  وأض��اف 
»نشعر  أم��س:  بدبي  صحافيين 
أن ه��ن��اك ح��اج��ة إل���ى اخ��ت��راق 
أن  على  م��ش��دداً  استراتيجي«، 
»ع���دم ال��ت��واص��ل م��ع إس��رائ��ي��ل 
ل���م ي����ؤد ف���ي ال���واق���ع إل����ى حل 
الشعب  تطلعات  وتلبية  ال��ن��زاع، 

الفلسطيني«.

وأك��د أن اإلم����ارات »ل��م تغير 
تدعم  وإنها  السياسي،  موقفها 
معتبراً  فلسطينية«،  دول��ة  قيام 
فرصة  أيضاً  تمثل  المعاهدة  أن 
الذي  السالم،  إلظهار  إلسرائيل 
نتائج  إل���ى  ال���واق���ع  ف���ي  ي����ؤدي 

إيجابية.
االل��ت��زام  »إّن  ق��رق��اش:  وق���ال 
ب��ت��ع��ل��ي��ق ال���ض���م واض�����ح ج���داً 
أن  أيضاً  وأعتقد  ل��ي،  بالنسبة 
وجود الواليات المتحدة كوسيط 
وك��م��ح��اور ي��ؤك��د ح��ق��اً أن ه��ذا 

التعليق حقيقي وطويل األمد«.
العبء  »إن  معاليه:  وأض���اف 
النفسي،  ال��ح��اج��ز  ك��ان  األك��ب��ر 
أن  ب��م��ج��رد  أن���ه  أع��ت��ق��د  لكنني 
على  تفعله  كنت  م��ا  أن  ت���درك 
ينجح،  لم  عديدة  سنوات  م��دار 
القرار  ه��ذا  تتخذ  أن  وبمجرد 
كل  ف���إن  ال��ح��اج��ز،  ه���ذا  لكسر 
قابلية  أك��ث��ر  يصبح  آخ��ر  ش��يء 

للتعامل معه«.

أنور قرقاش

عدم التواصل لم 

يؤد في الواقع إلى 

حل النزاع

مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية:

على السلطة الفلسطينية 

العودة للمفاوضات
تل أبيب )وكاالت( 

حث عمر سيف غباش مساعد 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير 
اإلم���ارات���ي ل��ل��ش��ؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى 
اس��ت��غ��الل ف��رص��ة ت��ج��م��ي��د ضم 
ال��غ��رب��ي��ة،  ال��ض��ف��ة  ف���ي  أراض 
وال��ع��ودة ل��ل��ح��وار م��ع إس��رائ��ي��ل، 
»ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن  أن  م����ؤك����داً 
مساعدة  في  الرغبة  إلى  بحاجة 

أنفسهم«.
تصريحات  ف��ي  غ��ب��اش  وق���ال 
إسرائيل«:  أوف  »تايمز  لصحيفة 
»ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ب��ح��اج��ة إل��ى 
أنفسهم  م��س��اع��دة  ف��ي  ال��رغ��ب��ة 
أي�����ض�����اً، وب��������دالً م����ن ت��وج��ي��ه 
عليهم  التقليدية،  االن��ت��ق��ادات 
نحاول  ما  إلى  الواقع  في  النظر 

به«. القيام 
وتابع »أرى أن التواصل الذي تعززه 
معاهدة السالم اإلماراتية اإلسرائيلية 

من شأنه أن يساعد في حل القضية 
الفلسطينية، وليس عرقلتها«.

وفي إشارة إلى قدرة اإلمارات 
خالل  كبير  مكسب  انتزاع  على 
م���ف���اوض���ات إق���ام���ة ال��ع��الق��ات 
ضم  تعليق  ص��ورة  في  الثنائية، 
الغربية، شجع  الضفة  أجزاء من 
على  الفلسطينية  السلطة  غباش 
ال���ع���ودة ل��ل��ح��وار م��ع إس��رائ��ي��ل، 
من  تمكنا  ما  إلى  »بالنظر  وقال: 
الفلسطينيين  نشجع  تحقيقه، 
اإلسرائيليين  مع  التواصل  على 
وإع����ادة  األم��ي��رك��ي��ة،  واإلدارة 

يكون ممكناً«. قد  فيما  التفكير 
وأكد أن اإلمارات تطورت على 
إلى  أدى  ما  وهو  السنين،  م��دار 
»إضافة  ج��دي��دة  مصالح  وج��ود 
إل����ى ال��م��ص��ال��ح ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة«. 
أن  اكتشفنا  أن��ن��ا  »رغ���م  وق���ال: 
هذا  فإن  جديدة،  مصالح  لدينا 
والءاتنا  عن  نتخلى  أن  يعني  ال 

التقليدية«.

عمر سيف غباش

تعليق ضم أراضي 

الضفة الغربية 

مكسب كبير

مندوبة اإلمارات لدى األمم المتحدة:

»معـــــــاهدة الســـــــــالم« 
لحظة أمـــل وتفــــاؤل للجميــــع

شادي صالح الدين )لندن(

أكدت مندوبة دولة اإلم��ارات لدى 
األمم المتحدة، السفيرة النا نسيبة، 
أن ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ع��اه��دة ال��س��الم 
البيت  في  وإسرائيل  اإلم���ارات  بين 
مثل  واصفة  تاريخي،  األبيض حدث 
تفاؤل«  »لحظة  بأنها  الخطوة  ه��ذه 
في المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل 
تلعبه،  دور  ولها  المنطقة  م��ن  ج��زء 
إلى جانب الواليات المتحدة وجهات 
فاعلة أخرى في الحفاظ على السالم 

واألمن اإلقليميين.
إن  إس  »إم  ق��ن��اة  على  ل��ق��اء  وف��ي 
السفيرة  قالت  األميركية،  س��ي«  بي 
ينبغي  ال  أن��ه  »أع��ت��ق��د  نسيبة:  الن��ا 
األمر  ه��ذا  أهمية  على  نؤكد  أن  لنا 
تقرر  ع��ن��دم��ا  للمنطقة،  بالنسبة 
مثل  ديناميكيتان  اقتصاديتان  قوتان 

معاهدة  توقيع  وإسرائيل  اإلم���ارات 
س���الم، وال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون م��ن أجل 
تحسين الفرص واألمل في المنطقة«، 
مضيفة: »هذه لحظة تفاؤل، وأعتقد 
أنها لحظة مشتركة في جميع أنحاء 

المنطقة«.
اإلماراتية  الدبلوماسية  وأش���ارت 
اإلقليمي  الفعل  رد  أن  إل��ى  ال��ب��ارزة 
مثيراً  ك��ان  المعاهدة  تجاه  وال��دول��ي 

عام،  بشكل  إيجابياً  وكان  لالهتمام، 
ح��ي��ث رح���ب األم���ي���ن ال���ع���ام ل��أم��م 
المتحدة بهذه االتفاقية، ورأى الجميع 
أنها خطوة تغيير في تعزيز ديناميكية 

»ديناميكية  وه��ي  للمنطقة،  جديدة 
لأمل والتفاؤل«.

إب���رام  ق���رار  »إن  نسيبة:  وق��ال��ت 
قرار  إسرائيل هو  معاهدة سالم مع 

أن  ل��إم��ارات«، مشددة على  سيادي 
الدولة في الوقت نفسه، أكدت مراراً 
التزامها  عقود،  م��دى  على  وت��ك��راراً 
للصراع  السلمي  ب��ال��ح��ل  ال���راس���خ 
الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس 
قرارات  أساس  وعلى  الدولتين،  حل 

األمم المتحدة ذات الصلة.
وأوض���ح���ت أن���ه ي��ج��ب ف��ي نهاية 
ال��م��ط��اف ال��ت��ف��اوض على ذل��ك بين 
واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الطرفين: 

مستدركة أن »سياسة الكرسي الفارغ 
لم تحقق نتائج السالم، التي كنا نأمل 

أن نراها في منطقتنا«.
السمو  صاحب  ق��رار  »إن  وقالت: 
نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  محمد  ال��ش��ي��خ 
ول���ي ع��ه��د أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د 
باتخاذ  المسلحة،  للقوات  األع��ل��ى 
هذه الخطوة الجريئة هو إدراك أننا  
شريك فاعل في السالم واألمن، مع 
المتحدة، ومع اآلخرين في  الواليات 
المنطقة، وفي الوقت نفسه، نحافظ 
على التزامنا الراسخ بحل الدولتين«. 
وأعربت عن اعتقادها بأن الفرص 
هذه  م��ن  ستظهر  التي  االقتصادية 
المعاهدة ستكون هائلة جداً، مضيفة: 
قدماً  المضي  يمكننا  أن��ه  »أعتقد 
وفرصة  أم��ل  مناخ  لخلق  ذل��ك،  ف��ي 
المنطقة، بما في ذلك  لكل فرد في 

الفلسطينيون«.

 النا نسيبة )من المصدر(

الخطوة قرار سيادي 

وتعزيز لديناميكية 

المنطقة

سياسة الكرسي 

الفارغ لم تحقق نتائج 

السالم

مباحثات 

في التعاون بمجاالت 

البحث العلمي 

قال ليور حايتي المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية: والفضاء

جسور  بناء  سبل  حول  اإلمارات  في  نظرائنا  مع  مباحثات  اآلن  »هناك 

التواصل في الفنون والموسيقى والحوارات«. 

في  أمله  عن  معرباً  اإلمارات،  إلى  إسرائيلية  سياحية  أفواج  وفود  وتوقع 

رغبة  هناك  أن  وأكد  ممكن.  وقت  أسرع  في  متبادلة  زيارات  حدوث 

متزايدة بين اإلسرائيليين لزيارة دولة اإلمارات.

كسائحين  إسرائيل  في  باإلماراتيين  »نرحب  وأضاف: 

وكرجال أعمال«، مؤكداً أن التبادل السياسي بين 

اإلمارات وإسرائيل أضحى مسألة وقت. 

السياحية  األمـــاكـــن  ـــن  وع

»لدى  حايتي:  قال  والتراثية، 

لتقدمه  الكثير  إسرائيل 

ونتطلع  اإلماراتي،  للسائح 

جميعًا  بهم  الترحيب  إلى 

في إسرائيل في أقرب 

وقت ممكن«.

فنون 
وموسيقى

مئات الشركات اإلسرائيلية تتطلع للمشاركة بـ»إكسبو«

جمعية الصحفيين:

موقف اإلمارات يف دعم القضية الفلسطينية لن يتغير

أبوظبي )االتحاد(

أك������دت ج��م��ع��ي��ة ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 
اإلماراتية، أمس، أن معاهدة السالم 
ق����رار س���ي���ادي ل���دول���ة اإلم�����ارات، 
القضية  م��ن  ال���دول���ة  م��وق��ف  وأن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق���وق ال��ش��ع��ب 

الفلسطيني لم ولن يتغير، 
بالتزامن  لها،  بيان  في  وش��ددت 
مع توقيع معاهدة السالم التاريخية 
في الواليات المتحدة، على أن دور 
الجالية الفلسطينية في الدولة محل 

الوقت  في  رافضة  واحترام،  تقدير 
التي  والتشويه  التهديد  حملة  ذات��ه 
اإلم���ارات خالل  دول��ة  لها  تعرضت 
الفلسطينية  الفصائل  أمناء  اجتماع 

األخير.
ال��ح��م��ادي رئيس  وق����ال م��ح��م��د 
»إن  ال��ج��م��ع��ي��ة:  إدارة  م��ج��ل��س 
موقف  م��ن  ينبثق  الجمعية  موقف 
دول���ة اإلم����ارات ف��ي دع��م القضية 
حيث  نهاية،  ال  ما  إلى  الفلسطينية 
السياسية  ال��ث��واب��ت  م��ن  ذل��ك  يعد 
ال��واض��ح��ة ل��ل��دول��ة«، الف��ت��اً إل��ى أن 

م���وق���ف اإلم��������ارات م���ن ال��ق��ض��ي��ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق���وق ال��ش��ع��ب 
من  س��واء  أيضاً،  ثابت  الفلسطيني 
القرارات  صف  في  الوقوف  خالل 

الدولية أو المساعدات اإلنسانية.
معاهدة  »إن  الحمادي:  وأضاف 
ال����س����الم م����ن ش���أن���ه���ا ت��ج��دي��د 
بين  ال��س��الم  عملية  ف��ي  ال��ف��رص 
واإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن،  الفلسطينيين 
وت����ح����ق����ي����ق رؤي���������ة اإلم����������ارات 
بين  االستقرار  لنشر  المستقبلية 
ال��م��ن��ط��ق��ة، الس��ي��م��ا جيل  ش��ع��وب 

إلى  يسعى  ال��ذي  الواعد  الشباب 
والتطلع  الماضي  خالفات  تجاوز 
الصراع  عاش  أن  بعد  للمستقبل، 

طويلة«. لعقود  والكراهية  محمد الحمادي

جيل الشباب يسعى إلى 

تجاوز خالفات الماضي 

والتطلع للمستقبل

صقر غباش 

رئيس المجلس 

الوطني االتحادي 

يولي إدليشتاين: 

تعاون متبادل لتحسين 

نتائج األمراض المزمنة 

وعالج السرطان

نثـــق
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:» وزير الصحة اإلسرائيلي في حوار مع »

حريصون على الشراكة مع اإلمارات 

يف تطوير لقاح »كورونا«

وأشار إلى أن أهمية المعاهدة بالطبع 
إنها تعطي  تنتهي عند الصحة، بل  ال 
تكنولوجياً،  متطورين  لشعبين  فرصة 
وليس  بينهما،  العالقة  السالم  ليقود 
كال  »إن  وأض��اف:  العمياء.  الكراهية 
الشعبين يفضالن الحياة على الموت، 

والبناء وليس التدمير«. 
وتابع: »إن بالده تصدر التكنولوجيا 
للعالم بأسره، وتدير أيضاً بعثات إغاثة 
أنحاء  في  رك��ن  كل  إل��ى  الحاجة  عند 

العالم«. 
وع����ن ال��م��ب��اح��ث��ات م���ع ال��ج��ان��ب 
اإلم������ارات������ي، ق�����ال وزي������ر ال��ص��ح��ة 
اإلسرائيلي: »إنني أجريت محادثة مع 
معالي عبدالرحمن بن محمد العويس 
وزير الصحة ووقاية المجتمع، وتأثرت 
بالرغبة في التعاون الوثيق بين إسرائيل 
أنه  في  ثقته  عن  معرباً  واإلم����ارات«، 
يمكن تحقيق التعاون المطلوب بسرعة. 
وتابع: »ستبحث إسرائيل عن التعاون 
الرعاية  أنظمة  هيكل  تحسين  ف��ي 
ال��ج��ودة  تحسين  أج��ل  م��ن  الصحية، 

والكفاءة«. 
ال���وزي���ر إدل��ي��ش��ت��اي��ن: »بعد  وق����ال 

ووق��اي��ة  الصحة  وزي���ر  م��ع  مكالمتي 
عمل  فرق  أنشأنا  اإلماراتي  المجتمع 
للعمل  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة  في 

اإلم��ارات،  مع  وثيق  تعاون  إقامة  على 
م���ن عقد  ق��ري��ب��اً  ن��ت��م��ك��ن  أن  وآم����ل 
أزمة  انتهاء  فور  شخصية  اجتماعات 

فيروس كوفيد - 19«. 
وأضاف: »بالتأكيد من بين الخيارات 
أن تشارك المستشفيات اإلسرائيلية في 

مناطق 
أخ�������������رى 

ب�����ال�����ع�����ال�����م، 
والس���������ي���������م���������ا 

إلى  ولفت  اإلم����ارات«. 
التي  المجاالت  فريقه  مع  يناقش  أنه 
يمكن االستفادة فيها من تبادل خبرات 
طب  م��رش��ح��اً  الصحيين،  المهنيين 
واألورام  العدوى  ومكافحة  ال��ط��وارئ 

وع��ل��م ال���وراث���ة م��ن ب��ي��ن م��ج��االت 
االستثمارات  أن  وأك��د  أخ��رى. 
المتوقعة في مجال الرعاية 
ال  بالبلدين  الصحية 
ح������دود ل���ه���ا خ���الل 
العقد المقبل، بفضل 
من  اثنين  بين  الجمع 
أك��ث��ر االق��ت��ص��ادات 
دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة في 
ال��������ش��������رق 
األوسط. 

وف��ي��م��ا 
ي��������خ��������ص 
صناعة  خطط 
ال��������دواء وت��ط��وي��ر 
ضد  ومنها  اللقاحات 
جائحة »كوفيد - 19«، قال 
»نناقش  اإلسرائيلي:  الصحة  وزي��ر 
خيار التعاون في تطوير وإنتاج وتوزيع 
عدد من أنواع األدوية والمستحضرات 
اللقاحات«.  الصيدالنية، بما في ذلك 
فإن   ،»19- »كوفيد  للقاح  وبالنسبة 
إسرائيل حريصة على الشراكة مع دولة 
اإلمارات في مسألة البحث والتطوير. 

قطاع الصحة في إسرائيل حقق تميزًا في السنوات األخيرة )من المصدر(

تبــادل الخبرات في طب الطوارئ ومكـــافحة الـــعدوى

االستثمارات المتوقعة في الرعاية الصحية ال حدود لها

اإلسرائيلي،  الصحة  وزير  إدليشتاين  يولي  أعرب 

واإلمــارات سوف يحقق  بالده  بين  التعاون  أن  عن ثقته في 

تطويراً في مجال الرعاية الصحية، ومزيداً من التنمية االقتصادية لكال 

البلدين. 

إسرائيل،  ليهود  »بالنسبة  قائالً:  حديثه  إدليشتاين  يولي  الوزير  واختتم 

تنتهي السنة في هذه األيام ويبدأ عام جديد، ومن المعتاد أن نحيي 

بعضنا البعض بعبارة »تنتهي سنة ولعناتها، وأخرى جديدة 

تبدأ ببركاتها«. 

مناسبة  العبارة  هذه  أن  »أعتقد  وأضــاف: 

لهذا العام أكثر من أي عام آخر، حيث 

 ،19  - كوفيد  فيروس  ينتهي 

بين  التعاون  عــام  وسيبدأ 

للسالم،  المحبة  الشعوب 

ــال األفــضــل  ــمــث وهــــذا ال

للسالم من أجل السالم، مع 

إدراك أنه مفيد وجيد 

للطرفين«.

سنة 
جديدة

أحمد عبدالعزيز )أبوظبي( 

أكد يولي إدليشتاين وزير الصحة اإلسرائيلي 
أن بالده ودولة اإلمارات من أكثر االقتصادات 
ديناميكية يف املنطقة، وأن التعاون يف مجال 
الرعاية الصحية يعزز التنمية االقتصادية، 

من خالل تبادل اخلبرات والفنيني يف مختلف 
التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنه شكل فريق 

عمل يف وزارته للتركيز على إقامة التعاون الوثيق 
مع دولة اإلمارات. وتوقع أن يتم تبادل اخلبرات يف 

مجاالت طب الطوارئ ومكافحة العدوى واألورام 
وعلم الوراثة. 

وقال إدليشتاين يف حوار خاص لـ»االحتاد«، 
مبناسبة توقيع املعاهدة بني دولة اإلمارات وبالده 
يف واشنطن: »بادئ ذي بدء، أود أن أثني على دولة 

اإلمارات، قيادة وشعبًا، وأبارك لها توقيع هذه 

املعاهدة الشجاعة مع إسرائيل، وهي معاهدة 
مهمة أيضًا يف مجال الصحة«. 

وأضاف: »هذه املعاهدة املستقبلية تسمح لكال 
البلدين بإقامة تعاون متبادل يف املجاالت 

األساسية للرعاية الصحية احلديثة، مبا يف ذلك 
حتسني نتائج األمراض املزمنة، وأحدث عالجات 

السرطان املتطورة، واستخدام األدوات الرقمية 
لتحسني جودة الرعاية«. 

 

الشعبان 

يفضالن الحياة  

والبناء وليس 

التدمير

المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية:

نشكر
أبوظبي )االتحاد(

كشف ليور حايتي المتحدث باسم 
عن  اإلسرائيلية،  الخارجية  وزارة 
في  سفارتها  افتتاح  إلى  بالده  تطلع 
آم��اًل  ممكن،  وق��ت  ب��أق��رب  أبوظبي 
العام  في أن يكون ذلك بحلول نهاية 
بقرار  سعادته  عن  وأع��رب  الجاري. 
دولة اإلمارات، الذي وصفه بالشجاع، 
الفوائد  م��ن  بكثير  ي��ع��ود  أن  وت��وق��ع 

االستراتيجية على شعبي البلدين. 
وق����ال ح��اي��ت��ي ف���ي ح����وار خ��اص 
سالم  معاهدة  حقاً  إنها  ل�»االتحاد«: 
ت��اري��خ��ي��ة، وي��س��ع��دن��ا أن ن��ب��دأ ه��ذا 
ليس  عالقتنا  ف��ي  الجديد  الفصل 
فقط مع اإلمارات، ولكن مع المنطقة 
االتفاقية  أحدثت  مضيفاً:  بأكملها، 
المنطقة،  في  إيجابياً  تغييراً  بالفعل 
وازده��اراً،  أماناً  أكثر  جعلها  ما  وهو 
الطريقة  في  تغييراً  عالقتنا  وتمثل 
التي ينظر بها اآلخرون إلى إسرائيل 
في المنطقة وخارجها، وستحقق في 
النهاية فوائد اقتصادية واستراتيجية 

لشعبي البلدين. 
وق��ال: »نشكر دولة اإلم��ارات على 
أن تحذو  ون��أم��ل  ال��ش��ج��اع  ق��راره��ا 
العربية  ال���دول  م��ن  العديد  ح��ذوه��ا 
معاهدة  »إن  مضيفاً:  واإلسالمية«، 

ال��س��الم أح��دث��ت ف��ارق��اً ف��ي منطقة 
وت��اب��ع: »سعدنا  األوس����ط«.  ال��ش��رق 
طريق  إل��ى  تنضم  البحرين  ب��رؤي��ة 
أخرى  دول  تحذو  أن  ونأمل  السالم، 

حذو البلدين قريباً«.
مقرنا  افتتاح  »ن��ود  حايتي:  وق��ال 
في  اإلم��ارات  دول��ة  في  الدبلوماسي 
أقرب وقت ممكن، ونأمل أن يتم ذلك 
مشيراً  الجاري«،  العام  نهاية  بحلول 
إلى أنه لم يتم تحديد اسم السفير أو 
السفيرة لشغل هذا المنصب لتمثيل 

إسرائيل في اإلمارات. 
تربطهما  البلدين  أن  إل��ى  وأش���ار 
ع��الق��ات اق��ت��ص��ادي��ة ق��ب��ل اإلع���الن 

الدبلوماسية.  العالقات  إقامة  عن 
مماثلة،  تحديات  الدولتان  وت��واج��ه 
ستكون  المعاهدة  ه��ذه  أن  ونعتقد 
مختلف  في  البلدين  لشعبي  مفيدة 
المجاالت، السيما الصحية، بما في 
ذلك مكافحة فيروس »كوفيد - 19« 
على  الذكية  والزراعة  المياه  وإدارة 

سبيل المثال ال الحصر. 
الخارجية  باسم  المتحدث  وأك��د 
زار  ال���ذي  ال��وف��د  أن  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
عدة  حدد  أسبوعين،  قبل  اإلم��ارات 
التعاون  بدء  للبلدين  يمكن  مجاالت 
ومكافحة  الصحة،  بينها  من  فيها، 
الوباء. وقال: »إن التعاون في المجاالت 

بقطاعات  المرتبطة 
الفضاء والطيران، في طور 

خيارات  توجد  حيث  البحث، 
توقيع اتفاقيات في مجاالت الفضاء 

والتعاون العلمي«. 
وأف��������اد ح���اي���ت���ي ب�����أن ال���ت���ج���ارة 
واالستثمارات من أبرز المجاالت التي 
مشيراً  السالم،  معاهدة  من  تستفيد 
إلى أنه خالل زيارة الوفد اإلسرائيلي 
لجنة  إن��ش��اء  ال��ب��ل��دان  ق��رر  ألبوظبي 
م��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��م��وي��ل، ك��م��ا ت���م بحث 
اإلمكانات  مثل  إضافية،  موضوعات 
المتبادل،  واالس��ت��ث��م��ار  االق��ت��ص��ادي��ة 
الغذائي،  واألم��ن  والتطوير  والبحث 

والزراعة 
وال���ص���ح���ة، 

وال�������ط�������اق�������ة 
وال����م����ي����اه. وت���اب���ع: 

أن  من  يقين  على  »نحن 
اإلم��ارات  بين  إقامة عالقات رسمية 
وإسرائيل ستؤدي إلى تعزيز األنشطة 

االقتصادية، بين البلدين«.
السالم  معاهدة  تدعم  أن  وت��وق��ع 
جميع األنشطة المشتركة، ومن بينها 
إلى  إسرائيل  تتطلع  حيث  »إكسبو« 
المذهل،  الحدث  هذا  في  المشاركة 
الذي سوف يسمح لها بإظهار بعض 
ال��ج��وان��ب ع��ن إس��رائ��ي��ل لشعب 
منطقة  وش��ع��وب  اإلم�����ارات 
الخليج العربي، لم يروها 

من قبل. 
ه��ن��اك  أن  وأك�����د 
المئات من الشركات 
أبدت  التي  اإلسرائيلية 
في  بالمشاركة  اهتمامها 
وبدأ  بدبي،  »إكسبو«  معرض 
إسرائيل  جناح  إنشاء  على  العمل 
في المعرض بالفعل، مضيفاً: »نتطلع 
إلى عرض ثقافة إسرائيل وجوهرها 
والتكنولوجيا  بالحياة  النابض 
أن  المتوقع  ال���زوار  لماليين 
ي��زوروا الحدث«.  وأوض��ح أن 
معروفة  اإلسرائيلية  »الثقافة 
بأنها  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء  جميع  ف��ي 
بالحيوية واإلبداع، ونعمل مع  غنية 
لرسم  إسرائيل  في  محتملين  شركاء 
خريطة لمختلف المجاالت، التي قد 
دولة  في  لعرضها  أهمية  ذات  تكون 

اإلمارات«. 

ليور حايتي

اإلمـــارات على قرارهــا الشجـاع

معاهدة تاريخية 

ويسعدنا بدء فصل 

جديد من العالقات

المجلس الوطني االتحادي:

يف النهج الحكيم 

للقيادة الرشيدة
أبوظبي )وام(

أك���د ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي االت���ح���ادي 
اإلم���ارات���ي���ة – ال���س���الم  م��ع��اه��دة  أن 

اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة خ��ط��وة ت��اري��خ��ي��ة إلح��ي��اء 
األوس���ط،  ال��ش��رق  ف��ي  ال��س��الم  عملية 
في  واالس��ت��ق��رار  األم��ن  تحقيق  وتكفل 

المنطقة. أرجاء 
تعكس  ال��م��ع��اه��دة  ه��ذه  أن  وأوض���ح 
ث��واب��ت ال��س��ي��اس��ة اإلم��ارات��ي��ة، وإرث��ه��ا 
كل  على  االنفتاح  في  العظيم  التاريخي 
مصالحها  يحقق  ما  وفق  العالم،  دول 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا، وال��ت��ع��اي��ش 

وال��ث��ق��اف��ات  ال��ح��ض��ارات  مختلف  م��ع 
التسامح،  ومبادئ  لقيم  تبعاً  واألدي��ان، 
ونهجها  رك��ائ��زه��ا  ع��ن  ال��ت��خ��ل��ي  دون 
الوطنية  بالحقوق  التمسك  في  األصيل 
وال��ع��رب��ي��ة واإلس��الم��ي��ة وف��ق م��ق��ررات 
القانون  وق��واع��د  ال��دول��ي��ة،  الشرعية 

الدولي. 
المعاهدة تمثل فرصة  أن  وشدد على 
وأممية  ودولية  إقليمية  لجهود  سانحة 
يتم البناء عليها لتحقيق السالم العادل، 
الشرق  منطقة  في  وال��دائ��م  والشامل، 
ق��رارات  تنفيذ  يضمن  وبما  األوس���ط، 
األمم المتحدة ذات الصلة، واالتفاقيات 

والتفاهمات الدولية، سيما ما تعلق منها 
المستقلة  الفلسطينية  ال��دول��ة  بإقامة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

عن  »نعبر  بيانه:  في  المجلس،  وقال 
خلف  التام  والتفافنا  الكامل،  تأييدنا 
من  تتبناه  ما  كل  في  السياسية  قيادتنا 
داخلية  وسياسات  وقرارات،  مبادرات، 
أو خارجية«: مضيفاً: نؤكد عميق ثقتنا 
السديد  وال���رأي  الحكيم،  النهج  ف��ي 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئيس  نهيان  آل 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخ��ي��ه 
الدولة  نائب رئيس  بن راشد آل مكتوم 
رعاه  دبي،  حاكم  الوزراء  رئيس مجلس 
بن  الشيخ محمد  السمو  اهلل، وصاحب 
نائب  أبوظبي  عهد  ولى  نهيان  آل  زايد 

في  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
وصيانة  ك��اف��ة،  ال��دول��ة  مصالح  إدارة 

مقدراتها.
وأش�����اد ب���ال���دور ال���ري���ادي ل��ل��ق��ي��ادة 
السياسية في التصدي لكل المخططات 
واألمن  االستقرار  زعزعة  إلى  الرامية 
ف��ي ع��ال��م��ن��ا ال��ع��رب��ي، واإلق�����دام على 
وم��ب��ادرات  وشجاعة،  جريئة  خ��ط��وات 
استراتيجية للحفاظ على األمن العربي 
الحقوق  ل��ث��واب��ت  تحقيقاً  ال��م��ش��ت��رك، 
وبما  المشروعة،  والفلسطينية  العربية 
السالم  يسوده  جديد  عهد  إل��ى  ي��ؤدي 

المنطقة. لشعوب  والتنمية 

التفاف تام خلف القيادة 

السياسية في ما تتبناه من 

مبادرات وقرارات

فرصة سانحة لجهود إقليمية ودولية 

وأممية لتحقيق السالم العادل

التزام راسخ بحـل الدولتين للصـراع الفــلسطيني اإلسرائيـلي

قرقاش:

املعاهدة فرصة إلسرائيل 

إلظهــــــــار الســــــــالم
دبي )وكاالت(

بن  أن��ور  الدكتور  معالي  ق��ال 
ال��دول��ة  وزي���ر  ق��رق��اش،  محمد 
معاهدة  »إن  الخارجية:  للشؤون 
وإسرائيل  اإلم��ارات  بين  السالم 
ل��ي��س��ت م��وج��ه��ة ض���د أح����د«، 
م��ض��ي��ف��اً: »آم���ل أن ي���ؤدي ه��ذا 
األم���ر إل���ى ت��ح��ول ن��ح��و خفض 
وأن  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ف��ي  التصعيد 
ي���ؤدي إل��ى ت��ح��ول نحو ال��ح��وار 
سياسة  أن  وف��ه��م  وال��ت��واص��ل، 
حقاً  كارثية  كانت  االستقطاب 

للمنطقة وشعوبها«.
مع  لقاء  في  معاليه  وأض��اف 
»نشعر  أم��س:  بدبي  صحافيين 
أن ه��ن��اك ح��اج��ة إل���ى اخ��ت��راق 
أن  على  م��ش��دداً  استراتيجي«، 
»ع���دم ال��ت��واص��ل م��ع إس��رائ��ي��ل 
ل���م ي����ؤد ف���ي ال���واق���ع إل����ى حل 
الشعب  تطلعات  وتلبية  ال��ن��زاع، 

الفلسطيني«.

وأك��د أن اإلم����ارات »ل��م تغير 
تدعم  وإنها  السياسي،  موقفها 
معتبراً  فلسطينية«،  دول��ة  قيام 
فرصة  أيضاً  تمثل  المعاهدة  أن 
الذي  السالم،  إلظهار  إلسرائيل 
نتائج  إل���ى  ال���واق���ع  ف���ي  ي����ؤدي 

إيجابية.
االل��ت��زام  »إّن  ق��رق��اش:  وق���ال 
ب��ت��ع��ل��ي��ق ال���ض���م واض�����ح ج���داً 
أن  أيضاً  وأعتقد  ل��ي،  بالنسبة 
وجود الواليات المتحدة كوسيط 
وك��م��ح��اور ي��ؤك��د ح��ق��اً أن ه��ذا 

التعليق حقيقي وطويل األمد«.
العبء  »إن  معاليه:  وأض���اف 
النفسي،  ال��ح��اج��ز  ك��ان  األك��ب��ر 
أن  ب��م��ج��رد  أن���ه  أع��ت��ق��د  لكنني 
على  تفعله  كنت  م��ا  أن  ت���درك 
ينجح،  لم  عديدة  سنوات  م��دار 
القرار  ه��ذا  تتخذ  أن  وبمجرد 
كل  ف���إن  ال��ح��اج��ز،  ه���ذا  لكسر 
قابلية  أك��ث��ر  يصبح  آخ��ر  ش��يء 

للتعامل معه«.

أنور قرقاش

عدم التواصل لم 

يؤد في الواقع إلى 

حل النزاع

مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية:

على السلطة الفلسطينية 

العودة للمفاوضات
تل أبيب )وكاالت( 

حث عمر سيف غباش مساعد 
الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير 
اإلم���ارات���ي ل��ل��ش��ؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى 
اس��ت��غ��الل ف��رص��ة ت��ج��م��ي��د ضم 
ال��غ��رب��ي��ة،  ال��ض��ف��ة  ف���ي  أراض 
وال��ع��ودة ل��ل��ح��وار م��ع إس��رائ��ي��ل، 
»ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن  أن  م����ؤك����داً 
مساعدة  في  الرغبة  إلى  بحاجة 

أنفسهم«.
تصريحات  ف��ي  غ��ب��اش  وق���ال 
إسرائيل«:  أوف  »تايمز  لصحيفة 
»ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ب��ح��اج��ة إل��ى 
أنفسهم  م��س��اع��دة  ف��ي  ال��رغ��ب��ة 
أي�����ض�����اً، وب��������دالً م����ن ت��وج��ي��ه 
عليهم  التقليدية،  االن��ت��ق��ادات 
نحاول  ما  إلى  الواقع  في  النظر 

به«. القيام 
وتابع »أرى أن التواصل الذي تعززه 
معاهدة السالم اإلماراتية اإلسرائيلية 

من شأنه أن يساعد في حل القضية 
الفلسطينية، وليس عرقلتها«.

وفي إشارة إلى قدرة اإلمارات 
خالل  كبير  مكسب  انتزاع  على 
م���ف���اوض���ات إق���ام���ة ال��ع��الق��ات 
ضم  تعليق  ص��ورة  في  الثنائية، 
الغربية، شجع  الضفة  أجزاء من 
على  الفلسطينية  السلطة  غباش 
ال���ع���ودة ل��ل��ح��وار م��ع إس��رائ��ي��ل، 
من  تمكنا  ما  إلى  »بالنظر  وقال: 
الفلسطينيين  نشجع  تحقيقه، 
اإلسرائيليين  مع  التواصل  على 
وإع����ادة  األم��ي��رك��ي��ة،  واإلدارة 

يكون ممكناً«. قد  فيما  التفكير 
وأكد أن اإلمارات تطورت على 
إلى  أدى  ما  وهو  السنين،  م��دار 
»إضافة  ج��دي��دة  مصالح  وج��ود 
إل����ى ال��م��ص��ال��ح ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة«. 
أن  اكتشفنا  أن��ن��ا  »رغ���م  وق���ال: 
هذا  فإن  جديدة،  مصالح  لدينا 
والءاتنا  عن  نتخلى  أن  يعني  ال 

التقليدية«.

عمر سيف غباش

تعليق ضم أراضي 

الضفة الغربية 

مكسب كبير

مندوبة اإلمارات لدى األمم المتحدة:

»معـــــــاهدة الســـــــــالم« 
لحظة أمـــل وتفــــاؤل للجميــــع

شادي صالح الدين )لندن(

أكدت مندوبة دولة اإلم��ارات لدى 
األمم المتحدة، السفيرة النا نسيبة، 
أن ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ع��اه��دة ال��س��الم 
البيت  في  وإسرائيل  اإلم���ارات  بين 
مثل  واصفة  تاريخي،  األبيض حدث 
تفاؤل«  »لحظة  بأنها  الخطوة  ه��ذه 
في المنطقة، مشيرة إلى أن إسرائيل 
تلعبه،  دور  ولها  المنطقة  م��ن  ج��زء 
إلى جانب الواليات المتحدة وجهات 
فاعلة أخرى في الحفاظ على السالم 

واألمن اإلقليميين.
إن  إس  »إم  ق��ن��اة  على  ل��ق��اء  وف��ي 
السفيرة  قالت  األميركية،  س��ي«  بي 
ينبغي  ال  أن��ه  »أع��ت��ق��د  نسيبة:  الن��ا 
األمر  ه��ذا  أهمية  على  نؤكد  أن  لنا 
تقرر  ع��ن��دم��ا  للمنطقة،  بالنسبة 
مثل  ديناميكيتان  اقتصاديتان  قوتان 

معاهدة  توقيع  وإسرائيل  اإلم���ارات 
س���الم، وال��ع��م��ل وال��ت��ع��اون م��ن أجل 
تحسين الفرص واألمل في المنطقة«، 
مضيفة: »هذه لحظة تفاؤل، وأعتقد 
أنها لحظة مشتركة في جميع أنحاء 

المنطقة«.
اإلماراتية  الدبلوماسية  وأش���ارت 
اإلقليمي  الفعل  رد  أن  إل��ى  ال��ب��ارزة 
مثيراً  ك��ان  المعاهدة  تجاه  وال��دول��ي 

عام،  بشكل  إيجابياً  وكان  لالهتمام، 
ح��ي��ث رح���ب األم���ي���ن ال���ع���ام ل��أم��م 
المتحدة بهذه االتفاقية، ورأى الجميع 
أنها خطوة تغيير في تعزيز ديناميكية 

»ديناميكية  وه��ي  للمنطقة،  جديدة 
لأمل والتفاؤل«.

إب���رام  ق���رار  »إن  نسيبة:  وق��ال��ت 
قرار  إسرائيل هو  معاهدة سالم مع 

أن  ل��إم��ارات«، مشددة على  سيادي 
الدولة في الوقت نفسه، أكدت مراراً 
التزامها  عقود،  م��دى  على  وت��ك��راراً 
للصراع  السلمي  ب��ال��ح��ل  ال���راس���خ 
الفلسطيني اإلسرائيلي، على أساس 
قرارات  أساس  وعلى  الدولتين،  حل 

األمم المتحدة ذات الصلة.
وأوض���ح���ت أن���ه ي��ج��ب ف��ي نهاية 
ال��م��ط��اف ال��ت��ف��اوض على ذل��ك بين 
واإلسرائيلي،  الفلسطيني  الطرفين: 

مستدركة أن »سياسة الكرسي الفارغ 
لم تحقق نتائج السالم، التي كنا نأمل 

أن نراها في منطقتنا«.
السمو  صاحب  ق��رار  »إن  وقالت: 
نهيان  آل  زاي���د  ب��ن  محمد  ال��ش��ي��خ 
ول���ي ع��ه��د أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د 
باتخاذ  المسلحة،  للقوات  األع��ل��ى 
هذه الخطوة الجريئة هو إدراك أننا  
شريك فاعل في السالم واألمن، مع 
المتحدة، ومع اآلخرين في  الواليات 
المنطقة، وفي الوقت نفسه، نحافظ 
على التزامنا الراسخ بحل الدولتين«. 
وأعربت عن اعتقادها بأن الفرص 
هذه  م��ن  ستظهر  التي  االقتصادية 
المعاهدة ستكون هائلة جداً، مضيفة: 
قدماً  المضي  يمكننا  أن��ه  »أعتقد 
وفرصة  أم��ل  مناخ  لخلق  ذل��ك،  ف��ي 
المنطقة، بما في ذلك  لكل فرد في 

الفلسطينيون«.

 النا نسيبة )من المصدر(

الخطوة قرار سيادي 

وتعزيز لديناميكية 

المنطقة

سياسة الكرسي 

الفارغ لم تحقق نتائج 

السالم

مباحثات 

في التعاون بمجاالت 

البحث العلمي 

قال ليور حايتي المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية: والفضاء

جسور  بناء  سبل  حول  اإلمارات  في  نظرائنا  مع  مباحثات  اآلن  »هناك 

التواصل في الفنون والموسيقى والحوارات«. 

في  أمله  عن  معرباً  اإلمارات،  إلى  إسرائيلية  سياحية  أفواج  وفود  وتوقع 

رغبة  هناك  أن  وأكد  ممكن.  وقت  أسرع  في  متبادلة  زيارات  حدوث 

متزايدة بين اإلسرائيليين لزيارة دولة اإلمارات.

كسائحين  إسرائيل  في  باإلماراتيين  »نرحب  وأضاف: 

وكرجال أعمال«، مؤكداً أن التبادل السياسي بين 

اإلمارات وإسرائيل أضحى مسألة وقت. 

السياحية  األمـــاكـــن  ـــن  وع

»لدى  حايتي:  قال  والتراثية، 

لتقدمه  الكثير  إسرائيل 

ونتطلع  اإلماراتي،  للسائح 

جميعًا  بهم  الترحيب  إلى 

في إسرائيل في أقرب 

وقت ممكن«.

فنون 
وموسيقى

مئات الشركات اإلسرائيلية تتطلع للمشاركة بـ»إكسبو«

جمعية الصحفيين:

موقف اإلمارات يف دعم القضية الفلسطينية لن يتغير

أبوظبي )االتحاد(

أك������دت ج��م��ع��ي��ة ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 
اإلماراتية، أمس، أن معاهدة السالم 
ق����رار س���ي���ادي ل���دول���ة اإلم�����ارات، 
القضية  م��ن  ال���دول���ة  م��وق��ف  وأن 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق���وق ال��ش��ع��ب 

الفلسطيني لم ولن يتغير، 
بالتزامن  لها،  بيان  في  وش��ددت 
مع توقيع معاهدة السالم التاريخية 
في الواليات المتحدة، على أن دور 
الجالية الفلسطينية في الدولة محل 

الوقت  في  رافضة  واحترام،  تقدير 
التي  والتشويه  التهديد  حملة  ذات��ه 
اإلم���ارات خالل  دول��ة  لها  تعرضت 
الفلسطينية  الفصائل  أمناء  اجتماع 

األخير.
ال��ح��م��ادي رئيس  وق����ال م��ح��م��د 
»إن  ال��ج��م��ع��ي��ة:  إدارة  م��ج��ل��س 
موقف  م��ن  ينبثق  الجمعية  موقف 
دول���ة اإلم����ارات ف��ي دع��م القضية 
حيث  نهاية،  ال  ما  إلى  الفلسطينية 
السياسية  ال��ث��واب��ت  م��ن  ذل��ك  يعد 
ال��واض��ح��ة ل��ل��دول��ة«، الف��ت��اً إل��ى أن 

م���وق���ف اإلم��������ارات م���ن ال��ق��ض��ي��ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وح���ق���وق ال��ش��ع��ب 
من  س��واء  أيضاً،  ثابت  الفلسطيني 
القرارات  صف  في  الوقوف  خالل 

الدولية أو المساعدات اإلنسانية.
معاهدة  »إن  الحمادي:  وأضاف 
ال����س����الم م����ن ش���أن���ه���ا ت��ج��دي��د 
بين  ال��س��الم  عملية  ف��ي  ال��ف��رص 
واإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن،  الفلسطينيين 
وت����ح����ق����ي����ق رؤي���������ة اإلم����������ارات 
بين  االستقرار  لنشر  المستقبلية 
ال��م��ن��ط��ق��ة، الس��ي��م��ا جيل  ش��ع��وب 

إلى  يسعى  ال��ذي  الواعد  الشباب 
والتطلع  الماضي  خالفات  تجاوز 
الصراع  عاش  أن  بعد  للمستقبل، 

طويلة«. لعقود  والكراهية  محمد الحمادي

جيل الشباب يسعى إلى 

تجاوز خالفات الماضي 

والتطلع للمستقبل

صقر غباش 

رئيس المجلس 

الوطني االتحادي 

يولي إدليشتاين: 

تعاون متبادل لتحسين 

نتائج األمراض المزمنة 

وعالج السرطان

نثـــق



ناصر الجابري (أبوظبي) 

ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم
ومبادئها  الــريــادي،  الــدولــة  لــدور  تجسيداً  تمثل  وإسرائيل، 
إذ  المنطقة،  في  والتسامح  السالم  جهود  دعــم  في  الثابتة 
تسهم المعاهدة في إرساء األمن واالستقرار وتحقيق المصالح 
المشتركة، وإيجاد حلول من أجل صناعة مستقبل مشرق يبنى 
مواجهة  في  المشترك  والعمل  والتوافق  التسامح  أسس  على 

مختلف التحديات. 
اإلمــارات،  دولة  في  السالم  نهج  أن  إلى  المواطنون  وأشار 
أرساه األب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
التسامح  في  ثراه، حيث كانت قيادته مثاالً  نهيان، طيب اهللا 
واإلخاء والسالم، وهو األمر الذي تواصل مع القيادة الرشيدة 
السالم  دفع  الدولية في  ومكانتها  الدولة  التي رسخت جهود 
إسرائيل،  مع  الموقعة  المعاهدة  خالل  من  وتجسد  العالمي، 

والتي تمثل منطلقاً تاريخياً لبناء شراكات جديدة. 
ولفت المواطنون إلى أن المعاهدة تسهم في إيجاد حل عادل 
للقضية الفلسطينية، ولطالما لعبت دولة اإلمارات دوراً محورياً 
في دعم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق الحل األمثل للقضية 
الفلسطينية، عبر المواقف 
السياسية الخالدة 
اإلنساني  والدعم 
الـــــمـــــتـــــواصـــــل، 
متوقعين أن تؤدي 
ــى  الــمــعــاهــدة إل
تغييرات  إحــداث 
إيــــجــــابــــيــــة فــي 
تسهم  المنطقة، 
السالم  نشر  في 
ـــــســـــامـــــح  ـــــت وال
في  والـــتـــعـــايـــش 
وجــــه الــتــعــصــب 

والكراهية. 
ــــــــــال  وق

مــحــمــد 

وتأسست  دولــة ســالم،  اإلمـــارات  «إن  العامري:  ــردوس  ك بن 
أعلنتها  التي  الشجاعة  الخطوة  وتمثل  السالم،  لمبادئ  وفقاً 
دولة اإلمارات بوابة ليعم السالم منطقة الشرق األوسط ككل، 
خصوصاً أن السالم يحقق المصلحة المتبادلة في المنطقة، 
في  الفلسطينية  للقضية  عــادل  لحل  التوصل  في  يسهم  كما 
إلى  إضافة  المفاوضات،  لعودة  الفرصة  وإتاحة  المستقبل، 
نتائج  المباشر دون وسيط، وهو ما يحقق  التواصل  يتيح  أنه 
صاحب  «اتخذ  وأضـــاف:  المنطقة».  على  تنعكس  إيجابية 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، قرار السالم، من منطلق أنه 
بالدمار»،  تأتي  التي  الحروب  عن  عوضاً  للشعوب،  األفضل 
مؤكداً أن اإلمارات دولة ذات سيادة، واتخذت القرار بناء على 
المصالح المشتركة وأهمية السالم للوصول إلى ما نصبو إليه 
من مصالح سياسية وأمنية مشتركة، وهو األمر الذي اتخذته 
دول أخرى سابقاً، وستأتي دول أخرى لتختاره، نظراً للقناعة 

المتزايدة بدور السالم وأهميته في صناعة مستقبل مشرق. 
االستقرار  تحقيق  هو  اإلمـــارات  ــة  دول نهج  أن  إلــى  ولفت 
تفتح  المعاهدة  أن  كما  ــدول،  ال حقوق  يحفظ  بما  والتعايش 
اإلعالن  بعد  الفلسطينية،  للقضية  سلمي  حل  إليجاد  مجاالً 
عن إيقاف خطة الضم، وهو األمر الذي يجعلنا نستبشر بغد 
مليء بالسالم والتسامح، بما يحقق العدل والمساواة للجميع. 
ومن جانبه، أكد مطر حمد بن عميرة الشامسي، أن معاهدة 
السالم تمثل مساراً صحيحاً للسياسة اإلماراتية القائمة على 
مبادئ وثوابت عدة، منها إحالل السالم وتحقيق التعايش بين 
السالم،  لتحقيق  اإلمــارات دوماً  المنطقة، وقد سعت  شعوب 
إذ تدرك القيادة الرشيدة أهمية العمل المشترك ونشر القيم 
وتحقق  النبيلة  المفاهيم  تعكس  التي  السمحة،  والمبادئ 

النموذج المزدهر لدول المنطقة كافة. 
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية شهدت 
السياسي خالل  الــحــل  إيــجــاد  فــي  جــمــوداً 
السنوات السبعين الماضية، وهو ما يزيد من 
أهمية معاهدة السالم، التي تأتي في وقت 
إليجاد  الفرصة  وتمنح  ومحوري،  استثنائي 
تسعى  ما  وهو  للقضية،  وعــادل  شامل  حل 
الجهود  لتحقيقه من خالل  اإلمــارات  دولــة 
الشعب  تطلعات  تحقيق  بهدف  المتواصلة، 
العربي  الـــدور  مــن  انــطــالقــاً  الفلسطيني، 

التاريخي لدولة اإلمارات. 
ولفت إلى أن اإلمــارات مصدر إلهام في 
وشهدنا  والتعايش،  والتسامح  اإلنسانية 
خالل الفترة الماضية كثيراً من الفاعليات 
مختلف  ممثلي  جمعت  التي  والملتقيات 
على  التوافق  بهدف  أبوظبي،  في  األديــان 
السالم والتعايش، فاإلمارات حاضنة عالمية 
المعاهدة  فإن  ولــذا،  للسالم، 
ــــل  ــــي مــــــع إســــرائ
ـــــكـــــمـــــال  اســـــت
السالم،  لمسار 
انــــطــــالقــــاً مــن 
الــنــهــج الــراســخ 
بــــــــــضــــــــــرورة 
الــــــــــوحــــــــــدة، 
ــــي مـــواجـــهـــة  ف
الــــتــــحــــديــــات 

المشتركة. 

اإلمــارات  دولة  أن  الراشدي،  غدير  بن  مبارك  وأكد 
ــقــرارات  ال عبر  والــتــعــايــش،  للتسامح  عالمي  مــحــور 
الدولة  طرحتها  التي  البناءة  والمبادرات  الشجاعة 
في الداخل والخارج، انطالقاً من رسالة السالم التي 

ترسلها اإلمارات إلى جميع أنحاء العالم، وإيماناً بقدرة 
خطاب السالم والتسامح في إرساء األمن واالستقرار لشعوب 

المنطقة جميعاً، وهو األمر الذي تتيحه معاهدة السالم. 
ولفت إلى أن شعب اإلمارات يعي جيداً األهمية التاريخية 
المعاهدة في  تلعبه  الذي  المحوري،  والدور  السالم  لمعاهدة 
نموذج  مع  يتوافق  ما  وهو  للمنطقة،  مشرق  مستقبل  صناعة 
دولة اإلمارات الفريد، عبر وجود 200 جنسية على أرضها من 
مختلف األديان واألعراق والجنسيات من دون تفرقة، فالجميع 
المنشودة  يعمل بوئام وتسامح ومحبة ألجل تحقيق األهداف 

في مختلف القطاعات التنموية.
أن  الهاجري،  المهندس محمد حمد  الدكتور  أكد  وبــدوره، 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، 
أرسى نهج السالم في المنطقة، ويسير على هذا النهج صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، برؤيته الحكيمة ورأيه السديد 
وفكره القيادي ومبادراته، التي جعلت دولة اإلمارات من بين 
الدول التي تحظى بالمكانة العالمية الراسخة، لدورها المتزايد 
في إيجاد السالم والتسامح في المنطقة ولجهودها اإلنسانية 
التي عمت القريب والبعيد، انطالقاً من رؤى الدولة وتوجهاتها.  
وأشار إلى أن قيادة دولة اإلمارات قيادة ملهمة، واستطاعت 
وشفافيتها  سياستها  بصدق  أجمع،  العالم  احترام  تكسب  أن 
إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن دولة  ووضوح رؤيتها، الفتاً 
اإلمارات جزء ال يتجزأ من محيطها العربي، وتتخذ القرارات 
الجريئة والشجاعة، بناء على المصلحة العربية العامة، وهو 
ما له بالغ األثر اإليجابي في صالح القضية الفلسطينية خالل 

الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال سيف حبروت الكتبي: إن معاهدة السالم 
لها كثير من اآلثار اإليجابية، سواء على صعيد تحقيق التنمية 
االقتصادية، أو لتعزيز الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، 
كما تسهم في خدمة القضية الفلسطينية، بهدف التوصل إلى 
استراتيجية  لشراكة  أساساً  المنطقة، يضع  في  سالم شامل 
والتسامح  والــســالم  التوافق  مبادئ  إلــى  تستند  مستقبلية، 
والتعايش ونبذ الكراهية والعنف، لصناعة المستقبل المشرق 

للجميع. 
وأشار إلى أن اإلمارات سباقة في مساعي تحقيق السالم، 
وتأسست على مبادئ الوحدة والتعاون، وال تفرق بين األديان 
أو الجنسيات، حيث نحترم كإماراتيين جميع األديان، انطالقاً 
من مبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا 
األصيل، والذي يحثنا على التواصل والتعاون مع الجميع، من 

دون استثناء، وإعالء قيم المشاركة واألخوة اإلنسانية.
ومن جهته أكد سعيد فاضل المزروعي، أن دولة اإلمارات 
المؤشرات  من  العديد  في  األول  المركز  تحقيق  استطاعت 
جعلتها  التي  المميزة  الجهود  مع  يترافق  ما  وهــو  التنموية، 
والتسامح، حتى  السالم  في  العالم  الدول حول  أهم  بين  من 
ومستوى  العيش  رغد  في  به  يُحتذى  إقليمياً  مثاالً  أصبحت 
جودة الحياة. وأضاف: «رغم وجود عدد كبير من الجنسيات 
مؤمنين  وئــام،  في  جميعاً  يعيشون  لكنهم  الدولة،  أرض  على 
برسالة التسامح والسالم والمحبة التي ترسلها الدولة للعالم». 
وأشار إلى أن معاهدة السالم «تاريخية بامتياز»، إذ تلعب دوراً 
المنطقة، كما سيكون  التسامح والمحبة في  في إرساء  مهماً 
لها أثر كبير، في إنهاء الصراعات والحروب، باعتبارها تمنح 
المشتركة  المصالح  على  قائم  سياسي  حل  إليجاد  الفرصة 
بين دول المنطقة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ظهوراً 
للنتائج اإليجابية لمعاهدة السالم، ليس فقط على دولة 

اإلمارات، ولكن على المنطقة بأسرها.

مطر الشامسي: 

تعكس 

المفاهيم النبيلة 

وتحقق االزدهار

مبارك الراشدي: 

دولتنا محور 

عالمي للتسامح 

والتعايش

محمد العامري: 

المعاهدة بوابة 

السالم في 

المنطقة

محمد الهاجري: 

ترسخ مكانة 

اإلمارات 

االستراتيجية

سيف الكتبي: 

بناء أسس 

الشراكة 

المستقبلية

سعيد المزروعي: 

معاهدة تاريخية 

تحفظ األمن 

واالستقرار
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محمد بن زايد
يخلدها 

التاريــخ

آمنة الكتبي (دبي) 

المجلس  عــضــو  فــلــكــنــاز،  ســـارة  أشــــادت 
لصاحب  الريادي  بالدور  االتحادي،  الوطني 
نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الــشــيــخ  الــســمــو 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى 
األمن  دعائم  إرســاء  في  المسلحة،  للقوات 
ودعــم  المنطقة،  فــي  والــســالم  واالســتــقــرار 

عنها  والــدفــاع  العربية  القضايا 
الدولية،  المحافل  مختلف  فــي 
المواطن  على  بالنفع  يعود  بما 

ومستقبله. العربي 
سياسي  ســمــوه  «إن  وقــالــت: 
وحنكته  بحكمته  تمكن  استثنائي 
واالســتــقــرار،  الــســالم  مــن صنع 
ويـــشـــهـــد الــــتــــاريــــخ بــأعــمــالــه 
ــة، وســتــظــل  ــل ــي ــب ــن اإلنــســانــيــة ال
فــي صفحات  ــدة  خــال بــصــمــاتــه 
ــتــاريــخ، فــســمــوه يــقــدم رســالــة  ال

للعالم». استثنائية  سالم 
اإلمــارات  بين  الــســالم  معاهدة  ووصــفــت 
ــى أنها  وإســرائــيــل بـــ«الــتــاريــخــيــة»، الفــتــة إل
نحو  األوســط،  الشرق  منطقة  واقــع  ستغير 
الــبــنــاء  الـــحـــوار  عــلــى  مبنية  ــدة  جــدي ـــاق  آف
العادل  الــســالم  لتحقيق  الــهــادف  والــتــعــاون 
ــشــامــل لــشــعــوب الــمــنــطــقــة. وأوضــحــت  وال
إلى  بــالشــك  ســتــؤدي  المعاهدة  أن  فلكناز 
من  والتحول  الفلسطينية،  القضية  خدمة 
أطر  إلــى  السالم  عملية  في  الجمود  حالة 
إلى  الــهــادف  الــتــفــاوض  على  انفتاحاً  أكثر 
الواقع  أرض  على  حقيقية  مكتسبات  تحقيق 
طموحاته  يحقق  بما  الفلسطيني،  للشعب 
مستقلة،  فلسطينية  دولــة  بناء  نحو  وآماله 
الصراعات  إلنهاء  والتعايش  السالم  وإحالل 

المنطقة. في 
المنطقة  سينقل  السالم  «إن  وأضــافــت: 
والتنمية  البناء  من  مختلفة  لمرحلة  بأسرها 
كافة،  المجاالت  فــي  المشترك،  والــتــعــاون 
األمن  ويحقق  الجميع  على  بالنفع  يعود  بما 
من  المنطقة  عــانــت  بــعــدمــا  واالســتــقــرار، 
التوترات واالضطرابات والتطرف واإلرهاب 
ومناخاً  آفاقاً مستقبلية  ويفتح  لعقود طويلة، 

واالقــتــصــاد  التنمية  عجلة  لــدفــع  مستقراً 
فلكناز:  وقــالــت  المنطقة».  دول  لمختلف 
ــم  دائ ســـالم  تحقيق  فــي  اإلمـــــارات  ــأمــل  «ت
ــاء  ــه وشـــامـــل بــيــن الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل، وإن
بــمــا يخدم  الــعــربــي اإلســرائــيــلــي،  ــصــراع  ال
القضية  العربية بشكل عام، ويخدم  القضايا 

خاص». بشكل  الفلسطينية 
القيادة الحكيمة في وقف  وأشادت بنجاح 
بموجب  فلسطينية،  أراض  ضم 
تعزيز  إلى  التي تهدف  المعاهدة، 
المنطقة،  في  واالستقرار  األمن 
واإلرهاب،  والتطرف  العنف  ونبذ 
والسير  الــســالم،  عملية  وإحــيــاء 
بناء  نحو  ومختلف،  جديد  بفكر 
على  وقائم  راسخ،  حقيقي  سالم 

أسس وثوابت قوية.
الــقــضــيــة  دعـــــم  أن  وذكـــــــرت 
السياسة  ثوابت  من  الفلسطينية 
«استطاعت  مضيفة:  اإلماراتية،  الخارجية 
ـــادة اإلمــــاراتــــيــــة الـــرشـــيـــدة، بــفــكــر  ـــي ـــق ال
من  نوعية  نقلة  إحداث  ناضج،  استراتيجي 
اإلسرائيلي،  العربي  الــصــراع  حلحلة  أجــل 
الهادف  غير  الجمود  مرحلة  من  والتحول 
التعاون  وواقعية، عبر  وعياً  أكثر  إلى مرحلة 
ثنائية،  عالقات  وإقامة  المباشر  والتفاوض 
ــدف الـــوصـــول لــــرؤى مــشــتــركــة وحــلــول  ــه ب
حلها  على  والعمل  ملحة،  لقضايا  جــذريــة 
وينهي  العربي،  العالم  طموحات  يلبي  بشكل 
لــن تعرقل  الــتــي  والــتــوتــرات  االضــطــرابــات 

المنطقة». في  السالم  مستقبل 
الشيخ عبداهللا  توقيع سمو  «إن  وأضافت: 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن 
التاريخية، في  الدولي، على معاهدة السالم 
قائم  جديد  لعالم  يؤسس  أمــس،  واشنطن، 
موضحه  والتنمية»،  والمحبة  السالم  على 
ــة  ــي أنـــه بــتــوقــيــع مــعــاهــدة الــســالم اإلمــارات
البحريني  الــســالم  وإعـــالن  اإلســرائــيــلــيــة، 
سيشهد  أمــيــركــيــة،  بــرعــايــة  ــي،  ــل ــي اإلســرائ
لصنع  جديداً  وعهداً  تاريخية،  لحظة  العالم 
التنمية،  وتحقيق  للجميع،  مشرق  مستقبل 
ــحــقــوق عــبــر الـــحـــوار الــبــنــاء  واســـتـــعـــادة ال

الفّعال. والتواصل 

بصمات

عضو المجلس الوطني االتحادي 
 :« سارة فلكناز لـ«

دبي (االتحاد)

االستشاري  المجلس  الدرمكي، عضو  الدكتور عبداهللا  قال 
بإمارة الشارقة: «تمكنت اإلمارات في وقت قصير من منافسة 
الــدول العظمى في صنع السالم، سواء عبر التوسط إلحالل 
السالم في الدول العربية الشقيقة وفي أنحاء العالم»، مشيراً 
إلى كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
اهللا ثــراه: «إننا نسعى إلى السالم ونحترم حق 

الجوار». 
وأضاف: «دائماً لدولة اإلمارات حضور إيجابي 
في مختلف القضايا اإلقليمية والعالمية، وذلك 
بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تخطو اليوم 

خطوات ثابتة نحو المستقبل».
وقال الدرمكي: «نحن مع رؤية قيادتنا الرشيدة 
التعاون،  هــذا  وإلنــجــاح  لتحقيق  التام  ودعمنا 
كونه الوسيلة المثلى لتحقيق السالم والتسامح 
بين الشعوب»، مشيراً إلى أهمية التعاون في مختلف الجوانب 
السياسية واالقتصادية، وتحقيق الرفاه والسالم لشعوب المنطقة. 
وبّيـن أن الجهود الدبلوماسية اإلماراتية نجحت في إنقاذ حل 
الدولتين، بوقف ضم أراضي الضفة الغربية، وأفسحت المجال 
أمام الفلسطينيين للتفاوض من أجل إقامة دولتهم المستقلة، 

وضمان حقوقهم المشروعة، وفق مرجعيات عملية السالم. 
وتابع الدرمكي: «منذ قيام اتحاد دولة اإلمارات في 2 ديسمبر 
1971، ودولة اإلمارات موطن للسالم واالستقرار للبشر كافة من 
مختلف الجنسيات واألعراق واألديان»، مضيفاً: «بقيام اتحادها، 
بدأت اإلمارات ترسخ اسمها بين دول العالم األكثر تقدماً وتطوراً، 
وأضحت رائدة في العمل اإلنساني ونشر السالم عبر مبادرات 

يذكرها التاريخ».
وقال: «هذا اإلرث الذي يفتخر به كل إماراتي، بناه المؤسس 
ثراه،  نهيان، طيب اهللا  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور 
وإخوانه الحكام، وأعلوا صرحه الشامخ بأسس راسخة، وقواعد 

متينة، تدعم مقومات الدولة المتقدمة في جميع المجاالت».

عبدهللا الدرمكي عضو المجلس 
االستشاري بالشارقة:

اإلمارات تخطو بثبات 

نحو املستقبل

أبوظبي (وام) 

تشكل معاهدة السالم، التي وقعتها دولة اإلمارات وإسرائيل، أمس، في العاصمة األميركية واشنطن فرصة حقيقية 
تاريخية من شأنها إعادة  المعاهدة خطوة  أن  الدولية على  المواقف  المنطقة. وأجمعت  لتعزيز األمن واالستقرار في 
والتنموية  األمنية  والتحديات  الجيوسياسية  للمتغيرات  واقعية  واستجابة  والعادل،  الشامل  السالم  إحياء مسار عملية 
التي تشهدها المنطقة. وأكدت اإلمارات أن المعاهدة تأتي في إطار سيادة الدولة الوطنية على قراراتها، كما أنها غير 
موجهة ضد أي طرف، بل تسعى في مضمونها األساسي إلى التمييز بين الموقف السياسي والعالقات الطبيعية التي 

تؤمن اإلمارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا االزدهار واالستقرار في المنطقة. 
المزايدات  المنطقة، من مرحلة  على أمن  تأثيراً  الفلسطينية، األكثر  القضية  الرسمي مع  التعاطي  المعاهدة  وتنقل 
والمتاجرة السياسية إلى التعاطي الواقعي والمنطقي المتوافق مع القراءة الجيوسياسية لألوضاع في المنطقة والعالم، 
األمر الذي يُشكل خطوة لتعزيز فرص التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية. وشددت اإلمارات على موقفها الراسخ 
في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية 
الدولية، ومبادرة السالم العربية، كما أكدت أن خيار السالم مع إسرائيل لن يكون على حساب دعمها التاريخي للقضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتعتبر اإلمارات رابع أكبر دولة عالمياً في تقديم المساعدات المالية 
للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 بقيمة 2 مليار و104 ماليين دوالر أميركي، وهي من أكبر الجهات المانحة 
لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين «أونروا»، بمساهمات بلغت أكثر من 828.2 مليون دوالر بين عامي 2013 و2020، 

فضًال عن مشاريعها اإلنمائية واإلغاثية، التي شملت مختلف المناطق الفلسطينية خالل سنوات طويلة. 
وأكدت دولة اإلمارات أنها ستظل دائماً الحاضنة األمينة للجالية الفلسطينية على أرضها، مشيدة بدورها اإليجابي 
خالل العقود الماضية في نهضة الدولة، وما شهدته من نمو وتطور في المجاالت كافة. وشهد مطلع الشهر الحالي 
الفلسطينية  اإلماراتية  العالقات  تعزيز  ويدعم  التواصل،  تمتين  على  يعمل  فلسطيني،  إماراتي  نادي صداقة  تأسيس 
في شتى المجاالت، ويشكل إضافة نوعية للعمل، الذي تقوم به مؤسسات الجالية، ومجالس العمل الفلسطينية، ويعزز 

الدور اإليجابي للجالية الفلسطينية في اإلمارات. وفي سياق متصل، تؤسس المعاهدة إطاراً 
التقنيات الحديثة واالبتكار في القطاعات كافة، كما تسهم  لتعزيز اقتصاد المعرفة واعتماد 
في إعادة بناء نظام جديد، قائم على تحقيق األمن واالستقرار، وتعزيز فرص النماء والرخاء 
في  بينهما  التعاون  لتعزيز  خطوات  الدولتان  اتخذت  لذلك  وترجمة  ككل.  المنطقة  لشعوب 
واألبحاث  الغذائي،  واألمن  الخارجية  الشؤون  في  سيما  وال  الحيوية،  المجاالت  من  العديد 
أميركياً إسرائيلياً مشتركاً،  الطبية. واستقبلت اإلمارات في األول من سبتمبر الجاري وفداً 
برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب، لمناقشة آفاق التعاون 

الثنائي في المجاالت الرئيسة.

المعاهدة تنقل التعاطي مع القضية 
الفلسطينية من المزايدات إلى الواقعية

سالم يعزز االستقرار

سارة فلكناز 

عبداهللا الدرمكي 

ناصر الجابري (أبوظبي) 

ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم
ومبادئها  الــريــادي،  الــدولــة  لــدور  تجسيداً  تمثل  وإسرائيل، 
ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم
ومبادئها  الــريــادي،  الــدولــة  لــدور  تجسيداً  تمثل  وإسرائيل، 
ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم

إذ  المنطقة،  في  والتسامح  السالم  جهود  دعــم  في  الثابتة 
تسهم المعاهدة في إرساء األمن واالستقرار وتحقيق المصالح 
المشتركة، وإيجاد حلول من أجل صناعة مستقبل مشرق يبنى 

»: مبادئ ثابتة للسياسة الخارجية  مواطنون لـ«

اإلمـــــــارات



ناصر الجابري (أبوظبي) 

ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم
ومبادئها  الــريــادي،  الــدولــة  لــدور  تجسيداً  تمثل  وإسرائيل، 
إذ  المنطقة،  في  والتسامح  السالم  جهود  دعــم  في  الثابتة 
تسهم المعاهدة في إرساء األمن واالستقرار وتحقيق المصالح 
المشتركة، وإيجاد حلول من أجل صناعة مستقبل مشرق يبنى 
مواجهة  في  المشترك  والعمل  والتوافق  التسامح  أسس  على 

مختلف التحديات. 
اإلمــارات،  دولة  في  السالم  نهج  أن  إلى  المواطنون  وأشار 
أرساه األب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
التسامح  في  ثراه، حيث كانت قيادته مثاالً  نهيان، طيب اهللا 
واإلخاء والسالم، وهو األمر الذي تواصل مع القيادة الرشيدة 
السالم  دفع  الدولية في  ومكانتها  الدولة  التي رسخت جهود 
إسرائيل،  مع  الموقعة  المعاهدة  خالل  من  وتجسد  العالمي، 

والتي تمثل منطلقاً تاريخياً لبناء شراكات جديدة. 
ولفت المواطنون إلى أن المعاهدة تسهم في إيجاد حل عادل 
للقضية الفلسطينية، ولطالما لعبت دولة اإلمارات دوراً محورياً 
في دعم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق الحل األمثل للقضية 
الفلسطينية، عبر المواقف 
السياسية الخالدة 
اإلنساني  والدعم 
الـــــمـــــتـــــواصـــــل، 
متوقعين أن تؤدي 
ــى  الــمــعــاهــدة إل
تغييرات  إحــداث 
إيــــجــــابــــيــــة فــي 
تسهم  المنطقة، 
السالم  نشر  في 
ـــــســـــامـــــح  ـــــت وال
في  والـــتـــعـــايـــش 
وجــــه الــتــعــصــب 

والكراهية. 
ــــــــــال  وق

مــحــمــد 

وتأسست  دولــة ســالم،  اإلمـــارات  «إن  العامري:  ــردوس  ك بن 
أعلنتها  التي  الشجاعة  الخطوة  وتمثل  السالم،  لمبادئ  وفقاً 
دولة اإلمارات بوابة ليعم السالم منطقة الشرق األوسط ككل، 
خصوصاً أن السالم يحقق المصلحة المتبادلة في المنطقة، 
في  الفلسطينية  للقضية  عــادل  لحل  التوصل  في  يسهم  كما 
إلى  إضافة  المفاوضات،  لعودة  الفرصة  وإتاحة  المستقبل، 
نتائج  المباشر دون وسيط، وهو ما يحقق  التواصل  يتيح  أنه 
صاحب  «اتخذ  وأضـــاف:  المنطقة».  على  تنعكس  إيجابية 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، قرار السالم، من منطلق أنه 
بالدمار»،  تأتي  التي  الحروب  عن  عوضاً  للشعوب،  األفضل 
مؤكداً أن اإلمارات دولة ذات سيادة، واتخذت القرار بناء على 
المصالح المشتركة وأهمية السالم للوصول إلى ما نصبو إليه 
من مصالح سياسية وأمنية مشتركة، وهو األمر الذي اتخذته 
دول أخرى سابقاً، وستأتي دول أخرى لتختاره، نظراً للقناعة 

المتزايدة بدور السالم وأهميته في صناعة مستقبل مشرق. 
االستقرار  تحقيق  هو  اإلمـــارات  ــة  دول نهج  أن  إلــى  ولفت 
تفتح  المعاهدة  أن  كما  ــدول،  ال حقوق  يحفظ  بما  والتعايش 
اإلعالن  بعد  الفلسطينية،  للقضية  سلمي  حل  إليجاد  مجاالً 
عن إيقاف خطة الضم، وهو األمر الذي يجعلنا نستبشر بغد 
مليء بالسالم والتسامح، بما يحقق العدل والمساواة للجميع. 
ومن جانبه، أكد مطر حمد بن عميرة الشامسي، أن معاهدة 
السالم تمثل مساراً صحيحاً للسياسة اإلماراتية القائمة على 
مبادئ وثوابت عدة، منها إحالل السالم وتحقيق التعايش بين 
السالم،  لتحقيق  اإلمــارات دوماً  المنطقة، وقد سعت  شعوب 
إذ تدرك القيادة الرشيدة أهمية العمل المشترك ونشر القيم 
وتحقق  النبيلة  المفاهيم  تعكس  التي  السمحة،  والمبادئ 

النموذج المزدهر لدول المنطقة كافة. 
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية شهدت 
السياسي خالل  الــحــل  إيــجــاد  فــي  جــمــوداً 
السنوات السبعين الماضية، وهو ما يزيد من 
أهمية معاهدة السالم، التي تأتي في وقت 
إليجاد  الفرصة  وتمنح  ومحوري،  استثنائي 
تسعى  ما  وهو  للقضية،  وعــادل  شامل  حل 
الجهود  لتحقيقه من خالل  اإلمــارات  دولــة 
الشعب  تطلعات  تحقيق  بهدف  المتواصلة، 
العربي  الـــدور  مــن  انــطــالقــاً  الفلسطيني، 

التاريخي لدولة اإلمارات. 
ولفت إلى أن اإلمــارات مصدر إلهام في 
وشهدنا  والتعايش،  والتسامح  اإلنسانية 
خالل الفترة الماضية كثيراً من الفاعليات 
مختلف  ممثلي  جمعت  التي  والملتقيات 
على  التوافق  بهدف  أبوظبي،  في  األديــان 
السالم والتعايش، فاإلمارات حاضنة عالمية 
المعاهدة  فإن  ولــذا،  للسالم، 
ــــل  ــــي مــــــع إســــرائ
ـــــكـــــمـــــال  اســـــت
السالم،  لمسار 
انــــطــــالقــــاً مــن 
الــنــهــج الــراســخ 
بــــــــــضــــــــــرورة 
الــــــــــوحــــــــــدة، 
ــــي مـــواجـــهـــة  ف
الــــتــــحــــديــــات 

المشتركة. 

اإلمــارات  دولة  أن  الراشدي،  غدير  بن  مبارك  وأكد 
ــقــرارات  ال عبر  والــتــعــايــش،  للتسامح  عالمي  مــحــور 
الدولة  طرحتها  التي  البناءة  والمبادرات  الشجاعة 
في الداخل والخارج، انطالقاً من رسالة السالم التي 

ترسلها اإلمارات إلى جميع أنحاء العالم، وإيماناً بقدرة 
خطاب السالم والتسامح في إرساء األمن واالستقرار لشعوب 

المنطقة جميعاً، وهو األمر الذي تتيحه معاهدة السالم. 
ولفت إلى أن شعب اإلمارات يعي جيداً األهمية التاريخية 
المعاهدة في  تلعبه  الذي  المحوري،  والدور  السالم  لمعاهدة 
نموذج  مع  يتوافق  ما  وهو  للمنطقة،  مشرق  مستقبل  صناعة 
دولة اإلمارات الفريد، عبر وجود 200 جنسية على أرضها من 
مختلف األديان واألعراق والجنسيات من دون تفرقة، فالجميع 
المنشودة  يعمل بوئام وتسامح ومحبة ألجل تحقيق األهداف 

في مختلف القطاعات التنموية.
أن  الهاجري،  المهندس محمد حمد  الدكتور  أكد  وبــدوره، 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، 
أرسى نهج السالم في المنطقة، ويسير على هذا النهج صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، برؤيته الحكيمة ورأيه السديد 
وفكره القيادي ومبادراته، التي جعلت دولة اإلمارات من بين 
الدول التي تحظى بالمكانة العالمية الراسخة، لدورها المتزايد 
في إيجاد السالم والتسامح في المنطقة ولجهودها اإلنسانية 
التي عمت القريب والبعيد، انطالقاً من رؤى الدولة وتوجهاتها.  
وأشار إلى أن قيادة دولة اإلمارات قيادة ملهمة، واستطاعت 
وشفافيتها  سياستها  بصدق  أجمع،  العالم  احترام  تكسب  أن 
إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن دولة  ووضوح رؤيتها، الفتاً 
اإلمارات جزء ال يتجزأ من محيطها العربي، وتتخذ القرارات 
الجريئة والشجاعة، بناء على المصلحة العربية العامة، وهو 
ما له بالغ األثر اإليجابي في صالح القضية الفلسطينية خالل 

الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال سيف حبروت الكتبي: إن معاهدة السالم 
لها كثير من اآلثار اإليجابية، سواء على صعيد تحقيق التنمية 
االقتصادية، أو لتعزيز الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، 
كما تسهم في خدمة القضية الفلسطينية، بهدف التوصل إلى 
استراتيجية  لشراكة  أساساً  المنطقة، يضع  في  سالم شامل 
والتسامح  والــســالم  التوافق  مبادئ  إلــى  تستند  مستقبلية، 
والتعايش ونبذ الكراهية والعنف، لصناعة المستقبل المشرق 

للجميع. 
وأشار إلى أن اإلمارات سباقة في مساعي تحقيق السالم، 
وتأسست على مبادئ الوحدة والتعاون، وال تفرق بين األديان 
أو الجنسيات، حيث نحترم كإماراتيين جميع األديان، انطالقاً 
من مبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا 
األصيل، والذي يحثنا على التواصل والتعاون مع الجميع، من 

دون استثناء، وإعالء قيم المشاركة واألخوة اإلنسانية.
ومن جهته أكد سعيد فاضل المزروعي، أن دولة اإلمارات 
المؤشرات  من  العديد  في  األول  المركز  تحقيق  استطاعت 
جعلتها  التي  المميزة  الجهود  مع  يترافق  ما  وهــو  التنموية، 
والتسامح، حتى  السالم  في  العالم  الدول حول  أهم  بين  من 
ومستوى  العيش  رغد  في  به  يُحتذى  إقليمياً  مثاالً  أصبحت 
جودة الحياة. وأضاف: «رغم وجود عدد كبير من الجنسيات 
مؤمنين  وئــام،  في  جميعاً  يعيشون  لكنهم  الدولة،  أرض  على 
برسالة التسامح والسالم والمحبة التي ترسلها الدولة للعالم». 
وأشار إلى أن معاهدة السالم «تاريخية بامتياز»، إذ تلعب دوراً 
المنطقة، كما سيكون  التسامح والمحبة في  في إرساء  مهماً 
لها أثر كبير، في إنهاء الصراعات والحروب، باعتبارها تمنح 
المشتركة  المصالح  على  قائم  سياسي  حل  إليجاد  الفرصة 
بين دول المنطقة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ظهوراً 
للنتائج اإليجابية لمعاهدة السالم، ليس فقط على دولة 

اإلمارات، ولكن على المنطقة بأسرها.

مطر الشامسي: 

تعكس 

المفاهيم النبيلة 

وتحقق االزدهار

مبارك الراشدي: 

دولتنا محور 

عالمي للتسامح 

والتعايش

محمد العامري: 

المعاهدة بوابة 

السالم في 

المنطقة

محمد الهاجري: 

ترسخ مكانة 

اإلمارات 

االستراتيجية

سيف الكتبي: 

بناء أسس 

الشراكة 

المستقبلية

سعيد المزروعي: 

معاهدة تاريخية 

تحفظ األمن 

واالستقرار
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محمد بن زايد
يخلدها 

التاريــخ

آمنة الكتبي (دبي) 

المجلس  عــضــو  فــلــكــنــاز،  ســـارة  أشــــادت 
لصاحب  الريادي  بالدور  االتحادي،  الوطني 
نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الــشــيــخ  الــســمــو 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى 
األمن  دعائم  إرســاء  في  المسلحة،  للقوات 
ودعــم  المنطقة،  فــي  والــســالم  واالســتــقــرار 

عنها  والــدفــاع  العربية  القضايا 
الدولية،  المحافل  مختلف  فــي 
المواطن  على  بالنفع  يعود  بما 

ومستقبله. العربي 
سياسي  ســمــوه  «إن  وقــالــت: 
وحنكته  بحكمته  تمكن  استثنائي 
واالســتــقــرار،  الــســالم  مــن صنع 
ويـــشـــهـــد الــــتــــاريــــخ بــأعــمــالــه 
ــة، وســتــظــل  ــل ــي ــب ــن اإلنــســانــيــة ال
فــي صفحات  ــدة  خــال بــصــمــاتــه 
ــتــاريــخ، فــســمــوه يــقــدم رســالــة  ال

للعالم». استثنائية  سالم 
اإلمــارات  بين  الــســالم  معاهدة  ووصــفــت 
ــى أنها  وإســرائــيــل بـــ«الــتــاريــخــيــة»، الفــتــة إل
نحو  األوســط،  الشرق  منطقة  واقــع  ستغير 
الــبــنــاء  الـــحـــوار  عــلــى  مبنية  ــدة  جــدي ـــاق  آف
العادل  الــســالم  لتحقيق  الــهــادف  والــتــعــاون 
ــشــامــل لــشــعــوب الــمــنــطــقــة. وأوضــحــت  وال
إلى  بــالشــك  ســتــؤدي  المعاهدة  أن  فلكناز 
من  والتحول  الفلسطينية،  القضية  خدمة 
أطر  إلــى  السالم  عملية  في  الجمود  حالة 
إلى  الــهــادف  الــتــفــاوض  على  انفتاحاً  أكثر 
الواقع  أرض  على  حقيقية  مكتسبات  تحقيق 
طموحاته  يحقق  بما  الفلسطيني،  للشعب 
مستقلة،  فلسطينية  دولــة  بناء  نحو  وآماله 
الصراعات  إلنهاء  والتعايش  السالم  وإحالل 

المنطقة. في 
المنطقة  سينقل  السالم  «إن  وأضــافــت: 
والتنمية  البناء  من  مختلفة  لمرحلة  بأسرها 
كافة،  المجاالت  فــي  المشترك،  والــتــعــاون 
األمن  ويحقق  الجميع  على  بالنفع  يعود  بما 
من  المنطقة  عــانــت  بــعــدمــا  واالســتــقــرار، 
التوترات واالضطرابات والتطرف واإلرهاب 
ومناخاً  آفاقاً مستقبلية  ويفتح  لعقود طويلة، 

واالقــتــصــاد  التنمية  عجلة  لــدفــع  مستقراً 
فلكناز:  وقــالــت  المنطقة».  دول  لمختلف 
ــم  دائ ســـالم  تحقيق  فــي  اإلمـــــارات  ــأمــل  «ت
ــاء  ــه وشـــامـــل بــيــن الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل، وإن
بــمــا يخدم  الــعــربــي اإلســرائــيــلــي،  ــصــراع  ال
القضية  العربية بشكل عام، ويخدم  القضايا 

خاص». بشكل  الفلسطينية 
القيادة الحكيمة في وقف  وأشادت بنجاح 
بموجب  فلسطينية،  أراض  ضم 
تعزيز  إلى  التي تهدف  المعاهدة، 
المنطقة،  في  واالستقرار  األمن 
واإلرهاب،  والتطرف  العنف  ونبذ 
والسير  الــســالم،  عملية  وإحــيــاء 
بناء  نحو  ومختلف،  جديد  بفكر 
على  وقائم  راسخ،  حقيقي  سالم 

أسس وثوابت قوية.
الــقــضــيــة  دعـــــم  أن  وذكـــــــرت 
السياسة  ثوابت  من  الفلسطينية 
«استطاعت  مضيفة:  اإلماراتية،  الخارجية 
ـــادة اإلمــــاراتــــيــــة الـــرشـــيـــدة، بــفــكــر  ـــي ـــق ال
من  نوعية  نقلة  إحداث  ناضج،  استراتيجي 
اإلسرائيلي،  العربي  الــصــراع  حلحلة  أجــل 
الهادف  غير  الجمود  مرحلة  من  والتحول 
التعاون  وواقعية، عبر  وعياً  أكثر  إلى مرحلة 
ثنائية،  عالقات  وإقامة  المباشر  والتفاوض 
ــدف الـــوصـــول لــــرؤى مــشــتــركــة وحــلــول  ــه ب
حلها  على  والعمل  ملحة،  لقضايا  جــذريــة 
وينهي  العربي،  العالم  طموحات  يلبي  بشكل 
لــن تعرقل  الــتــي  والــتــوتــرات  االضــطــرابــات 

المنطقة». في  السالم  مستقبل 
الشيخ عبداهللا  توقيع سمو  «إن  وأضافت: 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان  آل  زايد  بن 
التاريخية، في  الدولي، على معاهدة السالم 
قائم  جديد  لعالم  يؤسس  أمــس،  واشنطن، 
موضحه  والتنمية»،  والمحبة  السالم  على 
ــة  ــي أنـــه بــتــوقــيــع مــعــاهــدة الــســالم اإلمــارات
البحريني  الــســالم  وإعـــالن  اإلســرائــيــلــيــة، 
سيشهد  أمــيــركــيــة،  بــرعــايــة  ــي،  ــل ــي اإلســرائ
لصنع  جديداً  وعهداً  تاريخية،  لحظة  العالم 
التنمية،  وتحقيق  للجميع،  مشرق  مستقبل 
ــحــقــوق عــبــر الـــحـــوار الــبــنــاء  واســـتـــعـــادة ال

الفّعال. والتواصل 

بصمات

عضو المجلس الوطني االتحادي 
 :« سارة فلكناز لـ«

دبي (االتحاد)

االستشاري  المجلس  الدرمكي، عضو  الدكتور عبداهللا  قال 
بإمارة الشارقة: «تمكنت اإلمارات في وقت قصير من منافسة 
الــدول العظمى في صنع السالم، سواء عبر التوسط إلحالل 
السالم في الدول العربية الشقيقة وفي أنحاء العالم»، مشيراً 
إلى كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
اهللا ثــراه: «إننا نسعى إلى السالم ونحترم حق 

الجوار». 
وأضاف: «دائماً لدولة اإلمارات حضور إيجابي 
في مختلف القضايا اإلقليمية والعالمية، وذلك 
بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تخطو اليوم 

خطوات ثابتة نحو المستقبل».
وقال الدرمكي: «نحن مع رؤية قيادتنا الرشيدة 
التعاون،  هــذا  وإلنــجــاح  لتحقيق  التام  ودعمنا 
كونه الوسيلة المثلى لتحقيق السالم والتسامح 
بين الشعوب»، مشيراً إلى أهمية التعاون في مختلف الجوانب 
السياسية واالقتصادية، وتحقيق الرفاه والسالم لشعوب المنطقة. 
وبّيـن أن الجهود الدبلوماسية اإلماراتية نجحت في إنقاذ حل 
الدولتين، بوقف ضم أراضي الضفة الغربية، وأفسحت المجال 
أمام الفلسطينيين للتفاوض من أجل إقامة دولتهم المستقلة، 

وضمان حقوقهم المشروعة، وفق مرجعيات عملية السالم. 
وتابع الدرمكي: «منذ قيام اتحاد دولة اإلمارات في 2 ديسمبر 
1971، ودولة اإلمارات موطن للسالم واالستقرار للبشر كافة من 
مختلف الجنسيات واألعراق واألديان»، مضيفاً: «بقيام اتحادها، 
بدأت اإلمارات ترسخ اسمها بين دول العالم األكثر تقدماً وتطوراً، 
وأضحت رائدة في العمل اإلنساني ونشر السالم عبر مبادرات 

يذكرها التاريخ».
وقال: «هذا اإلرث الذي يفتخر به كل إماراتي، بناه المؤسس 
ثراه،  نهيان، طيب اهللا  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور 
وإخوانه الحكام، وأعلوا صرحه الشامخ بأسس راسخة، وقواعد 

متينة، تدعم مقومات الدولة المتقدمة في جميع المجاالت».

عبدهللا الدرمكي عضو المجلس 
االستشاري بالشارقة:

اإلمارات تخطو بثبات 

نحو املستقبل

أبوظبي (وام) 

تشكل معاهدة السالم، التي وقعتها دولة اإلمارات وإسرائيل، أمس، في العاصمة األميركية واشنطن فرصة حقيقية 
تاريخية من شأنها إعادة  المعاهدة خطوة  أن  الدولية على  المواقف  المنطقة. وأجمعت  لتعزيز األمن واالستقرار في 
والتنموية  األمنية  والتحديات  الجيوسياسية  للمتغيرات  واقعية  واستجابة  والعادل،  الشامل  السالم  إحياء مسار عملية 
التي تشهدها المنطقة. وأكدت اإلمارات أن المعاهدة تأتي في إطار سيادة الدولة الوطنية على قراراتها، كما أنها غير 
موجهة ضد أي طرف، بل تسعى في مضمونها األساسي إلى التمييز بين الموقف السياسي والعالقات الطبيعية التي 

تؤمن اإلمارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا االزدهار واالستقرار في المنطقة. 
المزايدات  المنطقة، من مرحلة  على أمن  تأثيراً  الفلسطينية، األكثر  القضية  الرسمي مع  التعاطي  المعاهدة  وتنقل 
والمتاجرة السياسية إلى التعاطي الواقعي والمنطقي المتوافق مع القراءة الجيوسياسية لألوضاع في المنطقة والعالم، 
األمر الذي يُشكل خطوة لتعزيز فرص التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية. وشددت اإلمارات على موقفها الراسخ 
في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية 
الدولية، ومبادرة السالم العربية، كما أكدت أن خيار السالم مع إسرائيل لن يكون على حساب دعمها التاريخي للقضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وتعتبر اإلمارات رابع أكبر دولة عالمياً في تقديم المساعدات المالية 
للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 بقيمة 2 مليار و104 ماليين دوالر أميركي، وهي من أكبر الجهات المانحة 
لوكالة غوث الالجئين الفلسطينيين «أونروا»، بمساهمات بلغت أكثر من 828.2 مليون دوالر بين عامي 2013 و2020، 

فضًال عن مشاريعها اإلنمائية واإلغاثية، التي شملت مختلف المناطق الفلسطينية خالل سنوات طويلة. 
وأكدت دولة اإلمارات أنها ستظل دائماً الحاضنة األمينة للجالية الفلسطينية على أرضها، مشيدة بدورها اإليجابي 
خالل العقود الماضية في نهضة الدولة، وما شهدته من نمو وتطور في المجاالت كافة. وشهد مطلع الشهر الحالي 
الفلسطينية  اإلماراتية  العالقات  تعزيز  ويدعم  التواصل،  تمتين  على  يعمل  فلسطيني،  إماراتي  نادي صداقة  تأسيس 
في شتى المجاالت، ويشكل إضافة نوعية للعمل، الذي تقوم به مؤسسات الجالية، ومجالس العمل الفلسطينية، ويعزز 

الدور اإليجابي للجالية الفلسطينية في اإلمارات. وفي سياق متصل، تؤسس المعاهدة إطاراً 
التقنيات الحديثة واالبتكار في القطاعات كافة، كما تسهم  لتعزيز اقتصاد المعرفة واعتماد 
في إعادة بناء نظام جديد، قائم على تحقيق األمن واالستقرار، وتعزيز فرص النماء والرخاء 
في  بينهما  التعاون  لتعزيز  خطوات  الدولتان  اتخذت  لذلك  وترجمة  ككل.  المنطقة  لشعوب 
واألبحاث  الغذائي،  واألمن  الخارجية  الشؤون  في  سيما  وال  الحيوية،  المجاالت  من  العديد 
أميركياً إسرائيلياً مشتركاً،  الطبية. واستقبلت اإلمارات في األول من سبتمبر الجاري وفداً 
برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب، لمناقشة آفاق التعاون 

الثنائي في المجاالت الرئيسة.

المعاهدة تنقل التعاطي مع القضية 
الفلسطينية من المزايدات إلى الواقعية

سالم يعزز االستقرار

سارة فلكناز 

عبداهللا الدرمكي 

ناصر الجابري (أبوظبي) 

ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم
ومبادئها  الــريــادي،  الــدولــة  لــدور  تجسيداً  تمثل  وإسرائيل، 
ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم
ومبادئها  الــريــادي،  الــدولــة  لــدور  تجسيداً  تمثل  وإسرائيل، 
ـــارات  أكــد مــواطــنــون أن مــعــاهــدة الــســالم بين دولـــة اإلم

إذ  المنطقة،  في  والتسامح  السالم  جهود  دعــم  في  الثابتة 
تسهم المعاهدة في إرساء األمن واالستقرار وتحقيق المصالح 
المشتركة، وإيجاد حلول من أجل صناعة مستقبل مشرق يبنى 

»: مبادئ ثابتة للسياسة الخارجية  مواطنون لـ«

اإلمـــــــارات



يوسف العربي 

(دبي)

أكدت مؤسسة 

البيانات الدولية أن اإلمارات وإسرائيل 

تشكالن مركزي ثقل تكنولوجي، في 

منطقة الشرق األوسط، مشيرة إلى 

أن تدفق االستثمارات في االتجاهين 

بعد توقيع «معاهدة السالم» يغذي 

قطاعات االبتكار، ويضيف ميزة 

التكنولوجيا  تنافسية حقيقية لقطاع 

البلدين. في 

وقال جيوتي اللشانداني، نائب رئيس 

المجموعة والمدير العام اإلقليمي 

لمؤسسة البيانات الدولية «أي دي 

سي»، لـ«االتحاد»: «إن معاهدة السالم 

ستكون لها انعكاسات إيجابية على 

قطاع التكنولوجيا المتطور في 

البلدين».

وأوضح اللشانداني، أن أهم قوة 

دافعة لألعمال هي االبتكار، وشريان 

حياة االبتكار هو االستثمار، وهو أمر ال 

يتحقق إال مع السالم، على نحو يعزز 

النمو والتطور، الفتًا إلى أن تدفق 

رؤوس األموال سيغذي قطاعات 

االبتكار، ويخلق نطاقًا أوسع للتعاون 

التكنولوجي بين الدولتين، ويتيح 

مزيدًا من الفرص للبحث والتطوير، 

وهو ما يعزز قدرة هذه القطاعات 

على خلق ميزة تنافسية إضافية.

وأشار اللشانداني، إلى أن كال 

البلدين يعتمدان بشكل كبير على 

التكنولوجيا في القطاعين العام 

والمالي والخاص، وستؤدي مشاركة 

إلى  التجارية  التكنولوجيا والممارسات 

تحقيق فوائد كبيرة للجانبين.

فتح األسواق
الجانب  أن  إلــى  اللشانداني،  ونــوه 
يفتح  المعاهدة  هــذه  فــي  الــتــجــاري، 
ــة واإلســرائــيــلــيــة  ــي ــارات األســــواق اإلم
أمـــام صــانــعــي ومـــــوردي الــمــعــدات 
التكنولوجية، وهو ما يجعل اإلمارات 
إلى  للوصول  مركزين  وإســرائــيــل 

العمالء اإلقليميين والدوليين.
وقال: «إن اإلمارات وإسرائيل 
مجال  في  المشهد  تتصدران 
منطقة  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــا 
وأفريقيا،  األوســط  الشرق 
منهما  ــل  ك نجحت  حــيــث 
فـــي تــوفــيــر بــيــئــة أعــمــال 
جاذبة محفزة لالبتكار، في 
اإلمــارات  فيه  تواصل  وقت 
اقتصادها،  لتنويع  جــهــودهــا 

لمرحلة ما بعد النفط».
قطاع  عانى  لطالما  أنــه  وأضـــاف 
االبــتــكــار فـــي إســرائــيــل مـــن نقص 
المعاهدة  وستقدم  البشرية،  الموارد 
مجموعة  فــي  جــديــدة  ديناميكيات 
المواهب التكنولوجية، التي تفيد كال 

القطاعين.

مجاالت التعاون 
وأكد اللشانداني، أن قطاع االبتكار 
مع  يتكيف  الــمــتــقــدمــة  الــســوق  فــي 
االستثماري،  المال  رأس  اتجاهات 
البحث  تــوجــيــه  يــتــم  وبــالــتــالــي 
والتطوير إلى مجاالت جديدة، 
ـــن خــالل  ــــك م ــعــكــس ذل ــن وي
ــجــاهــات الــتــمــويــل وعــدد  ات

الشركات.
ــصــدر  ــت ت أن  وتـــــوقـــــع 
تقنيات الذكاء االصطناعي 
مجاالت التعاون التقني بين 
الهائل  للعدد  البلدين، نظراً 
للشركات الجديدة النشطة في 
والتي ستجعل منه  المجال،  هذا 
األعمال  قطاعي  مع  لتعاون  مــحــوراً 

والتكنولوجيا.
في  الكبيرة  الزيادة  أن  إلى  وأشــار 
المالية  التكنولوجيا  شــركــات  عــدد 
الرقمية، وفي  واإللكترونية والصحية 
شركات  تجمعه  ـــذي  ال ــمــال  ال رأس 
المواد  وتصنيع  الــزراعــة  تكنولوجيا 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 

مكثفاً بين اإلمارات وإسرائيل.

جيا  لو لتكنو ا
الزراعية 

اللشانداني  ــّوه  ون
إلى أن األمن الغذائي 
ــخــدام  والــمــائــي واســت
ـــادة  ـــزي ــا ل ــوجــي ــول ــن ــك ــت ال
بين  مــن  الــزراعــي،  العائد 
تحظى  التي  المجاالت  أهــم 
اإلمـــارات،  دولــة  في  باالهتمام 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
ملموساً في هذه المجاالت، وبالنظر 
المناخية  والظروف  التضاريس،  إلى 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 
رئيساً  مجاالً  الزراعية  التكنولوجيا 

يمكن أن يتعاون فيه البلدان.
شركات  تحفيز  ـــؤدي  ي أن  وتــوقــع 
القدرة  لــزيــادة  للتعاون  التكنولوجيا 
من  لكل  االبتكار  وتوافر  التنافسية، 

القطاعين العام والخاص.

دبي (االتحاد)

 تتصدر اإلمارات مجال تمويل شركات التكنولوجيا، وتعتبر مركزاً إقليمياً 
لشركات التكنولوجيا العالمية، التي تدير عملياتها في منطقة الشرق األوسط، 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 
ما  وهو  التكنولوجية،  للشركات  مهماً  محوراً  إسرائيل  تعتبر  كما  المواهب. 
يتبين في حجم رأس المال المستثمر في هذه الشركات.  وأشارت مؤسسة 
البيانات الدولية، إلى أن حجم رأس المال المستثمر في الشركات التكنولوجيا 

في   2019 عــام  الــمــتــطــورة، 
بزيادة  دوالر،  مــلــيــارات   9 بلغ  إســرائــيــل، 

قدرها 15 في المئة، مقارنة بعام 2018، مقابل 
4.5 مليار دوالر عام 2005. وأوضحت أن برامج 
والتطوير،  البحث  وتصدير  المتطورة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  صـــادرات  مــن   %63 مــعــاً  يشكالن 

أو  مليار دوالر،   28.8 إلى  والتي تصل  اإلسرائيلية، 
29% من إجمالي الصادرات.

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

التجارة  غرف  التحاد  العام  األمين  سالم،  بن  محمد  حميد  أفــاد 

والصناعة، بأن معاهدة السالم بين اإلمارات وإسرائيل ستفتح 

الشرق  منطقة  اقتصادات  أنشط  بين  مباشرة  عالقات 

األوسط، ضمن منظومة التبادل االقتصادي المفتوح في 

االقتصادي وتعزيز  النمو  العالم، وتسهم في تحفيز 

بالذكاء  يتعلق  ما  السيما  التكنولوجية،  االبتكارات 

الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، في أنحاء المنطقة. 

المستفيدين جراء  أبرز  بين  األعمال من  أن قطاع  وأكد 

المعاهدة. 

وأوضح بن سالم في تصريحات خاصة لـ«االتحاد» أن االتفاق 

التجاري األول بين شركة «أبيكس الوطنية لالستثمار» اإلماراتية 

ومجموعة «تيرا» اإلسرائيلية، للتعاون في مجال األبحاث والتطوير 

المرتبط بمرض «كوفيد- ۱۹»، هو باكورة األعمال لفتح آفاق التجارة وتعزيز 

اإلماراتية  األعمال  قطاعات  بين  الشراكات  وخلق  االستثمار 

واإلسرائيلية، والبدء برسم خريطة طريق لمجاالت التعاون في 

قطاعات عديدة، منها السياحة والنقل والرحالت المباشرة 

والتقنيات التكنولوجية، واالتصاالت، واالستثمار والتجارة 

السلعية، والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، 

خصوصاً في ظل المكانة التنافسية العالمية، التي 

تحتلها دولة اإلمارات في هذه المجاالت.

وأشار األمين العام التحاد غرف التجارة والصناعة 

األعمال  قطاع  سيجنيها  كثيرة  مكاسب  هناك  أن 

جراء المعاهدة، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر 

بها االقتصادات العالمية، من بينها توفير كثير من فرص 

العمل الجديدة على المديين القصير والمتوسط، السيما 

أن  إلى  الثنائية، الفتاً  السياحة والسفر، والتجارة  في مجال 

األعمال  أصحاب  مصالح  خدمة  على  ستعمل  اإلمــارات  غرف 

والشركات، وفقاً لبنود معاهدة السالم بين البلدين.

األمين العام التحاد غرف التجارة والصناعة لـ«¶»:

أكد البروفيسور يوسي ميكيلبرج، استشاري أبحاث أول، 

ببرنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمعهد «تشاتام 

هاوس» ورئيس برنامج العالقات الدولية والعلوم االجتماعية 

والقانون، بجامعة «ريجنت» في لندن: «إن العالقات الثنائية 

بين اإلمارات وإسرائيل تحظى بآفاق واعدة على الصعيدين 

والتجاري». االستثماري 

وأضاف ميكيلبرج، في تصريحات لـ«االتحاد»، عبر الهاتف: «إن 

التكنولوجيا المتقدمة تأتي في صدارة المجاالت االستثمارية، 

التي ستشهد تعاونًا وثيقًا بين البلدين، نظراً لما يتمتع به 

البلدان من إمكانات كبيرة على هذا الصعيد، كما تبرز كل من 

قطاعات الشركات الناشئة، والصحة، والسياحة، والصناعة ضمن 

أهم مجاالت التعاون المرتقبة».

ووصف ميكيلبرج «معاهدة السالم» بالخطوة التاريخية، والتي 

ستمكن كال البلدين من االستفادة من قدراتهما المتقدمة، 

حيث تحتضن اإلمارات شركات ناشئة ذات إمكانيات مبتكرة، في 

الوقت الذي تتمتع فيه إسرائيل بخبرات متراكمة في مجال 

المتقدمة. التكنولوجيا  تطوير 

تعاون وثيق

تتصــــدر القطاعــــــــات 

املستفيدة من السالم

مؤسسة البيانات
الدولية لـ«¶»:

المعاهـدة
تعزز االستثمار 

يف االبتكار

«قــطاع األعــمال» يجني ثمـار السالم

المعاهدة اإلماراتية اإلسرائيلية 
نافذة لتبادل الخبرات والمعرفة

يوسي ميكيلبرج: 

تقارب سريع في مجال

 تطوير التقنيات المتقدمة 

فيليب بحوشي: 

زيادة اهتمام المستثمرين 

بالشركات الناشئة

علي المويجعي: 

«إنترنت األشياء» أبرز مجاالت 

التعاون 

الستشارات  «رنبروك»  إدارة  مجلس  عضو  المويجعي،  علي  أكد 
تكنولوجيا المعلومات، أن معاهدة السالم تجمع بين بلدين متطورين 
في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إذ استطاعت اإلمارات 
والجاهزية  الرقمي،  التحول  مجال  في  العالمية  الــريــادة  تحقيق 
العقود  مدار  على  كثيرة،  نجاحات  إسرائيل  أحرزت  كما  الشبكية، 

الماضية، في مجال تطوير التقنيات المتقدمة وأمن الشبكات.
األشياء  إنترنت  تقنيات  وظفت  إسرائيل  أن  إلى  وأشار 
في مجاالت الزراعة، والري، وصناعة األغذية، من ثم 
تجميع البيانات وتحليلها، وهو األمر الذي يفتح آفاق 

تعاون واعدة.
ــال الــبــلــديــن تـــركـــزان عــلــى قضايا  ونــــوه بـــأن ك
الغذائي،  األمــن  مقدمتها  في  مشتركة،  اقتصادية 
وتعزيز بيئة االبتكار، ومن ثم، ستشهد الفترة المقبلة 
التي  التقنيات،  أفضل  لتطوير  بحثية مشتركة،  جهوداً 

تمهد الطريق لتحقيق مثل هذه األهداف االستراتيجية.

مركز إقليمي 
واعتبر المويجعي أن انسيابية حركة الطيران بين اإلمارات 
في  التنافسية  وقدراتها  ــارات،  اإلم مكانة  ترسخ  وإسرائيل 
مجال استقطاب الشركات العالمية الراغبة في إدارة عملياتها 
لوجستية  عقبات  تواجه  أن  دون  األوســط،  الشرق  منطقة  في 

ناجمة عن حركة الطيران.
وقال: «إن كثيراً من شركات التكنولوجيا العالمية لديها مختبرات 
للبحوث والتطوير في اإلمارات، وكذلك األمر في إسرائيل، 
وهو ما يعني أن معاهدة السالم تُفسح المجال 
المراكز  هذه  بين  الجهود  تكامل  أمام 
والــمــخــتــبــرات لــتــســريــع وتــيــرة 

االبتكار».

الشركات الناشئة 
التنفيذي لشركة  والرئيس  المؤسس  وبــدوره، قال فيليب بحوشي، 
والمتوسطة:  الصغيرة  الشركات  بيانات  في  المتخصصة  «ماجنيت» 
«إن اإلعالن عن معاهدة السالم ال يزال حديثاً، ومن ثم، فإن تأثيرها 
على مشهد تمويل المشاريع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

سيستغرق بعض الوقت».
وأكد بحوشي في رده على سؤال لـ«االتحاد» عبر البريد اإللكتروني، 
أن منصة «ماجنيت» ستواصل عن كثب مراقبة النشاط االستثماري، 
الناشئة،  بالشركات  لالستثمارات  رصــدهــا  نطاق  ستوسع  بينما 
من  الرئيسين  المصلحة  أصحاب  مع  التعامل  في  استمرارها  مع 
الحكومات والمستثمرين، من جميع أنحاء المنطقة، لفهم مبادراتهم 
المحتملة على هذا الصعيد. وقال: «ما نالحظه حول بيئة األعمال 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أنها مستمرة في النمو، 
ومن ثم تحتاج إلى استثمار مستمر وقصص نجاح إضافية، وبالنظر 
زيادة  المتوقع  فمن  األعمال،  ريــادة  مجال  في  إسرائيل  تجربة  إلى 
االهتمام من الشركات المستثمرة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
الناشئة  للشركات  جديداً  سوقاً  يعتبر  الذي  السوق،  بهذا  إفريقيا 

اإلقليمية لتوسيع نطاقها».
إلى  تتطلع  الناشئة  للشركات  «ماجنيت»  منصة  بأن  بحوشي  ونوه 
لنطاق  المنصة  توسيع  مع  بالتزامن  النشطة،  الشركات  مع  التعامل 

اختصاصها.

تحديات مشتركة 
إن  لندن،  في  «ريجنت»  بجامعة  األستاذ  ميكيلبرج،  يوسي  وقــال 
ذاته  الوقت  في  تشكل  لكنها  عالمياً،  تحدياً  تمثل  «كورونا»  جائحة 
مجاالً للتعاون بين إسرائيل واإلمارات اللتين تمتلكان بنية هائلة في 
حد  لوضع  فعال،  لقاح  لتطوير  وتسعيان  الدوائي،  التصنيع  مجال 
تعزيز  أي  أن  موضحاً  الفيروس،  انتشار  فيها  تسبب  التي  للمعاناة، 
شأنه  من  والمعلومات  المعرفة  تبادل  مجال  في  الــدولــي  للتعاون 

اختصار الطريق للوصول إلى اللقاح المأمول.
وتوقع ميكيلبرج انخراط القطاع الخاص في البلدين، خالل الفترة 
تطوير  من  المستفيدة  االقتصادية  األنشطة  مختلف  في  المقبلة، 
العالقات الثنائية، بشكل يمكن توصيفه بجني القطاع الخاص للثمار 

االقتصادية للمعاهدة.
وعلى صعيد التبادل التجاري بين اإلمارات وإسرائيل بعد معاهدة 
الرئيسة  السلع  على  التبادل  هذا  يتركز  أن  ميكيلبرج  توقع  السالم، 

والزراعية والدواء واإللكترونيات.

جيوتي اللشانداني: 

السالم واالستثمار 

شريانا التطور

 والنمو 

التعاون

 يساهم في سد 

فجوة نقص الموارد 

البشرية التكنولوجية 

بإسرائيل 

اعتبر رئيس برنامج العالقات الدولية بجامعة 

«ريجنت - لندن»، يوسي ميكيلبرج، أن اإلمارات 

وإسرائيل ترتكزان على أساسيات اقتصادية وتجارية 

راسخة، ومن ثم تتوافر القاعدة الصلبة للتعاون 

بينهما، بما ينعكس على تعزيز جودة الحياة 

ورفاه الشعوب. وفيما يتعلق بالوقت المتوقع 

لتنعكس اتفاقات التعاون االقتصادية بين اإلمارات 

وإسرائيل على األداء االقتصادي في البلدين، 

السيما في ظل التحديات العالمية التي تفرضها 

جائحة «كوفيد ـ ۱۹»، قال ميكيلبرج: «إن أحداً لم 

يكن يتصور قبل شهر واحد من اآلن التقدم الذي 

حدث في العالقات الثنائية الذي نلمسه اليوم، 

ومن ثم، فإن استمرار التقدم وفق هذه الوتيرة 

من شأنه ينضوي على آثار ملموسة على اقتصاد 

البلدين على المديين المتوسط والطويل.

أسس 

اقتصادية 

شركات  تجمعه  ـــذي  ال ــمــال  ال رأس 
المواد  وتصنيع  الــزراعــة  تكنولوجيا 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 

مكثفاً بين اإلمارات وإسرائيل.
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 

مكثفاً بين اإلمارات وإسرائيل.
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 

ــخــدام  والــمــائــي واســت
ـــادة  ـــزي ــا ل ــوجــي ــول ــن ــك ــت ال
بين  مــن  الــزراعــي،  العائد 
تحظى  التي  المجاالت  أهــم 
اإلمـــارات،  دولــة  في  باالهتمام 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 

ملموساً في هذه المجاالت، وبالنظر 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
ملموساً في هذه المجاالت، وبالنظر 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 

المناخية  والظروف  التضاريس،  إلى 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 
رئيساً  مجاالً  الزراعية  التكنولوجيا 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 
رئيساً  مجاالً  الزراعية  التكنولوجيا 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 

يمكن أن يتعاون فيه البلدان.
شركات  تحفيز  ـــؤدي  ي أن  وتــوقــع 
القدرة  لــزيــادة  للتعاون  التكنولوجيا 
من  لكل  االبتكار  وتوافر  التنافسية، 

القطاعين العام والخاص.

 تتصدر اإلمارات مجال تمويل شركات التكنولوجيا، وتعتبر مركزاً إقليمياً 
لشركات التكنولوجيا العالمية، التي تدير عملياتها في منطقة الشرق األوسط، 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 
ما  وهو  التكنولوجية،  للشركات  مهماً  محوراً  إسرائيل  تعتبر  كما  المواهب. 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 
ما  وهو  التكنولوجية،  للشركات  مهماً  محوراً  إسرائيل  تعتبر  كما  المواهب. 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 

يتبين في حجم رأس المال المستثمر في هذه الشركات.  وأشارت مؤسسة 
البيانات الدولية، إلى أن حجم رأس المال المستثمر في الشركات التكنولوجيا 

في   2019 عــام  الــمــتــطــورة، 
بزيادة  دوالر،  مــلــيــارات   9 بلغ  إســرائــيــل، 

قدرها 15 في المئة، مقارنة بعام 2018، مقابل 
4.5 مليار دوالر عام 2005. وأوضحت أن برامج 
والتطوير،  البحث  وتصدير  المتطورة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  صـــادرات  مــن   %63 مــعــاً  يشكالن 

أو  مليار دوالر،   28.8 إلى  والتي تصل  اإلسرائيلية، 
29% من إجمالي الصادرات.

وجهتان لشركات التكنولوجيا 

يوسف العربي (دبي)

في خضم الزخم العالمي الذي حظيت 

به معاهدة السالم بين اإلمارات 

وإسرائيل، يبرز قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات في صدارة 

القطاعات، التي ستشهد تعاونًا 

مثمرًا بين البلدين خالل السنوات 

المقبلة، استنادًا إلى ريادة الدولتين 

في هذا المجال الحيوي الذي يعتبر 

أساس التطوير لمختلف القطاعات 

االقتصادية األخرى، حسبما أكد خبراء 

متخصصون.

وأشار الخبراء إلى أنه في حين تتصدر 

اإلمارات عالميًا في مجاالت البنية 

التحتية لالتصاالت، واستخدام وتحليل 

البيانات الضخمة، وانتشار النطاق 

العريض المتحرك، يبرز دور إسرائيل 

في مجال «األمن السيبراني» وتوظيف 

إنترنت األشياء«IOT» في مجاالت 

الزراعة، والصناعة، والصحة.

ولفتوا إلى أن أهمية «معاهدة 

السالم» تنطلق من كونها معاهدة 

تجمع بين بلدين متطورين، استطاعا 

تحقيق كثير من النجاحات المتراكمة 

على مدار العقود الماضية، في شتى 

المجاالت االقتصادية، وفي مقدمتها 

قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات من خالل توفير بيئة 

األعمال المحفزة لإلبداع واالبتكار.

واعتبر الخبراء أن توطيد التعاون 

التقني بين البلدين في مجاالت 

ينعكس،  المتقدمة  التكنولوجيا 

بشكل إيجابي، على تسريع وتيرة 

االبتكار، ويدفع باتجاه النمو 

واالزدهار.

حميد بن سالم
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يوسف العربي 

(دبي)

أكدت مؤسسة 

البيانات الدولية أن اإلمارات وإسرائيل 

تشكالن مركزي ثقل تكنولوجي، في 

منطقة الشرق األوسط، مشيرة إلى 

أن تدفق االستثمارات في االتجاهين 

بعد توقيع «معاهدة السالم» يغذي 

قطاعات االبتكار، ويضيف ميزة 

التكنولوجيا  تنافسية حقيقية لقطاع 

البلدين. في 

وقال جيوتي اللشانداني، نائب رئيس 

المجموعة والمدير العام اإلقليمي 

لمؤسسة البيانات الدولية «أي دي 

سي»، لـ«االتحاد»: «إن معاهدة السالم 

ستكون لها انعكاسات إيجابية على 

قطاع التكنولوجيا المتطور في 

البلدين».

وأوضح اللشانداني، أن أهم قوة 

دافعة لألعمال هي االبتكار، وشريان 

حياة االبتكار هو االستثمار، وهو أمر ال 

يتحقق إال مع السالم، على نحو يعزز 

النمو والتطور، الفتًا إلى أن تدفق 

رؤوس األموال سيغذي قطاعات 

االبتكار، ويخلق نطاقًا أوسع للتعاون 

التكنولوجي بين الدولتين، ويتيح 

مزيدًا من الفرص للبحث والتطوير، 

وهو ما يعزز قدرة هذه القطاعات 

على خلق ميزة تنافسية إضافية.

وأشار اللشانداني، إلى أن كال 

البلدين يعتمدان بشكل كبير على 

التكنولوجيا في القطاعين العام 

والمالي والخاص، وستؤدي مشاركة 

إلى  التجارية  التكنولوجيا والممارسات 

تحقيق فوائد كبيرة للجانبين.

فتح األسواق
الجانب  أن  إلــى  اللشانداني،  ونــوه 
يفتح  المعاهدة  هــذه  فــي  الــتــجــاري، 
ــة واإلســرائــيــلــيــة  ــي ــارات األســــواق اإلم
أمـــام صــانــعــي ومـــــوردي الــمــعــدات 
التكنولوجية، وهو ما يجعل اإلمارات 
إلى  للوصول  مركزين  وإســرائــيــل 

العمالء اإلقليميين والدوليين.
وقال: «إن اإلمارات وإسرائيل 
مجال  في  المشهد  تتصدران 
منطقة  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــا 
وأفريقيا،  األوســط  الشرق 
منهما  ــل  ك نجحت  حــيــث 
فـــي تــوفــيــر بــيــئــة أعــمــال 
جاذبة محفزة لالبتكار، في 
اإلمــارات  فيه  تواصل  وقت 
اقتصادها،  لتنويع  جــهــودهــا 

لمرحلة ما بعد النفط».
قطاع  عانى  لطالما  أنــه  وأضـــاف 
االبــتــكــار فـــي إســرائــيــل مـــن نقص 
المعاهدة  وستقدم  البشرية،  الموارد 
مجموعة  فــي  جــديــدة  ديناميكيات 
المواهب التكنولوجية، التي تفيد كال 

القطاعين.

مجاالت التعاون 
وأكد اللشانداني، أن قطاع االبتكار 
مع  يتكيف  الــمــتــقــدمــة  الــســوق  فــي 
االستثماري،  المال  رأس  اتجاهات 
البحث  تــوجــيــه  يــتــم  وبــالــتــالــي 
والتطوير إلى مجاالت جديدة، 
ـــن خــالل  ــــك م ــعــكــس ذل ــن وي
ــجــاهــات الــتــمــويــل وعــدد  ات

الشركات.
ــصــدر  ــت ت أن  وتـــــوقـــــع 
تقنيات الذكاء االصطناعي 
مجاالت التعاون التقني بين 
الهائل  للعدد  البلدين، نظراً 
للشركات الجديدة النشطة في 
والتي ستجعل منه  المجال،  هذا 
األعمال  قطاعي  مع  لتعاون  مــحــوراً 

والتكنولوجيا.
في  الكبيرة  الزيادة  أن  إلى  وأشــار 
المالية  التكنولوجيا  شــركــات  عــدد 
الرقمية، وفي  واإللكترونية والصحية 
شركات  تجمعه  ـــذي  ال ــمــال  ال رأس 
المواد  وتصنيع  الــزراعــة  تكنولوجيا 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 

مكثفاً بين اإلمارات وإسرائيل.

جيا  لو لتكنو ا
الزراعية 

اللشانداني  ــّوه  ون
إلى أن األمن الغذائي 
ــخــدام  والــمــائــي واســت
ـــادة  ـــزي ــا ل ــوجــي ــول ــن ــك ــت ال
بين  مــن  الــزراعــي،  العائد 
تحظى  التي  المجاالت  أهــم 
اإلمـــارات،  دولــة  في  باالهتمام 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
ملموساً في هذه المجاالت، وبالنظر 
المناخية  والظروف  التضاريس،  إلى 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 
رئيساً  مجاالً  الزراعية  التكنولوجيا 

يمكن أن يتعاون فيه البلدان.
شركات  تحفيز  ـــؤدي  ي أن  وتــوقــع 
القدرة  لــزيــادة  للتعاون  التكنولوجيا 
من  لكل  االبتكار  وتوافر  التنافسية، 

القطاعين العام والخاص.

دبي (االتحاد)

 تتصدر اإلمارات مجال تمويل شركات التكنولوجيا، وتعتبر مركزاً إقليمياً 
لشركات التكنولوجيا العالمية، التي تدير عملياتها في منطقة الشرق األوسط، 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 
ما  وهو  التكنولوجية،  للشركات  مهماً  محوراً  إسرائيل  تعتبر  كما  المواهب. 
يتبين في حجم رأس المال المستثمر في هذه الشركات.  وأشارت مؤسسة 
البيانات الدولية، إلى أن حجم رأس المال المستثمر في الشركات التكنولوجيا 

في   2019 عــام  الــمــتــطــورة، 
بزيادة  دوالر،  مــلــيــارات   9 بلغ  إســرائــيــل، 

قدرها 15 في المئة، مقارنة بعام 2018، مقابل 
4.5 مليار دوالر عام 2005. وأوضحت أن برامج 
والتطوير،  البحث  وتصدير  المتطورة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  صـــادرات  مــن   %63 مــعــاً  يشكالن 

أو  مليار دوالر،   28.8 إلى  والتي تصل  اإلسرائيلية، 
29% من إجمالي الصادرات.

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

التجارة  غرف  التحاد  العام  األمين  سالم،  بن  محمد  حميد  أفــاد 

والصناعة، بأن معاهدة السالم بين اإلمارات وإسرائيل ستفتح 

الشرق  منطقة  اقتصادات  أنشط  بين  مباشرة  عالقات 

األوسط، ضمن منظومة التبادل االقتصادي المفتوح في 

االقتصادي وتعزيز  النمو  العالم، وتسهم في تحفيز 

بالذكاء  يتعلق  ما  السيما  التكنولوجية،  االبتكارات 

الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، في أنحاء المنطقة. 

المستفيدين جراء  أبرز  بين  األعمال من  أن قطاع  وأكد 

المعاهدة. 

وأوضح بن سالم في تصريحات خاصة لـ«االتحاد» أن االتفاق 

التجاري األول بين شركة «أبيكس الوطنية لالستثمار» اإلماراتية 

ومجموعة «تيرا» اإلسرائيلية، للتعاون في مجال األبحاث والتطوير 

المرتبط بمرض «كوفيد- ۱۹»، هو باكورة األعمال لفتح آفاق التجارة وتعزيز 

اإلماراتية  األعمال  قطاعات  بين  الشراكات  وخلق  االستثمار 

واإلسرائيلية، والبدء برسم خريطة طريق لمجاالت التعاون في 

قطاعات عديدة، منها السياحة والنقل والرحالت المباشرة 

والتقنيات التكنولوجية، واالتصاالت، واالستثمار والتجارة 

السلعية، والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، 

خصوصاً في ظل المكانة التنافسية العالمية، التي 

تحتلها دولة اإلمارات في هذه المجاالت.

وأشار األمين العام التحاد غرف التجارة والصناعة 

األعمال  قطاع  سيجنيها  كثيرة  مكاسب  هناك  أن 

جراء المعاهدة، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر 

بها االقتصادات العالمية، من بينها توفير كثير من فرص 

العمل الجديدة على المديين القصير والمتوسط، السيما 

أن  إلى  الثنائية، الفتاً  السياحة والسفر، والتجارة  في مجال 

األعمال  أصحاب  مصالح  خدمة  على  ستعمل  اإلمــارات  غرف 

والشركات، وفقاً لبنود معاهدة السالم بين البلدين.

األمين العام التحاد غرف التجارة والصناعة لـ«¶»:

أكد البروفيسور يوسي ميكيلبرج، استشاري أبحاث أول، 

ببرنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمعهد «تشاتام 

هاوس» ورئيس برنامج العالقات الدولية والعلوم االجتماعية 

والقانون، بجامعة «ريجنت» في لندن: «إن العالقات الثنائية 

بين اإلمارات وإسرائيل تحظى بآفاق واعدة على الصعيدين 

والتجاري». االستثماري 

وأضاف ميكيلبرج، في تصريحات لـ«االتحاد»، عبر الهاتف: «إن 

التكنولوجيا المتقدمة تأتي في صدارة المجاالت االستثمارية، 

التي ستشهد تعاونًا وثيقًا بين البلدين، نظراً لما يتمتع به 

البلدان من إمكانات كبيرة على هذا الصعيد، كما تبرز كل من 

قطاعات الشركات الناشئة، والصحة، والسياحة، والصناعة ضمن 

أهم مجاالت التعاون المرتقبة».

ووصف ميكيلبرج «معاهدة السالم» بالخطوة التاريخية، والتي 

ستمكن كال البلدين من االستفادة من قدراتهما المتقدمة، 

حيث تحتضن اإلمارات شركات ناشئة ذات إمكانيات مبتكرة، في 

الوقت الذي تتمتع فيه إسرائيل بخبرات متراكمة في مجال 

المتقدمة. التكنولوجيا  تطوير 

تعاون وثيق

تتصــــدر القطاعــــــــات 

املستفيدة من السالم

مؤسسة البيانات
الدولية لـ«¶»:

المعاهـدة
تعزز االستثمار 

يف االبتكار

«قــطاع األعــمال» يجني ثمـار السالم

المعاهدة اإلماراتية اإلسرائيلية 
نافذة لتبادل الخبرات والمعرفة

يوسي ميكيلبرج: 

تقارب سريع في مجال

 تطوير التقنيات المتقدمة 

فيليب بحوشي: 

زيادة اهتمام المستثمرين 

بالشركات الناشئة

علي المويجعي: 

«إنترنت األشياء» أبرز مجاالت 

التعاون 

الستشارات  «رنبروك»  إدارة  مجلس  عضو  المويجعي،  علي  أكد 
تكنولوجيا المعلومات، أن معاهدة السالم تجمع بين بلدين متطورين 
في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إذ استطاعت اإلمارات 
والجاهزية  الرقمي،  التحول  مجال  في  العالمية  الــريــادة  تحقيق 
العقود  مدار  على  كثيرة،  نجاحات  إسرائيل  أحرزت  كما  الشبكية، 

الماضية، في مجال تطوير التقنيات المتقدمة وأمن الشبكات.
األشياء  إنترنت  تقنيات  وظفت  إسرائيل  أن  إلى  وأشار 
في مجاالت الزراعة، والري، وصناعة األغذية، من ثم 
تجميع البيانات وتحليلها، وهو األمر الذي يفتح آفاق 

تعاون واعدة.
ــال الــبــلــديــن تـــركـــزان عــلــى قضايا  ونــــوه بـــأن ك
الغذائي،  األمــن  مقدمتها  في  مشتركة،  اقتصادية 
وتعزيز بيئة االبتكار، ومن ثم، ستشهد الفترة المقبلة 
التي  التقنيات،  أفضل  لتطوير  بحثية مشتركة،  جهوداً 

تمهد الطريق لتحقيق مثل هذه األهداف االستراتيجية.

مركز إقليمي 
واعتبر المويجعي أن انسيابية حركة الطيران بين اإلمارات 
في  التنافسية  وقدراتها  ــارات،  اإلم مكانة  ترسخ  وإسرائيل 
مجال استقطاب الشركات العالمية الراغبة في إدارة عملياتها 
لوجستية  عقبات  تواجه  أن  دون  األوســط،  الشرق  منطقة  في 

ناجمة عن حركة الطيران.
وقال: «إن كثيراً من شركات التكنولوجيا العالمية لديها مختبرات 
للبحوث والتطوير في اإلمارات، وكذلك األمر في إسرائيل، 
وهو ما يعني أن معاهدة السالم تُفسح المجال 
المراكز  هذه  بين  الجهود  تكامل  أمام 
والــمــخــتــبــرات لــتــســريــع وتــيــرة 

االبتكار».

الشركات الناشئة 
التنفيذي لشركة  والرئيس  المؤسس  وبــدوره، قال فيليب بحوشي، 
والمتوسطة:  الصغيرة  الشركات  بيانات  في  المتخصصة  «ماجنيت» 
«إن اإلعالن عن معاهدة السالم ال يزال حديثاً، ومن ثم، فإن تأثيرها 
على مشهد تمويل المشاريع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

سيستغرق بعض الوقت».
وأكد بحوشي في رده على سؤال لـ«االتحاد» عبر البريد اإللكتروني، 
أن منصة «ماجنيت» ستواصل عن كثب مراقبة النشاط االستثماري، 
الناشئة،  بالشركات  لالستثمارات  رصــدهــا  نطاق  ستوسع  بينما 
من  الرئيسين  المصلحة  أصحاب  مع  التعامل  في  استمرارها  مع 
الحكومات والمستثمرين، من جميع أنحاء المنطقة، لفهم مبادراتهم 
المحتملة على هذا الصعيد. وقال: «ما نالحظه حول بيئة األعمال 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أنها مستمرة في النمو، 
ومن ثم تحتاج إلى استثمار مستمر وقصص نجاح إضافية، وبالنظر 
زيادة  المتوقع  فمن  األعمال،  ريــادة  مجال  في  إسرائيل  تجربة  إلى 
االهتمام من الشركات المستثمرة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
الناشئة  للشركات  جديداً  سوقاً  يعتبر  الذي  السوق،  بهذا  إفريقيا 

اإلقليمية لتوسيع نطاقها».
إلى  تتطلع  الناشئة  للشركات  «ماجنيت»  منصة  بأن  بحوشي  ونوه 
لنطاق  المنصة  توسيع  مع  بالتزامن  النشطة،  الشركات  مع  التعامل 

اختصاصها.

تحديات مشتركة 
إن  لندن،  في  «ريجنت»  بجامعة  األستاذ  ميكيلبرج،  يوسي  وقــال 
ذاته  الوقت  في  تشكل  لكنها  عالمياً،  تحدياً  تمثل  «كورونا»  جائحة 
مجاالً للتعاون بين إسرائيل واإلمارات اللتين تمتلكان بنية هائلة في 
حد  لوضع  فعال،  لقاح  لتطوير  وتسعيان  الدوائي،  التصنيع  مجال 
تعزيز  أي  أن  موضحاً  الفيروس،  انتشار  فيها  تسبب  التي  للمعاناة، 
شأنه  من  والمعلومات  المعرفة  تبادل  مجال  في  الــدولــي  للتعاون 

اختصار الطريق للوصول إلى اللقاح المأمول.
وتوقع ميكيلبرج انخراط القطاع الخاص في البلدين، خالل الفترة 
تطوير  من  المستفيدة  االقتصادية  األنشطة  مختلف  في  المقبلة، 
العالقات الثنائية، بشكل يمكن توصيفه بجني القطاع الخاص للثمار 

االقتصادية للمعاهدة.
وعلى صعيد التبادل التجاري بين اإلمارات وإسرائيل بعد معاهدة 
الرئيسة  السلع  على  التبادل  هذا  يتركز  أن  ميكيلبرج  توقع  السالم، 

والزراعية والدواء واإللكترونيات.

جيوتي اللشانداني: 

السالم واالستثمار 

شريانا التطور

 والنمو 

التعاون

 يساهم في سد 

فجوة نقص الموارد 

البشرية التكنولوجية 

بإسرائيل 

اعتبر رئيس برنامج العالقات الدولية بجامعة 

«ريجنت - لندن»، يوسي ميكيلبرج، أن اإلمارات 

وإسرائيل ترتكزان على أساسيات اقتصادية وتجارية 

راسخة، ومن ثم تتوافر القاعدة الصلبة للتعاون 

بينهما، بما ينعكس على تعزيز جودة الحياة 

ورفاه الشعوب. وفيما يتعلق بالوقت المتوقع 

لتنعكس اتفاقات التعاون االقتصادية بين اإلمارات 

وإسرائيل على األداء االقتصادي في البلدين، 

السيما في ظل التحديات العالمية التي تفرضها 

جائحة «كوفيد ـ ۱۹»، قال ميكيلبرج: «إن أحداً لم 

يكن يتصور قبل شهر واحد من اآلن التقدم الذي 

حدث في العالقات الثنائية الذي نلمسه اليوم، 

ومن ثم، فإن استمرار التقدم وفق هذه الوتيرة 

من شأنه ينضوي على آثار ملموسة على اقتصاد 

البلدين على المديين المتوسط والطويل.

أسس 

اقتصادية 

شركات  تجمعه  ـــذي  ال ــمــال  ال رأس 
المواد  وتصنيع  الــزراعــة  تكنولوجيا 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 
في  األنشطة  هذه  ستجعل  الغذائية، 

مكثفاً بين اإلمارات وإسرائيل.
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 

مكثفاً بين اإلمارات وإسرائيل.
تعاوناً  تشهد  التي  المجاالت  طليعة 

ــخــدام  والــمــائــي واســت
ـــادة  ـــزي ــا ل ــوجــي ــول ــن ــك ــت ال
بين  مــن  الــزراعــي،  العائد 
تحظى  التي  المجاالت  أهــم 
اإلمـــارات،  دولــة  في  باالهتمام 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
والـــتـــي حــقــقــت فــيــهــا نــجــاحــات 

ملموساً في هذه المجاالت، وبالنظر 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 
ملموساً في هذه المجاالت، وبالنظر 
ملموسة، كما سجلت إسرائيل تقدماً 

المناخية  والظروف  التضاريس،  إلى 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 
رئيساً  مجاالً  الزراعية  التكنولوجيا 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 
رئيساً  مجاالً  الزراعية  التكنولوجيا 
تكون  أن  المتوقع  مــن  المتشابهة، 

يمكن أن يتعاون فيه البلدان.
شركات  تحفيز  ـــؤدي  ي أن  وتــوقــع 
القدرة  لــزيــادة  للتعاون  التكنولوجيا 
من  لكل  االبتكار  وتوافر  التنافسية، 

القطاعين العام والخاص.

 تتصدر اإلمارات مجال تمويل شركات التكنولوجيا، وتعتبر مركزاً إقليمياً 
لشركات التكنولوجيا العالمية، التي تدير عملياتها في منطقة الشرق األوسط، 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 
ما  وهو  التكنولوجية،  للشركات  مهماً  محوراً  إسرائيل  تعتبر  كما  المواهب. 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 
ما  وهو  التكنولوجية،  للشركات  مهماً  محوراً  إسرائيل  تعتبر  كما  المواهب. 
واستقطاب  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  لتمويل  وجهة  اإلمـــارات  وتعتبر 

يتبين في حجم رأس المال المستثمر في هذه الشركات.  وأشارت مؤسسة 
البيانات الدولية، إلى أن حجم رأس المال المستثمر في الشركات التكنولوجيا 

في   2019 عــام  الــمــتــطــورة، 
بزيادة  دوالر،  مــلــيــارات   9 بلغ  إســرائــيــل، 

قدرها 15 في المئة، مقارنة بعام 2018، مقابل 
4.5 مليار دوالر عام 2005. وأوضحت أن برامج 
والتطوير،  البحث  وتصدير  المتطورة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  صـــادرات  مــن   %63 مــعــاً  يشكالن 

أو  مليار دوالر،   28.8 إلى  والتي تصل  اإلسرائيلية، 
29% من إجمالي الصادرات.

وجهتان لشركات التكنولوجيا 

يوسف العربي (دبي)

في خضم الزخم العالمي الذي حظيت 

به معاهدة السالم بين اإلمارات 

وإسرائيل، يبرز قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات في صدارة 

القطاعات، التي ستشهد تعاونًا 

مثمرًا بين البلدين خالل السنوات 

المقبلة، استنادًا إلى ريادة الدولتين 

في هذا المجال الحيوي الذي يعتبر 

أساس التطوير لمختلف القطاعات 

االقتصادية األخرى، حسبما أكد خبراء 

متخصصون.

وأشار الخبراء إلى أنه في حين تتصدر 

اإلمارات عالميًا في مجاالت البنية 

التحتية لالتصاالت، واستخدام وتحليل 

البيانات الضخمة، وانتشار النطاق 

العريض المتحرك، يبرز دور إسرائيل 

في مجال «األمن السيبراني» وتوظيف 

إنترنت األشياء«IOT» في مجاالت 

الزراعة، والصناعة، والصحة.

ولفتوا إلى أن أهمية «معاهدة 

السالم» تنطلق من كونها معاهدة 

تجمع بين بلدين متطورين، استطاعا 

تحقيق كثير من النجاحات المتراكمة 

على مدار العقود الماضية، في شتى 

المجاالت االقتصادية، وفي مقدمتها 

قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات من خالل توفير بيئة 

األعمال المحفزة لإلبداع واالبتكار.

واعتبر الخبراء أن توطيد التعاون 

التقني بين البلدين في مجاالت 

ينعكس،  المتقدمة  التكنولوجيا 

بشكل إيجابي، على تسريع وتيرة 

االبتكار، ويدفع باتجاه النمو 

واالزدهار.

حميد بن سالم
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النهضـــــــــة 
العمرانية
قاطـرة تعـاون بني 

اإلمارات وإسرائيل

تمكنت اإلمارات خالل العقدين الماضيين من تنفيذ كثير 
من المشاريع الريادية للهندسة المعمارية وطرق البناء الحديثة، 
مثل برج خليفة األطول عالمياً، ومبنى »إتش كيو« أول مبنى دائري 
في العالم، وبرج »كابيتال جيت« البرج األكثر مياًل في العالم، وهي 

مبان أيقونية من غير الممكن إنجازها بطرق البناء التقليدية.
بين اإلمارات  الحديثة،  البناء  التعاون في تطوير أساليب  ومن شأن 
دور هذه  التكاليف، فضاًل عن  وتوفير  اإلنجاز  وتيرة  تسريع  وإسرائيل، 
األنظمة في تحقيق االستغالل األمثل للمواد المستخدمة، وكذلك االرتقاء 

بمعايير األمن والسالمة واالستدامة على نحو غير مسبوق. 
وقال سانثوش كيتث، المدير بشركة »بوليشيم- الشرق األوسط« للمقاوالت 
الشجاع  التاريخي  القرار  استقبل  والبناء  التشييد  قطاع  »إن  البناء:  وم��واد 
بإقامة عالقات دبلوماسية بين اإلمارات وإسرائيل بمزيج من التفاؤل واألمل، 

لما يشكله السالم من فرص للنمو واالزدهار«.
وأعتبر أن من شأن المعاهدة إتاحة المجال أمام بناء شراكات استراتيجية 
العقاري  التطوير  قطاعات  مقدمتها  وفي  االقتصادية،  المجاالت  مختلف  في 
والتشييد وتصنيع مواد ومستلزمات البناء، لما عرف عن البلدين من تبني أحدث 

التقنيات على هذا الصعيد.
وذكر كيتث أن المعاهدة تجمع بين اإلمارات، باعتبارها من أسرع االقتصادات 
األبحاث  مراكز  لعشرات من  وإسرائيل، وهي مقر  األوسط،  الشرق  في  نمواً 
ذلك  أن  مؤكداً  المتقدمة،  التقنيات  توظيف  مجاالت  مختلف  في  والتطوير 

سينعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري.
الزجاجية(  )األلياف  مركبات  مجال  في  النشطة  شركته  أن  إلى  ولفت 
»GRC«، المستخدمة في البناء وصناعة اليخوت الفاخرة، وأنابيب الصرف 
الصحي، وهياكل، وألياف الكربون الهيكلية، والتي تقوم بتصدير منتجاتها 
في عشرات من األسواق الخارجية، تجد نفسها بعد معاهدة السالم أمام 
فرص جديدة للتوسع، وتبادل الخبرات لتطوير منتجات تنافسية قادرة 

على الوصول إلى مزيد من األسواق.
وأش���ار إل��ى أن��ه ف��ي م��ا تعتبر اإلم����ارات م��رك��زاً لتصنيع م��واد 
التقنيات  من  للعديد  موطناً  إسرائيل  تعتبر  البناء،  ومستلزمات 
المتقدمة في المجال ذاته ما يخلف مجاالً للتعاون طويل األمد 

بين البلدين.
األه��م  االستثمار  وجهة  اإلم����ارات  تكون  أن  وت��وق��ع 
تصنيع  مجال  في  النشطة  اإلسرائيلية  للشركات 
البنية  لتطور  نظراً  ومستلزماته،  البناء  م��واد 
التحتية وبيئة األعمال الجاذبة، واالشتراك 

في تبني مفاهيم االبتكار.

مشاريع 

متطورة

السوق العقاري في الدولة مالذ آمن وجاذب للمستثمرين

يوسف العربي )دبي(

شهد قطاعا العقارات واإلنشاءات في كل من اإلمارات وإسرائيل قفزة كبيرة في النمو والتطور، خالل 
العقود القليلة الماضية، وهو ما يشكل أساساً للتعاون والتبادل المعرفي طويل األمد بين البلدين، في هذين 

المجالين الحيويين، بحسب مسؤولين وخبراء في قطاع العقارات والمقاوالت وتصنيع مواد بناء.
وأكد الخبراء أن النهضة العمرانية في اإلمارات هي األنجح واألسرع عالمياً، حيث استطاعت الدولة 
مليارات  وقادر على جذب  والحداثة،  التطور  فائق  تطوير قطاع عقاري  الماضية  الثالثة  العقود  خالل 
الدوالرات من رؤوس األموال األجنبية، كما أصبحت الدولة في غضون فترة وجيزة ضمن أهم األسواق 
العقارية في العالم. وأشاروا إلى أن »معاهدة السالم« بين اإلمارات وإسرائيل تضيف مصدراً جديداً 
وجهة  اإلماراتية  الشركات  أمام  تفتح  كما  العقاري،  القطاع  على  المتدفقة  األجنبية  األموال  لرؤوس 

جديدة لتصدير تجربتهم الناجحة في مجال التطوير العقاري.
اإلبداع  بأسس  واالهتمام  بالتطور  يتميز  البلدين  واإلنشاءات في  المقاوالت  أن قطاع  إلى  ونوهوا 
واالبتكار، نظراً للخبرات المتراكمة في مجال تنفيذ المباني الشاهقة والفريدة من نوعها، بما يخلق 
فرصة لتبادل معرفي طويل األمد بين الشركات العاملة في مجال التشييد وتصنيع مواد البناء، بما 

يقلل التكلفة، ويسرع وتيرة اإلنجاز.

تبادل معرفي 
قال علي السالمي، المدير العام لشركة »جي في جي« للتطوير العقاري 
مختلف  على  إيجابيا  تأثيرا  السالم  لمعاهدة  »إن  »االتحاد«:  ل�  باإلمارات 
القطاعات االقتصادية بالدولتين، الفتاً إلى أنه بالنسبة لقطاعي العقارات 
واإلنشاءات، فإن السوق العقاري اإلماراتي يتمتع بجاذبية استثمارية، ويعتبر 
مالذاً آمناً للمستثمرين من كل الجنسيات، الراغبين في الشراء أو التطوير 

على المديين القريب والمتوسط. 
قيادي  بمثابة سهم  بأنه  اإلم��ارات  في  العقاري  القطاع  السالمي  ووصف 

بقطاع التطوير في الشرق األوسط، حيث تسعى دول كثيرة لالسترشاد 
بالتجربة اإلماراتية، وإنجازاتها على هذا الصعيد.

وتوقع تركيز المستثمر اإلماراتي على تصدير تجربته الناجحة في 
تطوير العقارات والمنشآت الفندقية المتميزة، مستنداً لخبرات قوية 

ومتراكمة في هذا المجال.

أنظمة بيئية 
وبالنسبة لقطاع اإلنشاءات، أكد السالمي أن الشركات اإلماراتية تتميز 
واألب��راج  السحاب  ناطحات  تشييد  وخصوصاً  اإلن��ش��اءات،  مجال  في 

الشاهقة، وهو ما يتالقى مع طلب إسرائيلي قوي.
وأوضح أنه في مقابل ذلك تتميز الشركات اإلسرائيلية العاملة في 
قطاع اإلنشاءات بتبنيها لتقنيات البناء الصديق للبيئة، ولديها سبق 
في مجال المباني المزودة بالطاقة الشمسية، ولذلك ستكون هناك 
فرص كثيرة للتعاون بين الشركات اإلماراتية واإلسرائيلية على تلك 

الصعد.
وشهدت أساليب البناء المستخدمة في اإلمارات تطوراً غير مسبوق، خالل 

لبرمجيات  الدولة  في  العاملة  المقاوالت  تبني شركات  بفضل  الماضية،  القليلة  السنوات 
»نمذجة معلومات البناء« المعززة بتقنيات الواقع االفتراضي، فضاًل عن البناء اآللي الذي 
يعتمد على إحالل الروبوت محل عامل البناء التقليدي، واستخدام الطائرات المسيرة من 

دون طيار »درون« في عمليات التصميم والتخطيط والبناء.
واستطاعت شركات إسرائيلية عاملة في قطاع اإلنشاءات تطوير تقنيات بناء حديثة 

وصديقة للبيئة، السيما في مجاالت إعادة التدوير والطاقة الشمسية.

السالم واالزدهار
من جانبه، أكد آفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة »بي إن سي نتورك« لألبحاث 
وتتبع المشروعات في رده على أسئلة ل»االتحاد«، حول التأثير المتوقع لمعاهدة السالم 
إلى  دائماً  يؤدي  السالم  أن  البلدين،  التشييد في  وإسرائيل على قطاع  اإلم��ارات  بين 
التحتية في المنطقة  البنية  للتعاون في تطوير  االزدهار، وأن المعاهدة ستفتح مجاالً 

بأكملها.
لتصدير  قوية  ف��رص  اإلم��ارات��ي��ة  الشركات  امتالك  إل��ى  غيدواني،  ولفت 
تجربة العقارات اإلماراتية، في مجالي التطوير والبناء، حيث تتمتع اإلمارات 
بمجموعة من أهم الخبرات في مجال البناء خالل العقدين الماضيين، ومن 

ثم يمكن أن تكون قصة النجاح اإلماراتية في التنمية الحضرية ومعرفتها 
وخبرتها بمثابة نموذج في أي سوق لديه طموحات تحديث.

للمطورين وشركات  هائلة  تقدم فرصاً  اإلمارات  وقال:»إن 
البناء من جميع أنحاء العالم، ودائماً ما تحتضن االبتكار 

والتغيير«.

تطور القطاع 

األسرع واألنجح 

عالميًا

طلب إسرائيلي 

قوي على تشييد 

ناطحات السحاب

المعاهدة تفتح 

مجااًلً لتطوير 

البنية التحتية في 

المنطقة
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 آفين غيدواني 

 علي السالمي

سانتوش كيتث



مصطفى عبدالعظيم )دبي(

أك���د م��ع��ال��ي ع��ب��داهلل ب��ن ط��وق 
ال����م����ري، وزي�����ر االق���ت���ص���اد، أن 
معاهدة السالم بين دولة اإلمارات 
كثيرة  ف��رص��اً  ت��ت��ي��ح  وإس���رائ���ي���ل، 
اثنين  بين  االق��ت��ص��ادي،  للتعاون 
في  تقدماً  االق��ت��ص��ادات  أكثر  من 

المنطقة. 
مشاركته  خالل  معاليه،  وأوضح 
في ندوة افتراضية استضافها عن 
األميركي  األع��م��ال  مجلس  بُ��ع��د، 
-اإلم����ارات����ي و»م���ب���ادرة األع��م��ال 
اإلسرائيلية  األميركية 
فة  لغر

ال��ت��ج��ارة األم��ي��رك��ي��ة«، ب��دع��م من 
ال��م��ك��ت��ب ال��ت��ج��اري ل��س��ف��ارة دول��ة 
البلدين  أن  واشنطن،  اإلمارات في 
أم��ام��ه��م��ا ف���رص ل��ب��ن��اء ع��الق��ات 
المجاالت  م��ن  كثير  ف��ي  مشتركة 
ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع ف��ي��ه��ا ك���ال ال��ب��ل��دي��ن 
الفضاء  خاصة  تنافسية  بميزات 
والتكنولوجيا  المتجددة  والطاقة 
ال���م���ت���ق���دم���ة، واألم������ن ال���غ���ذائ���ي 
الثورة الصناعية  والمائي، وتقنيات 

الرابعة.
التي  الندوة  خالل  معاليه،  وذكر 
أدارها داني سبرايت رئيس مجلس 
األع���م���ال األم��ي��رك��ي اإلم���ارات���ي، 
مشارك   500 من  أكثر  وحضرها 
دبلوماسية  قطاعات  يمثلون 
واق���ت���ص���ادي���ة 

وت��ج��اري��ة ف���ي ك���ل م���ن ال���والي���ات 
المتحدة األميركية ودولة اإلمارات 
اإلماراتي  الجانبين  أن  وإسرائيل، 
خالل  معاً  سيعمالن  واإلسرائيلي 
ال��م��رح��ل��ة ال��م��ق��ب��ل��ة الس��ت��ك��ش��اف 
المشاريع  وتطوير  الشراكة  فرص 
مجتمعي  بين  المشتركة  الحيوية 
األع��م��ال ف��ي ال��دول��ت��ي��ن، م��ش��ي��راً 
المعاهدة  هذه  »مخرجات  أن  إلى 
آفاقاً  ستفتح  التاريخية 
ج�������دي�������دة 

ل��ل��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار، وس��ت��ع��ود 
واألن��ش��ط��ة  ال��م��ال  رأس  ت��دف��ق��ات 
كال  على  ف��وري��ة  بفوائد  التجارية 
نمو  تعزيز  في  وستصب  البلدين، 
وذل��ك  ال��خ��اص،  القطاع  وانتعاش 
على  إيجاباً  ينعكس  أن  شأنه  من 
ال��م��ش��ه��د االق���ت���ص���ادي اإلق��ل��ي��م��ي 

عامة«.  بصورة 
وس���ل���ط م��ع��ال��ي��ه ال���ض���وء ع��ل��ى 
ال��ف��رص ال��ج��دي��دة ال��م��تُ��اح��ة على 
القطاعات  وأه��م  األعمال،  صعيد 
البلدين  بين  للتعاون  المطروحة 
المقبلة،  ال��م��رح��ل��ة  خ��الل 
م����ش����ي����راً إل���ى 
وجود 

ف����������رص واع����������دة 
ل��ل��ت��ع��اون ف��ي ق��ط��اع��ات 

التنمية  أجندة  تخدم  حيوية 
للبلدين،  المستقبلية  االقتصادية 
في مقدمتها األدوية والطاقة وعلوم 
والخدمات  الغذائي  واألمن  الحياة 
إلى  وال��س��ف��ر،  والسياحة  المالية 
ج��ان��ب م��ج��االت ال��ف��ض��اء وال��دف��اع 

والتطوير.  والبحث  واألمن 
وأشار معاليه، خالل الندوة التي 
أقيمت  على هامش مشاركة معالي 
بن طوق ضمن وفد دولة اإلمارات 
ال����ذي ي����زور ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة 
على  الرسمي  للتوقيع  األميركية 
»م���ع���اه���دة ال����س����الم«، إل����ى ق���وة 
يبلغ  ال���ذي  اإلم���ارات���ي  االق��ت��ص��اد 
من  أكثر  اإلجمالي  المحلي  ناتجه 
من  به  يمتع  وما  دوالر،  مليار   421
يحتل  حيث  تنافسية،  أعمال  بيئة 
مؤشر  ف��ي  ع��ال��م��ي��اً   16 ال��م��رت��ب��ة 
وتبوؤ  األع��م��ال،  ممارسة  سهولة 
كثير  في  ال��ص��دارة  مراتب  الدولة 

العالمية. التنافسية  مؤشرات  من 
بالمساهمة  طوق  بن  معالي  ه  ونوَّ
األميركي  األعمال  لقطاع  الحيوية 
في تعزيز وتوطيد العالقات 
االق������ت������ص������ادي������ة 
وال���ت���ج���اري���ة 

أن  مؤكداً  اإلسرائيلية،  اإلماراتية 
األميركية  والشركات  المستثمرين 
أساسياً  دوراً  ي���ؤدوا  أن  يمكنهم 
ف���ي ه����ذا ال���ص���دد، ب��اع��ت��ب��اره��م 
مقراتهم  خ���الل  م��ن  وص���ل  حلقة 
ومكاتبهم في كل من دولة اإلمارات 

وإسرائيل. 
واس����ت����ع����رض م���ع���ال���ي���ه أب�����رز 
االقتصادية  واأله��داف  التوجهات 
ل��ح��ك��وم��ة دول����ة اإلم������ارات خ��الل 
ال��م��ق��ب��ل��ة، م���رك���زاً على  ال��م��رح��ل��ة 
خ��ط��ت��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وح��زم��ة 
 33 ال� والمتكاملة  المرنة  مبادراتها 
وتعزيز  الوطني  االق��ت��ص��اد  لدعم 
إطار  في  تأتي  والتي  استدامته، 
ج��ه��وده��ا ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
انتشار  عن  الناجمة  االقتصادية 
إلى  وتهدف  »كوفيد-19«،  جائحة 
تسريع وتيرة النمو، وتفعيل أنشطة 
القطاعات  مختلف  ف��ي  األع��م��ال 
ومرونة  تنافسية  وتعزيز  الحيوية، 
نموذج  وتطوير  ال��دول��ة،  اقتصاد 

إنمائي اقتصادي طويل األجل.
وق���ال ف��ي م��ع��رض إج��اب��ت��ه عن 
أس��ئ��ل��ة ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ال��ن��دوة: 
التي  االقتصاد،  وزارة  جهود  »إن 
جائحة  خ���الل  مسؤوليتها  ت��ول��ى 
تسريع  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ك���وف���ي���د-19، 
األزم��ة،  هذه  من  االقتصاد  تعافي 
أخرى  مرة  النمو  وتيرة  واستعادة 
العام  م��ن  المتبقية  الفترة  خ��الل 
ال�����ج�����اري، وخ������الل ال���ع���ام 

المقبل«.

توقع مصبح، تصدر تجارة األلماس 
باإلضافة  المعلومات،  تقنية  وأجهزة 
إلى تجارة المعدات واألجهزة الطبية 
وال��س��ي��ارات،  ال��زراع��ي��ة  والمنتجات 
تعتبر  إذ  التجاري،  التبادل  مجاالت 
من المجاالت الواعدة ذات اإلمكانات 

الكبيرة لألعمال التجارية.
وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية 
األشهر  خالل  واأللماس  الذهب  من 
األرب��ع��ة األول����ى م��ن ال��ع��ام ال��ج��اري 
103.2 مليار درهم، حيث تحل تجارة 
المعادن الثمينة واألحجار الكريمة في 
المركز األول بين أعلى البضائع قيمًة 
في تجارة دبي الخارجية، فيما بلغت 
المعلومات  تقنية  قيمة تجارة أجهزة 
12 مليار درهم، خالل الفترة ذاتها من 

العام الجاري.
ونوه إلى أنه في هذا المجال تعتبر 
المهمة في  ال��م��راك��ز  م��ن  إس��رائ��ي��ل 
صناعة قطع األلماس، وتشكل تجارة 
األلماس ما يتجاوز 23 في المئة من 

صادرات إسرائيل، التي تعتبر من أكبر 
المنتجين العالمين في هذا القطاع.

تتميز  إسرائيل  أن  وأوضح مصبح 
بتقدمها في قطاع تقنية المعلومات، 
فيما تتمتع دبي، كمحور تجاري يربط 
معظم دول العالم، بإمكانات لوجستية 
القدرات  ه��ذه  »إن  مضيفاً:  هائلة، 
التي  اإلسرائيلية  الشركات  ستمنح 
حرية  دب��ي  ف��ي  لها  مكاتب  ت��ؤس��س 
زي��ادة  م��ن  وتمكنها  كبيرة،  تجارية 

ص��ادرات��ه��ا ع��ب��ر دب���ي إل���ى أس���واق 
التي  وك��وري��ا،  وأستراليا  سنغافورة 
مع  ق��وي��ة  ت��ج��اري��ة  ب��ع��الق��ات  تتمتع 
السوق  »سيمثل  وأضاف:  إسرائيل«. 

للتصدير  جديداً  منفذاً  اإلسرائيلي 
والسلع من  البضائع  وإع��ادة تصدير 

دبي«.
وأكد مصبح أن جمارك دبي تحرص 

دبي  شركاء  مع  التعاون  تعزيز  على 
الدبلوماسية،  والجهات  التجاريين، 
ومجلس األعمال والشركات التجارية، 
ومجموعات العمل والتجارة في دبي، 
حيث تضع على رأس أولوياتها تقديم 
تجربة جمركية رائدة من خالل تبني 
الخدمات الذكية، في مختلف مناحي 
دعم  بهدف  وذل��ك  الجمركي،  العمل 
رؤية  وتحقيق  الخارجية  دبي  تجارة 
الدائرة في أن تكون اإلدارة الجمركية 

الرائدة عالمياً في التجارة المشروعة.
نتشارك  أن  إلى  »نتطلع  وأض��اف: 
إسرائيل،  في  الجمركية  الجهات  مع 
للجمارك،  االتحادية  الهيئة  بقيادة 
خ��ب��رات دول��ة اإلم����ارات، ف��ي مجال 
توفير أفضل الممارسات والخدمات 
االطالع  وكذلك  ال��رائ��دة،  الجمركية 

على تجربتهم في هذا المجال«. 
وأشار إلى أن جمارك دبي ستنظم 
الخامس  الدولي  والمعرض  المؤتمر 
ل��ل��م��ش��غ��ل االق���ت���ص���ادي ال��م��ع��ت��م��د، 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع م��ن��ظ��م��ة ال��ج��م��ارك 
العالمية والهيئة االتحادية للجمارك، 
الفترة من 15 إلى 17 فبراير  خالل 
2021، وسيمثل هذا المؤتمر فرصة 
التعاون  وتوطيد  اآلراء  لتبادل  جيدة 
التجاري، وبحث أفضل السبل لدعم 
اإلسرائيلية  والشركات  االستثمارات 
جمركية  خدمات  وتقديم  دب��ي،  في 
بين  التجاري  التبادل  تدعم  نوعية 

الجانبين.

مدير عام جمارك 
دبي لـ»�«: 

يوسف العربي )دبي(

المعلومات،  تقنية  وأجهزة  األلماس  تجارة  تتصدر 

الطبية  واألجهزة  المعدات  تجارة  إلى  إضافة 

التبادل  مجاالت  والسيارات،  الزراعية  والمنتجات 

معاهدة  بعد  وإسرائيل  اإلمارات  دولة  بين  التجاري 

دائرة جمارك دبي. السالم، بحسب 

أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي،  وأكد 

مختلف  ستشمل  رحبة،  مستقبلية  آفاق  وجود 

بعد  وإسرائيل  دبي  بين  االقتصادية  القطاعات 

السالم. معاهدة 

التجارة  القطاعات قطاعا  أن من أهم هذه  وأوضح 

 200 يقارب  ما  تجاريًا مع  تتعامل دبي  والسياحة، حيث 

العام  خالل  الخارجية  تجارتها  قيمة  ووصلت  دولة، 

المئة،  6 في  بنمو  تريليون درهم،   1.371 إلى  الماضي 

 80 2018، وتبلغ حصة دبي ما يقارب  مقارنة بعام 

للدولة.  الخارجية  التجارة  من  المئة  في 

التجارة  رئيسًا في  تعتبر مركزًا  التي  أن دبي،  إلى  ولفت 

اإلسرائيلية،  للتجارة  مهمة  آفاقًا  ستفتح  الدولية، 

أن تستحوذ دبي على حصة جيدة  المتوقع  إذ من 

تل  أعلنت  أن  بعد  إسرائيل،  لدولة  الخارجية  التجارة  من 

أنها  اإلمارات،  مع  التاريخي  االتفاق  توقيع  عقب  أبيب 

 4 الدولة  مع  الخارجية  تجارتها  حجم  لبلوغ  تسعى 

سنويًا.  درهم  مليارات 

المعدات الطبية 

والمنتجات الزراعية 

تتصدر التبادالت 

التجارية المرتقبة 

دبي محور تجاري 

عالمي ولديها 

إمكانات لوجستية 

هائلة

معاهدة السالم« تفتح آفاقًا 

جديدة للتجارة واالستثمار

عبدالله بن طوق:

وزير االقتصاد:

بيئة أعمال تنافسية واقتصــاد قـــوي

اإلمــــارات
استعادة وتيرة

النمو خالل العام 

الجاري

الشركات األميركية 

حلقة وصل بين الدولة 

وإسرائيل
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فرصــــة لتبــــــــادل 

الخبرات الجمركية
 إسرائيل من المراكز 

المهمة في صناعة 

قطع األلماس

 أحمد محبوب مصبح: 
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أحمد عبدالعزيز )أبوظبي( 

أكد جون راكولتا سفير الواليات المتحدة األميركية لدى الدولة، 
أن اتفاق السالم بين دولة اإلمارات وإسرائيل يعتبر إنجازاً تاريخياً، 
ودافعاً لعملية السالم في منطقة الشرق األوسط، وخطوة وصفها 
بالـ»جريئة« نحو تأمين سالم شامل في المنطقة، مشيراً إلى أن 
الجانب الفلسطيني عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، دفاعاً 

عن قضيتهم لتأمين حياة أفضل لشعبهم. 
وقال السفير راكولتا في حوار خاص لـ»االتحاد«، بمناسبة توقيع 
البيت  وإسرائيل أمس في  اإلمــارات  بين  السالم رسمياً  معاهدة 
التاريخي أهم خطوة نحو السالم في  »إن هذا اإلنجاز  األبيض: 
الشرق األوسط منذ أكثر من 25 عاماً، ودولة اإلمــارات هي أول 
دولة عربية تعترف بإسرائيل منذ توقيع معاهدة السالم اإلسرائيلية 

األردنية في 26 أكتوبر عام 1994«. 
الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  »من خالل  وأضــاف: 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
للقوات المسلحة، اتخذت اإلمارات خطوة جريئة نحو تأمين سالم 
أوسع في الشرق األوسط ألجيال قادمة، وفي إطار إقامة العالقات 
مع إسرائيل، أظهر ولي عهد أبوظبي مرة أخرى أن اإلمارات دولة 
رائدة في المنطقة، لتصبح أول دولة في مجلس التعاون الخليجي 
تعترف بالفوائد التي ستجلبها إقامة عالقات ثنائية مع إسرائيل«. 
لـ»معاهدة  الفلسطينية  السلطة  رفــض  بشأن  انطباعه  وعــن 
دونالد  األميركي  »الرئيس  أن  راكولتا  السفير  أوضــح  السالم«، 
ترامب وضع رؤيته للسالم في يناير العام الجاري، ودفعت المعاهدة 
التقدم نحو إيجاد سالم شامل وعادل وواقعي ودائم بين إسرائيل 
والفلسطينيين وفي المنطقة، ويجب على القيادة الفلسطينية اآلن 
أن تجلس على طاولة المفاوضات وتدافع عن القضية الفلسطينية، 
وأن تتفاوض بحسن نية وتقدم تنازالت، حيثما أمكن، لتأمين حياة 

أفضل لشعبها«. 
وأكد السفير أنه »على عكس الجهود السابقة، فإن رؤية الرئيس 
ترامب للسالم مفصلة وواقعية وقابلة للتنفيذ، وتفي بالمتطلبات 
مضيفاً:  الفلسطيني«،  والشعب  اإلسرائيليين  من  لكل  األساسية 
هذه  من  أجــزاء  عن  راضين  غير  الفلسطينيين  أن  نتفهم  »نحن 
التفاوض مع إسرائيل،  الموافقة على  الخطة، ولهذا طلبنا منهم 
وتقديم اعتراضاتهم في سياق المحادثات المباشرة القائمة على 

الرؤية«. 
وتابع: »الحقيقة هي أن جميع األطراف سعت إلى حل لسنوات 
دون نجاح، واآلن، اتخذت دولة اإلمارات خطوة جريئة لخلق مساحة 
لنهج جديد للوصول إلى حل تريده جميع األطراف، وأنا أحيي هذه 

القيادة الجريئة من اإلمارات«. 
وأشار راكولتا إلى أن هذا اإلنجاز التاريخي تم تحقيقه بفضل 
قيادة الرئيس ترامب وخبرته كصانع صفقات، إذ نجح في بناء الثقة 
توجيه حساباتهم  وأعاد  اإلقليميين،  المتحدة  الواليات  مع حلفاء 
والفرص  المشتركة  المصالح  تحديد  خــالل  من  االستراتيجية 
إلى أن  المشتركة وإبعادهم عن إدامة الصراعات القديمة، الفتاً 
تحولي  مسار  في  المنطقة  وضع  على  ستساعد  المعاهدة  هذه 

حقيقي: طريق االستقرار واألمن والفرص. 
وقال: »إن هذه المعاهدة المهمة تدعم جهودنا المشتركة لتحقيق 
السالم الدائم واالزدهار واألمن في جميع أنحاء المنطقة، ودولة 
اإلمارات وإسرائيل قوتان تمتلكان مقومات اقتصادية وتكنولوجية 

وأمنية، وأوجه التعاون المحتملة بينهما مهمة، وأعتقد أننا سنرى 
تعاوناً هائاًل بين البلدين«. 

على  المنطقة  وضع  على  المعاهدة  »تساعد  السفير:  وأضاف 
مسار تحول لالستقرار واألمن والفرص، وشهدنا األسبوع الماضي 
أول رحلة تجارية تاريخية من إسرائيل إلى دولة اإلمارات، واعتقد 
في  جــداً  القريب  المستقبل  في  التعاون  من  مزيداً  سنرى  أننا 
والتكنولوجيا  الغذائي  واألمــن  الطاقة  مثل  الرئيسة،  القطاعات 

والرعاية الصحية«. 
وتابع: »هناك كثير من الشركات األميركية التي تمتلك عالقات 
في كال البلدين، وإقامة عالقات طبيعية بين اإلمارات وإسرائيل 
ستؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الفرص للتجارة واالستثمار، 

وتطور فرص األعمال وعقد الشراكات«. 
وذكر راكولتا: »ستؤدي المعاهدة إلى توسيع العالقات التجارية 
النمو  يسرع  كما  المزدهرين،  االقتصادين  هذين  بين  والمالية 

والفرص االقتصادية في جميع أنحاء الشرق األوسط«. 
الواليات  تتمتع  التقليدية  الدبلوماسية  القنوات  وقال: »بخالف 
الواليات  وتنظر  عميقة،  ثقافية  بعالقات  واإلمـــارات  المتحدة 
والتفاهم في  للتسامح  باعتبارها نموذجاً  اإلمــارات  إلى  المتحدة 
تفتخر  المتحدة  الواليات  »إن  األوســط«، مضيفاً:  الشرق  منطقة 
بصديقيها العظيمين، وتشيد برؤيتهما وقيادتهما في تعزيز السالم 

اإلقليمي اآلن وفي المستقبل«. 
اإلعالن  جميعاً  »رأينا  قائاًل:  حديثه  راكولتا  السفير  واختتم 
هذه  أحيي  وأنــا  الماضي،  األسبوع  البحرين،  لمملكة  التاريخي 
القيادة في المنطقة إلى جانب جيرانهم اإلماراتيين، وعندما تقيم 
الدول العربية عالقات طبيعية مع إسرائيل، ستجد أن لها تأثيراً 
أكبر على المفاوضات المستقبلية لدعم الفلسطينيين في سعيهم 
لتحقيق السالم«. وتابع: »هذا جيد للمنطقة والعالم، ونعتقد أن 
مزيداً من الدول العربية واإلسالمية ستحذو حذو دولة اإلمارات 

ومملكة البحرين بإقامة عالقات ثنائية مع إسرائيل«.

في المنطقة

محمد بن زايد أظهر

السفير األميركي في حوار خاص لـ»�«:

خطوة جريئة نحو سالم شامل 

وعلى الفلسطينيين الجلوس 

إلى طاولة المفاوضات 

المعاهدة تضع المنطقة على مسار 

تحول لالستقرار واألمن والفرص 

الدولتان قوتان تمتلكان 

مقومات اقتصادية وتكنولوجية هائلة

رئيس تحرير »جيروزاليم بوست« لـ»�«:

طه حسيب )أبوظبي(

»جيروزاليم  صحيفة  تحرير  رئيس  كاتز،  ياكوف  أكد 
بوست«، أنه »مع اإلمارات سيكون للسالم معنى«، السيما 
ليست  ولذا،  إسرائيل،  مع  تكن في حالة حرب  لم  أنها 
جعل  ذلــك  »إن  مضيفاً:  البلدين،  بين  ضغائن  هناك 
كثيرين يتساءلون خالل الفترة الماضية منذ اإلعالن عن 
المعاهدة التاريخية إلقامة عالقات طبيعية بين البلدين، 
عالقات  لتدشين  صفقة  أم  ســـالم،  صفقة  هــي  هــل 

طبيعية؟«.
توقيع  بمناسبة  »االتحاد«،  مع  حوار  في  كاتز  وأشــار 
مثل  أنه  إلى  وإسرائيل،  اإلمــارات  بين  السالم  معاهدة 
كثير من الدول العربية األخرى، كانت اإلمارات ترفض 
عالقات  وجــود  عــدم  لكن  إسرائيل،  بوجود  االعــتــراف 

عدائية بينهما يجعل السالم أكثر دفئاً. 
بين  حــرب  هناك  يكن  لم  الحظ،  »لحسن  وأضـــاف: 
تقم  لــم  اإلمــــارات  أن  واإلمـــــارات، وصحيح  إســرائــيــل 
لم  أنها  غير  أبيب،  تل  مع  سابقة  دبلوماسية  عالقات 
تحارب إسرائيل أبداً، كما هو الحال مع مصر واألردن، 

وهما دولتان خاضتا حروباً متعددة ضد الدولة اليهودية 
الناشئة، بهدف معلن هو تدميرها«.

ونّوه كاتز إلى أنه عندما تم التوصل إلى صفقات مع 
مصر في عام 1979 ومع األردن في عام 1994، بّشرت 
السالح  تنحية  وتم  السالم،  ببدء عصر  االتفاقات  تلك 

جانباً، وفتح المعابر وإنشاء السفارات.
أنه  كاتز،  يؤكد  اإلمــارات،  مع  السالم  حالة  في  لكن 
ولم تخض  منها،  التخلص  إلى  بحاجة  أسلحة  توجد  ال 
إسرائيل واإلمارات حرباً ضد بعضهما مطلقاً، ولم تكن 

التي  مصر،  عكس  على  علنية،  عدائية  عالقة  بينهما 
و1973.  و1967  و1956   1948 في  إسرائيل  حاربت 
وأضاف: »لم تطلق اإلمارات صاروخاً على إسرائيل، ولم 

تهدد وجودها«.
وتابع كاتز: »هذا االختالف هو بالضبط الذي يجعل 
معاهدة السالم مع اإلمارات لديها القدرة، من وجهة نظر 
المواطن اإلسرائيلي العادي، على أن تعني أكثر بكثير من 
أنه  اتفاقيات السالم السابقة مع األردن ومصر، مؤكداً 
في حالة اإلمارات ليست هناك ضغينة، وال يوجد تاريخ 
سيئ، وبدالً من ذلك، فهي دولة يمكن إلسرائيل أن تبدأ 

معها صفحة نظيفة، وأن تبني تحالفاً جديداً.
اإلسرائيليون  اعتاد  بينما  قائاًل:  حواره،  كاتز  واختتم 
أن  المتوقع  من  ومصر،  األردن  مع  البارد  السالم  على 
تكون العالقات التي يتم بناؤها في أبوظبي هي عالقات 
وتبادل  للمستقبل،  شعباهما  يتطلع  دولتين  بين  دافئة 
الزيارات بين دبي وتل أبيب، واالستثمار فيهما، وهذا- 
على حد قوله - جيد إلسرائيل ولدولة اإلمارات وللشرق 

األوسط بأكمله.

مع اإلمارات سيكون للسالم معنى

بناء عالقات دافئة بين دولتين 

يتطلع شعباهما للمستقبل 

المعاهدة تعني 

الكثير لإلسرائيلي 

العادي

ياكوف كاتز

السفير األلماني لـ »�«:

أحمد عبدالعزيز )أبوظبي( 

االتحادية  ألمانيا  جمهورية  سفير  فيشير  بيتر  أكــد 
لدى الدولة، أن دولة اإلمارات تمكنت من ترسيخ ثقافة 
التسامح والعيش المشترك، مشيراً إلى أن المساواة في 
تتصاعد  الشاملة، في وقت  التنمية  الحقوق هي أساس 
معاهدة  تساهم  أن  في  أمله  عن  معرباً  العنصرية،  فيه 
معاداة  مكافحة  في  وإسرائيل  اإلمـــارات  بين  السالم 
لـــ»االتــحــاد«،  تصريحات  فــي  فيشير  وقـــال  السامية. 
بمناسبة توقيع المعاهدة أمس: »إن إقامة العالقات بين 
اإلمارات وإسرائيل إنجاز عظيم، وكل التهاني على هذه 
الخطوة المهمة والتاريخية، التي تدفع عملية السالم في 
العمل  في  االستمرار  علينا  ويجب  األمام،  إلى  المنطقة 
أساس  على  الدولتين  حل  لتطبيق  التفاوض  أجــل  من 

السالم الشامل والعادل«.
تقدمان  سوف  وإسرائيل  اإلمــارات  »دولة  أن  وأوضح 
أساساً ونموذجاً يعطي األمل، وذلك يشكل قدرة عظيمة 
والثقافة  والتقنيات  األعمال  مجاالت  في  أكبر  لتعاون 
والتبادل على الصعيد الشعبي، وعندها نجد أن كل ذلك 
ظاهرة  ستكون  التي  الصداقة  وعالقات  المزايا  يطور 

أن  إلــى  الــدولــة  لــدى  األلماني  السفير  وأشــار  للعيان«. 
تعاني  التي  السالم  عملية  تحرك  البلدين،  بين  المعاهدة 
األساس  أن  مؤكداً  األوســط،  الشرق  منطقة  في  جموداً 
الدولتين.  حــل  هــو  ودائـــم  عــادل  ســالم  لعملية  الوحيد 
األراضــي  أزالــت ضم  المعاهدة  أن  الجيد  من  أنه  وذكــر 
دولــي  كمجتمع  ونــحــن  الــطــاولــة،  على  مــن  الفلسطينية 
بين  المفاوضات  الستمرار  السبل  ندعم  أن  علينا  يجب 
الفلسطينيين وإسرائيل، منّوهاً بأن ألمانيا ودول االتحاد 
السفير  ولفت  لذلك.  الكامل  الدعم  ستقدم  األوروبـــي 
الفلسطينية  األراضي  تجميد خطط ضم  أن  إلى  فيشير 
باستمرار  األطراف  جميع  نطالب  نحن  واآلن  مهماً،  كان 
المفاوضات، السيما أن عملية السالم ظلت معلقة لفترة 
طويلة جداً، مضيفاً: »أن العالقات اإلماراتية اإلسرائيلية 
يتحقق  أن  يمكن  ما  على  وتركز  الماضي،  ظــالل  تترك 
من منافع وفوائد للشعوب في السنوات القادمة«. وتابع: 

»ال يوجد سبب يمنع من العيش معاً في 
سالم وتفاهم«.

دفعة جديدة للسالم يف املنطقة

اإلمارات اتخذت خطوات 

الفتة لترسيخ ثقافة 

التسامح 

بيتر فيشير

جون راكولتا
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على  األميركية  الصحف  كبريات  أجمعت 
األهمية البالغة لمعاهدة السالم بين اإلمارات 
عليها،  المعلقة  الكبيرة  واآلمـــال  وإســرائــيــل، 
إلحالل األمن واالستقرار، في منطقة عصفت 
الدموية، على مدار  والصراعات  الحروب  بها 

عقود طويلة.
ــي صــــدرت قبيل  ــت وشــــددت الــصــحــف، ال
التاريخية  السالم  معاهدة  توقيع  من  ساعات 
األبيض  البيت  في  وإسرائيل  اإلمـــارات  بين 
المعاهدة  أن  على  انتماءاتها،  بمختلف  أمس، 
نادراً  »انتصاراً  تُشكل  اإلسرائيلية  اإلماراتية 
من نوعه في منطقة الشرق األوسط«، وكسراً 
هناك  الــســاحــة  على  هيمن  لجمود 
أنها  ــوات، فــضــاًل عــن  ــســن ل
تمثل تدشيناً لـ»عصر 
ـــســـوده  جــــديــــد ت
ــــفــــات  ــــحــــال ت
ـــــجـــــمـــــع  ت
الــــــدول 
ت  ا ذ

الرؤى المعتدلة، من أجل تعزيز روح التسامح 
التنمية  وتــحــقــيــق  واالجـــتـــمـــاعـــي،  ــي  ــن ــدي ال
االقتصادية، على نطاق واسع« لخدمة شعوب 

المنطقة كافة.
»نــيــويــورك  أكـــدت صحيفة  جــانــبــهــا،  ومـــن 
الــذي  الــســالم  درب  على  السير  أن  تــايــمــز« 
ذاك  مثل  شجاعة  دبلوماسية  تحركات  تُعّبده 
»الخيار  يشكل  اإلمــارات،  عليه  أْقَدَمت  الذي 
الوحيد  واألمل  األوسط،  الشرق  لدول  األمثل 
لتلك المنطقة، التي تهددها مخاطر، من قبيل 
وتدهور  االقتصادي  والركود  الديني  التعصب 

الوضع البيئي وغيرها«.
الخيار،  ذلــك  أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 
يتطلب أن تصبح شعوب المنطقة »أقل انشغاالً 
بالفرص  اهتماماً  وأكثر  القديمة،  بنزاعاتها 
على  طياته«،  في  لها  المستقبل  يحملها  التي 
وتضافر  المشترك،  والتعايش  التعاون  صعيد 
الجهود في المجاالت االقتصادية واالستثمارية 

والعلمية.
اإلماراتية  المعاهدة  شأن  من  »إن  وقالت: 
المنامة  بين  السالم  وإعــالن  اإلسرائيلية، 
القوى  بين  التحالف  ذلــك  جعل  أبيب،  وتــل 
الطابع  على  ُمــشــددة  ــوة«،  ق أكثر  المعتدلة 
هذه  فــي  عليه  ــِفــَق  اتُ ــذي  ال للسالم  الفريد 
مقارنة  واإلسرائيليين،  الــعــرب  بين  الــمــرة 
بين  قبل عقود،  إليه  التوصل  تم  الذي  بذاك 
جهة  من  وإسرائيل  جهة  من  واألردن  مصر 
أخرى. وأوضحت أن معاهدتي »كامب ديفيد« 
و»وادي عربة« مع مصر واألردن، »أُبِْرَمتا بناء 
القرب  وعوامل  استراتيجية  على ضرورات 
الثالث«، بخالف  الدول  بين  الجغرافي 
يتمثل  اللتيْن  األخيرتيْن  المعاهدتيْن 
أســـاســـهـــمـــا 

يجمع  الــــذي  ــرك«  ــشــت ــم ال »الـــطـــمـــوح  فـــي 
أطرافهما. 

المعاهدة  أن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  ـــدت  وأك
العربي  العالم  تضع  اإلسرائيلية  اإلماراتية 
السير على  إما  اثنين،  أمام خيار من  بأسره، 
أن  أو  البشر،  في  واالستثمار  السالم  طريق 
وهو  القديمة،  ومراراته  لجروحه  نفسه  يدع 
ما يعّرضه لخطر أن يُبتلع من جانب 
والــدولــيــة  اإلقليمية  الــقــوى 
ثرواته  في  الطامعة 
ومــــــــــــوارده. 

جامعة  رفــض  أن  على  الصحيفة  وشـــددت 
على  األخــيــر  اجتماعها  فــي  العربية  الـــدول 
المعاهدة،  ضد  للتحريض  الوزاري  المستوى 
التي  القديمة،  المعادالت  صفحة  طي  يعني 
فرضت نفسها على الشرق األوسط ألكثر من 
للفلسطينيين حقوقهم،  تُِعد  ولم  سبعة عقود، 
واالستقرار  األمن  المنطقة  لشعوب  توفر  أو 

واالزدهار. 
وقـــالـــت: »إن ذلـــك يــشــكــل أخـــبـــاراً ســارة 
للفلسطينيين العاديين«، في ضوء أن المعاهدة 
إلى  أفضت  وإسرائيل  اإلمــارات  بين  األخيرة 
الدبلوماسي«،  الفشل  من  لـ»عقود  حد  وضع 
التي بلغت ذروتها مع الوساطات الفاشلة التي 
قامت بها إدارات أميركية سابقة، قبل أن 
السلطة،  ترامب  دونالد  الرئيس  يتولى 
ويـــشـــرع فـــي جــهــود الـــوســـاطـــة، الــتــي 
الدبلوماسية  االنفراجة  لحدوث  قادت 

الحالية.
تمثل  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  وبحسب 
الــمــعــاهــدة اإلمــاراتــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
تشهد  ال  منطقة  في  حقيقياً  »نجاحاً 
النجاحات،  هــذه  مــن  القليل  ســوى 
وانــتــصــاراً ال شــك فــيــه، خــالل عام 
من  ــحــدوداً  م عـــدداً  إال  يتضمن  ال 

وبــاء  ــى  إل إشـــارة  فــي  الــســعــيــدة«،  اللحظات 
العام  مطلع  منذ  العالم  يجتاح  الذي  كورونا 

الجاري. 
أن  المعاهدة  تثبت هذه  وعالوة على ذلك، 
السالم  تحقيق  األوســط،  الشرق  دول  بوسع 
عبر »االعتراف والشراكة ال العداء«، وأن من 
إلى  المنطقة  بُلدان  من  مزيد  انضمام  شأن 
المطاف،  نهاية  في  الظروف،  تهيئة  الركب، 

إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. 
وشددت الصحيفة األميركية على أن ما تم 
التوقيع عليه في البيت األبيض، يمثل »نصراً 
إلقامة  وبداية  حقيقياً،  وإنجازاً  دبلوماسياً 
عالقات طبيعية بين دول الشرق األوسط بال 
استثناء، ما يشيع االنسجام والتناغم في هذه 

المنطقة التي تسودها االضطرابات عادة«.
بــدا تغطية خاصة  مــا  إطــار  فــي  ـــرزت  وأب
و»اإلعالن«،  »المعاهدة«  توقيع  ليوم  كرستها 
كبير  كوشنر  جــاريــد  بها  أدلـــى  تصريحات 
»من  فيها:  قال  ترامب،  الرئيس  مستشاري 
معاهدتْي  بتوقيع  االحــتــفــال  يتم  أن  الــنــادر 

سالم في يوم واحد«، كما حدث أمس.
»نــيــويــورك  صحيفة  أكـــدت  جهتها،  ومــن 
بوست« ضرورة االحتفاء بالخطوات الحقيقية 
إحــالل  طريق  على  ُقِطَعت  التي  والــواســعــة 
األسابيع  األوسط، خالل  الشرق  في  السالم 
إلى  التوصل  عن  اإلعــالن  منذ  مضت  التي 
الثالث  في  اإلسرائيلية،  اإلماراتية  المعاهدة 

عشر من الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة: »إن هذا التطور دفع حتى 
أكثر المحللين المتشائمين، لإلقرار بأن هذا 
من  مزيد  أمام  الباب  يفتح  التاريخي  التطور 
جهود  في  بدورها،  للمشاركة  المنطقة  دول 
»قــّوض  حــدث  ما  أن  مؤكدة  الــســالم«،  صنع 
افتراضات بائدة وخاوية من أي معنى، طالما 
تسوية  طريق  على  قدماً  المضي  دون  حالت 

الفلسطينية«. القضية 
وشددت »نيويورك بوست« على أن من بين 
أهم ما نجم عن التوصل إلى معاهدة السالم، 
إثبات إمكانية »تجاوز الموقف الرافض الذي 
على  أوسطية  الشرق  القوى  من  كثير  دأب 
إلجهاض  الماضية  الــفــتــرة  طـــوال  ــخــاذه،  ات
صفحة  طي  طريق  على  جدية  تحركات  أي 
أثبتت  كما  المسلحة«.  والمواجهات  الحروب 
التي  الــتــهــديــدات،  هشاشة  المعاهدة  هــذه 
باعتزامها  المتشددة  األطــراف  تلك  تطلقها 
عرقلة المسيرة السلمية، باستخدام العنف. 

دبلوماسيين  خبراء  عن  الصحيفة  ونقلت 
تدفع  الحالية،  االنــفــراج  أجــواء  »إن  قولهم: 
لالعتقاد بأن الفلسطينيين أنفسهم قد يرون 
قريباً أنهم بحاجة لالنضمام لهذه المسيرة«، 
حتى وإن أبدى بعض قادتهم تحفظات علنية 

على ذلك في الوقت الحاضر.

نادر في الشرق األوسط

انتصار دبلوماسي

العالم العربي أمام خيارين 

إما السير على طريق 

السالم أو االستسالم للجروح 

القديمة

انضمام دول أخرى يهيئ 

الظروف إلقامة دولة 

فلسطينية قابلة للحياة

االفتراضات البائدة حالت دون 

تسوية القضية الفلسطينية
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أحمد عبدالعزيز )أبوظبي( 

أكد جون راكولتا سفير الواليات المتحدة األميركية لدى الدولة، 
أن اتفاق السالم بين دولة اإلمارات وإسرائيل يعتبر إنجازاً تاريخياً، 
ودافعاً لعملية السالم في منطقة الشرق األوسط، وخطوة وصفها 
بالـ»جريئة« نحو تأمين سالم شامل في المنطقة، مشيراً إلى أن 
الجانب الفلسطيني عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، دفاعاً 

عن قضيتهم لتأمين حياة أفضل لشعبهم. 
وقال السفير راكولتا في حوار خاص لـ»االتحاد«، بمناسبة توقيع 
البيت  وإسرائيل أمس في  اإلمــارات  بين  السالم رسمياً  معاهدة 
التاريخي أهم خطوة نحو السالم في  »إن هذا اإلنجاز  األبيض: 
الشرق األوسط منذ أكثر من 25 عاماً، ودولة اإلمــارات هي أول 
دولة عربية تعترف بإسرائيل منذ توقيع معاهدة السالم اإلسرائيلية 

األردنية في 26 أكتوبر عام 1994«. 
الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  »من خالل  وأضــاف: 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
للقوات المسلحة، اتخذت اإلمارات خطوة جريئة نحو تأمين سالم 
أوسع في الشرق األوسط ألجيال قادمة، وفي إطار إقامة العالقات 
مع إسرائيل، أظهر ولي عهد أبوظبي مرة أخرى أن اإلمارات دولة 
رائدة في المنطقة، لتصبح أول دولة في مجلس التعاون الخليجي 
تعترف بالفوائد التي ستجلبها إقامة عالقات ثنائية مع إسرائيل«. 
لـ»معاهدة  الفلسطينية  السلطة  رفــض  بشأن  انطباعه  وعــن 
دونالد  األميركي  »الرئيس  أن  راكولتا  السفير  أوضــح  السالم«، 
ترامب وضع رؤيته للسالم في يناير العام الجاري، ودفعت المعاهدة 
التقدم نحو إيجاد سالم شامل وعادل وواقعي ودائم بين إسرائيل 
والفلسطينيين وفي المنطقة، ويجب على القيادة الفلسطينية اآلن 
أن تجلس على طاولة المفاوضات وتدافع عن القضية الفلسطينية، 
وأن تتفاوض بحسن نية وتقدم تنازالت، حيثما أمكن، لتأمين حياة 

أفضل لشعبها«. 
وأكد السفير أنه »على عكس الجهود السابقة، فإن رؤية الرئيس 
ترامب للسالم مفصلة وواقعية وقابلة للتنفيذ، وتفي بالمتطلبات 
مضيفاً:  الفلسطيني«،  والشعب  اإلسرائيليين  من  لكل  األساسية 
هذه  من  أجــزاء  عن  راضين  غير  الفلسطينيين  أن  نتفهم  »نحن 
التفاوض مع إسرائيل،  الموافقة على  الخطة، ولهذا طلبنا منهم 
وتقديم اعتراضاتهم في سياق المحادثات المباشرة القائمة على 

الرؤية«. 
وتابع: »الحقيقة هي أن جميع األطراف سعت إلى حل لسنوات 
دون نجاح، واآلن، اتخذت دولة اإلمارات خطوة جريئة لخلق مساحة 
لنهج جديد للوصول إلى حل تريده جميع األطراف، وأنا أحيي هذه 

القيادة الجريئة من اإلمارات«. 
وأشار راكولتا إلى أن هذا اإلنجاز التاريخي تم تحقيقه بفضل 
قيادة الرئيس ترامب وخبرته كصانع صفقات، إذ نجح في بناء الثقة 
توجيه حساباتهم  وأعاد  اإلقليميين،  المتحدة  الواليات  مع حلفاء 
والفرص  المشتركة  المصالح  تحديد  خــالل  من  االستراتيجية 
إلى أن  المشتركة وإبعادهم عن إدامة الصراعات القديمة، الفتاً 
تحولي  مسار  في  المنطقة  وضع  على  ستساعد  المعاهدة  هذه 

حقيقي: طريق االستقرار واألمن والفرص. 
وقال: »إن هذه المعاهدة المهمة تدعم جهودنا المشتركة لتحقيق 
السالم الدائم واالزدهار واألمن في جميع أنحاء المنطقة، ودولة 
اإلمارات وإسرائيل قوتان تمتلكان مقومات اقتصادية وتكنولوجية 

وأمنية، وأوجه التعاون المحتملة بينهما مهمة، وأعتقد أننا سنرى 
تعاوناً هائاًل بين البلدين«. 

على  المنطقة  وضع  على  المعاهدة  »تساعد  السفير:  وأضاف 
مسار تحول لالستقرار واألمن والفرص، وشهدنا األسبوع الماضي 
أول رحلة تجارية تاريخية من إسرائيل إلى دولة اإلمارات، واعتقد 
في  جــداً  القريب  المستقبل  في  التعاون  من  مزيداً  سنرى  أننا 
والتكنولوجيا  الغذائي  واألمــن  الطاقة  مثل  الرئيسة،  القطاعات 

والرعاية الصحية«. 
وتابع: »هناك كثير من الشركات األميركية التي تمتلك عالقات 
في كال البلدين، وإقامة عالقات طبيعية بين اإلمارات وإسرائيل 
ستؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الفرص للتجارة واالستثمار، 

وتطور فرص األعمال وعقد الشراكات«. 
وذكر راكولتا: »ستؤدي المعاهدة إلى توسيع العالقات التجارية 
النمو  يسرع  كما  المزدهرين،  االقتصادين  هذين  بين  والمالية 

والفرص االقتصادية في جميع أنحاء الشرق األوسط«. 
الواليات  تتمتع  التقليدية  الدبلوماسية  القنوات  وقال: »بخالف 
الواليات  وتنظر  عميقة،  ثقافية  بعالقات  واإلمـــارات  المتحدة 
والتفاهم في  للتسامح  باعتبارها نموذجاً  اإلمــارات  إلى  المتحدة 
تفتخر  المتحدة  الواليات  »إن  األوســط«، مضيفاً:  الشرق  منطقة 
بصديقيها العظيمين، وتشيد برؤيتهما وقيادتهما في تعزيز السالم 

اإلقليمي اآلن وفي المستقبل«. 
اإلعالن  جميعاً  »رأينا  قائاًل:  حديثه  راكولتا  السفير  واختتم 
هذه  أحيي  وأنــا  الماضي،  األسبوع  البحرين،  لمملكة  التاريخي 
القيادة في المنطقة إلى جانب جيرانهم اإلماراتيين، وعندما تقيم 
الدول العربية عالقات طبيعية مع إسرائيل، ستجد أن لها تأثيراً 
أكبر على المفاوضات المستقبلية لدعم الفلسطينيين في سعيهم 
لتحقيق السالم«. وتابع: »هذا جيد للمنطقة والعالم، ونعتقد أن 
مزيداً من الدول العربية واإلسالمية ستحذو حذو دولة اإلمارات 

ومملكة البحرين بإقامة عالقات ثنائية مع إسرائيل«.

في المنطقة

محمد بن زايد أظهر

السفير األميركي في حوار خاص لـ»�«:

خطوة جريئة نحو سالم شامل 

وعلى الفلسطينيين الجلوس 

إلى طاولة المفاوضات 

المعاهدة تضع المنطقة على مسار 

تحول لالستقرار واألمن والفرص 

الدولتان قوتان تمتلكان 

مقومات اقتصادية وتكنولوجية هائلة

رئيس تحرير »جيروزاليم بوست« لـ»�«:

طه حسيب )أبوظبي(

»جيروزاليم  صحيفة  تحرير  رئيس  كاتز،  ياكوف  أكد 
بوست«، أنه »مع اإلمارات سيكون للسالم معنى«، السيما 
ليست  ولذا،  إسرائيل،  مع  تكن في حالة حرب  لم  أنها 
جعل  ذلــك  »إن  مضيفاً:  البلدين،  بين  ضغائن  هناك 
كثيرين يتساءلون خالل الفترة الماضية منذ اإلعالن عن 
المعاهدة التاريخية إلقامة عالقات طبيعية بين البلدين، 
عالقات  لتدشين  صفقة  أم  ســـالم،  صفقة  هــي  هــل 

طبيعية؟«.
توقيع  بمناسبة  »االتحاد«،  مع  حوار  في  كاتز  وأشــار 
مثل  أنه  إلى  وإسرائيل،  اإلمــارات  بين  السالم  معاهدة 
كثير من الدول العربية األخرى، كانت اإلمارات ترفض 
عالقات  وجــود  عــدم  لكن  إسرائيل،  بوجود  االعــتــراف 

عدائية بينهما يجعل السالم أكثر دفئاً. 
بين  حــرب  هناك  يكن  لم  الحظ،  »لحسن  وأضـــاف: 
تقم  لــم  اإلمــــارات  أن  واإلمـــــارات، وصحيح  إســرائــيــل 
لم  أنها  غير  أبيب،  تل  مع  سابقة  دبلوماسية  عالقات 
تحارب إسرائيل أبداً، كما هو الحال مع مصر واألردن، 

وهما دولتان خاضتا حروباً متعددة ضد الدولة اليهودية 
الناشئة، بهدف معلن هو تدميرها«.

ونّوه كاتز إلى أنه عندما تم التوصل إلى صفقات مع 
مصر في عام 1979 ومع األردن في عام 1994، بّشرت 
السالح  تنحية  وتم  السالم،  ببدء عصر  االتفاقات  تلك 

جانباً، وفتح المعابر وإنشاء السفارات.
أنه  كاتز،  يؤكد  اإلمــارات،  مع  السالم  حالة  في  لكن 
ولم تخض  منها،  التخلص  إلى  بحاجة  أسلحة  توجد  ال 
إسرائيل واإلمارات حرباً ضد بعضهما مطلقاً، ولم تكن 

التي  مصر،  عكس  على  علنية،  عدائية  عالقة  بينهما 
و1973.  و1967  و1956   1948 في  إسرائيل  حاربت 
وأضاف: »لم تطلق اإلمارات صاروخاً على إسرائيل، ولم 

تهدد وجودها«.
وتابع كاتز: »هذا االختالف هو بالضبط الذي يجعل 
معاهدة السالم مع اإلمارات لديها القدرة، من وجهة نظر 
المواطن اإلسرائيلي العادي، على أن تعني أكثر بكثير من 
أنه  اتفاقيات السالم السابقة مع األردن ومصر، مؤكداً 
في حالة اإلمارات ليست هناك ضغينة، وال يوجد تاريخ 
سيئ، وبدالً من ذلك، فهي دولة يمكن إلسرائيل أن تبدأ 

معها صفحة نظيفة، وأن تبني تحالفاً جديداً.
اإلسرائيليون  اعتاد  بينما  قائاًل:  حواره،  كاتز  واختتم 
أن  المتوقع  من  ومصر،  األردن  مع  البارد  السالم  على 
تكون العالقات التي يتم بناؤها في أبوظبي هي عالقات 
وتبادل  للمستقبل،  شعباهما  يتطلع  دولتين  بين  دافئة 
الزيارات بين دبي وتل أبيب، واالستثمار فيهما، وهذا- 
على حد قوله - جيد إلسرائيل ولدولة اإلمارات وللشرق 

األوسط بأكمله.

مع اإلمارات سيكون للسالم معنى

بناء عالقات دافئة بين دولتين 

يتطلع شعباهما للمستقبل 

المعاهدة تعني 

الكثير لإلسرائيلي 

العادي

ياكوف كاتز

السفير األلماني لـ »�«:

أحمد عبدالعزيز )أبوظبي( 

االتحادية  ألمانيا  جمهورية  سفير  فيشير  بيتر  أكــد 
لدى الدولة، أن دولة اإلمارات تمكنت من ترسيخ ثقافة 
التسامح والعيش المشترك، مشيراً إلى أن المساواة في 
تتصاعد  الشاملة، في وقت  التنمية  الحقوق هي أساس 
معاهدة  تساهم  أن  في  أمله  عن  معرباً  العنصرية،  فيه 
معاداة  مكافحة  في  وإسرائيل  اإلمـــارات  بين  السالم 
لـــ»االتــحــاد«،  تصريحات  فــي  فيشير  وقـــال  السامية. 
بمناسبة توقيع المعاهدة أمس: »إن إقامة العالقات بين 
اإلمارات وإسرائيل إنجاز عظيم، وكل التهاني على هذه 
الخطوة المهمة والتاريخية، التي تدفع عملية السالم في 
العمل  في  االستمرار  علينا  ويجب  األمام،  إلى  المنطقة 
أساس  على  الدولتين  حل  لتطبيق  التفاوض  أجــل  من 

السالم الشامل والعادل«.
تقدمان  سوف  وإسرائيل  اإلمــارات  »دولة  أن  وأوضح 
أساساً ونموذجاً يعطي األمل، وذلك يشكل قدرة عظيمة 
والثقافة  والتقنيات  األعمال  مجاالت  في  أكبر  لتعاون 
والتبادل على الصعيد الشعبي، وعندها نجد أن كل ذلك 
ظاهرة  ستكون  التي  الصداقة  وعالقات  المزايا  يطور 

أن  إلــى  الــدولــة  لــدى  األلماني  السفير  وأشــار  للعيان«. 
تعاني  التي  السالم  عملية  تحرك  البلدين،  بين  المعاهدة 
األساس  أن  مؤكداً  األوســط،  الشرق  منطقة  في  جموداً 
الدولتين.  حــل  هــو  ودائـــم  عــادل  ســالم  لعملية  الوحيد 
األراضــي  أزالــت ضم  المعاهدة  أن  الجيد  من  أنه  وذكــر 
دولــي  كمجتمع  ونــحــن  الــطــاولــة،  على  مــن  الفلسطينية 
بين  المفاوضات  الستمرار  السبل  ندعم  أن  علينا  يجب 
الفلسطينيين وإسرائيل، منّوهاً بأن ألمانيا ودول االتحاد 
السفير  ولفت  لذلك.  الكامل  الدعم  ستقدم  األوروبـــي 
الفلسطينية  األراضي  تجميد خطط ضم  أن  إلى  فيشير 
باستمرار  األطراف  جميع  نطالب  نحن  واآلن  مهماً،  كان 
المفاوضات، السيما أن عملية السالم ظلت معلقة لفترة 
طويلة جداً، مضيفاً: »أن العالقات اإلماراتية اإلسرائيلية 
يتحقق  أن  يمكن  ما  على  وتركز  الماضي،  ظــالل  تترك 
من منافع وفوائد للشعوب في السنوات القادمة«. وتابع: 

»ال يوجد سبب يمنع من العيش معاً في 
سالم وتفاهم«.

دفعة جديدة للسالم يف املنطقة

اإلمارات اتخذت خطوات 

الفتة لترسيخ ثقافة 

التسامح 

بيتر فيشير

جون راكولتا
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دينا محمود )لندن(

على  األميركية  الصحف  كبريات  أجمعت 
األهمية البالغة لمعاهدة السالم بين اإلمارات 
عليها،  المعلقة  الكبيرة  واآلمـــال  وإســرائــيــل، 
إلحالل األمن واالستقرار، في منطقة عصفت 
الدموية، على مدار  والصراعات  الحروب  بها 

عقود طويلة.
ــي صــــدرت قبيل  ــت وشــــددت الــصــحــف، ال
التاريخية  السالم  معاهدة  توقيع  من  ساعات 
األبيض  البيت  في  وإسرائيل  اإلمـــارات  بين 
المعاهدة  أن  على  انتماءاتها،  بمختلف  أمس، 
نادراً  »انتصاراً  تُشكل  اإلسرائيلية  اإلماراتية 
من نوعه في منطقة الشرق األوسط«، وكسراً 
هناك  الــســاحــة  على  هيمن  لجمود 
أنها  ــوات، فــضــاًل عــن  ــســن ل
تمثل تدشيناً لـ»عصر 
ـــســـوده  جــــديــــد ت
ــــفــــات  ــــحــــال ت
ـــــجـــــمـــــع  ت
الــــــدول 
ت  ا ذ

الرؤى المعتدلة، من أجل تعزيز روح التسامح 
التنمية  وتــحــقــيــق  واالجـــتـــمـــاعـــي،  ــي  ــن ــدي ال
االقتصادية، على نطاق واسع« لخدمة شعوب 

المنطقة كافة.
»نــيــويــورك  أكـــدت صحيفة  جــانــبــهــا،  ومـــن 
الــذي  الــســالم  درب  على  السير  أن  تــايــمــز« 
ذاك  مثل  شجاعة  دبلوماسية  تحركات  تُعّبده 
»الخيار  يشكل  اإلمــارات،  عليه  أْقَدَمت  الذي 
الوحيد  واألمل  األوسط،  الشرق  لدول  األمثل 
لتلك المنطقة، التي تهددها مخاطر، من قبيل 
وتدهور  االقتصادي  والركود  الديني  التعصب 

الوضع البيئي وغيرها«.
الخيار،  ذلــك  أن  إلــى  الصحيفة  وأشـــارت 
يتطلب أن تصبح شعوب المنطقة »أقل انشغاالً 
بالفرص  اهتماماً  وأكثر  القديمة،  بنزاعاتها 
على  طياته«،  في  لها  المستقبل  يحملها  التي 
وتضافر  المشترك،  والتعايش  التعاون  صعيد 
الجهود في المجاالت االقتصادية واالستثمارية 

والعلمية.
اإلماراتية  المعاهدة  شأن  من  »إن  وقالت: 
المنامة  بين  السالم  وإعــالن  اإلسرائيلية، 
القوى  بين  التحالف  ذلــك  جعل  أبيب،  وتــل 
الطابع  على  ُمــشــددة  ــوة«،  ق أكثر  المعتدلة 
هذه  فــي  عليه  ــِفــَق  اتُ ــذي  ال للسالم  الفريد 
مقارنة  واإلسرائيليين،  الــعــرب  بين  الــمــرة 
بين  قبل عقود،  إليه  التوصل  تم  الذي  بذاك 
جهة  من  وإسرائيل  جهة  من  واألردن  مصر 
أخرى. وأوضحت أن معاهدتي »كامب ديفيد« 
و»وادي عربة« مع مصر واألردن، »أُبِْرَمتا بناء 
القرب  وعوامل  استراتيجية  على ضرورات 
الثالث«، بخالف  الدول  بين  الجغرافي 
يتمثل  اللتيْن  األخيرتيْن  المعاهدتيْن 
أســـاســـهـــمـــا 

يجمع  الــــذي  ــرك«  ــشــت ــم ال »الـــطـــمـــوح  فـــي 
أطرافهما. 

المعاهدة  أن  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  ـــدت  وأك
العربي  العالم  تضع  اإلسرائيلية  اإلماراتية 
السير على  إما  اثنين،  أمام خيار من  بأسره، 
أن  أو  البشر،  في  واالستثمار  السالم  طريق 
وهو  القديمة،  ومراراته  لجروحه  نفسه  يدع 
ما يعّرضه لخطر أن يُبتلع من جانب 
والــدولــيــة  اإلقليمية  الــقــوى 
ثرواته  في  الطامعة 
ومــــــــــــوارده. 

جامعة  رفــض  أن  على  الصحيفة  وشـــددت 
على  األخــيــر  اجتماعها  فــي  العربية  الـــدول 
المعاهدة،  ضد  للتحريض  الوزاري  المستوى 
التي  القديمة،  المعادالت  صفحة  طي  يعني 
فرضت نفسها على الشرق األوسط ألكثر من 
للفلسطينيين حقوقهم،  تُِعد  ولم  سبعة عقود، 
واالستقرار  األمن  المنطقة  لشعوب  توفر  أو 

واالزدهار. 
وقـــالـــت: »إن ذلـــك يــشــكــل أخـــبـــاراً ســارة 
للفلسطينيين العاديين«، في ضوء أن المعاهدة 
إلى  أفضت  وإسرائيل  اإلمــارات  بين  األخيرة 
الدبلوماسي«،  الفشل  من  لـ»عقود  حد  وضع 
التي بلغت ذروتها مع الوساطات الفاشلة التي 
قامت بها إدارات أميركية سابقة، قبل أن 
السلطة،  ترامب  دونالد  الرئيس  يتولى 
ويـــشـــرع فـــي جــهــود الـــوســـاطـــة، الــتــي 
الدبلوماسية  االنفراجة  لحدوث  قادت 

الحالية.
تمثل  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  وبحسب 
الــمــعــاهــدة اإلمــاراتــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
تشهد  ال  منطقة  في  حقيقياً  »نجاحاً 
النجاحات،  هــذه  مــن  القليل  ســوى 
وانــتــصــاراً ال شــك فــيــه، خــالل عام 
من  ــحــدوداً  م عـــدداً  إال  يتضمن  ال 

وبــاء  ــى  إل إشـــارة  فــي  الــســعــيــدة«،  اللحظات 
العام  مطلع  منذ  العالم  يجتاح  الذي  كورونا 

الجاري. 
أن  المعاهدة  تثبت هذه  وعالوة على ذلك، 
السالم  تحقيق  األوســط،  الشرق  دول  بوسع 
عبر »االعتراف والشراكة ال العداء«، وأن من 
إلى  المنطقة  بُلدان  من  مزيد  انضمام  شأن 
المطاف،  نهاية  في  الظروف،  تهيئة  الركب، 

إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. 
وشددت الصحيفة األميركية على أن ما تم 
التوقيع عليه في البيت األبيض، يمثل »نصراً 
إلقامة  وبداية  حقيقياً،  وإنجازاً  دبلوماسياً 
عالقات طبيعية بين دول الشرق األوسط بال 
استثناء، ما يشيع االنسجام والتناغم في هذه 

المنطقة التي تسودها االضطرابات عادة«.
بــدا تغطية خاصة  مــا  إطــار  فــي  ـــرزت  وأب
و»اإلعالن«،  »المعاهدة«  توقيع  ليوم  كرستها 
كبير  كوشنر  جــاريــد  بها  أدلـــى  تصريحات 
»من  فيها:  قال  ترامب،  الرئيس  مستشاري 
معاهدتْي  بتوقيع  االحــتــفــال  يتم  أن  الــنــادر 

سالم في يوم واحد«، كما حدث أمس.
»نــيــويــورك  صحيفة  أكـــدت  جهتها،  ومــن 
بوست« ضرورة االحتفاء بالخطوات الحقيقية 
إحــالل  طريق  على  ُقِطَعت  التي  والــواســعــة 
األسابيع  األوسط، خالل  الشرق  في  السالم 
إلى  التوصل  عن  اإلعــالن  منذ  مضت  التي 
الثالث  في  اإلسرائيلية،  اإلماراتية  المعاهدة 

عشر من الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة: »إن هذا التطور دفع حتى 
أكثر المحللين المتشائمين، لإلقرار بأن هذا 
من  مزيد  أمام  الباب  يفتح  التاريخي  التطور 
جهود  في  بدورها،  للمشاركة  المنطقة  دول 
»قــّوض  حــدث  ما  أن  مؤكدة  الــســالم«،  صنع 
افتراضات بائدة وخاوية من أي معنى، طالما 
تسوية  طريق  على  قدماً  المضي  دون  حالت 

الفلسطينية«. القضية 
وشددت »نيويورك بوست« على أن من بين 
أهم ما نجم عن التوصل إلى معاهدة السالم، 
إثبات إمكانية »تجاوز الموقف الرافض الذي 
على  أوسطية  الشرق  القوى  من  كثير  دأب 
إلجهاض  الماضية  الــفــتــرة  طـــوال  ــخــاذه،  ات
صفحة  طي  طريق  على  جدية  تحركات  أي 
أثبتت  كما  المسلحة«.  والمواجهات  الحروب 
التي  الــتــهــديــدات،  هشاشة  المعاهدة  هــذه 
باعتزامها  المتشددة  األطــراف  تلك  تطلقها 
عرقلة المسيرة السلمية، باستخدام العنف. 

دبلوماسيين  خبراء  عن  الصحيفة  ونقلت 
تدفع  الحالية،  االنــفــراج  أجــواء  »إن  قولهم: 
لالعتقاد بأن الفلسطينيين أنفسهم قد يرون 
قريباً أنهم بحاجة لالنضمام لهذه المسيرة«، 
حتى وإن أبدى بعض قادتهم تحفظات علنية 

على ذلك في الوقت الحاضر.

نادر في الشرق األوسط

انتصار دبلوماسي

العالم العربي أمام خيارين 

إما السير على طريق 

السالم أو االستسالم للجروح 

القديمة

انضمام دول أخرى يهيئ 

الظروف إلقامة دولة 

فلسطينية قابلة للحياة

االفتراضات البائدة حالت دون 

تسوية القضية الفلسطينية



لكبيرة التونسي (أبوظبي)

التسامح يبني المجتمعات ويُرّسخ العالقات اإليجابية، ويزرع المحبة والتعاون في 
نفوس األفراد، ويطوي صفحة الماضي، ويفتح صفحة جديدة، وينبذ الكراهية، يؤلف 
بين القلوب ويرفع قدر صاحبه، كما أنه يقلل من وقوع المشكالت والفتن بين أفراد 
أنه يجعل من صاحبه  كثيرة وال يمكن حصرها، ال سيما  التسامح  ثمار  المجتمع.  
العفو، والمجتمع المتسامح  الكبيرة على  محط إعجاب من أفراد المجتمع لقدرته 

تنظر إليه بقية المجتمعات بإعجاب وتقدير.
وعن قيمة التسامح وقدرته على نبذ الخالفات، وخلق تواصل إيجابي بين الفرد 
ومحيطه وبين المجتمع الواحد وبقية المجتمعات، يُجمع علماء النفس االجتماع 
الفرد  يجعل  الكراهية  ونبذ  التسامح  أن  على  الذاتية،  التنمية  ومستشارو 
المتسامح يبني ويعمر وال يهدم، بحيث يكون متصالحاً مع نفسه ومحيطه، وهو 
ما ينعكس على المجتمع، كما أكدوا أن نبذ الكراهية جسر التواصل اإليجابي 

والسالم بين الشعوب.
يرى الدكتور محمد أبو العينين، أستاذ علم االجتماع بجامعة اإلمارات، 

األفراد  على  اإليجابي  المردود  ذات  االجتماعية  القيم  إحدى  التسامح  أن 
والمجتمعات، إذ يساعد على نبذ العنف والكراهية، ويُقرب بين الشعوب. 

القوميات  متعدد  ومتداخل  متشابك  عالم  في  اليوم  «نعيش  وأضـــاف: 
التسامح، فستستمر  قيم  عالمنا  تسد  لم  وما  واللغات،  واألديــان  والعرقيات 

وستصعب  القوميات،  بين  األهلية  والحروب  والمذهبية  العرقية  الصراعات 
ما  ولعلَّ  واالزدهــار،  والتقدم  التنمية  نحو  جهودهم  وتتبدد  الناس،  على  الحياة 

يساعد على انتشار قيم التسامح، هو التطور المادي واالقتصادي للمجتمعات».
المادي واالقتصادي،  باألمان  المجتمعات األولى  لم تشعر شعوب  «تاريخياً،  وأضاف: 

واالحترام  بالوطن  االفتخار  من  عاٍل  مستوى  على  وكانت  التقليدية،  بالقيم  تتمسك  فكانت 
الشديد للسلطة، وتتمتع بقدر ضئيل جداً من التسامح».

ومع التطور المادي ارتقت مستويات المعيشة لدى المجتمعات الصناعية المتقدمة، وحدث تحول في 
قيم تربية األبناء، والتحول من التأكيد على قيم العمل الشاق إلى التأكيد على قيم التسامح كقيم مهمة لكل 

طفل، وتميل المجتمعات التي تتمتع بدرجة عالية من قيم التعبير عن الذات إلى تكوين بيئة من الثقة والتسامح. 
وتشير نتائج بعض الدراسات، إلى أنه في الدول ذات الدخل المنخفض هناك 38 في المئة فقط لديهم توجه نحو 

التسامح، مقارنة بـ 80 في المئة في الدول ذات الدخل المرتفع، وهذه النتائج تثبت صحة الفرض القائل بأن المستويات 
العليا من األمان الوجودي تهيئ لمعايير االختيار الفردي.

والثقة والتسامح المتبادل يزدهران حينما يشعر الناس باألمان، كما تشير البحوث إلى عالقة ارتباط إيجابية بين التسامح 
االجتماعي،  والتسامح  الديمقراطي  والتحّول  االقتصادي  النمو  أدى  و2007،   1981 عامي  وبين  الحياة.  عن  والرضا  والسعادة 

إلى زيادة المدى الذي وصلت إليه معظم شعوب العالم في حرية االختيار لحياتهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وهو ما أدى إلى 
مستويات أعلى من السعادة والرضا عن الذات.

والتسامح االجتماعي يُوسع أيضاً مجموعة الخيارات المتاحة للناس، بما يزيد من سعادتهم، وبناًء عليه يرتبط التسامح مع اآلخر المختلف 
بالسعادة ارتباطاً وثيقاً، ليس فقط ألن الناس المتسامحين أكثر سعادة، ولكن ألن العيش في مجتمع متسامح يجعل الحياة أقل توتراً للجميع. 

يرى الدكتور شافع النيادي، 

مدرب التنمية البشرية 

والعالقات األسرية، دور األبوين 

في زرع قيمة التسامح في 

نفوس األبناء، لما لها من 

دور في بناء شخصية األبناء، 

مشيراً إلى أن هناك تسامحًا 

فطريًا يولد مع اإلنسان، 

بحيث نجد الشخص يغضب 

ثم يسامح، كما أنه مكتسب، 

فالتسامح أيضًا قيمة 

نكتسبها من خالل مجاهدة 

النفس وصحبة األخيار، واتباع 

ما حثت عليه األديان. 

وأوضح النيادي أن التسامح 

يتمثل في قبول العذر 

والمغفرة واإليمان باالختالف 

الفكري والثقافي، بحيث 

يكون اإلنسان متسامحًا من 

خالل الحوار الهادف العقالني، 

واحترام حرية اآلخرين ورحابة 

الصدر وإعطاء األولوية 

للمصلحة العامة، من خالل 

التعليم والتثقيف. 

وأكد النيادي، أن التسامح 

ليس ضعفًا، وإنما قيمة ال 

يملكها إال الشخص القوي 

الذي يتغلب على هواه، ويدل 

على أن الشخص المتسامح 

حكيم عقالني، ويستطيع أن 

يدير مشاعره بقوة وشجاعة، 

وعليه يجب أن نتقبل االختالف، 

وتحرير الفرد من أفكاره 

السلبية من الكره والبغض 

ليحل محلها الحب والمودة 

والتآلف.

ولفت إلى أن التسامح يحقق 

الطمأنينة والسعادة، ويجعل 

الشخص قادراً على العطاء، 

ليستثمر عقله في أمور 

عظيمة، بينما يبقى غير 

المتسامح حبيس التفكير 

في الماضي، والخصام 

حين يسود يمزق العالقات 

االجتماعية، وقيمة التسامح 

تمكن صاحبها من كسب 

قلوب اآلخرين، وهو ما يجعل 

الشخص اآلخر يتقبلك، بينما 

االنتقام يجعل صاحبه محط 

كره ومعزوالً عن اآلخرين، 

وشخصية منبوذة ال يحب أحداً 

التعامل معها، فالمجتمع 

المتسامح متماسك 

وقوي ومحبوب وإيجابي، 

والمجتمعات األخرى ترى فيه 

القوة والحكمة.

التسامح 

حكمـــة

نبذ العنف 

والكراهية طريق 

العالم إلى النمو 

واالزدهار

بين السعادة والرضا

 عن الحياة

عالقة إيجابية

ح 
سام

في نفوس األبناءعلى اآلباء غرس قيمة الت

الحريـــــة 

الحقيقية

جســـر بيـــن الشعـــوب

استشارية  أفــادت 
ومعالجة  النفس  علم 
األمـــــــراض الــنــفــســيــة 
بــمــســتــشــفــى الــخــلــيــج 
التخصصي، دولي حبال: 
ــح لــعــاش  ــســام ــت ـــــوال ال «ل
مستمر،  عــداء  في  الجميع 
الــتــســامــح  أن  مـــوضـــحـــة 
الــفــرد  تجعل  ســامــيــة  قيمة 
ومجتمعه،  نفسه  مع  متصالحاً 
الشعوب  عالقات  على  وتنعكس 
وتربط  بينها  فيما  والمجتمعات، 

جسور التواصل اإليجابي».
وأضافت: «نسامح أحياناً دون أن 
يقدم  أن  ودون  ذلك،  أحد  منا  يطلب 
لنا من أخطأ بحقنا اعتذاراً، فالجميع 

يخطئ، والجميع بحاجة للتسامح». 
الشر  مــن  التخلص  «علينا  وتــابــعــت: 
في  الــرغــبــة  عــن  نتخلى  وأن  والــغــضــب، 
االنــتــقــام وفــي إيـــذاء اآلخــريــن، ألن هذه 
األحــاســيــس تــعــمــي بــصــائــرنــا، فــكــل من 
ومارتن  غاندي  والمهاتما  مانديال  نيلسون 
أثناء  للتسامح  طريقهم  وجــدوا  كينج  لوثر 
تعرضهم للمحن، وتمكنوا من تحويل مشاعر 
الغضب واأللم والرغبة في الثأر إلى عوامل 
إيجابية، وهذا ال يعني تغاضيهم أو نسيانهم 
ولكنهم  شعوبهم،  عاشتها  الــتــي  للمآسي 
استطاعوا أن يكتشفوا بأن عدم الصفح هو 

كبقائهم داخل السجن».
ــســجــن الــحــقــيــقــي في  ـــت: «ال ـــال وق
بالغضب،  تمتلئ  عندما  عقولنا 
للحرية  الوحيدة  والطريقة 
بالتحرر  هو  الحقيقية 
المشاعر  هــذه  من 

المدمرة».

القاهرة (االتحاد)

واألمن  السالم  دعم  في  الواضح  اإلماراتي  الدور  على  ودبلوماسيون  خبراء  أكد 
واالستقرار في كثير من الدول، مشددين على أن الدبلوماسية النشطة والهادئة، التي 
النزاعات  السياسية في مسارح  للتسويات  تنتهجها دولة اإلمارات أصبحت مرساة 

اإلقليمية المختلفة، وداعمة لتحقيق النمو االقتصادي فيها. 
ونجحت اإلمارات، على مدار الفترة الماضية، في دعم عمليات السالم في دول 
عدة، عبر مشاركتها الفعالة في توقيع اتفاق السالم في السودان بين األطراف 
المتنازعة، والوساطة في اتفاق السالم بين دولتي إريتريا وإثيوبيا، بعد عقود 

طويلة من النزاع. 
المصري  الخارجية  وزير  مساعد  الحفني،  علي  السفير  وقال 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
والدولية، موضحاً أن الدبلوماسية اإلماراتية تتسم بالحكمة والنشاط، 
اتفاق السالم بين األطراف  نتائجه بوضوح في توقيع  وهو ما ظهرت 

المختلفة في السودان». 
في  الوساطة  إلى  امتد  أيضاً  دورهــا  أن  لـ«االتحاد»،  وأوضــح 
السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 
الفتاً  اإلمـــارات،  قبل  كثيرين  على  حله  استعصى  وصــراع 
لألزمات  السياسية  التسويات  نشر  في  تسعى  أنها  إلى 
في العالم، سواء كان بشكل مباشر، أو التنسيق مع 

أطراف إقليمية أخرى. 
أن هــذا من منطلق  إلــى  الحفني  وأشــار 
مبدأ  إرســـاء  على  ــــارات  اإلم حــرص 
الصراعات سياسياً، ودعم  حل 
االســتــقــرار واألمـــن في 
مختلف الدول 

تنعكس  اقتصادية  وتحقيق طفرات  النمو  في سبيل  وتركيزها  نزاعات،  تشهد  التي 
النزاعات،  بفعل  األمرين  يعانون  الذين  للمواطنين،  المعيشية  األوضاع  على  إيجاباً 

سواء كانت دولية أو قبلية، أو بفعل التنظيمات اإلرهابية مثل «داعش». 
حيث  األوســط،  الشرق  منطقة  على  اإلماراتية  الدبلوماسية  الجهود  تقتصر  ولم 
أزمة  خلفية  على  وباكستان،  الهند  بين  التوتر  لتهدئة  المبادرات  من  كثيراً  طرحت 
إقليم كشمير المتنازع عليه، في ما أكد خبراء وجود تعاون وثيق مع الدول في شتى 

المجاالت، وهو ما يعزز قوة الوساطة اإلماراتية.
الدولية:«إن  العالقات  في  السودانية  الباحثة  إبراهيم،  إسماعيل  أسمهان  وقالت 
مالية وغذائية  السودان، وقدمت مساعدات  السالم في  اإلمارات عملت على دعم 
وإنسانية»، مشددة على أنها وعدت أيضاً بدعم السودان مالياً وسياسياً، خالل الفترة 

المقبلة، للمساعدة في استقراره وتحقيق التنمية االقتصادية. 
وأوضحت لـ«االتحاد»، أن لإلمارات دوراً قوياً داعماً للسودان في مؤتمرات أصدقاء 
السودان، التي انعقدت في عدة دول لمساعدة السودان وفك عزلته العالمية، خصوصاً 
أنه يمر بمنعطف خطير وتدهور اقتصادي غير مسبوق، ما بين تدهور عملة وطنية، 
وتضخم جامح، ونسبة بطالة عالية، وضعف االستثمارات الخارجية، وديون خارجية 

ال تقل عن 60 مليار دوالر.
إلى أن اإلمــارات داعم أساسي في هذه  الدولية،  العالقات  الباحثة في  وأشارت 
كورونا،  لمكافحة  الطبية  المساعدات  من  الــســودان،  تاريخ  من  الحرجة  المرحلة 
اإلماراتية  السودانية  العالقات  أن  مؤكدة  الفيضانات،  من  اإلنسانية  اإلغاثة  إلى 

استراتيجية ومتميزة.
وشددت على أن الدعم اإلماراتي لم يتوقف على السودان، وإنما توسطت إلنهاء 
مشيرة  ألف شخص،   80 من  أكثر  راح ضحيته  والــذي  اإلريتري،  اإلثيوبي  الصراع 
إلى أن اإلمارات رعت مفاوضات لعام كامل بين الدولتين، كما شجعت على تحقيق 
السالم، بتقديم المساعدات االقتصادية، وهو ما ساعد استقرار الدولتين، واستقرار 

القارة األفريقية ككل. 
مواقفها  وأسهمت  الــوازن،  والدولي  اإلقليمي  أيضاً حضورها  اإلمــارات  وعززت   
السياسية الحكيمة ومبادراتها الدبلوماسية في دفع الجهود الدولية لمواجهة التطرف 

واإلرهاب، وحفظ األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.
أن  األسبق،  المصري  الخارجية  وزير  مساعد  الهريدي،  حسين  السفير  واعتبر 
والسالم  األمن  تعزيز  على  األخيرة  السنوات  خالل  عملت  اإلماراتية  الدبلوماسية 
واالستقرار في عدة دول، منها السودان وإثيوبيا وإريتريا، باإلضافة إلى المساعدات 
جنوب  في  واالقتصادية،  المالية  الحتياجاتها  مراعاة  أخــرى،  لــدول  تقدمها  التي 

السودان وسوريا وليبيا. 
وشدد لـ«االتحاد»، على أن السياسية الخارجية اإلماراتية في اآلونة األخيرة دخلت 
مرحلة جديدة، عملت فيها على دعم جهود السالم والمشاركة الدولية فيما يحدث 

من أزمات وقضايا. 
وأوضح الدبلوماسي المصري أن الوساطة اإلماراتية في عمليات إحالل 

السالم، سواء في دول أفريقيا أو البلقان وأيضاً باكستان والهند، تأتي 
ضمن العالقات الثنائية القوية، وهدفها دعم األمن واالستقرار 

عن  بعيداً  السياسية،  التسويات  عبر  ــدول  ال هــذه  في 
الحروب والصراعات.

اإلمارات
مرساة التسويات السياسية في النزاعات اإلقليمية

«صواب» و«هداية»..

 رؤيــــة شاملــــــــــة لنبــــــــــذ الكراهيـــــة
أحمد شعبان (القاهرة)

تــمــتــلــك اإلمـــــــارات رؤيـــة 
فريدة وشاملة، على المستوى 
والدولي،  واإلقليمي  العربي 
الكراهية  خطاب  لمواجهة 
والتطرف والتشدد والتعصب 
والعنصرية والطائفية، وهي 
التي نجحت  الوحيدة  الدولة 
في مواجهة كل جماعات العنف 
حسبما  واإلرهــــاب،  والتطرف 
أفاد باحثون في شؤون الحركات 
المتطرفة ورجال دين في القاهرة، 
الفتين إلى أن جهود اإلمــارات في 

هـــذا الــمــضــمــار رســالــة 
وتأتي  سامية،  إنسانية 
انطالقاً من مبادئ وثيقة 

األخوة اإلنسانية.
وأكدوا لـ«االتحاد» أن قادة 

اإلمــارات يُبصرون أهمية 
خدمة اإلسالم والمجتمع 
الـــدولـــي بــإنــشــاء مــراكــز 
عالمية دراسية ُمعتمدة 
بمكافحة  معنية 

أنشأتها  التي  المراكز  هذه  وأن  وعالمياً،  محلياً  واإلرهــاب  التطرف 
اإلمارات مثل «هداية» و«صواب»، تسهم في نشر السالم المجتمعي، 
وتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، وتساعد على 
والجنوح  التكفير  ومــداواة  والتطرف،  والتشدد  للغلو  معالجات  طرح 
للعنف الفكري والمسلح. ومنذ تأسيس دولة اإلمارات على يد المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهللا ثراه»، وهي تحرص على 

دعم اإلسالم المعتدل، ومواجهة التفسيرات المتطرفة، وتقود 
االجتماعي،  االندماج  تعزيز  إلى  تهدف  جهوداً  الدولة 

ومكافحة أسباب التطرف، ونبذ الرسائل الهّدامة.

تعزيز السلم
ساهمت اإلمارات بشكل كبير في إطالق 
اإلرهـــاب  بمكافحة  معنية  دولــيــة  مــراكــز 
والتطرف، ففي شهر ديسمبر عام 2012، تم 
إطالق المركز الدولي للتميز في مكافحة 
التطرف العنيف «هداية»، خالل المنتدى 
العالمي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في 

أبوظبي. ويقدم المركز أبحاًثا عالية الجودة 
وتصورات قائمة على األدلة، ويعمل بمثابة مركز 

للتفكير والعمل.
ويعتبر المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه 

بناء  على  يعمل  التطرف، حيث  ينبذ  والــذي  الدولة، 
الشراكات مع مؤسسات عالمية تعمل في مجال مكافحة التطرف 
العنيف، ويركز على مجاالت مهمة مثل: الدبلوماسية الرياضية 
والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ 

في السجون، ودعم ضحايا اإلرهاب.الــراديــكــالــيــة 
إطـــالق مركز  تــم   ،2015 وفــي عــام 
مبادرة  وهــو  أبوظبي،  في  «صـــواب» 

مــشــتــركــة بــيــن اإلمــــارات 
المتحدة  والــــواليــــات 
ويهدف  األميركية، 
إلــــى الــتــصــدي 

يهدف  كما  اإلنترنت،  على  اإلرهابيين  ورسائل  المتطرفين،  لدعاية 
إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف واإلرهاب، 
اإلقليمية  الروايات  لتعزيز  االجتماعي  التواصل  منصات  ويستخدم 
والتصدي  «داعــش»،  تنظيم  االعتدال ضد  أصوات  ودعم  الموثوقة، 
لمزاعم المتطرفين الزائفة، كما يقدم رؤية بديلة وإيجابية تؤكد القيم 

األصيلة لإلسالم وتنوعه.
المجتمعات  في  السلم  «تعزيز  منتدى  أبوظبي  وتستضيف 
المسلمة» بشكل سنوي، والذي يعتبر من أهم المنتديات 
في العالم اإلسالمي. ويناقش المنتدى اإلشكاليات 
والقضايا اإلنسانية المحدقة باإلنسان في عالم 
اليوم، والتي نجمت عن الصراعات الفكرية 
والطائفية في المجتمعات المسلمة، بسبب 
ويحتضنه  يعينه  بمن  طرف  كل  استقواء 

على حساب مصلحة األمة.

منهج راسخ
كريمة  محمود  أحمد  الدكتور  أكــد 
الشريعة بجامعة األزهــر، أهمية  أستاذ 
في  اإلمـــارات  بها  تقوم  التي  المبادرات 
نشر قيم األخوة اإلنسانية ومكافحة التطرف، 
مــؤكــداً أن هــذا منهج اإلمـــارات الــراســخ منذ 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
«طيب اهللا ثراه»، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. 
وأكد أستاذ الشريعة اإلسالمية لـ«االتحاد» أن قادة اإلمارات يُبصرون 
بمكافحة  معنية  ُمعتمدة  دولية  مراكز  بإنشاء  اإلســالم  أهمية خدمة 
التطرف واإلرهاب، الفتاً إلى تقدير دولة اإلمارات لدور األزهر الشريف، 

باعتباره منارة للفكر الوسطي لإلسالم.
وأشار إلى المراكز الموجودة في اإلمــارات باإلضافة إلى «منتدى 
تعزيز السلم في المجتمعات غير المسلمة»، تنطلق من جوهر اإلسالم 
الذي أكد عليه القرآن في قوله تعالى في سورة النحل: «ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن».

شعب محب للسالم
وبدوره ثمن القس بوال فؤاد رياض كاهن كنيسة مارجرجس 
المطرية بالقاهرة، المبادرات اإلنسانية التي تُطلقها اإلمارات 
والمعنية بنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف واإلرهاب، 
بين  السلمي  التعايش  إلــى  تــؤدي  مــبــادرات  أنها  مــؤكــداً 

الشعوب على اختالف أعراقهم ودياناتهم.
أن  إلــى  لـــ«االتــحــاد»  فــي تصريحات  ريــاض  ولفت 
المبادرات التي تُطلقها اإلمارات نبراس ومنارة ومثال 
رائع نتمنى أن تأخذ حذوه كل دول العالم، حتى يعم 
السالم العالم وينبذ الجميع الكراهية ويتصدوا للشقاق 

والنزاعات والحروب.

 دبلوماسيــة

 هادئـــــــــــــــــة

أكد منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة واإلرهاب الدولي، أن 

اإلمارات الدولة الوحيدة على المستوى العربي واإلقليمي والدولي التي تمتلك 

رؤية عامة لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتشدد والتعصب والعنصرية 

والطائفية، وهي الدولة الوحيدة التي نجحت في مواجهة كل جماعات العنف 

والتطرف. وأوضح أديب لـ«االتحاد»، أن نجاح اإلمارات في المواجهة على المستوى الفكري 

كان من خالل التعليم والثقافة واإلعالم، ونشر الخطاب الديني المعتدل، إضافة إلى تفرد 

اإلمارات في تعزيز قيم السالم والتسامح والتعايش وقبول اآلخر.

الثقافة واإلعالم

 إنشاء مراكز 

دولية ُمعتمدة 

معنية بمكافحة 

التطرف واإلرهاب

 تقدير لدور األزهر 

الشريف باعتباره منارة 

للفكر الوسطي
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خبراء علم النفس 
واالجتماع:

محمد أبو العينين 

دولي الحبال شافع النيادي

النزاعات  السياسية في مسارح  للتسويات  تنتهجها دولة اإلمارات أصبحت مرساة 
اإلقليمية المختلفة، وداعمة لتحقيق النمو االقتصادي فيها. 

ونجحت اإلمارات، على مدار الفترة الماضية، في دعم عمليات السالم في دول 
عدة، عبر مشاركتها الفعالة في توقيع اتفاق السالم في السودان بين األطراف 
المتنازعة، والوساطة في اتفاق السالم بين دولتي إريتريا وإثيوبيا، بعد عقود 

طويلة من النزاع. 
المصري  الخارجية  وزير  مساعد  الحفني،  علي  السفير  وقال 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 

والدولية، موضحاً أن الدبلوماسية اإلماراتية تتسم بالحكمة والنشاط، 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
والدولية، موضحاً أن الدبلوماسية اإلماراتية تتسم بالحكمة والنشاط، 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 

اتفاق السالم بين األطراف  نتائجه بوضوح في توقيع  وهو ما ظهرت 
المختلفة في السودان». 

في  الوساطة  إلى  امتد  أيضاً  دورهــا  أن  لـ«االتحاد»،  وأوضــح 
المختلفة في السودان». 

في  الوساطة  إلى  امتد  أيضاً  دورهــا  أن  لـ«االتحاد»،  وأوضــح 
المختلفة في السودان». 

السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 
الفتاً  اإلمـــارات،  قبل  كثيرين  على  حله  استعصى  وصــراع 
السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 
الفتاً  اإلمـــارات،  قبل  كثيرين  على  حله  استعصى  وصــراع 
السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 

لألزمات  السياسية  التسويات  نشر  في  تسعى  أنها  إلى 
في العالم، سواء كان بشكل مباشر، أو التنسيق مع 

«صواب» و«هداية»..

 هادئـــــــــــــــــة

نجاحات فريدة
 في التصدي لإلرهاب



لكبيرة التونسي (أبوظبي)

التسامح يبني المجتمعات ويُرّسخ العالقات اإليجابية، ويزرع المحبة والتعاون في 
نفوس األفراد، ويطوي صفحة الماضي، ويفتح صفحة جديدة، وينبذ الكراهية، يؤلف 
بين القلوب ويرفع قدر صاحبه، كما أنه يقلل من وقوع المشكالت والفتن بين أفراد 
أنه يجعل من صاحبه  كثيرة وال يمكن حصرها، ال سيما  التسامح  ثمار  المجتمع.  
العفو، والمجتمع المتسامح  الكبيرة على  محط إعجاب من أفراد المجتمع لقدرته 

تنظر إليه بقية المجتمعات بإعجاب وتقدير.
وعن قيمة التسامح وقدرته على نبذ الخالفات، وخلق تواصل إيجابي بين الفرد 
ومحيطه وبين المجتمع الواحد وبقية المجتمعات، يُجمع علماء النفس االجتماع 
الفرد  يجعل  الكراهية  ونبذ  التسامح  أن  على  الذاتية،  التنمية  ومستشارو 
المتسامح يبني ويعمر وال يهدم، بحيث يكون متصالحاً مع نفسه ومحيطه، وهو 
ما ينعكس على المجتمع، كما أكدوا أن نبذ الكراهية جسر التواصل اإليجابي 

والسالم بين الشعوب.
يرى الدكتور محمد أبو العينين، أستاذ علم االجتماع بجامعة اإلمارات، 

األفراد  على  اإليجابي  المردود  ذات  االجتماعية  القيم  إحدى  التسامح  أن 
والمجتمعات، إذ يساعد على نبذ العنف والكراهية، ويُقرب بين الشعوب. 

القوميات  متعدد  ومتداخل  متشابك  عالم  في  اليوم  «نعيش  وأضـــاف: 
التسامح، فستستمر  قيم  عالمنا  تسد  لم  وما  واللغات،  واألديــان  والعرقيات 

وستصعب  القوميات،  بين  األهلية  والحروب  والمذهبية  العرقية  الصراعات 
ما  ولعلَّ  واالزدهــار،  والتقدم  التنمية  نحو  جهودهم  وتتبدد  الناس،  على  الحياة 

يساعد على انتشار قيم التسامح، هو التطور المادي واالقتصادي للمجتمعات».
المادي واالقتصادي،  باألمان  المجتمعات األولى  لم تشعر شعوب  «تاريخياً،  وأضاف: 

واالحترام  بالوطن  االفتخار  من  عاٍل  مستوى  على  وكانت  التقليدية،  بالقيم  تتمسك  فكانت 
الشديد للسلطة، وتتمتع بقدر ضئيل جداً من التسامح».

ومع التطور المادي ارتقت مستويات المعيشة لدى المجتمعات الصناعية المتقدمة، وحدث تحول في 
قيم تربية األبناء، والتحول من التأكيد على قيم العمل الشاق إلى التأكيد على قيم التسامح كقيم مهمة لكل 

طفل، وتميل المجتمعات التي تتمتع بدرجة عالية من قيم التعبير عن الذات إلى تكوين بيئة من الثقة والتسامح. 
وتشير نتائج بعض الدراسات، إلى أنه في الدول ذات الدخل المنخفض هناك 38 في المئة فقط لديهم توجه نحو 

التسامح، مقارنة بـ 80 في المئة في الدول ذات الدخل المرتفع، وهذه النتائج تثبت صحة الفرض القائل بأن المستويات 
العليا من األمان الوجودي تهيئ لمعايير االختيار الفردي.

والثقة والتسامح المتبادل يزدهران حينما يشعر الناس باألمان، كما تشير البحوث إلى عالقة ارتباط إيجابية بين التسامح 
االجتماعي،  والتسامح  الديمقراطي  والتحّول  االقتصادي  النمو  أدى  و2007،   1981 عامي  وبين  الحياة.  عن  والرضا  والسعادة 

إلى زيادة المدى الذي وصلت إليه معظم شعوب العالم في حرية االختيار لحياتهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وهو ما أدى إلى 
مستويات أعلى من السعادة والرضا عن الذات.

والتسامح االجتماعي يُوسع أيضاً مجموعة الخيارات المتاحة للناس، بما يزيد من سعادتهم، وبناًء عليه يرتبط التسامح مع اآلخر المختلف 
بالسعادة ارتباطاً وثيقاً، ليس فقط ألن الناس المتسامحين أكثر سعادة، ولكن ألن العيش في مجتمع متسامح يجعل الحياة أقل توتراً للجميع. 

يرى الدكتور شافع النيادي، 

مدرب التنمية البشرية 

والعالقات األسرية، دور األبوين 

في زرع قيمة التسامح في 

نفوس األبناء، لما لها من 

دور في بناء شخصية األبناء، 

مشيراً إلى أن هناك تسامحًا 

فطريًا يولد مع اإلنسان، 

بحيث نجد الشخص يغضب 

ثم يسامح، كما أنه مكتسب، 

فالتسامح أيضًا قيمة 

نكتسبها من خالل مجاهدة 

النفس وصحبة األخيار، واتباع 

ما حثت عليه األديان. 

وأوضح النيادي أن التسامح 

يتمثل في قبول العذر 

والمغفرة واإليمان باالختالف 

الفكري والثقافي، بحيث 

يكون اإلنسان متسامحًا من 

خالل الحوار الهادف العقالني، 

واحترام حرية اآلخرين ورحابة 

الصدر وإعطاء األولوية 

للمصلحة العامة، من خالل 

التعليم والتثقيف. 

وأكد النيادي، أن التسامح 

ليس ضعفًا، وإنما قيمة ال 

يملكها إال الشخص القوي 

الذي يتغلب على هواه، ويدل 

على أن الشخص المتسامح 

حكيم عقالني، ويستطيع أن 

يدير مشاعره بقوة وشجاعة، 

وعليه يجب أن نتقبل االختالف، 

وتحرير الفرد من أفكاره 

السلبية من الكره والبغض 

ليحل محلها الحب والمودة 

والتآلف.

ولفت إلى أن التسامح يحقق 

الطمأنينة والسعادة، ويجعل 

الشخص قادراً على العطاء، 

ليستثمر عقله في أمور 

عظيمة، بينما يبقى غير 

المتسامح حبيس التفكير 

في الماضي، والخصام 

حين يسود يمزق العالقات 

االجتماعية، وقيمة التسامح 

تمكن صاحبها من كسب 

قلوب اآلخرين، وهو ما يجعل 

الشخص اآلخر يتقبلك، بينما 

االنتقام يجعل صاحبه محط 

كره ومعزوالً عن اآلخرين، 

وشخصية منبوذة ال يحب أحداً 

التعامل معها، فالمجتمع 

المتسامح متماسك 

وقوي ومحبوب وإيجابي، 

والمجتمعات األخرى ترى فيه 

القوة والحكمة.

التسامح 

حكمـــة

نبذ العنف 

والكراهية طريق 

العالم إلى النمو 

واالزدهار

بين السعادة والرضا

 عن الحياة

عالقة إيجابية

ح 
سام

في نفوس األبناءعلى اآلباء غرس قيمة الت

الحريـــــة 

الحقيقية

جســـر بيـــن الشعـــوب

استشارية  أفــادت 
ومعالجة  النفس  علم 
األمـــــــراض الــنــفــســيــة 
بــمــســتــشــفــى الــخــلــيــج 
التخصصي، دولي حبال: 
ــح لــعــاش  ــســام ــت ـــــوال ال «ل
مستمر،  عــداء  في  الجميع 
الــتــســامــح  أن  مـــوضـــحـــة 
الــفــرد  تجعل  ســامــيــة  قيمة 
ومجتمعه،  نفسه  مع  متصالحاً 
الشعوب  عالقات  على  وتنعكس 
وتربط  بينها  فيما  والمجتمعات، 

جسور التواصل اإليجابي».
وأضافت: «نسامح أحياناً دون أن 
يقدم  أن  ودون  ذلك،  أحد  منا  يطلب 
لنا من أخطأ بحقنا اعتذاراً، فالجميع 

يخطئ، والجميع بحاجة للتسامح». 
الشر  مــن  التخلص  «علينا  وتــابــعــت: 
في  الــرغــبــة  عــن  نتخلى  وأن  والــغــضــب، 
االنــتــقــام وفــي إيـــذاء اآلخــريــن، ألن هذه 
األحــاســيــس تــعــمــي بــصــائــرنــا، فــكــل من 
ومارتن  غاندي  والمهاتما  مانديال  نيلسون 
أثناء  للتسامح  طريقهم  وجــدوا  كينج  لوثر 
تعرضهم للمحن، وتمكنوا من تحويل مشاعر 
الغضب واأللم والرغبة في الثأر إلى عوامل 
إيجابية، وهذا ال يعني تغاضيهم أو نسيانهم 
ولكنهم  شعوبهم،  عاشتها  الــتــي  للمآسي 
استطاعوا أن يكتشفوا بأن عدم الصفح هو 

كبقائهم داخل السجن».
ــســجــن الــحــقــيــقــي في  ـــت: «ال ـــال وق
بالغضب،  تمتلئ  عندما  عقولنا 
للحرية  الوحيدة  والطريقة 
بالتحرر  هو  الحقيقية 
المشاعر  هــذه  من 

المدمرة».

القاهرة (االتحاد)

واألمن  السالم  دعم  في  الواضح  اإلماراتي  الدور  على  ودبلوماسيون  خبراء  أكد 
واالستقرار في كثير من الدول، مشددين على أن الدبلوماسية النشطة والهادئة، التي 
النزاعات  السياسية في مسارح  للتسويات  تنتهجها دولة اإلمارات أصبحت مرساة 

اإلقليمية المختلفة، وداعمة لتحقيق النمو االقتصادي فيها. 
ونجحت اإلمارات، على مدار الفترة الماضية، في دعم عمليات السالم في دول 
عدة، عبر مشاركتها الفعالة في توقيع اتفاق السالم في السودان بين األطراف 
المتنازعة، والوساطة في اتفاق السالم بين دولتي إريتريا وإثيوبيا، بعد عقود 

طويلة من النزاع. 
المصري  الخارجية  وزير  مساعد  الحفني،  علي  السفير  وقال 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
والدولية، موضحاً أن الدبلوماسية اإلماراتية تتسم بالحكمة والنشاط، 
اتفاق السالم بين األطراف  نتائجه بوضوح في توقيع  وهو ما ظهرت 

المختلفة في السودان». 
في  الوساطة  إلى  امتد  أيضاً  دورهــا  أن  لـ«االتحاد»،  وأوضــح 
السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 
الفتاً  اإلمـــارات،  قبل  كثيرين  على  حله  استعصى  وصــراع 
لألزمات  السياسية  التسويات  نشر  في  تسعى  أنها  إلى 
في العالم، سواء كان بشكل مباشر، أو التنسيق مع 

أطراف إقليمية أخرى. 
أن هــذا من منطلق  إلــى  الحفني  وأشــار 
مبدأ  إرســـاء  على  ــــارات  اإلم حــرص 
الصراعات سياسياً، ودعم  حل 
االســتــقــرار واألمـــن في 
مختلف الدول 

تنعكس  اقتصادية  وتحقيق طفرات  النمو  في سبيل  وتركيزها  نزاعات،  تشهد  التي 
النزاعات،  بفعل  األمرين  يعانون  الذين  للمواطنين،  المعيشية  األوضاع  على  إيجاباً 

سواء كانت دولية أو قبلية، أو بفعل التنظيمات اإلرهابية مثل «داعش». 
حيث  األوســط،  الشرق  منطقة  على  اإلماراتية  الدبلوماسية  الجهود  تقتصر  ولم 
أزمة  خلفية  على  وباكستان،  الهند  بين  التوتر  لتهدئة  المبادرات  من  كثيراً  طرحت 
إقليم كشمير المتنازع عليه، في ما أكد خبراء وجود تعاون وثيق مع الدول في شتى 

المجاالت، وهو ما يعزز قوة الوساطة اإلماراتية.
الدولية:«إن  العالقات  في  السودانية  الباحثة  إبراهيم،  إسماعيل  أسمهان  وقالت 
مالية وغذائية  السودان، وقدمت مساعدات  السالم في  اإلمارات عملت على دعم 
وإنسانية»، مشددة على أنها وعدت أيضاً بدعم السودان مالياً وسياسياً، خالل الفترة 

المقبلة، للمساعدة في استقراره وتحقيق التنمية االقتصادية. 
وأوضحت لـ«االتحاد»، أن لإلمارات دوراً قوياً داعماً للسودان في مؤتمرات أصدقاء 
السودان، التي انعقدت في عدة دول لمساعدة السودان وفك عزلته العالمية، خصوصاً 
أنه يمر بمنعطف خطير وتدهور اقتصادي غير مسبوق، ما بين تدهور عملة وطنية، 
وتضخم جامح، ونسبة بطالة عالية، وضعف االستثمارات الخارجية، وديون خارجية 

ال تقل عن 60 مليار دوالر.
إلى أن اإلمــارات داعم أساسي في هذه  الدولية،  العالقات  الباحثة في  وأشارت 
كورونا،  لمكافحة  الطبية  المساعدات  من  الــســودان،  تاريخ  من  الحرجة  المرحلة 
اإلماراتية  السودانية  العالقات  أن  مؤكدة  الفيضانات،  من  اإلنسانية  اإلغاثة  إلى 

استراتيجية ومتميزة.
وشددت على أن الدعم اإلماراتي لم يتوقف على السودان، وإنما توسطت إلنهاء 
مشيرة  ألف شخص،   80 من  أكثر  راح ضحيته  والــذي  اإلريتري،  اإلثيوبي  الصراع 
إلى أن اإلمارات رعت مفاوضات لعام كامل بين الدولتين، كما شجعت على تحقيق 
السالم، بتقديم المساعدات االقتصادية، وهو ما ساعد استقرار الدولتين، واستقرار 

القارة األفريقية ككل. 
مواقفها  وأسهمت  الــوازن،  والدولي  اإلقليمي  أيضاً حضورها  اإلمــارات  وعززت   
السياسية الحكيمة ومبادراتها الدبلوماسية في دفع الجهود الدولية لمواجهة التطرف 

واإلرهاب، وحفظ األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.
أن  األسبق،  المصري  الخارجية  وزير  مساعد  الهريدي،  حسين  السفير  واعتبر 
والسالم  األمن  تعزيز  على  األخيرة  السنوات  خالل  عملت  اإلماراتية  الدبلوماسية 
واالستقرار في عدة دول، منها السودان وإثيوبيا وإريتريا، باإلضافة إلى المساعدات 
جنوب  في  واالقتصادية،  المالية  الحتياجاتها  مراعاة  أخــرى،  لــدول  تقدمها  التي 

السودان وسوريا وليبيا. 
وشدد لـ«االتحاد»، على أن السياسية الخارجية اإلماراتية في اآلونة األخيرة دخلت 
مرحلة جديدة، عملت فيها على دعم جهود السالم والمشاركة الدولية فيما يحدث 

من أزمات وقضايا. 
وأوضح الدبلوماسي المصري أن الوساطة اإلماراتية في عمليات إحالل 

السالم، سواء في دول أفريقيا أو البلقان وأيضاً باكستان والهند، تأتي 
ضمن العالقات الثنائية القوية، وهدفها دعم األمن واالستقرار 

عن  بعيداً  السياسية،  التسويات  عبر  ــدول  ال هــذه  في 
الحروب والصراعات.

اإلمارات
مرساة التسويات السياسية في النزاعات اإلقليمية

«صواب» و«هداية»..

 رؤيــــة شاملــــــــــة لنبــــــــــذ الكراهيـــــة
أحمد شعبان (القاهرة)

تــمــتــلــك اإلمـــــــارات رؤيـــة 
فريدة وشاملة، على المستوى 
والدولي،  واإلقليمي  العربي 
الكراهية  خطاب  لمواجهة 
والتطرف والتشدد والتعصب 
والعنصرية والطائفية، وهي 
التي نجحت  الوحيدة  الدولة 
في مواجهة كل جماعات العنف 
حسبما  واإلرهــــاب،  والتطرف 
أفاد باحثون في شؤون الحركات 
المتطرفة ورجال دين في القاهرة، 
الفتين إلى أن جهود اإلمــارات في 

هـــذا الــمــضــمــار رســالــة 
وتأتي  سامية،  إنسانية 
انطالقاً من مبادئ وثيقة 

األخوة اإلنسانية.
وأكدوا لـ«االتحاد» أن قادة 

اإلمــارات يُبصرون أهمية 
خدمة اإلسالم والمجتمع 
الـــدولـــي بــإنــشــاء مــراكــز 
عالمية دراسية ُمعتمدة 
بمكافحة  معنية 

أنشأتها  التي  المراكز  هذه  وأن  وعالمياً،  محلياً  واإلرهــاب  التطرف 
اإلمارات مثل «هداية» و«صواب»، تسهم في نشر السالم المجتمعي، 
وتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، وتساعد على 
والجنوح  التكفير  ومــداواة  والتطرف،  والتشدد  للغلو  معالجات  طرح 
للعنف الفكري والمسلح. ومنذ تأسيس دولة اإلمارات على يد المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهللا ثراه»، وهي تحرص على 

دعم اإلسالم المعتدل، ومواجهة التفسيرات المتطرفة، وتقود 
االجتماعي،  االندماج  تعزيز  إلى  تهدف  جهوداً  الدولة 

ومكافحة أسباب التطرف، ونبذ الرسائل الهّدامة.

تعزيز السلم
ساهمت اإلمارات بشكل كبير في إطالق 
اإلرهـــاب  بمكافحة  معنية  دولــيــة  مــراكــز 
والتطرف، ففي شهر ديسمبر عام 2012، تم 
إطالق المركز الدولي للتميز في مكافحة 
التطرف العنيف «هداية»، خالل المنتدى 
العالمي لمكافحة اإلرهاب الذي عقد في 

أبوظبي. ويقدم المركز أبحاًثا عالية الجودة 
وتصورات قائمة على األدلة، ويعمل بمثابة مركز 

للتفكير والعمل.
ويعتبر المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه 

بناء  على  يعمل  التطرف، حيث  ينبذ  والــذي  الدولة، 
الشراكات مع مؤسسات عالمية تعمل في مجال مكافحة التطرف 
العنيف، ويركز على مجاالت مهمة مثل: الدبلوماسية الرياضية 
والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ 

في السجون، ودعم ضحايا اإلرهاب.الــراديــكــالــيــة 
إطـــالق مركز  تــم   ،2015 وفــي عــام 
مبادرة  وهــو  أبوظبي،  في  «صـــواب» 

مــشــتــركــة بــيــن اإلمــــارات 
المتحدة  والــــواليــــات 
ويهدف  األميركية، 
إلــــى الــتــصــدي 

يهدف  كما  اإلنترنت،  على  اإلرهابيين  ورسائل  المتطرفين،  لدعاية 
إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف واإلرهاب، 
اإلقليمية  الروايات  لتعزيز  االجتماعي  التواصل  منصات  ويستخدم 
والتصدي  «داعــش»،  تنظيم  االعتدال ضد  أصوات  ودعم  الموثوقة، 
لمزاعم المتطرفين الزائفة، كما يقدم رؤية بديلة وإيجابية تؤكد القيم 

األصيلة لإلسالم وتنوعه.
المجتمعات  في  السلم  «تعزيز  منتدى  أبوظبي  وتستضيف 
المسلمة» بشكل سنوي، والذي يعتبر من أهم المنتديات 
في العالم اإلسالمي. ويناقش المنتدى اإلشكاليات 
والقضايا اإلنسانية المحدقة باإلنسان في عالم 
اليوم، والتي نجمت عن الصراعات الفكرية 
والطائفية في المجتمعات المسلمة، بسبب 
ويحتضنه  يعينه  بمن  طرف  كل  استقواء 

على حساب مصلحة األمة.

منهج راسخ
كريمة  محمود  أحمد  الدكتور  أكــد 
الشريعة بجامعة األزهــر، أهمية  أستاذ 
في  اإلمـــارات  بها  تقوم  التي  المبادرات 
نشر قيم األخوة اإلنسانية ومكافحة التطرف، 
مــؤكــداً أن هــذا منهج اإلمـــارات الــراســخ منذ 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
«طيب اهللا ثراه»، ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهللا»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. 
وأكد أستاذ الشريعة اإلسالمية لـ«االتحاد» أن قادة اإلمارات يُبصرون 
بمكافحة  معنية  ُمعتمدة  دولية  مراكز  بإنشاء  اإلســالم  أهمية خدمة 
التطرف واإلرهاب، الفتاً إلى تقدير دولة اإلمارات لدور األزهر الشريف، 

باعتباره منارة للفكر الوسطي لإلسالم.
وأشار إلى المراكز الموجودة في اإلمــارات باإلضافة إلى «منتدى 
تعزيز السلم في المجتمعات غير المسلمة»، تنطلق من جوهر اإلسالم 
الذي أكد عليه القرآن في قوله تعالى في سورة النحل: «ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن».

شعب محب للسالم
وبدوره ثمن القس بوال فؤاد رياض كاهن كنيسة مارجرجس 
المطرية بالقاهرة، المبادرات اإلنسانية التي تُطلقها اإلمارات 
والمعنية بنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف واإلرهاب، 
بين  السلمي  التعايش  إلــى  تــؤدي  مــبــادرات  أنها  مــؤكــداً 

الشعوب على اختالف أعراقهم ودياناتهم.
أن  إلــى  لـــ«االتــحــاد»  فــي تصريحات  ريــاض  ولفت 
المبادرات التي تُطلقها اإلمارات نبراس ومنارة ومثال 
رائع نتمنى أن تأخذ حذوه كل دول العالم، حتى يعم 
السالم العالم وينبذ الجميع الكراهية ويتصدوا للشقاق 

والنزاعات والحروب.

 دبلوماسيــة

 هادئـــــــــــــــــة

أكد منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة واإلرهاب الدولي، أن 

اإلمارات الدولة الوحيدة على المستوى العربي واإلقليمي والدولي التي تمتلك 

رؤية عامة لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتشدد والتعصب والعنصرية 

والطائفية، وهي الدولة الوحيدة التي نجحت في مواجهة كل جماعات العنف 

والتطرف. وأوضح أديب لـ«االتحاد»، أن نجاح اإلمارات في المواجهة على المستوى الفكري 

كان من خالل التعليم والثقافة واإلعالم، ونشر الخطاب الديني المعتدل، إضافة إلى تفرد 

اإلمارات في تعزيز قيم السالم والتسامح والتعايش وقبول اآلخر.

الثقافة واإلعالم

 إنشاء مراكز 

دولية ُمعتمدة 

معنية بمكافحة 

التطرف واإلرهاب

 تقدير لدور األزهر 

الشريف باعتباره منارة 

للفكر الوسطي
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خبراء علم النفس 
واالجتماع:

محمد أبو العينين 

دولي الحبال شافع النيادي

النزاعات  السياسية في مسارح  للتسويات  تنتهجها دولة اإلمارات أصبحت مرساة 
اإلقليمية المختلفة، وداعمة لتحقيق النمو االقتصادي فيها. 

ونجحت اإلمارات، على مدار الفترة الماضية، في دعم عمليات السالم في دول 
عدة، عبر مشاركتها الفعالة في توقيع اتفاق السالم في السودان بين األطراف 
المتنازعة، والوساطة في اتفاق السالم بين دولتي إريتريا وإثيوبيا، بعد عقود 

طويلة من النزاع. 
المصري  الخارجية  وزير  مساعد  الحفني،  علي  السفير  وقال 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
الخارجية  السياسة  أن  المالحظ  «من  اإلفريقية:  للشؤون  األسبق 

والدولية، موضحاً أن الدبلوماسية اإلماراتية تتسم بالحكمة والنشاط، 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 
والدولية، موضحاً أن الدبلوماسية اإلماراتية تتسم بالحكمة والنشاط، 
لدولة اإلمارات أصبحت أكثر عمقاً وانخراطاً في القضايا اإلقليمية 

اتفاق السالم بين األطراف  نتائجه بوضوح في توقيع  وهو ما ظهرت 
المختلفة في السودان». 

في  الوساطة  إلى  امتد  أيضاً  دورهــا  أن  لـ«االتحاد»،  وأوضــح 
المختلفة في السودان». 

في  الوساطة  إلى  امتد  أيضاً  دورهــا  أن  لـ«االتحاد»،  وأوضــح 
المختلفة في السودان». 

السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 
الفتاً  اإلمـــارات،  قبل  كثيرين  على  حله  استعصى  وصــراع 
السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 
الفتاً  اإلمـــارات،  قبل  كثيرين  على  حله  استعصى  وصــراع 
السالم بين دولتي إثيوبيا وإريتريا، بعد عقود طويلة من العداء 

لألزمات  السياسية  التسويات  نشر  في  تسعى  أنها  إلى 
في العالم، سواء كان بشكل مباشر، أو التنسيق مع 

«صواب» و«هداية»..

 هادئـــــــــــــــــة

نجاحات فريدة
 في التصدي لإلرهاب
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ذكر الدكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية في جامعة الشارقة، أن أبشع الحروب 

الدامية وقعت في العصر الحديث، وبينها أحداث الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى 1945، حيث 

قامت الواليات المتحدة األميركية بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان في 1945، وهو ما 

أدى إلى الفتك بنحو 200 ألف إنسان في لحظات.  وذكر أنه رغم بشاعة ما حدث، تصالحت الواليات المتحدة 

واليابان، وقامت عالقات دبلوماسية بينهما، وتبادال السفراء مع بناء عالقات تجارية قوية.. 

وأوضح إدريس أن العبرة التي يقدمها التاريخ في شؤون الصراعات بين الشعوب، تتمثل في 

أن السالم، هو األساس في العالقات الدولية، في حين أن الحرب هي االستثناء. وقال: »بناء 

على هذه الحقيقة، فإنه في مقدورنا إحصاء فترات الحروب، غير أننا ال نتمكن من 

إحصاء مراحل السالم«. وبحسب مالحم التاريخ، فإنه من المهم جداً تعميق ثقافة 

السالم والتسامح، وإعطاء الحقوق ألصحابها، ووقف سفك الدماء على 

المستوى الدولي، كي تتفرغ شعوب العالم لمواجهة األعداء الحقيقيين للبشرية، 

وهم الفقر والجهل والمرض والتعصب والفساد.  وقال: »فلنجعل السالم قائدنا، ألن 

الله تعالى اسمه السالم«، الفتًا إلى أن الدول المتناحرة تمكنت من عقد المصالحات 

الحقًا، واتجهت نحو السالم بناء على أسس متينة لفتح صفحات جديدة.  وعّدد إدريس 

ثمرات السالم، موضحاً أنه يعزز العالقات المتبادلة على األصعدة الثقافية واالقتصادية كافة، 

ويؤدي إلى وقف كل الحمالت اإلعالمية ذات الطابع العدائي التي تؤثر سلبًا على الشعوب، إلى 

جانب القيام بمشاريع مشتركة على نحو يعود بالخير على الجميع. ولفت إلى أن السالم البد أن ينعكس أيضًا على 

مناهج التعليم، حتى تخرج أجيال جديدة تؤمن بالتسامح والتعايش مع اآلخر.

صفحات سالم
شهدت العصور الوسطى صراعات وحروبًا طويلة، أبرزها الحروب الصليبية، المتمثلة في الحمالت 

العسكرية التي شنها الغرب األوروبي على بالد الشام ومصر وتونس في أواخر القرن الحادي عشر 

الميالدي، واستمرت حتى أواخر القرن الثالث عشر الميالدي. ويكشف الدكتور محمد مؤنس عوض أستاذ 

التاريخ في كلية اآلداب بجامعة الشارقة، أن األهداف الحقيقية لتلك الحروب، لم تكن دينية، وإنما كانت 

اقتصادية، من أجل االستيالء على ثروات الشرق وطريق الحرير.

وأوضح عوض، أنه على رغم من دموية تلك الحروب، إال أنها انتهت بمفاوضات أدت إلى 

السالم.. وذكر أن من أبرز الدول التي اشتركت في هذه الحروب، فرنسا وإنجلترا وألمانيا 

والدول االسكندنافية، لذلك وصفت بالحرب العالمية في العصور الوسطى. واستمرت 

تلك الحروب قرنين من الزمن وفتكت بمئات اآلالف من البشر.. وأضاف الدكتور 

عوض أنه على الرغم من كثرة األحداث العنيفة، إال أن الطرفين احتاجا الحقًا 

إلى عقد الهدن والمعاهدات من أجل حقن الدماء وطلبًا للسالم، وأدى ذلك إلى 

عقد هدنة »الرملة« بين صالح الدين األيوبي وريتشارد قلب األسد عام 1192، 

والتي أقرت السالم بين الطرفين لمدة 3 أعوام، ساد بعدها األمن في عموم البالد. 

ومن األحداث التي تذكر في هذا المجال اتفاقية »يافا«، التي عقدت بين الكامل األيوبي 

وفردريك الثاني في عام 1129، وأقرت السالم بين المسلمين والصليبيين لمدة 10 سنوات. 

الدماء، ولعبت  الرئيس لحقن  السبب  المصالحات، كانت  أن تلك  إلى  الدكتور عوض  وأشار 

بارزاً في إدراك الطرفين ألهمية السالم، والتوقف عن الحرب التي حصدت األرواح، وأتت على األخضر  دوراً 

واليابس.

هدنة »الرملة«
االزدهار اإلنساني ال 

يتحقق إال بعـد طـي 

صفحـات الحـروب

السالم أساس 

العالقات الدولية 

والحرب استثناء

مناهـج التعليـم 

تبني أجيـااًل تؤمــن 

بالسالم 

االتفاقات بين 

الخصوم أول خطوة 

على درب التعايش 

والتسامح

تعتبر معاهدة باريس، نموذجًا 

لمعاهدات الصلح التي شكلت 

أساسًا لنمو وتطور الدول 

الموقعة، ووقعت أميركا 

المعاهدة، ونتج عن التوقيع 

قيام ونهضة وتطوردولة الواليات 

المتحدة، حيث قررت بريطانيا وفقًا 

لمصالحها، أن تدعم أميركا لتصبح 

قوية وناجحة اقتصاديًا، فامتد 

نفوذها حتى نهر المسيسيبي، 

مع حقوق الصيد في كندا، وهو 

ما مكن الواليات المتحدة من 

التوسع غربًا.

وأدى »مؤتمر فيينا« بين عامي 

1814 و1815، إلى منع اندالع كثير 

من الحروب األوروبية، التي دارت 

لمئات السنين، وجمع األطراف بما 

فيها فرنسا المهزومة.

وأسفرت المعاهدة عن الحد من 

الخسائر بين الدول المتناحرة، 

وفقدت السويد فنلندا لصالح 

روسيا، لكنها اكتسبت النرويج من 

الدنمارك، فيما حصلت الدنمارك 

على كروا السويدية ودوقية نبورغ 

من هانوفر.

وأما معاهدة دايتون، الموقعة 

عام 1955، فأدت إلى وقف الحرب 

التي اندلعت في الخمسينيات 

بين البوسنة والهرسك. واستمرت 

المفاوضات 20 يومًا، وتضمن 

االتفاق تقسيم البوسنة والهرسك 

إلى دولتين منفصلتين: الفيدرالية 

للمسلمين والكروات، وجمهورية 

الصرب للصرب فقط.

وشكلت معاهدة كامب ديفيد، 

التي وقعتها مصر عام 1973، 

بعد حرب أكتوبر التي انتصر فيها 

الجيش المصري على إسرائيل، 

أساس السالم بين الجانبين، حيث 

وقع الرئيس المصري األسبق 

محمد أنور السادات اتفاقية 

السالم، مع مناحم بيجن رئيس 

وزراء إسرائيل األسبق، لوقف 

الحرب، وانسحاب إسرائيل من 

األراضي المصرية كافة التي 

احتلتها عام 1967، وانسحبت 

بشكل كامل من سيناء، وأُنشأ حكم 

ذاتي للدولة الفلسطينية.

»معاهدات 

صلــح« أرسـت 

دعائم التنمية معاهدات
السالم
طريق الخالص 

عبـــــر التاريـــــخ

صفحات السجل اإلنساني حافلة باتفاقات الصلح والهدن
حروب دامية انتهت بالتفاوض

شهدت الحضارات اإلنسانية على مر العصور حروباً دموية 
أدرك  بعدما  إال  تنته  ول��م  وع��ق��ود،  لسنوات  دام��ت  ش��رس��ة، 
صناعها أن األمور لن تستقر وتأتي بالنفع على الجميع إال بعد 

إيقافها ونشر ثقافة السالم بين الشعوب. 
»الثالثين  ح��رب  التاريخ،  في  دموية  األكثر  الحروب  وم��ن 
إلى   1618 عام  من  وامتدت  ألمانيا،  في  دارت  والتي  عاماً«، 
1648، وشارك فيها معظم القوى في القارة األوروبية بسبب 

الصراع الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت. 
غير أن السبب الحقيقي من ورائها كان التنافس للحصول 
وتسببت  قتيل،  مليون   11 قرابة  الحرب  الحكم، وخلَّفت  على 
ودمرت  وبوهيميا،  والنمسا  ألمانيا  سكان  عدد  انخفاض  في 
29 ألف قرية مع توقف الزراعة في مساحات واسعة، عدا عن 

المجاعات وأكل القطط والكالب الميتة.
ت من  ومن الحروب األخرى حرب »السنوات السبع«، واستمَرّ
 1756 ع�����ام 
 ،1763 إلى 
وش����ارك����ت 
ة  ع��َدّ فيها 
ل  و د

هانوفر  ووالي��ة  وبروسيا  بريطانيا  تحالف  ت  وضَمّ أوروب��ي��ة، 
والسويد  وروس��ي��ا  والنمسا  وف��رن��س��ا  ج��ه��ة،  م��ن  األل��م��ان��ي��ة 
وسكسوني من جهة أخرى، ثم انضمت إليها البرتغال وإسبانيا. 
بسبب  والهند  أميركا  إلى  السبع  السنوات  حرب  وامتدت 
بين  الحرب  وب��دأت  والبريطانية،  الفرنسية  المستعمرات 
إال  تنته  ولم  أوروب��ا،  كامل  إلى  والنمسا حتى وصلت  بروسيا 
بعد توقيع »معاهدة باريس« في فبراير عام 1763، ومن أبرز 
للثورة  بداية  الفرنسية، وكانت  الثورة  الحرب قيام  نتائج هذه 
إلى استقالل أميركا  أَدّت  والتي  البريطانيين،  األميركية على 

الحقاً.
األوروبية  القارة  في  وقعت  التي  النابليونية«،  »الحروب  أما 
في الفترة التي حكم فيها نابليون بونابرت فرنسا، فانتهت بعد 
أبرز  وكانت  قتيل.  6 ماليين  نحو  »واترلو«، وحصدت  هزيمة 
بريطانيا،  نابليون على  الذي فرضه  القاري  الحصار  أسبابها 
وهو ما أدى إلى قيام الثورة من الشعبين البرتغالي واإلسباني 

على جيوش بونابرت.
وخالل القرن الماضي، اشتعلت الحرب العالمية األولى، 
وتسببت   ،1914 عام  يوليو   28 في  األوروب��ي��ة  القارة  في 
جائحة  ظهور  أسباب  من  وكانت  إنسان،  مليون   16 بوفاة 
»اإلن���ف���ل���ون���زا اإلس���ب���ان���ي���ة« 
وال��ت��ي   ،1918 ع���ام  ف���ي 
 100 حصدت أرواح نحو 
مليون إنسان في أنحاء 
هذه  وك��ان��ت  العالم، 
تمهيداً  ال��ح��رب 
ل�������ح�������دوث 

العالم أجمع. كبيرة في  تغييرات سياسية 
الدول  من  مجموعة  األول��ى  العالمية  الحرب  في  وشاركت 
ت فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا من جهة،  المتحالفة، ضَمّ
العثمانية  والدولة  والمجر  والنمسا  ألمانيا  الخاسرة  والدول 
حيث   ،1919 في  الحرب  وانتهت  أخ��رى.  جهة  من  وبلغاريا 
ُعقد أول مؤتمر للصلح، وبعده تم توقيع معاهدة »فرساي« مع 

األلمان، ومعاهدة أخرى بين المجر وتركيا.
لكن تعتبر الحرب العالمية الثانية، األكثر شراسة ودموية في 
تاريخ البشرية، واندلعت في 1939، في أوروبا، واستمَرّت حتى 
العالم وضعت  دولة حول   30 من  أكثر  فيها  وشاركت   .1945
والصناعية  واالقتصادية  العسكرية  وقدراتها  إمكانياتها  كل 
ظهور  وشهدت  الماليين،  أرواح  الحرب  وحصدت  والعلمية. 
أنواع جديدة من األسلحة، كالقنبلة الذرية، التي ألقتها القوات 

األميركية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان. 
وبحسب الدراسات، فإن عدد ضحايا العسكريين فيها بلغ 
30 مليوناً، عدا عن قتلى جرائم اإلبادة الجماعية، الذي تراوح 

بين 19 و30 مليوناً، ونحو 25 مليون ضحية من المدنيين.
الفيتنامي  الشعب  كفاح  شهدت  التي  فيتنام،  حرب  وتبقى 
الشعبين  على  كبير  أثر  ذات  األميركي،  االحتالل  من  للتحرر 
األميركي والفيتنامي حتى الوقت الراهن. وعلى رغم من فداحة 
تلك الحرب، حيث لقي 57 ألف جندي أميركي مصرعهم فيها، 
فيما قتل مليونا فيتنامي، إال العالقات بين أميركا وفيتنام باتت 

في أفضل أحوالها حالياً.

نسرين درزي )أبوظبي(

التاريخ  يدونها  كثيرة  ِعَبٌر 

الحروب  بشاعة  حول  اإلنساني 

بين  الطويلة  والصراعات  الدامية 

أسفرت عن خسائر فادحة في  والتي  الشعوب، 

التي  المتناحرة،  الدول  تكبدتها  واألموال  األرواح 

إبرام  بعد  إال  لم تشهد الحقًا تقدمًا حضاريًا، 

إرساء  التي كان من شأنها  السالم  معاهدات 

الشعوب. صالح  فيه  لما  واألمن  االستقرار 

الرئيسة وراء الحروب،  ومما ال شك فيه أن األهداف 

للمال  سعيًا  والتملك،  السيطرة  حب  دائمًا  كانت 

إلى  الرغبات  هذه  لتتحول  والتسلط،  والجاه 

بهالك  متسببة  طويلة  لفترات  الصراعات  اشتعال 

الدول واألمم  بين  والدمار  الخراب  وإلحاق  الشعوب 

اإلنساني  االزدهار  أن  الواضح  والحضارات، وكان من 

إال  للظهور،  سبياًل  يجد  لم  والثقافي  واالقتصادي 

الحروب، وما خلفته من سفك  بعد طي صفحات 

االتفاقات  وعقد  ودمار،  وخسائر  وتشرد  لألرواح 

درب  على  والمتعادية  المتقاتلة  الجهات  بين 

والتسامح. والتعايش  السالم 

س
ض مسعود إدري

س عو
محمد مؤن

أبوظبي )االتحاد(

نصت »معاهدة السالم« بين 

المملكة األردنية وإسرائيل، 

الموقعة عام 1994، والمعروفة 

بـ»معاهدة وادي عربة«، على 

وجود نظام خاص منحت فيه 

المملكة المزارعين اإلسرائيليين 

حق االنتفاع في منطقتي 

الباقورة والغمر لمدة 25 عامًا، 

مع إقرار إسرائيل بالسيادة األردنية 

عليهما. 

وكانت منطقتا الباقورة والغمر 

من بين بنود النزاع بين األردن 

وإسرائيل، قبل توقيع معاهدة 

السالم بينهما، بسبب وقوع 

المنطقتين على الحدود. 

ومع انقضاء مدة الـ25 عامًا في 

2018، أنهى العاهل األردني الملك 

عبدالله الثاني، النظام الخاص، ومن 

ثم، خرج المزارعون اإلسرائيليون من 

المنطقتين. 

ورغم أن إسرائيل أجرت اتصاالت 

مكثفة مع األردن، لمحاولة تمديد 

االتفاقية، إال أن الجانب األردني 

أخطر الحكومة اإلسرائيلية بأن 

إلغاء العمل بالملحقين قرار 

نهائي.

وعقب استعادة األردن 

للمنطقتين، في نوفمبر من العام 

الماضي، احتفى األردنيون بإنهاء 

العمل باتفاقية كانت عنوانًا 

لحسن النوايا والتيسير والتعاون 

الذي رافق معاهدة وادي عربة.

وكان إنهاء االتفاقية مطلبًا 

شعبيًا أردنيًا تالقى معه الموقف 

الرسمي أيضًا، وعبر عنه الملك 

عبدالله الثاني مبكرًا بإعالن نّية 

عدم تجديد االتفاقية. 

وبعد استعادة المنطقتين، منحت 

األردن المزارعين اإلسرائيليين مهلة 

بضعة أشهر، ولمرة واحدة، لحصاد 

محاصيلهم، تحت مظلة القانون 

واإلجراءات األردنية المتبعة. 

والباقورة هي بلدة أردنية حدودية 

تقع شرق نهر األردن، ضمن لواء 

األغوار الشمالية التابع لمحافظة 

إربد، وتبلغ مساحتها اإلجمالية 

6000 دونم. وأما الغمر، فتمتد 

على مساحة 4 كيلومترات، وهي 

عبارة عن أراض زراعية خصبة. 

استعادة 

الباقورة والغمر
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ذكر الدكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية في جامعة الشارقة، أن أبشع الحروب 

الدامية وقعت في العصر الحديث، وبينها أحداث الحرب العالمية الثانية من عام 1939 إلى 1945، حيث 

قامت الواليات المتحدة األميركية بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في اليابان في 1945، وهو ما 

أدى إلى الفتك بنحو 200 ألف إنسان في لحظات.  وذكر أنه رغم بشاعة ما حدث، تصالحت الواليات المتحدة 

واليابان، وقامت عالقات دبلوماسية بينهما، وتبادال السفراء مع بناء عالقات تجارية قوية.. 

وأوضح إدريس أن العبرة التي يقدمها التاريخ في شؤون الصراعات بين الشعوب، تتمثل في 

أن السالم، هو األساس في العالقات الدولية، في حين أن الحرب هي االستثناء. وقال: »بناء 

على هذه الحقيقة، فإنه في مقدورنا إحصاء فترات الحروب، غير أننا ال نتمكن من 

إحصاء مراحل السالم«. وبحسب مالحم التاريخ، فإنه من المهم جداً تعميق ثقافة 

السالم والتسامح، وإعطاء الحقوق ألصحابها، ووقف سفك الدماء على 

المستوى الدولي، كي تتفرغ شعوب العالم لمواجهة األعداء الحقيقيين للبشرية، 

وهم الفقر والجهل والمرض والتعصب والفساد.  وقال: »فلنجعل السالم قائدنا، ألن 

الله تعالى اسمه السالم«، الفتًا إلى أن الدول المتناحرة تمكنت من عقد المصالحات 

الحقًا، واتجهت نحو السالم بناء على أسس متينة لفتح صفحات جديدة.  وعّدد إدريس 

ثمرات السالم، موضحاً أنه يعزز العالقات المتبادلة على األصعدة الثقافية واالقتصادية كافة، 

ويؤدي إلى وقف كل الحمالت اإلعالمية ذات الطابع العدائي التي تؤثر سلبًا على الشعوب، إلى 

جانب القيام بمشاريع مشتركة على نحو يعود بالخير على الجميع. ولفت إلى أن السالم البد أن ينعكس أيضًا على 

مناهج التعليم، حتى تخرج أجيال جديدة تؤمن بالتسامح والتعايش مع اآلخر.

صفحات سالم
شهدت العصور الوسطى صراعات وحروبًا طويلة، أبرزها الحروب الصليبية، المتمثلة في الحمالت 

العسكرية التي شنها الغرب األوروبي على بالد الشام ومصر وتونس في أواخر القرن الحادي عشر 

الميالدي، واستمرت حتى أواخر القرن الثالث عشر الميالدي. ويكشف الدكتور محمد مؤنس عوض أستاذ 

التاريخ في كلية اآلداب بجامعة الشارقة، أن األهداف الحقيقية لتلك الحروب، لم تكن دينية، وإنما كانت 

اقتصادية، من أجل االستيالء على ثروات الشرق وطريق الحرير.

وأوضح عوض، أنه على رغم من دموية تلك الحروب، إال أنها انتهت بمفاوضات أدت إلى 

السالم.. وذكر أن من أبرز الدول التي اشتركت في هذه الحروب، فرنسا وإنجلترا وألمانيا 

والدول االسكندنافية، لذلك وصفت بالحرب العالمية في العصور الوسطى. واستمرت 

تلك الحروب قرنين من الزمن وفتكت بمئات اآلالف من البشر.. وأضاف الدكتور 

عوض أنه على الرغم من كثرة األحداث العنيفة، إال أن الطرفين احتاجا الحقًا 

إلى عقد الهدن والمعاهدات من أجل حقن الدماء وطلبًا للسالم، وأدى ذلك إلى 

عقد هدنة »الرملة« بين صالح الدين األيوبي وريتشارد قلب األسد عام 1192، 

والتي أقرت السالم بين الطرفين لمدة 3 أعوام، ساد بعدها األمن في عموم البالد. 

ومن األحداث التي تذكر في هذا المجال اتفاقية »يافا«، التي عقدت بين الكامل األيوبي 

وفردريك الثاني في عام 1129، وأقرت السالم بين المسلمين والصليبيين لمدة 10 سنوات. 

الدماء، ولعبت  الرئيس لحقن  السبب  المصالحات، كانت  أن تلك  إلى  الدكتور عوض  وأشار 

بارزاً في إدراك الطرفين ألهمية السالم، والتوقف عن الحرب التي حصدت األرواح، وأتت على األخضر  دوراً 

واليابس.

هدنة »الرملة«
االزدهار اإلنساني ال 

يتحقق إال بعـد طـي 

صفحـات الحـروب

السالم أساس 

العالقات الدولية 

والحرب استثناء

مناهـج التعليـم 

تبني أجيـااًل تؤمــن 

بالسالم 

االتفاقات بين 

الخصوم أول خطوة 

على درب التعايش 

والتسامح

تعتبر معاهدة باريس، نموذجًا 

لمعاهدات الصلح التي شكلت 

أساسًا لنمو وتطور الدول 

الموقعة، ووقعت أميركا 

المعاهدة، ونتج عن التوقيع 

قيام ونهضة وتطوردولة الواليات 

المتحدة، حيث قررت بريطانيا وفقًا 

لمصالحها، أن تدعم أميركا لتصبح 

قوية وناجحة اقتصاديًا، فامتد 

نفوذها حتى نهر المسيسيبي، 

مع حقوق الصيد في كندا، وهو 

ما مكن الواليات المتحدة من 

التوسع غربًا.

وأدى »مؤتمر فيينا« بين عامي 

1814 و1815، إلى منع اندالع كثير 

من الحروب األوروبية، التي دارت 

لمئات السنين، وجمع األطراف بما 

فيها فرنسا المهزومة.

وأسفرت المعاهدة عن الحد من 

الخسائر بين الدول المتناحرة، 

وفقدت السويد فنلندا لصالح 

روسيا، لكنها اكتسبت النرويج من 

الدنمارك، فيما حصلت الدنمارك 

على كروا السويدية ودوقية نبورغ 

من هانوفر.

وأما معاهدة دايتون، الموقعة 

عام 1955، فأدت إلى وقف الحرب 

التي اندلعت في الخمسينيات 

بين البوسنة والهرسك. واستمرت 

المفاوضات 20 يومًا، وتضمن 

االتفاق تقسيم البوسنة والهرسك 

إلى دولتين منفصلتين: الفيدرالية 

للمسلمين والكروات، وجمهورية 

الصرب للصرب فقط.

وشكلت معاهدة كامب ديفيد، 

التي وقعتها مصر عام 1973، 

بعد حرب أكتوبر التي انتصر فيها 

الجيش المصري على إسرائيل، 

أساس السالم بين الجانبين، حيث 

وقع الرئيس المصري األسبق 

محمد أنور السادات اتفاقية 

السالم، مع مناحم بيجن رئيس 

وزراء إسرائيل األسبق، لوقف 

الحرب، وانسحاب إسرائيل من 

األراضي المصرية كافة التي 

احتلتها عام 1967، وانسحبت 

بشكل كامل من سيناء، وأُنشأ حكم 

ذاتي للدولة الفلسطينية.

»معاهدات 

صلــح« أرسـت 

دعائم التنمية معاهدات
السالم
طريق الخالص 

عبـــــر التاريـــــخ

صفحات السجل اإلنساني حافلة باتفاقات الصلح والهدن
حروب دامية انتهت بالتفاوض

شهدت الحضارات اإلنسانية على مر العصور حروباً دموية 
أدرك  بعدما  إال  تنته  ول��م  وع��ق��ود،  لسنوات  دام��ت  ش��رس��ة، 
صناعها أن األمور لن تستقر وتأتي بالنفع على الجميع إال بعد 

إيقافها ونشر ثقافة السالم بين الشعوب. 
»الثالثين  ح��رب  التاريخ،  في  دموية  األكثر  الحروب  وم��ن 
إلى   1618 عام  من  وامتدت  ألمانيا،  في  دارت  والتي  عاماً«، 
1648، وشارك فيها معظم القوى في القارة األوروبية بسبب 

الصراع الطائفي بين الكاثوليك والبروتستانت. 
غير أن السبب الحقيقي من ورائها كان التنافس للحصول 
وتسببت  قتيل،  مليون   11 قرابة  الحرب  الحكم، وخلَّفت  على 
ودمرت  وبوهيميا،  والنمسا  ألمانيا  سكان  عدد  انخفاض  في 
29 ألف قرية مع توقف الزراعة في مساحات واسعة، عدا عن 

المجاعات وأكل القطط والكالب الميتة.
ت من  ومن الحروب األخرى حرب »السنوات السبع«، واستمَرّ
 1756 ع�����ام 
 ،1763 إلى 
وش����ارك����ت 
ة  ع��َدّ فيها 
ل  و د

هانوفر  ووالي��ة  وبروسيا  بريطانيا  تحالف  ت  وضَمّ أوروب��ي��ة، 
والسويد  وروس��ي��ا  والنمسا  وف��رن��س��ا  ج��ه��ة،  م��ن  األل��م��ان��ي��ة 
وسكسوني من جهة أخرى، ثم انضمت إليها البرتغال وإسبانيا. 
بسبب  والهند  أميركا  إلى  السبع  السنوات  حرب  وامتدت 
بين  الحرب  وب��دأت  والبريطانية،  الفرنسية  المستعمرات 
إال  تنته  ولم  أوروب��ا،  كامل  إلى  والنمسا حتى وصلت  بروسيا 
بعد توقيع »معاهدة باريس« في فبراير عام 1763، ومن أبرز 
للثورة  بداية  الفرنسية، وكانت  الثورة  الحرب قيام  نتائج هذه 
إلى استقالل أميركا  أَدّت  والتي  البريطانيين،  األميركية على 

الحقاً.
األوروبية  القارة  في  وقعت  التي  النابليونية«،  »الحروب  أما 
في الفترة التي حكم فيها نابليون بونابرت فرنسا، فانتهت بعد 
أبرز  وكانت  قتيل.  6 ماليين  نحو  »واترلو«، وحصدت  هزيمة 
بريطانيا،  نابليون على  الذي فرضه  القاري  الحصار  أسبابها 
وهو ما أدى إلى قيام الثورة من الشعبين البرتغالي واإلسباني 

على جيوش بونابرت.
وخالل القرن الماضي، اشتعلت الحرب العالمية األولى، 
وتسببت   ،1914 عام  يوليو   28 في  األوروب��ي��ة  القارة  في 
جائحة  ظهور  أسباب  من  وكانت  إنسان،  مليون   16 بوفاة 
»اإلن���ف���ل���ون���زا اإلس���ب���ان���ي���ة« 
وال��ت��ي   ،1918 ع���ام  ف���ي 
 100 حصدت أرواح نحو 
مليون إنسان في أنحاء 
هذه  وك��ان��ت  العالم، 
تمهيداً  ال��ح��رب 
ل�������ح�������دوث 

العالم أجمع. كبيرة في  تغييرات سياسية 
الدول  من  مجموعة  األول��ى  العالمية  الحرب  في  وشاركت 
ت فرنسا وبريطانيا وروسيا وإيطاليا من جهة،  المتحالفة، ضَمّ
العثمانية  والدولة  والمجر  والنمسا  ألمانيا  الخاسرة  والدول 
حيث   ،1919 في  الحرب  وانتهت  أخ��رى.  جهة  من  وبلغاريا 
ُعقد أول مؤتمر للصلح، وبعده تم توقيع معاهدة »فرساي« مع 

األلمان، ومعاهدة أخرى بين المجر وتركيا.
لكن تعتبر الحرب العالمية الثانية، األكثر شراسة ودموية في 
تاريخ البشرية، واندلعت في 1939، في أوروبا، واستمَرّت حتى 
العالم وضعت  دولة حول   30 من  أكثر  فيها  وشاركت   .1945
والصناعية  واالقتصادية  العسكرية  وقدراتها  إمكانياتها  كل 
ظهور  وشهدت  الماليين،  أرواح  الحرب  وحصدت  والعلمية. 
أنواع جديدة من األسلحة، كالقنبلة الذرية، التي ألقتها القوات 

األميركية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان. 
وبحسب الدراسات، فإن عدد ضحايا العسكريين فيها بلغ 
30 مليوناً، عدا عن قتلى جرائم اإلبادة الجماعية، الذي تراوح 

بين 19 و30 مليوناً، ونحو 25 مليون ضحية من المدنيين.
الفيتنامي  الشعب  كفاح  شهدت  التي  فيتنام،  حرب  وتبقى 
الشعبين  على  كبير  أثر  ذات  األميركي،  االحتالل  من  للتحرر 
األميركي والفيتنامي حتى الوقت الراهن. وعلى رغم من فداحة 
تلك الحرب، حيث لقي 57 ألف جندي أميركي مصرعهم فيها، 
فيما قتل مليونا فيتنامي، إال العالقات بين أميركا وفيتنام باتت 

في أفضل أحوالها حالياً.

نسرين درزي )أبوظبي(

التاريخ  يدونها  كثيرة  ِعَبٌر 

الحروب  بشاعة  حول  اإلنساني 

بين  الطويلة  والصراعات  الدامية 

أسفرت عن خسائر فادحة في  والتي  الشعوب، 

التي  المتناحرة،  الدول  تكبدتها  واألموال  األرواح 

إبرام  بعد  إال  لم تشهد الحقًا تقدمًا حضاريًا، 

إرساء  التي كان من شأنها  السالم  معاهدات 

الشعوب. صالح  فيه  لما  واألمن  االستقرار 

الرئيسة وراء الحروب،  ومما ال شك فيه أن األهداف 

للمال  سعيًا  والتملك،  السيطرة  حب  دائمًا  كانت 

إلى  الرغبات  هذه  لتتحول  والتسلط،  والجاه 

بهالك  متسببة  طويلة  لفترات  الصراعات  اشتعال 

الدول واألمم  بين  والدمار  الخراب  وإلحاق  الشعوب 

اإلنساني  االزدهار  أن  الواضح  والحضارات، وكان من 

إال  للظهور،  سبياًل  يجد  لم  والثقافي  واالقتصادي 

الحروب، وما خلفته من سفك  بعد طي صفحات 

االتفاقات  وعقد  ودمار،  وخسائر  وتشرد  لألرواح 

درب  على  والمتعادية  المتقاتلة  الجهات  بين 

والتسامح. والتعايش  السالم 

س
ض مسعود إدري

س عو
محمد مؤن

أبوظبي )االتحاد(

نصت »معاهدة السالم« بين 

المملكة األردنية وإسرائيل، 

الموقعة عام 1994، والمعروفة 

بـ»معاهدة وادي عربة«، على 

وجود نظام خاص منحت فيه 

المملكة المزارعين اإلسرائيليين 

حق االنتفاع في منطقتي 

الباقورة والغمر لمدة 25 عامًا، 

مع إقرار إسرائيل بالسيادة األردنية 

عليهما. 

وكانت منطقتا الباقورة والغمر 

من بين بنود النزاع بين األردن 

وإسرائيل، قبل توقيع معاهدة 

السالم بينهما، بسبب وقوع 

المنطقتين على الحدود. 

ومع انقضاء مدة الـ25 عامًا في 

2018، أنهى العاهل األردني الملك 

عبدالله الثاني، النظام الخاص، ومن 

ثم، خرج المزارعون اإلسرائيليون من 

المنطقتين. 

ورغم أن إسرائيل أجرت اتصاالت 

مكثفة مع األردن، لمحاولة تمديد 

االتفاقية، إال أن الجانب األردني 

أخطر الحكومة اإلسرائيلية بأن 

إلغاء العمل بالملحقين قرار 

نهائي.

وعقب استعادة األردن 

للمنطقتين، في نوفمبر من العام 

الماضي، احتفى األردنيون بإنهاء 

العمل باتفاقية كانت عنوانًا 

لحسن النوايا والتيسير والتعاون 

الذي رافق معاهدة وادي عربة.

وكان إنهاء االتفاقية مطلبًا 

شعبيًا أردنيًا تالقى معه الموقف 

الرسمي أيضًا، وعبر عنه الملك 

عبدالله الثاني مبكرًا بإعالن نّية 

عدم تجديد االتفاقية. 

وبعد استعادة المنطقتين، منحت 

األردن المزارعين اإلسرائيليين مهلة 

بضعة أشهر، ولمرة واحدة، لحصاد 

محاصيلهم، تحت مظلة القانون 

واإلجراءات األردنية المتبعة. 

والباقورة هي بلدة أردنية حدودية 

تقع شرق نهر األردن، ضمن لواء 

األغوار الشمالية التابع لمحافظة 

إربد، وتبلغ مساحتها اإلجمالية 

6000 دونم. وأما الغمر، فتمتد 

على مساحة 4 كيلومترات، وهي 

عبارة عن أراض زراعية خصبة. 

استعادة 

الباقورة والغمر
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أصحاب الهمم: 

محمد بن زايد
دبي )االتحاد(

الشكر  الهمم«  »أص��ح��اب  وّج��ه 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
ن���ائ���ب ال��ق��ائ��د األع���ل���ى ل��ل��ق��وات 
ال��م��س��ل��ح��ة، ع��ل��ى إط����اق س��م��وه 
ألصحاب  الشاملة  االستراتيجية 
-2020 أبوظبي  إم��ارة  في  الهمم 

2024، بمشاركة أكثر من 28 جهة 
معنية،  واتحادية  محلية  حكومية 
أسعدت  المبادرة  هذه  أن  مؤكدين 
جميع »أصحاب الهمم«، وال سيما 
محمد  وأوض��ح  منهم.  الرياضيين 
م��ح��م��د ف��اض��ل ال��ه��ام��ل��ي، عضو 
رئيس  الدولية  البارالمبية  اللجنة 
أن  اإلماراتية،  البارالمبية  اللجنة 
على  غريبة  ليست  المبادرة  ه��ذه 
سموه، فهو الداعم لهذه الشريحة، 
إل���ى أن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  م��ش��ي��راً 
ال��ش��ام��ل��ة ألص���ح���اب ال��ه��م��م في 
إمارة أبوظبي خطوة أساسية نحو 
لهذه  والتمكين  ال��دم��ج  م��ن  مزيد 
المجتمع،  ف��ي  األس��اس��ي��ة  ال��ف��ئ��ة 
ب��ه��دف إط����اق ك��ام��ل ط��اق��ات��ه��ا، 
من  يتجزأ  ال  ج���زءاً  تصبح  حتى 

من  مزيداً  وتحقق  التنمية،  مسيرة 
شك  ودون  واإلن���ج���ازات،  التميز 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة س��ت��ح��ول أح���ام 

»أصحاب الهمم« إلى حقيقة.
وأك����د ذي��ب��ان س��ال��م ال��م��ه��ي��ري، 
البارالمبية  للجنة  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
اإلماراتية، أن دعم ورعاية صاحب 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ م��ح��م��د ب��ن زاي��د 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
لفئة  منتسب  كل  على صدر  وسام 

أصحاب الهمم.

محمد فاضل الهاملي

أحالم »أصحاب الهمم« 

تتحول إلى حقيقة

أبوظبي ) االتحاد(

أكدت األمانة العامة لجائزة خليفة 
العربية  اإلم��ارات  دول��ة  أن  التربوية، 
في  رائ��داً  نموذجاً  قدمت  المتحدة، 
البيئة  وتهيئة  وتمكينه  الطفل  رعاية 
تصقل  التي  واالجتماعية  التعليمية 
وتؤهله  م��دارك��ه  وت��وس��ع  شخصيته، 
والتقنية  العلمية  التطورات  لمواكبة 

التي يشهدها العصر. 
جاء ذلك، خال ورشة عمل التميز 
التي نظمتها الجائزة، ضمن البرنامج 
التعريفي للدورة الرابعة عشرة 20/    21 
للطفل«،  التربوي  »التأليف  بعنوان: 
أمين  إبراهيم  الدكتور  فيها  وتحدث 
قابوس  السلطان  جامعة  م��ن  ع��ازم 
التحكيم  لجنة  عضو  عمان  بسلطنة 
من  جمال  محمود  وه��دى  بالجائزة، 
كليات التقنية العليا، الفائزة بالجائزة 

بالدورة الثالثة. 
العام  العفيفي، األمين  أمل  وأكدت 

هذه  أهمية  التربوية،  خليفة  لجائزة 
على  ال��ض��وء  تسلط  ال��ت��ي  ال��ورش��ة 
م��ن��ظ��وم��ة واس��ع��ة م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات 
التي  االجتماعية  والرعاية  والقوانين 
أقرتها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لحقوق الطفل ورعايته واالهتمام به، 
العالمية،  الممارسات  أفضل  ضمن 
مشيرة إلى أن مجال التأليف التربوي 
التربوية،  اإلب��داع��ات  فئة   – للطفل 

يمثل أحد المجاالت الحيوية للجائزة، 
ويحظى هذا المجال بإقبال كبير من 
المؤسسات  مختلف  من  المرشحين 
التربوية، لما له من أهمية في توجيه 
التأليف القصصي واألدبي إلى زوايا 
محلياً  الطفولة  مسيرة  تعزز  تربوية 

وعربياً. 
ومن جانبه، تطرق الدكتور إبراهيم 
أمين إلى أهمية مرحلة الطفولة من 
بهذه  يرتبط  وم��ا  التربوية،  الناحية 
المرحلة من خصائص وسمات تحدد 
نمو الطفل واحتياجاته، ومن هنا فإن 
يمثل  للطفل  التربوي  التأليف  مجال 
تفتح  التي  ال��واع��دة،  المجاالت  أحد 
آفاقاً واسعًة من اإلبداع والتميز أمام 
الكتابة  أن  كما  الغد،  ق��ادة  األطفال 
للطفل تحتاج من الكاتب دراية كاملة 
لسمات مرحلة الطفولة وخصائصها 
من النواحي الفكرية واإلبداعية، التي 
تجعل من العمل مع هذه الشريحة من 

األطفال إبداعياً. 

»خليفة التربوية«: اإلمارات قدمت 

نموذجًا فريدًا يف رعاية الطفولة

أمل العفيفي: 

رعاية إماراتية فائقة 

للطفل

جانب من عمليات توزيع الحقائب المدرسية )من المصدر(

الفجيرة )االتحاد(

اختتم مجلس الطفل في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة 
إلى  »ال��ع��ودة  المجتمعية  مبادرته  الثقافية،  االجتماعية 
المدارس«، التي استهدفت توفير الحقيبة المدرسية لدعم 
طلبة العلم من ذوي الدخل المحدود، والمساهمة في تخفيف 

األعباء عن كاهل األسر المتعففة.
أقيمت المبادرة بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية، من 
أعضاء مجلس الطفل وهم علياء وشيخة خميس الكندي، 
الزحمي،  أحمد  وشيخة  العبدولي،  عبدالعزيز  وأمل  وعلي 

وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.
وبلغ عدد الحقائب الموزعة 150 حقيبة مكتملة ومجهزة 

بكامل األدوات المدرسية، حيث قام أعضاء المجلس بتوزيعها 
على األسر المحتاجة في مختلف أنحاء ومناطق اإلمارة.

وأوضحت موزة اليماحي، مديرة مجلس الطفل، أن صدى 
المبادرة امتد إلى إمارات أخرى، حيث وجدت رواجاً كبيراً 
وتفاعًا من قبل فاعلي الخير، الذين أسهموا في رسم البهجة 
على وجوه الطلبة والطالبات، وأضافت: »من منطلق التزامنا 
بنشر ثقافة المسؤولية االجتماعية، وتعزيز مفهوم المواطنة 
اإليجابية في المجتمع، فقد قررنا إعادة تنظيم هذه المبادرة 
في األعوام المقبلة«. وقالت علياء الكندي: إن فرحة طلبة 
وطالبات المدارس الذين شملتهم المبادرة ال تقدر بثمن ونحن 
في مجلس الطفل سعداء بالمشاركة في هذا العمل الخيري، 

مؤكدة أن مثل هذه المبادرات لن تتوقف.

»طفل الفجيرة« يختتم »العودة إلى المدارس«

شكرًا
أبوظبي )االتحاد(

أوف����دت م��ؤس��س��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا ألص��ح��اب 
لالتحاق  المتنوعة  ك��وادره��ا  من   21 الهمم، 
بالدورة التدريبية، )مناهج البحث في التربية 
الممارسات  ج��ودت��ه��ا:  وم��ؤش��رات  ال��خ��اص��ة 
مركز  نظمها  التي  البراهين(،  إلى  المستندة 
الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة على مدار ثاثة 
منصة  عبر  يومياً،  ساعات  ثاث  بواقع  أي��ام، 
التدريب اإللكتروني للمركز، وتختتم اليوم 16 
سبتمبر الجاري، وضمن إطار تنفيذ الجانبين 

مشروعهما االستراتيجي المشترك.
الحميدان،  ال��ع��ال��ي  عبد  اهلل  عبد  وق���ال   
مركز  مع  التعاون  إن  للمؤسسة:  العام  األمين 
يتمتع  ال��ذي  اإلع��اق��ة،  ألبحاث  سلمان  الملك 
األبحاث  ومتخصصة في مجال  بخبرة طويلة 
يُثري  الخاصة،  التربية  م��ي��دان  ف��ي  العلمية 
أصحاب  وتأهيل  لرعاية  التخصصي  المجال 
من  يمتلكانه  لما  نظراً  الجانبين،  لدى  الهمم 
كوادر متخصصة في هذا المجال، األمر الذي 
وبناتنا من  أبنائنا  العديدة على  بالفوائد  يعود 

أصحاب الهمم وأسرهم. 
وأكد أن مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم، 
بن  خالد  الشيخ  سمو  من  ومتابعة  وب��إش��راف 
زايد آل نهيان رئيس مجلس اإلدارة، تعمل على 
االستفادة من البرامج المتطورة ونتائج األبحاث 
رسم  ف��ي  المتخصصة  العلمية  وال���دراس���ات 

وفهم  ال��ق��رار  وصنع  المستقبلية،  السياسات 
المقدمة  خدماتها  في  والتطوير  االحتياجات 
لمنتسبيها من أصحاب الهمم وتعزيزها، وسعياً 
لارتقاء بالمؤسسة آلفاق علمية وريادة عالمية، 
وال��دراس��ات  األب��ح��اث  حقول  ف��ي  للمساهمة 

لعلمية على كافة المستويات.
لتطبيق  تسعى  العليا«  »زاي���د  أن  وأوض���ح، 
مجاالت  ف��ي  المتخصصة  العلمية  األب��ح��اث 
واهتمامات أصحاب الهمم، والبحث عن طرق 
وتأهيلهم  رعايتهم  مجال  في  مبتكرة  وبرامج 
عن  فضًا  المجتمع،  في  ودمجهم  لتمكينهم 
والتعاون  التفاهم  وم��ذك��رات  اتفاقيات  إب��رام 
المشترك مع مراكز أبحاث عالمية لاستفادة 
من التعاون المشترك لما فيه مصلحة أبنائنا، 
المتخصصة،  الكفاءات  من  االستفادة  وتعظيم 
واستثمار خبرات كوادر المؤسّسة كافة في هذا 

المجال.
أبو سكر،  الدكتورة عا   من ناحيتها، قالت 
البرنامج  إن  للمركز:  التنفيذي  العام  المدير 
بها  الملتحقين  إكساب  على  يساعد  التدريبي 

العديد من المهارات البحثية.
المجاالت  مختلف  من  مشاركاً   21 وك��ان   
العليا  زاي��د  بمؤسسة  واإلداري���ة  التخصصية 
إعداد  ببرنامج  التحقوا  قد  الهمم،  ألصحاب 
الخاصة  التربية  م��ي��دان  ف��ي  البحث  خطة 
المركز  نظمه  الذي  المهنية،  الكتابة  وفنيات 

خال يونيو من العام الحالي.

الحميدان: 

نعمل على االستفادة 

من البرامج المتطورة 

ونتائج األبحاث 
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أبوظبي )وام(  

ووقاية  الصحة  وزارة  خطة  م��ع  تماشياً 
الفحوصات  نطاق  وزيادة  لتوسيع  المجتمع، 
في الدولة، بهدف االكتشاف المبكر وحصر 
المستجد  بفيروس كورونا  المصابة  الحاالت 
وعزلهم،  لهم  والمخالطين   »19  - »كوفيد 
فحصاً   86879 إجرائها  عن  ال��وزارة  أعلنت 
على  الماضية  ساعة  ال����24  خ��ال  ج��دي��داً 
فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل 

وأحدث تقنيات الفحص الطبي. 
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص 

على  الفحوصات  نطاق  وتوسيع  الدولة،  في 
حالة   674 عن  الكشف  في  الدولة  مستوى 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من 
مستقرة  حاالت  وجميعها  مختلفة،  جنسيات 
وبذلك  الازمة،  الصحية  للرعاية  وتخضع 
 80.940 المسجلة  ال��ح��االت  مجموع  يبلغ 

حالة.
مصابين  وف���اة  ع��ن  ال����وزارة،  أعلنت  كما 
بفيروس  اإلصابة  تداعيات  من  وذلك  اثنين، 
الوفيات  عدد  يبلغ  وبذلك  المستجد،  كورونا 

في الدولة 401 حالة.
المجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  وأعربت   

عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي 
لجميع  العاجل  الشفاء  وتمنياتها  المتوفين، 
التعاون  المجتمع  بأفراد  مهيبًة  المصابين.. 
بالتعليمات،  والتقيد  الصحية  الجهات  مع 
لصحة  ضماناً  الجسدي  بالتباعد  وااللتزام 

وسامة الجميع. 
حالة   654 ش��ف��اء  ع��ن  ال�����وزارة  وأع��ل��ن��ت 
المستجد  كورونا  بفيروس  لمصابين  جديدة 
أع��راض  م��ن  ال��ت��ام  وتعافيها  »ك��وف��ي��د-19«، 
المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية الازمة 
منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع 

حاالت الشفاء 70.635.

 

دبي ) االتحاد(

تمكنت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بإدارة المختبرات وعلم الوراثة من إجراء 

6.696.885 فحصًا مخبريًا خالل العام الماضي، بينها 2.666.805 فحوص خاصة 

بتأشيرات اإلقامة، و61736 فحصًا لما قبل الزواج، و9499 فحصًا وراثيًا للكشف 

عن األمراض المختلفة.

وأكد الدكتور حسين السمت، مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة 

بهيئة الصحة بدبي، على الدور الفاعل الذي تقوم به 

المختبرات الطبية كجزء رئيسي من النظام الصحي 

في أي دول من العالم، مشيراً إلى أن أكثر 

من %70 من القرارات الطبية، تعتمد 

على نتائج الفحوص المخبرية، 

التي تساهم بشكل فاعل 

في توفير التشخيص الدقيق 

للمرضى، ووضع المريض على 

المسار الصحيح للعالج.

6.6 مليون فحص 

مخبري بصحة دبي

حسين 

السمت: 

70 % من القرارات 

الطبية تعتمد على 

نتائج الفحوص 

المخبرية

حالة شفاء جديدة 

من »كورونا«

سامي عبد الرؤوف )دبي(

أكد أطباء أهمية عدم القلق والخوف، 
أو الخلط بين مرض اإلنفلونزا العادية، 
المستجد  »كورونا«  بفيروس  واإلصابة 
خطورة  من  محذرين   ،)19 )كوفيد- 
المصاب  أن  خ��ط��أ  ال��ب��ع��ض  اع��ت��ق��اد 
باإلنفلونزا، مصاب بفيروس »كورونا«، 
حيث ي���ؤدي ذل��ك إل��ى أع��ب��اء نفسية 
وصحية كبيرة، من بينها إمكانية حدوث 

ضعف لجهاز مناعة الجسم. 
وأوضحوا، في تصريحات خاصة ل� 
أن هناك 10 أعراض  إلى  »االت��ح��اد«، 
المرضين،  بين  تشابهاً  هناك  تجعل 
مرض  تميز  أع���راض   3 هناك  أن  إال 
باإلنفلونزا  م��ق��ارن��ة   ،»19 »ك��وف��ي��د- 
ال��ع��ادي��ة، وه����ي: ف��ق��دان حاسة 
الشم والتذوق، اإلصابة بسعال 
ح�����اد م��ص��ح��وب ب��ص��ع��وب��ة 
ف���ي ال��ت��ن��ف��س، ب��اإلض��اف��ة 
المعدية  األع����راض  إل��ى 
والمعوية أكثر شيوعاً بين 
المصابين بكوفيد- 19. 
وقالوا: »نحن مقبلون 
على فصل الشتاء، ومن 
يصاب  أن  الطبيعي 
باإلنفلونزا  األشخاص 
هذه  وف��ي  الموسمية، 
بعدم  ن��ن��ص��ح  ال��ح��ال��ة 
ترجمة هذا األمر على 
أن����ه إص���اب���ة ب��ف��ي��روس 
»ك������ورون������ا«، وي��ف��ض��ل 
الذهاب للطبيب وإجراء 
ال���ف���ح���وص ال����ازم����ة، 
ق��ب��ل ال��ح��ك��م ب��اإلص��اب��ة 

ب�»كورونا« من عدمه«. 

 تشابه.. ولكن 
 أكد الدكتور جيمي عبد 
ال��ن��اظ��ر، اس��ت��ش��اري طب 
العائلة، أنه مع اقتراب فصل 
تفريق  محاولة  تعد  الشتاء، 
األش���خ���اص ال��ع��ادي��ي��ن بين 
اإلصابة باإلنفلونزا واإلصابة 
أمراً  »كوفيد- 19«،  ب�مرض 
والسبب  ل��ل��غ��اي��ة،  ص��ع��ب��اً 
بين  الكبير  ال��ت��ش��اب��ه 
المرضين،  أع��راض 
لكن هناك العديد 
االختافات  من 
ب��ي��ن أع����راض 

المرضين.
وق����������ال: 
 10 »توجد 

أعراض متشابهة بين المرضين بنسب 
لمعظم  يمكن  ال  أنه  وأعتقد  متفاوتة، 
الناس التفريق بأنفسهم، لذلك ينصح 

بمراجعة الطبيب«. 
وأض�������اف: »وت��ت��ض��م��ن األع�����راض 
ال���رأس،  ص���داع  الحمى،  المتشابهة، 
السعال، آالم العضات وخاصة الظهر 
احتقان  الشديد،  التعب  واألط����راف، 
فقدان  الحلق،  التهاب  وكذلك  باألنف، 
الجهاز  ألع���راض  باإلضافة  الشهية، 
الهضمي، مثل القيء واإلسهال تحدث، 

ولكنها أقل شيوعاً«. 
ول��ف��ت ع��ب��دال��ن��اظ��ر، إل��ى أن هناك 
مجموعة من األع��راض تحدث بشكل 
 3 وه��ي   ،19 كوفيد  مع  تحديداً  أكثر 
الشم  حاسة  فقدان  األول:  أع���راض، 
المرضى  نصف  أبلغ  حيث  وال��ت��ذوق، 
عن ذلك، والثاني: اإلصابة بسعال حاد 
مصحوب بصعوبة في التنفس، ويحدث 

عند عدد أقل من المرضى. 
أما العارض الثالث المميز لمرض 

األع��راض  أن  فهو   ،19 كوفيد- 
المعدية المعوية أكثر شيوعاً 

من اإلنفلونزا وفقاً لبعض 
مصادر البيانات. 

فترة  ح����دوث  وع���ن 
ح����ض����ان����ة ل���ف���ي���روس 

اإلنفلونزا مثل كورونا، أجاب 
فترة  توجد  بالفعل  عبدالناظر: 

تكون  لكنها  ل��إن��ف��ل��ون��زا،  حضانة 
 ،19 كوفيد-  حضانة  فترة  من  أقصر 

وعادة ما تكون بين يوم إلى ثاثة أيام.

حاالت اإلصابة 
قال الدكتور يوسف عبود، اختصاصي 
ط���ب ال����ط����وارئ: »ال��ت��ع��ب واإلره�����اق 
والقشعريرة، تكون خفيفة إلى حد ما 
عند مريض اإلنفلونزا، لكن هذا يكون 
أس��اس��ي��اً وح����اداً وق��وي��اً ل���دى مريض 
ك��وف��ي��د-19، وي��اح��ظ ل��دى المصاب 
بفيروس كورونا الجديد، أنه ال يعاني من 

انسداد األنف أو الرشح، في حين أن 
مريض اإلنفلونزا يعاني منهما، ويتاشى 

هذا العارض في غضون أسبوع«.
ون��ب��ه ع���ب���ود، إل����ى أن اإلن��ف��ل��ون��زا 
الموسمية تميل إلى استهداف األطفال، 
الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً وكبار 
السن، الذين تصل أعمارهم 65 سنة أو 
أكبر، مشيراً إلى أن األشخاص الذين 
يعيشون أو يعملون في مرافق يتواجد 

مثل  األش��خ��اص،  من  كثير  فيها 
دور رعاية المسنين والثكنات 

عرضًة  أكثر  العسكرية، 
باإلنفلونزا،  لإصابة 

الذين  األشخاص 
يتم نقلهم إلى 

المستشفى معرضون أيضاً لخطر أكبر.
المناعي،  الجهاز  إلى ضعف  وأش��ار 
حيث يمكن أن يصبح الجهاز المناعي 
ال��س��رط��ان  ع��اج��ات  بسبب  ضعيفاً 
واألدوية المضادة للرفض واالستخدام 
ل��ل��س��ت��ي��روي��دات أو زرع  ط��وي��ل األم���د 
فيروس  أو  ال��دم  سرطان  أو  األعضاء 
نقص المناعة البشرية /    اإلي��دز، وقد 
باإلنفلونزا  اإلصابة  إل��ى  ه��ذا  يُعرِّض 
بسهولة، ويَزيد أيضاً من خطر حدوث 

المضاعفات.
ولفت إلى أن األم��راض المزمنة قد 
اإلنفلونزا،  من خطر مضاعفات  تزيد 
وخاصة المصابين بالسكري، وأمراض 
القلب،  وأم����راض  ال��رب��و،  مثل  ال��رئ��ة 
واألمراض العصبية أو النمائية العصبية، 
وتشوهات مجرى الهواء، وأمراض الكلى 

أو الكبد أو الدم.
وأكد أن النساء الحوامل أكثر عرضًة 
وال  اإلنفلونزا،  بمضاعفات  لإصابة 
سيما خال الثلثين الثاني والثالث من 
عرضًة  أكثر  النساء  وتبقى  الحمل، 
المرتبطة  ب��ال��م��ض��اع��ف��ات  ل��إص��اب��ة 
باإلنفلونزا إلى ما بعد الوالدة بأسبوعين 
خطورة  نسبة  ت���زداد  كما  أك��ث��ر،  أو 
اإلنفلونزا  بمضاعفات  اإلصابة 
لدى األشخاص الذين لديهم 

ر كتلة الجسم 40.  ُمؤشِّ

أعراض تميز »كوفيد- 19« 

عن اإلنفلونزا

أطباء يدعون لعدم القلق أو الخلط بين المرضين

 3
يوسف عبود جيمي عبدالناظر 

فقدان 

الشم 

والسعال الحاد 

واألعراض المعوية 

أبرز الفروق 

تطعيم 

اإلنفلونزا 

يقلل من اإلصابة 

ويخفف من 

األعراض 

اإلمارات 

تطبق نظامًا 

متميزًا لحماية 

المجتمع من 

الفيروسات

 

كبار 

السن 

وأصحاب األمراض 

المزمنة القاسم 

المشترك لحاالت 

اإلصابة 

الطوارئ  طب  اختصاصي  عبود  يوسف  د.  شــدد   

وعائلته  الشخص  لحماية  اإلنفلونزا،  لقاح  أخذ  أهمية  على 

المعرضين  األشخاص  وخصوصًا  معه،  يعيشون  الذين  واألشخاص 

اإلصابة  يجعل  قد  اإلنفلونزا  تطعيم  أن  إلى  الفتًا  اإلنفلونزا،  لمضاعفات 

المستشفى  في  التنويم  دواعي  من  ويقلل  للعدوى،  تعرضك  حالة  في  خفيفة 

اإلصابة  وأيضًا يساهم في تخفيف شدة ومضاعفات  والوفاة،  اإلنفلونزا  بسبب مضاعفات 

بفيروس كورونا في حال حدوثها.  وأكد أن أخذ لقاح اإلنفلونزا يمكن أن يقلل مخاطر كوفيد-19 

غير  بطريقة  يساهم  أن  يمكن  اإلنفلونزا،  ضد  التطعيم  أن  معتبراً  الطبية،  الموارد  على  والضغوط 

مباشرة في تخفيف معاناة الناس من وباء كورونا، حيث إن المرضين لهما أعراض متشابهة، 

ويسعون  بكوفيد-19،  اإلصابة  في  يشتبهون  الذين  باإلنفلونزا،  المصابين  فإن  لذلك 

إلجراء الكشف، قد يعرضون أنفسهم لإلصابة بالوباء الفيروسي الجديد. 

وذكر أن اإلقبال المتزايد على كشف كوفيد-19، قد يشكل ضغوطًا 

كوفيد  لمكافحة  المخصصة  والموارد  المستشفيات  على 

-19، بما في ذلك الكشوف المخصصة للوباء والوسائل 

الوقائية األخرى مثل الكمامات.

الذين  األشخاص  أن  أيضًا،  المخاوف  ومن 

يتعرضون  قــد  باإلنفلونزا،  يصابون 

أصيبوا  مــا  إذا  أكــبــر  لمضاعفات 

بكوفيد-19 في ذات الوقت، خصوصًا 

مثل  مزمنة،  بأمراض  المصابين  أولئك 

السكري والربو وأمراض القلب، ناهيك 

واألطفال  والحوامل  السن  كبار  عن 

الصغار.

اللقاح 

 674 إصابة

 654
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سعيد أحمد )أم القيوين( 

الصحة  إدارة  ن��ف��ذت 
ال��ع��ام��ة وال��ب��ي��ئ��ة ب��دائ��رة 
 2560 القيوين،  أم  بلدية 
ح��م��ل��ة ت��ف��ت��ي��ش��ي��ة ع��ل��ى 
مختلف المنشآت الغذائية 
وال��ص��ح��ي��ة ف���ي م��ن��اط��ق 
العام  بداية  منذ  اإلم���ارة، 
ال����ج����اري، أس���ف���رت عن 
المنشآت  إغالق عدد من 

نتيجة تكرار مخالفاتها. 
وق����ال����ت ه���ي���ف���اء ع��ل��ي 
سيف مالطم، مدير إدارة 
والبيئة  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة 
ب���ال���ب���ل���دي���ة: م����ن خ���الل 
تم  التفتيشية  ال��ح��م��الت 
متكررة،  مخالفات  رص��د 
ح��������ول ع��������دم ت���ج���دي���د 
البطاقات الصحية للعمال 
في الموعد المحدد، الفتة 
على  التنبيه  ت��م  أن��ه  إل��ى 
االلتزام  ب��ض��رورة  العمال 
الطبي،  الفحص  ب��إج��راء 
للتأكد  البطاقة،  وتجديد 
م���ن س��الم��ت��ه��م م���ن أي��ة 

أمراض معدية.
وأض����اف����ت: إن����ه ب��ن��اء 

المجلس  تعليمات  ع��ل��ى 
القيوين،  ب���أم  التنفيذي 
األنشطة  فتح  إع���ادة  ت��م 
الحياة  وع����ودة  ب���اإلم���ارة 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة إل�����ى س��اب��ق 
على  التعميم  وتم  عهدها، 
الغذائية  المؤسسات  كافة 
م��واد  بتوفير  وال��ص��ح��ي��ة 

تعقيم وأجهزة للفحص.
ت��م تكثيف  وأك���دت أن��ه 
المقاهي  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة 
ب�����اإلم�����ارة، ل��ل��ت��أك��د من 
ال��ت��زام��ه��ا ب����اإلج����راءات، 
على  العاملين  تدريب  مع 
وبعد  قبل  التعقيم  ط��رق 
االس����ت����خ����دام، ل��ل��ح��ف��اظ 
من  الجميع  سالمة  على 
»كوفيد  بفيروس  اإلصابة 

.»19

2560
حملة تفتيشية على منشآت 

غذائية وصحية بأم القيوين

آمنة الكتبي )دبي( 

أغ��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة دب���ي 3 م��ؤس��س��ات غ��ذائ��ي��ة 
البلدية  أس���واق  داخ���ل  وم��ؤس��س��ة  وص��ال��ون��ي��ن 
حددتها  التي  االحترازية  اإلج���راءات  خالفت 
الدولة للحد من انتشار وباء »كوفيد-19«، كما 

31 مؤسسة. خالفت 
نفذوا  البلدية  مفتشي  أن  دبي  بلدية  وبينت 
ذات  المؤسسات  على  ميدانية  زي��ارة   2326
دبي،  في  والغذائية  البيئية  بالصحة  العالقة 
بمعايير  ال��ت��زام��ه��ا  م��دى  تقييم  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 
ال��س��الم��ة ال��ع��ام��ة واإلج������راءات االح��ت��رازي��ة 
التي تضمن تحقيق السالمة للجميع. الالزمة، 

وأشارت بلدية دبي إلى التزام 2285 مؤسسة 
البلدية  ويدقق مفتشو  االحترازية،  باإلجراءات 
خالل زياراتهم الرقابية على سجالت المتابعة 
عمليات  وت��دوي��ن  العاملين،  لصحة  اليومية 
من  ال��ت��أك��د  إل��ى  إض��اف��ة  والتطهير،  التعقيم 
األغذية  الغذاء على  اشتراطات سالمة  تطبيق 

والعرض  والتخزين،  والتحضير  االستالم  أثناء 
إج��راءات  وتطبيق  ح��رارة صحية،  درج��ات  في 
تبادلي  تلوث  حدوث  لمنع  والتعقيم،  النظافة 
يتم  أن��ه  البلدية  وأك���دت  اآلف���ات.  ومكافحة 
والصحة  الغذائية  المؤسسات  على  التدقيق 
أنشطتها،  باختالف  اإلم��ارة  في  كافة  البيئية 
والكافتيريات  وال��م��ط��اع��م  ال��ص��ال��ون��ات  م��ث��ل 
وال��م��ق��اه��ي ال��ت��ي ت��ق��دم أغ���ذي���ة، وال��ب��ق��االت 
وتراقب  تفتش  كما  والمخابز،  والسوبرماركت، 

تعقيمها،  م��ن  ل��ل��ت��أك��د  ال��ت��وص��ي��ل،  س���ي���ارات 
الغذائية  السالمة  إج��راءات  على  والمحافظة 
للكمامة  التوصيل  بعد كل طلبية، وتغيير عمال 

بعد كل طلبية. والقفازات 
بأهمية  المؤسسات  ك��اف��ة  البلدية  وت��وج��ه 
مع  الصادرة،  والقرارات  بالتعليمات  االلتزام 
منشأة  أي  مخالفة  في  التهاون  عدم  تأكيدها 
جهات  أي  عن  الصادرة  ب��اإلج��راءات  تلتزم  ال 
التام  ال��ت��ع��اون  أهمية  إل��ى  إض��اف��ة  تنظيمية، 
من  المرجوة  األه���داف  لتحقيق  الجميع  م��ن 
التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه 

عام. بشكل  والمجتمع  المنشآت 
تقوم  ب��ال��ب��ل��دي��ة  التفتيش  ف���رق  إن  وق��ال��ت 
الروتينية،  التفتيشية  الزيارات  بتنفيذ عدد من 
وتطبق  المستهلكين،  بالغات  على  والمبنية 
لسنة   11 رقم  المحلي  األمر  حسب  الغرامات 
2003، بشأن الصحة العامة وسالمة المجتمع 
ال��غ��رام��ات تختلف  أن  وأك��د  دب��ي،  إم���ارة  ف��ي 

بتكرارها. وتتضاعف  المخالفة،  نوع  حسب 

محاصـــــــــــــــــرة

 أبوظبي )االتحاد(

تعاون  عن  الصحية«،  للرعاية  »مبادلة  أعلنت 
برنامج  لتطوير  المتخصصة  مرافقها  من  أربعة 
جديد لتوفير خدمات رعاية صحية مستدامة عن 
أم��راض مزمنة  يعانون من  الذين  للمرضى  بُعد، 
النجاح  بعد  وذل��ك  عاماً،   60 أعمارهم  وتتجاوز 
الذي حققه برنامج الرعاية عن بعد لدعم العزل 
أطلقته  وال��ذي   ،»19 »كوفيد  لمرضى  المنزلي 
مركز  م��ع  بالتعاون  الصحية،  للرعاية  مبادلة 

أبوظبي للصحة العامة ودائرة الصحة أبوظبي.
وسيتم تقديم خدمات الرعاية الصحية، ضمن 
إطار البرنامج الجديد من جانب خبراء وأخصائيين 
من مراكز التميز في كل من مستشفى »كليفالند 
كلينك أبوظبي« ومستشفى »هيلث بوينت« ومركز 
للرعاية  و»أمانة  للسكري  لندن  كوليدج  إمبريال 
الصحية«، التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، 
أبوظبي،   - الصحة  دائ���رة  ستستمر  حين  ف��ي 
المرضى  وتحديد  المشروع،  وإدارة  رعاية  في 

المؤهلين لالستفادة من خدمات البرنامج.
وأشار الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة 
الصحة - أبوظبي باإلنابة، إلى أهمية التعاون بين 
الدائرة ومبادلة للرعاية الصحية، مؤكداً أن هذه 
الخطوة، ستساهم في توفير فوائد كبيرة لجميع 

سكان العاصمة من مواطنين ومقيمين.
ومن جانبها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، 
أبوظبي  مركز  في  المجتمع  صحة  إدارة  مدير 
للصحة العامة »إن برنامج الرعاية عن بعد، هو 

لكبار  المركز  يقدمه  متكامل  برنامج  من  ج��زء 
باألمراض  والمصابين  والمقيمين  المواطنين 
التوعوية  الجوانب  على  يركز  وال��ذي  المزمنة، 
التواصل  تقنيات  أح��دث  باستخدام  والتثقيفية، 

عبر الفيديو والصوت«.
أول  نائب  النويس،  جاسم  حسن  أك��د  ب���دوره، 
جميع  ح��رص  الصحية،  للرعاية  مبادلة  رئيس 
مستمر  بشكل  الصحية  للرعاية  مبادلة  مرافق 
مختلف  وم��ع  بينها،  فيما  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على 
الجهات المعنية لتوفير خدمات الرعاية المناسبة 
للمرضى بكل سهولة وراحة، وضمان استمرارية 

خدمات الرعاية المتكاملة.
 12.000 ح��وال��ي  أن  إل��ى  التقديرات  وتشير 
من كبار السن، الذين يعانون من أمراض القلب 
وال��س��ك��ري وال��س��رط��ان، وغيرها م��ن األم���راض 
أبوظبي،  العاصمة  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  المزمنة 
سيستفيدون من الخدمات التي يوفرها البرنامج 
عن بُعد، بكل سالسة وراح��ة وأم��ان خالل فترة 

الجائحة.

جمال الكعبي: 

فوائد كبيرة لجميع سكان 

العاصمة من مواطنين ومقيمين

تفتيش منشأة غذائية بأم القيوين )من المصدر(

هيفاء علي مالطم:

رصد مخالفات 

متكررة حول عدم 

تجديد البطاقات 

الصحية للعمال 

»نقل عجمان« تعزز اإلجراءات الوقائية

عجمان )االتحاد(

الدورية،  االحترازية  لإلجراءات  اتباعها  عجمان،  في  النقل  هيئة  واصلت 
التي اتخذتها لضمان سالمة الركاب والسائقين للتصدي لألوبئة، حيث أكدت 
تزال  ال  األج��رة  ومركبات  العام  النقل  لحافالت  التعقيم  عمليات  أن  الهيئة 

مستمرة، وفق أعلى المعايير المتبعة لضمان صحة وسالمة الركاب.
وأكد عمر لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، أن الهيئة تحرص على 
شركات  مع  التعاون  تم  بحيث  والسائقين،  للركاب  آمنة  نقل  مركبات  توفير 
متخصصة، لتعقيم الحافالت والمركبات التابعة للهيئة بشكل دوري ومستمر، 
التعقيم  وتكنولوجيا  التطهير  م��واد  وأفضل  المعتمدة،  األجهزة  باستخدام 
وفق  والبكتيريا،  الفيروسات  أنواع  كافة  على  القضاء  التي تضمن  ب��األوزون، 

أعلى المعايير المتبعة.

عمليات تعقيم لحافالت النقل العام )وام(

جمعة النعيمي )أبوظبي(

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، 
القطاع  ع��ن  ال��رس��م��ي  المتحدث 
جلسة  ف��ي  ال���دول���ة،  ف��ي  الصحي 
ح��واري��ة ع��ن بُ��ع��د، تحت ع��ن��وان: 
مواجهة  ف��ي  المجتمع  »ت��ك��ات��ف 
مع  التعامل  أن  ك��ورون��ا«،  ف��ي��روس 
الجائحة يكون من خالل االستعداد 
أن  موضحة  ال��وق��ائ��ي،  وال��س��ل��وك 
أفراد  سلوكيات  على  يعتمد  األم��ر 
المجتمع، باإلضافة إلى التأثير في 
مساهمة المؤسسات مع األفراد في 
زيادة الوعي واالستجابة في الدولة. 
تحدٍّ في  أكثر  أن  إل��ى  وأش���ارت 
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ه��و األرق����ام التي 

تتغير فقط بالسلوكيات، وذلك من 
الصور  ونقل  الثقافات  تنوع  خالل 
الكبيرة  التحديات  رغم  اإليجابية 
وت����داول ال��م��ع��ل��وم��ات، داع��ي��ة إلى 
اإلعالمي  الجانب  إعطاء  ض��رورة 
حقه، نظراً لوجود معلومات مغايرة 
تبث القلق والخوف في نفوس أفراد 

المجتمع. 
الحوارية،  الجلسة  وتأتي 

ض��م��ن م��ب��ادرة ال��ق��ي��ادة 
ال����ع����ام����ة ل��ش��رط��ة 

أبوظبي لمجالسها 
لعام  االفتراضية 

أداره��ا  وق��د   ،2020
علي  الدكتور  اإلع��الم��ي 

فيها  وت���ح���دث���ت  س��ن��ج��ل، 

والعقيد  سليمان،  عزة  المهندسة 
الدكتور حمود سعيد العفاري مدير 
إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد 
إدارة  م��دي��ر  الهاشمي  علي  ث��ري��ا 
سيف  والدكتور  الطبية،  الخدمات 
درويش عضو »كلنا شرطة«، وشهد 
مختلف  م��ن  غفير  ع��دد  الجلسة 
أدب��اء  من  المجتمعية،  الفئات 

ومفكرين ومثقفين.
المهندسة  وأوضحت 
ع����زة س��ل��ي��م��ان، أن 
ال��ج��ائ��ح��ة ك��ان��ت 
ضيفاً غير مرغوب 
فيه، ودول��ة اإلم��ارات 
نجحت في توظيف أفضل 

المعايير في مواجهتها. 

ومن جهتها، قالت العقيد ثريا علي 
الهاشمي: لدينا أعداد كبيرة تقارب 
الموظفين،  م��ن  شخص  أل��ف   37
بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي 
لدعمنا في كيفية التصرف والتعامل 

مع الجائحة.
الدكتور  العقيد  أكد  ومن جانبه، 
أن مجالس  العفاري،  حمود سعيد 
الشرطة تعتبر أحد الجهود التوعوية 

لمكافحة الجائحة. 
درويش،  الدكتور سيف  وأض��اف 
أن دورن��ا ال يقل عن دور الشرطة 
اش��ت��راك  إل��ى  الف��ت��اً  المجتمعية، 
أكثر من 51 ألف شخص في »كلنا 
آخرين  ألف شخص  و40  شرطة«، 

لتوعية المجتمع.

في جلسة حوارية عن ُبعد

»التكاتــــف املجتمعـــــــي« يحاصــــــــر كورونـــــــــا

فريدة 

الحوسني:

التــــزام األفـراد

يقــلل أعــداد

اإلصابـات

بكورونا

فريدة الحوسني وعزة سليمان والمتحدثون خالل مجلس الشرطة االفتراضي )من المصدر(

رعاية صحية »عن بُعد« لكبار املواطنني يف أبوظبي

2326
زيارة ميدانية لمؤسسات 

للتأكد من التزامها

باإلجراءات الوقائية 

إغــــالق
مؤسسات لعدم6 

االلتزام باإلجراءات

يف دبي



أبوظبي )وكاالت ووام(

السودانية  العاصمة  إل��ى  وص��ل��ت 
ط��ائ��رة مساعدات  أم���س،  ال��خ��رط��وم 
إم��ارات��ي��ة ث��ال��ث��ة، ض��م��ن ج��س��ر هيئة 
ال��ه��ال األح��م��ر اإلم���ارات���ي ال��ج��وي، 
في  الفيضانات  من  المتأثرين  إلغاثة 
ال���س���ودان، وذل���ك ف��ي إط���ار برنامج 
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة اإلم��ارات��ي��ة 
السيول  آث��ار  من  للتخفيف  الحالي، 
ال��والي��ات  م��ن  ع��دد  ف��ي  والفيضانات 
كميات  الطائرة  وتحمل  السودانية، 
العاجية  والمستلزمات  األدوي��ة  من 

والمواد الطبية والغذائية واإليوائية.
إلى ذلك، واصل وفد الهيئة الموجود 
حالياً في السودان، توزيع المساعدات 
عدد  ف��ي  المتأثرين  على  اإلنسانية 
كارثة  من  تضرراً  األكثر  المناطق  من 
الفيضانات، ويعمل الوفد بالتنسيق مع 
سفارة الدولة في الخرطوم، والجهات 
السودانية المختصة، لتعزيز استجابة 
وتوسيع  ال��ك��ارث��ة،  لتداعيات  الهيئة 
مساعدات  م��ن  المستفيدين  مظلة 

الهيئة على الساحة السودانية.
وقال الدكتور محمد عتيق الفاحي، 
األحمر  ال��ه��ال  لهيئة  ال��ع��ام  األم��ي��ن 
تأتي  المساعدات  هذه  إن  اإلماراتي: 
السمو  ص��اح��ب  توجيهات  إط���ار  ف��ي 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
األعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  أب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم 
هيئة  رئ��ي��س  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  ف��ي 
وانطاقاً  اإلم��ارات��ي،  األحمر  الهال 
دولة  بها  تضطلع  التي  المبادرات  من 
اإلمارات لدعم األشقاء في السودان، 
وتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وتعزيز 
قدرتهم على تجاوز الظروف الراهنة.

اإلم��ارات  دول��ة  أن  الفاحي،  وأك��د 
تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة السودان 
الكارثة،  ه��ذه  تداعيات  تخطي  على 
وال��ع��م��ل م��ع ال��ش��رك��اء ه��ن��اك، للحد 
الصحية  الفيضانات  آث��ار  تفاقم  من 
والبيئية والنفسية، مشيراً إلى أن وفد 
السودان،  في  حالياً  الموجود  الهيئة 
يقوم بدور كبير في مساعدة المتأثرين، 
في  ال��ض��روري��ة  احتياجاتهم  وتوفير 
المرحلة الحالية، وسيستمر في تقديم 

المساعدات خال الفترة القادمة.
إلى ذلك، أعرب السودان عن شكره 
وحكومات  لقيادات  وعرفانه  وتقديره 
لوقفتها  الشقيقة،  ال���دول  وش��ع��وب 
الجتياز  السوداني  الشعب  جانب  إلى 
الظرف الدقيق الذي يمر به السودان 

حالياً. 
وقالت الخارجية السودانية، في بيان 
التقدير  ببالغ  تتابع  ظلت  إنها  أم��س، 
وتدفق  المبذولة  الجهود  واالم��ت��ن��ان 
والمستلزمات  اإلنسانية  المساعدات 
الطبية والدعم المتواصل عبر الجسور 
مقدمتهم  وف��ي  األش��ق��اء،  من  الجوية 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، لدرء 
وتخفيف  والفيضانات،  السيول  آث��ار 
حدة اآلثار الناجمة عن تلك الكوارث 
الوزارة عن تطلعها  الطبيعية، وعبرت 
الس��ت��م��رار ال��دع��م، ب��م��ا ي��ع��زز ق��درة 

السودان على مواجهة التداعيات.
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ضمن جسر »الهالل األحمر« 

طائرة إغاثة إماراتية ثالثة إلى الخرطوم 

عجمان )االتحاد(

ثّمن الشيخ الدكتور 
عبدالعزيز بن علي النعيمي، 

الرئيس التنفيذي جلمعية 
اإلحسان اخليرية، توجيهات 

صاحب السمو الشيخ 
حميد بن راشد النعيمي 

عضو املجلس األعلى حاكم 
عجمان، بتقدمي مساعدات 
إنسانية عاجلة، وتوفير كل 

اإلمكانيات الالزمة من مواد 
وجتهيزات للتخفيف من 

معاناة األسر املتضررة جراء 
الفيضانات القوية، التي 
اجتاحت واليات السودان 

املختلفة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ 
»اإلحسان«: »عّلمنا والدنا 

صاحب السمو حاكم عجمان، 
أن نكون متكاتفني يف مثل 
هذه الظروف، التي متّس 

البشرية يف أمنهم وقوتهم، 
ليس محليًا فقط، وإمنا 

عربيًا ودوليًا، من أجل رفعة 
اإلنسان وحفظ كرامته 
وإنسانيته.. ويأتي هذا 

ملتابعة سموه املباشرة ملا 
حّل بأشقائنا يف السودان، 

واهتمامه ألن تكون دولة 
اإلمارات سباقة إلغاثة 

األشقاء واإلسراع يف مّدهم، 
بكل ما يحتاجونه ملواجهة 

ظرفهم احلالي«.
وأضاف الشيخ الدكتور 

عبدالعزيز بن علي: »تربطنا 
عالقات أخوة ومودة وتقدير 

مع شعب السودان، وهذا 
محل إجالل لدى صاحب 

السمو حاكم عجمان، الذي 
وجه ودعا جميع املؤسسات 

الرسمية احمللية واجلمعيات 
اخليرية واملواطنني 

واملقيمني، للمشاركة يف 
حملة »أغيثوا شعب النيلني«، 

وتقدمي اخلدمات اإلنسانية 
العاجلة، ومساندتهم ومّد 

يد العون لهم يف هذه احملنة، 
استمرارًا للنهج الذي 

غرسه املغفور له 
الشيخ زايد بن 
سلطان »رحمه 

اهلل«، الذي عزز العمل 
اخليري واإلنساني يف 

نفوس أبناء اإلمارات قيادة 
وشعبًا ومقيمني، لتكون دولة 

اإلمارات األولى يف مسيرة 
اخلير والعطاء، من خالل 

دورها املتميز الذي تضطلع 
به يف الوقوف إلى جانب 

احملتاجني واملنكوبني يف كل 
مكان، وتقدمي املساعدات 

اإلنسانية اإلغاثية التي تلبي 
متطلبات احلياة الكرمية 

لكل البشرية«.

»اإلحسان« 

تشيد 

بتوجيهات 

حاكم عجمان 

إلغاثة السودان

أبوظبي )وام(

أك��د معالي زك��ي أن��ور نسيبة، وزي��ر دول��ة، 
والمساعدة  العون  يد  بمد  اإلم��ارات  التزام  أن 
لألشقاء في السودان، هو التزام تاريخي نبيل، نابع 
من ثقافة العمل الخيري والكرم والسخاء، التي تجري 
في عروق أهلها، وتشكل سمة جينية أضحت ركيزة أساسية 
من ركائز سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة تجاه األشقاء 

واألصدقاء.
ورسالتها  اإلم����ارات،  دول��ة  بسياسة  جميعاً  نفتخر  »إن��ن��ا  وق���ال: 
اإلنسانية الحضارية، القائمة على مد يد العون إلى السودان الشقيق، 
التي سيرتها  المكثفة  اإلنسانية  المساعدات  قوافل  حيث ساهمت 
اآلالف  مئات  معاناة  من  التخفيف  في  السودان،  إلى  اإلم��ارات 
من السكان المحليين، فقد أمر صاحب السمو الشيخ محمد 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راش��د  بن 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، بإرسال شحنة طارئة 
طن   100 من  يقرب  ما  حملت  اإلغاثة،  مواد  من 
متري من مواد اإلغاثة األساسية، وبتوجيهات 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
ومتابعة  المسلحة،  للقوات  األعلى 
زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  الشيخ  سمو 
في  الحاكم  ممثل  نهيان  آل 
رئيس  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
األحمر  الهال  هيئة 
سيرت  اإلماراتي، 
طائرة  الهيئة 
إغاثة ثانية 
إل����������ى 

ال�����س�����ودان، ت��ح��م��ل ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة 
العاجية  وال��م��س��ت��ل��زم��ات  األدوي�����ة  م��ن 

وذلك  واإليوائية،  والغذائية  الطبية  والمواد 
المتأثرين  إلغ��اث��ة  ال��ج��وي  الهيئة  جسر  ضمن 

توفير  عبر  والي��ة،   16 حوالي  في  الفيضانات  من 
االحتياجات اإلنسانية الضرورية. 

وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 
رئيس  أطلق  عجمان،  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  النعيمي 

حملة  النعيمي  حميد  بن  راشد  الشيخ  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
األولى،  المرحلة  في  درهم  مايين   10 لجمع  النيلين«  »أغيثوا شعب 

بالتعاون مع هيئة األعمال الخيرية للتخفيف من معاناة األسر المتضررة 
جراء الفيضانات«.

وأضاف معاليه، أن المساعدات اإلنسانية التي تقدمها اإلمارات 
إلى جميع المحتاجين من شعوب العالم، تجسد تجربة فريدة 

له  المغفور  قواعدها  أرسى  اإلنساني،  العمل  على صعيد 
ث��راه«،  اهلل  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ 

وحافظ على استمراريتها القيادة الرشيدة، لتصبح 
النهج السامي  دول��ة اإلم���ارات من خ��ال ه��ذا 

ن��م��وذج��اً ع��ال��م��ي��اً، وم��ث��االً ي��ح��ت��ذى ب��ه في 
االرتقاء، وتطوير المبادرات اإلنسانية.
رؤي��ة  أس��ف��ه  ع��ن  معاليه،  وأع���رب 

معاناة جمهورية السودان الشقيقة 
المؤلمة بسبب  لهذه الظروف 
ال��ف��ي��ض��ان��ات ال��ت��ي ض��رب��ت 
ال���ب���اد، وه���دم���ت ال��م��ن��ازل 

الزراعية،  األراض��ي  وأغرقت 
التي  المواشي  نفوق  إل��ى  وأدت 

الكثيرين  وق��وت  رزق  مصدر  تشكل 
مائة  م��ن  أك��ث��ر  ضحيتها  وراح  م��ن��ه��م، 

نصف  يفوق  ما  تضرر  جانب  إلى  شخص، 
من  العديد  تدمير  عن  فضًا  سوداني،  مليون 

»أم  قرية  مثل  التاريخية  والقرى  األثرية  المناطق 
رهو« بأكملها بمنطقة سيدون في نهر عطبرة، 

والمؤسسات  المساكن  هدمت  حيث 
والخدمية،  العامة  وال��م��راف��ق 

األس��ر  جميع  وش����ردت 
واألهالي.

زكي نسيبة:

التزام تاريخي

ور نسيبة
ي أن

زك

ثقافة العمل الخيري 

والكرم والسخاء تجري 

في عروق أهل اإلمارات

مساعدات اإلمارات تتواصل إلغاثة األشقاء

بدرية الكسار )أبوظبي(

ت��ت��واص��ل م��س��اع��دات دول���ة اإلم����ارات، 
إلغاثة األشقاء في السودان بصورة عاجلة 
التي  والسيول،  الفيضانات  متضرري  من 

جرفت منازلهم وممتلكاتهم في 16 والية.
العامري،  كردوس  بن  وقال حمد سالم   
الخيرية  مدير عام مؤسسة زايد لألعمال 

من  انطاقاً  ل���»االت��ح��اد«،  واإلنسانية 
مساندة  ع��ل��ى  ال��م��ؤس��س��ة  ح���رص 

الشقيقة،  ال��س��ودان  جمهورية 
جراء  المنكوبين  إغاثة  في 

وال��س��ي��ول،  الفيضانات 
ف������ق������د ب������������ادرت 

المؤسسة بتقديم 
م�����س�����اع�����دة 

مستعجلة 
بمبلغ 

لألسر  ع��ون��اً  ل��ت��ك��ون  دره����م،  أل�����ف   200
الشديدة  لمعاناتها  وتخفيفاً  المتضررة، 
وتلف  وال��ب��ي��وت،  التربة  ج��رف  ج���راء  م��ن 
العديد من الممتلكات، وإصابة العديد من 

المرضى النساء واألطفال وكبار السن.
وأضاف العامري: »إن المؤسسة سارعت 
بناًء  المستعجلة،  المساعدة  هذه  بتقديم 
بن  نهيان  الشيخ  سمو  من  توجيهات  على 
األمن���اء،  مجلس  رئيس  نهيان  آل  زاي��د 
آل  زاي��د  بن  عمر  الشيخ  سمو  وأخيه 

نهيان نائب رئيس المجلس«.
 وقال: إن المؤسسة إذ تتطلع 
إلى تجاوز السودان الشقيق 
الطبيعية،  النكبة  ه��ذه 
ف��إن��ه��ا ت��س��ع��ى إل��ى 
أهدافها  تحقيق 
ف������ي م���ج���ال 
اإلغ���اث���ة، 
وتعزيز 

دورها لنجدة المنكوبين، وتوفير المستلزمات 
الضرورية لتعود دورة الحياة الكريمة إليهم، 
داعياً اهلل تعالى أن يحفظ السودان وأهله 
من جديد  تشرق شمسه  وأن  كل شر،  من 
ب��األم��ن واألم����ان والسامة  وه���ي ع��ام��رة 
تواصل  أخ����رى،  جهة  وم���ن  واالس��ت��ق��رار. 
اإلغاثية  مساعداتها  األحمر  الهال  هيئة 
المناطق  في  الشقيقة  السودان  لجمهورية 
سيرت  وقد  الفيضانات،  ج��راء  المتضررة 
هيئة الهال األحمر اإلماراتي جسراً جوياً 
ويقوم  الفيضانات.  من  المتأثرين  إلغاثة 
بدراسة  السودان،  في  األحمر  الهال  وفد 
المتضررة  ال��م��ن��اط��ق  س��ك��ان  اح��ت��ي��اج��ات 
تضمنت  وال��ت��ي  ومستلزماتهم،  وتوفيرها 
مساعدات غذائية وطبية وأغطية، وتوفير 
وذلك  وغيرها،  والنظافة  التعقيم  أدوات 
ومفوضية  اإلم���ارات  سفارة  مع  بالتنسيق 
تقدم  كما  ال��س��ودان،  في  اإلنساني  العون 
الدولة  أنحاء  بمختلف  الخيرية  الجمعيات 
هذه  خ��ال  لألشقاء  متنوعة  م��س��اع��دات 

األزمة.

 مشاريع خيرية 
 نفذت دولة اإلمارات العديد من 

شملت  ال��س��ودان،  جمهورية  في  المشاريع 
 2003 ع��ام  في  ومستوصف  مساجد  بناء 
قدمت   2006 ع��ام  وف��ي  رف��و،  منطقة  في 
وفي  دارف����ور،  لاجئ  إغاثية  م��س��اع��دات 
عام 2013 نفذت حملة كسوة مليون طفل، 
اإلم��ارات��ي،  األح��م��ر  ال��ه��ال  م��ع  بالتعاون 
مع  بالتنسيق  الحج،  برنامج  إلى  باإلضافة 
سفارة دولة اإلمارات، وكذلك مشروع حملة 
األضاحي، وفي عامي 2014 و2015 نفذت 
مشروع الحج، بالتعاون مع سفارة اإلمارات 

في السودان والهال األحمر، باإلضافة إلى 
مشروع إفطار صائم.

وفي عام 2016، قدمت مشاريع متنوعة، 
شملت الحج وبرنامج الكسوة، والمساهمة 
السودان،  في  اإلغاثية  البرامج  دع��م  في 
والمساهمة  األيتام،  وأنشطة  برامج  ودعم 
في برنامج سقيا اإلمارات وإفطار صائم، 
وفي  مسجد،  بناء  نفذت   2017 عام  وفي 
إغاثية  برامج  تنفذ   2020 الحالي  العام 

متنوعة.

جانب من المشاريع اإلماراتية في السودان  )االتحاد(

خالل شحن المساعدات 
في الطائرة )وام(

»زايد الخيرية« تقدم مساعدة عاجلة

محمد عتيق الفالحي:

اإلمارات
تبذل جهودًا كبيرة لمساعدة 

السودان على تخطي الكارثة

السودان يشيد بدعم 

اإلمارات في مواجهة 

الفيضانات
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مرافئ

ربما يجد المرء صعوبة في الحديث عن السالم مع إسرائيل، 
على  بعبع  وجــود  من  الذاكرة  في  شحنه  تم  لما  واقعية  نتيجة 
األرض يسبب االمتعاض، هذا هو العصاب القهري الذي أفرزه 
فيها  وقع  التي  الهوة  هي  وهذه  اآلخر،  على  اللعنات  من  تاريخ 
الكثيف،  الغبار  ذات  الشحنات  من  كتلة  جراء  العربي  الوجدان 
نزيح عن  اليوم ونحن  ولكن  الرؤيتين،  العقل في مأزق  ما جعل 
المبتذلة  الشعارات  قدم  والقديمة  الرثة،  المالءة  هذه  الخاطر 
نجد أنفسنا في حل من تاريخ، ربما تجسدت صورته في شكل 
واقع  كرسها  التي  نفسها  الخرافة  وهي  الدويس)،  (أم  الجنية 
عربي مؤثث بمشاعر طقوسية، بارزة أمام العيان، جعلت جيًال 
في  النظر  ويمعنون  حثالتها،  في  يغوصون  العروبة،  أبناء  من 
تبعد  سميكة  غــشــاوة  سبب  مــا  والــمــزري  المرعب،  مشهدها 
الضعيفة  الكينونة  كهف  فــي  وتجعله  ــع،  ــواق ال عــن  اإلنــســان 
والمنتهكة أخالقياً، ودينياً، وثقافياً، األمر الذي يجعل االختراق 
المبشر  الواقع  بمعطيات  ثري  أيضاً  فهو  هو عصيب،  ما  بقدر 
بألف، ألف خير، ألن التجربة التاريخية أثبتت بأن العرب وقعوا 
إلى درجة  الواقع  التاريخي، ومكثوا بعيداً عن  الوهم  في ورطة 
واإلقصاء عن  النبذ  قائمة  في  وجعلهم  الواقع،  هذا  لفظهم  أن 
المشاركة في صناعة المستقبل، والذي تسعى إليه األمم لطرد 

الخوف من الزوال.
قمة  على  وتقف  الجريئة،  الخطوة  تخطو  واإلمـــارات  اليوم 
والنهي عن منكر  الذاتية،  الصرامة  االبتعاث، وعودة  الهرم في 
الشعارات الصفراء، والتي طالما ضللت، وأغوت، وأغرت على 
أمام  جميعاً  مطالبون  اليوم  فنحن  السوداء،  الحفر  إلى  السير 
عبثاً،  دماؤهم  أهدرت  الذين  ألولئك  نعيد  بأن  والضمير،  اهللا، 
والذين فقدوا المصير، والذين ناموا في عراء الحيلة والتبصر، 
دخلت  أجيال  عن  مسؤولون  نحن  الصحيح،  الطريق  واختيار 
سورت  منحطة،  وقيم  مغلوطة،  مفاهيم  بسبب  السوداء  الغرف 
العقول،  وتلظت  النفوس،  تصحرت  حتى  واألشــواق،  األعناق، 
وترك  الخوف،  خنادق  في  اختبأ  فاعل  بفعل  القلوب،  وتشظت 
األبرياء يهيمون في منافي البغض، والحقد أمًال في أن يتحقق 
تحل  أن  الكراهية  طبيعة  من  ليس  ولكن  ويأملون،  يريدون،  ما 
أسفل  في  وتجعله  صاحبها،  وتهلك  تؤججها،  لم  إذا  معضلة، 

السافلين.
باآلمال،  يفيض  غد  باتجاه  الجياد  قفزة  اإلمـــارات،  خطوة 
شمل  والتأم  الجهود،  تضافرت  إذا  هذا  المشرقة،  واألمنيات 
بين  والتأرجح  التبجح،  عن  والتخلي  الفصل،  كلمة  على  العرب 

القيل، والقال، وسوء المقال.

الحديث في السالم..

 عن السالم

علي أبو الريش

Ali.AbuAlReesh@alIttihad.ae
مبنى وزارة الطاقة والبنية التحتية الذي تنفذه «البنية التحتية» في منطقة مزيرعة (من المصدر)

الشارقة (االتحاد) 

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مشاريع 
حيوية في المنطقتين الجنوبية والشرقية، تتبع 
وزارتي الداخلية والطاقة والبنية التحتية، بتكلفة 
تقديرية تصل إلى 405 ماليين و339 ألف درهم.  
وتشرف الوزارة على تنفيذ مبنى وزارة الطاقة 
والبنية التحتية بمنطقة مزيرعة، بتكلفة تقديرية 
بلغت 44 مليوناً و500 ألف درهم، كما تواصل 
لشرطة  العامة  القيادة  مبنى  مــشــروع  تنفيذ 
ومباني  رئيس  مبنى  من  يتكون  الذي  الشارقة، 
العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف 
وتتضمن  وأســوار،  خارجية  وأعمال  الحراسة، 
خطة عمل المشروع استخدام المواد التي تضمن 
االستدامة في مكوناتها، فضًال عن تنفيذ خطة 
إلدارة النفايات، ورصد معدالت إنتاجها والسعي 
التدوير،  إعـــادة  بنظام  والعمل  تقليلها،  نحو 
واستخدام إنارة موفرة للطاقة، إضافة إلى مواد 
عزل حراري للجدران الخارجية واألسطح، فيما 
األصباغ  تقنية  تطبيق  استخدام  كذلك  سيتم 

الممتصة لثاني أوكسيد الكربون. 
المقرر االنتهاء  المشروع  الــوزارة في  وتطبق 
تكلفته  وتبلغ   ،2020 الجاري  العام  خالل  منه 
مبادرة  درهـــم،  و900  مليوناً   171 التقديرية 
الواقع  استخدام  عبارة عن  وهو   ،360 مشروع 
سير  متابعة  في  المعزز  والــواقــع  االفتراضي 
األعمال بالموقع اإلنشائي والمراقبة عن بُعد، من 

خالل استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع 
ومراحل اإلنجاز وإرشادات األمن والسالمة. كما 
تشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ 
مشروع، إنشاء مدرسة الليسيلي في إمارة دبي، 
بتكلفة 43 مليوناً و477 ألف درهم تقريباً، ومن 
المتوقع االنتهاء من المدرسة الربع األخير من 
العام المقبل 2021، ويتكون المشروع من مبني 
رئيس، يتضمن جميع الحلقات التعليمية، ابتداًء 
من مرحلة رياض األطفال وإلى الحلقة الثالثة، 
وغرفتي  خارجية،  خدمات  مباني  إلى  إضافة 
حارس، وأسوار خارجية، وتبلغ مساحة المباني 
مــراعــاة  وتــمــت  مــربــع،  متر   9500 اإلجــمــالــيــة 
استخدام مواد وأنظمة بناء صديقة للبيئة لتحقيق 
أعلى معايير المباني الخضراء واالستدامة، وتم 
نحو  الدولة  توجهات  لتواكب  المدرسة  تطوير 
الرابعة،  الصناعية  والثورة  االصطناعي  الذكاء 
وتطبيقاتها  الــوجــه  بصمة  تقنية  واســتــخــدام 
والموظفين،  للطلبة  واالنصراف  الحضور  في 

واإلخالء الذكي من الحرائق، وتطبيقات أخرى.
من  التحتية  والبنية  الطاقة  وزارة  واقتربت   
قيادة  مبنى  وإنجاز  إنشاء  مشروع  تنفيذ  إنهاء 
قوات األمن الخاصة/    الوحدة الثالثة، قيراط – 
الفجيرة بتكلفة 48 مليوناً و500 ألف درهم، حيث 
من المتوقع إنجاز المشروع خالل العام الجاري، 
اإلدارة  مبنى  وهي  مباٍن،   7 من  يتكون  والــذي 
ومبنى المؤتمرات، ومبنى سكن ونادي الضباط 
ومبنى التدريب، باإلضافة إلى البوابة الرئيسة 
ومباني الخدمات التي تشمل غرف المضخات 
إضافة  والكهرباء،  والمولدات  المياه  وخزانات 

إلى األعمال الخارجية ومواقف السيارات.
لشرطة  العامة  اإلدارة  مبنى  مــشــروع  أمــا   
الفجيرة، الذي تنفذه الــوزارة، فإنه من المقرر 
إنــجــازه خــالل الــربــع األول مــن الــعــام المقبل 
2021، حيث يتكون المشروع الذي تصل تكلفته 
المبنى  من  درهــم،  ألــف  و962  مليوناً   96 إلــى 
الكهرباء  ومحطة  الخدمات،  ومبنى  الرئيس، 
الطائرات،  مهبط  وأعــمــال  المياه،  ومعالجة 
مختلفة،  ــخــدامــات  واســت بــمــســاحــات  وذلــــك 
الخارجية  واألعمال  والطرق  الخدمات  وكذلك 
هذا  واألســـوار،  والبوابات  الرئيسة  والمداخل 
الشبكات  بكافة  الربط  أعمال  إلــى  باإلضافة 
وصرف  ومياه  طــرق  من  بالمشروع،  الخاصة 
صحي وكهرباء وإنارة، ومكافحة حريق وأعمال 
الـــزراعـــة، إلـــى جــانــب كــافــة الــنــظــم الخاصة 

بالمعلومات وتأمين المنشآت.

مشاريع حيوية يف املنطقتني 

الجنوبية والشرقية

بتكلفة 405 ماليين درهم

 ٥
استخدام الواقع االفتراضي 

والمعزز في متابعة سير 

األعمال
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عمال: شكرًا إمــارات الخير
سامي عبد الرؤوف )دبي(

بقرار  العمل  انتهاء  والتوطين،  البشرية  الموارد  وزارة  أكدت 
حظر تأدية األعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي األماكن 
يونيو  شهر  منتصف  منذ  بتطبيقه  البدء  تم  أن  بعد  المكشوفة، 
الماضي من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة 

ظهراً وحتى يوم أمس الخامس عشر من سبتمبر الجاري. 
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرار جاء في إطار تأمين ظروف 
العمل المناسبة للعمال مع ارتفاع درجات الحرارة عند الظهيرة 

خالل األشهر الماضية. 
 ورصدت »االتحاد« في جولة ميدانية بدبي تفاعل العمال في 
تطبيق  انتهاء  مع  المقاوالت  قطاع  وخاصة  القطاعات  مختلف 
العمل  جهات  تطبيق  وراء  من  حققوها  التي  والنتائج  ال��ق��رار 

والشركات لهذا القرار. 
اهتمام  يجسد  الظهيرة،  وقت  العمل  وقف  أن  العمال،  وأك��د 
حكومة اإلمارات بحقوق العمال ومنحهم كافة الحقوق القانونية، 
وكذلك يظهر العالقة القائمة على الشراكة والتعاون بين العمال 
وأصحاب العمل، مشيرين إلى أنه خالل تطبيق القرار لم تتأثر 

إنتاجيتهم وإنجاز األعمال التي كلفوا بها من قبل شركاتهم. 
وأشادوا بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين واللجنة الدائمة 
لشؤون العمال بدبي، لمتابعتهم الدائمة والحثيثة، خالل األشهر 
الماضية لضمان تطبيق القرار بشكل صحيح وكامل، موضحين 
أن دور مفتشي الجهتين تعدى التدقيق والرقابة خالل العمليات 
التفتيشية إلى الدور التوعوي بنشر أهمية االلتزام بتطبيق القرار.

وذكروا أن تطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة، ساعدهم على 
زيادة اإلنتاجية وتحقيق الراحة وإنجاز الكثير من األمور الحياتية 
والمعيشية، مشيرين إلى أن فترة تطبيق القرار شهدت تعاوناً من 

أصحاب األعمال مع الوزارة إلنجاح القرار وتحقيق الهدف منه. 
الجنسية(،  )باكستاني  رياض  محمد  العامل  قال  البداية،  في 
إن فترة تطبيق القرار كانت متميزة وجاءت في مصلحة العمال، 
حيث راعت ظروف الجو وارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة. 
وأشار إلى أن هذا القرار حافظ على الوضع الصحي للعمال، 
حيث أدى إلى التوقف عن العمل خالل فترة الظهيرة، إلى انخفاض 
حاالت إصابة العمال باالنهاك الحراري، إلى أقل مستوى ممكن. 
وذكر أنه خالل وقت العمل، كانت مواقع العمل مزودة ببرادات 
تطبق  اإلم���ارات  دول��ة  أن  إل��ى  مشيراً  للراحة،  وأم��اك��ن  المياه 
اشتراطات للصحة والسالمة في مساكن العمال ومواقع العمل، 
فضاًل عن تحديدها ساعات للتوقف عن العمل وقت الظهيرة في 

فترة الصيف. 
 من ناحيته أفاد محمد سليم عامل بناء من الجنسية البنغالية، 

الماضية،  األشهر  في  ونصف  ساعتين  لمدة  العمل  وق��ف  ب��أن 
منحهم الراحة وأعطاهم والقدرة على تجهيز الطعام. 

اإلم��ارات،  حكومة  شكراً  اإلم��ارات،  دولة  »شكراً  سليم:  وقال 
قدمت لنا الكثير، ونجد ما يساعدنا على العمل واالستمرار في 
العطاء، بل الكثير من العمال زادت إنتاجيتهم تعبيراً على شكرهم 

وامتنانهم لما يجدونه من جهات العمل«. 
طرفي  لدى  ثقافة  خلق  في  الحكومة  نجحت  »لقد  وأض��اف: 
فيه  لما  بالقرار  »بااللتزام  والعمال  المنشآت  اإلنتاجية«  العملية 

مصلحة الجميع«.
أما راشد محمد من الهند وهو عامل في بلدية دبي، فأكد أنه 

وتوفر  حقوقه  له  تضمن  دب��ي،  بحكومة  جهة  في  بالعمل  سعيد 
لها الكثير من الخدمات، من بينها التوقف عن العمل وقت شدة 

الحرارة. 
وذكر أن جهة عمله توفر لهم حافالت تنقلهم من مواقع عملهم 
يعطيهم  ما  العمل،  عن  التوقف  فترة  خالل  سكنهم  مقرات  إلى 

القدرة على مواصلة العمل من جديد بنشاط وهمة عالية. 
ولفت سليم، إلى أن الوقت الممنوح للراحة، كاٍف ويعتبر كبيراً، 
يمكن من خالله إنجاز كثير من األمور المعيشية، مشيراً إلى أن 
األجواء  وتوفر  للعمل  مناسبة وخصبة  بيئة  توفر  اإلم��ارات  دولة 

الالزمة إلنجاز األعمال.

 تجسيد 

الهتمام 

الحكومة بفئة 

العمال وزيادة 

اإلنتاجية 

 الوقت الممنوح 

للراحة وإنجاز 

األمور المعيشية 

كاٍف

 اشتراطات 

للصحة والسالمة 

في مساكن 

العمال ومواقع 

العمل

 تعاون أصحاب 

األعمال إلنجاح 

القرار وتحقيق 

الهدف منه

مجموعة من العمال بدبي خالل التوقف عن العمل وقت الظهيرة )تصوير: أفضل شام( 

مع انتهاء قرار وقف العمل وقت الظهيرة
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قانون  تطبيق  بدء  أبوظبي،  قرار شرطة  واسع صاحب  تفاعل 
حجز المركبات في اإلمارة األربعاء الماضي، قرار جاء في وقته 
جراء إصرار بعض المستهترين المضي في غيهم، دون أي اعتبار 
بل  الطريق،  مستهتري  طيش  من  اآلخرين  وسالمة  لسالمتهم 
حولوا االستهتار والغرامات التي كانت بسيطة قبل تغليظها، مادة 

للتباهي والتفاخر.
القرار جاء كما أعلنت شرطة أبوظبي، خالل مؤتمرها الصحفي: 
»نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصائيات الحوادث والمخالفات، 
أخطر  ودراسة  الماضية،  األعوام  السائقون خالل  ارتكبها  التي 
المخالفات المسببة للحوادث، بهدف ردع السائقين المستهترين 

بتغليظ العقوبات، وتعزيز السالمة المرورية«. 
وأعلنت الشرطة: »أن إجمالي الحوادث التي وقعت بسبب تكرار 
المخالفات، التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020، 
العام  خالل  شخصاً   66 لوفاة  وأدت  مرورياً،  حادثاً   894 بلغت 
64 حادثة جسيمة و716 متوسطة و543 بسيطة«،  2019، منها 
إجمالي  من  المذكورة  السلوكيات  بسبب  الوفيات  »معدل  وأن 
الوفيات لعام 2019 بلغ 35.5%، ومعدل اإلصابات البليغة بسبب 
السلوكيات المذكورة من إجمالي اإلصابات البليغة للعام نفسه بلغ 

49.6%«، وهي نسب ال يستطيع عاقل تجاهلها.
المركبات  لحجز  تقود  التي  المخالفات،  الشرطة  واستعرضت 
عند  دره��م  أل��ف   50 إل��ى  وتصل  حجزها،  لفك  المالية  والقيمة 
الصدم المتعمد لدورية الشرطة أو التسبب في تلفها، باإلضافة 
لتحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية، والمشاركة في 
بلوحات  مركبة  وقيادة  تصريح،  دون  من  الطريق  على  السباقات 
أرقام مقلدة أو مطموسة، أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة ال 
تتفق مع التشريعات السارية، ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك، 
كما يتوجب على السائق تسديد الغرامة وتصل إلى 50 ألف درهم، 
في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو اآلخرين أو 
سالمتهم أو أمنهم للخطر، وعند تجاوز المركبة لإلشارة الضوئية 
الحمراء، حيث يتم في هذه الحالة إضافة لدفع المخالفة سحب 
رخصة القيادة للمخالف، لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ سحبها.
 خطوات وإجراءات تعزز جهود شرطة أبوظبي، للحفاظ على 
والذي  أم��ان��اً«،  األكثر  »المدن  مؤشر  في  عالمياً  األول  المركز 
حققته خالل السنوات األربع الماضية بصورة متتالية، القرارات 
لم تعجب منظري وسائل التواصل االجتماعي، واعتبروها مبالغاً 
تلتزمون  طالما  البساطة،  غاية  في  أمامهم  الحل  ولكن  فيها، 
ويسلم  تسلمون  وبالتالي  تُخالفوا،  فلن  والقوانين،  باألنظمة 

اآلخرون، وسالمتكم.

تغليظ المخالفات

علي العمودي

ali.alamodi@alittihad.ae

هالة الخياط )أبوظبي(

حذر مركز أبوظبي إلدارة النفايات 
شركات  إل��ى  اللجوء  م��ن  »ت��دوي��ر«، 
المرخصة  غير  المبيدات،  مكافحة 
والمعتمدة من المركز لعدم مأمونية 
مواد المكافحة المستخدمة من قبل 

هذه الشركات.
العام  م��ن  األول  النصف  وخ���الل 
 15207 »ت��دوي��ر«  استخدم  الحالي، 
لمكافحة  ال��م��ب��ي��دات  م���ن  ل���ت���رات 
المتمثلة  ال��ع��ام��ة  ال��ص��ح��ة  آف����ات 
مستوى  على  والحشرات  بالقوارض 
لتراً،   10042 منها  أبوظبي،  إم��ارة 
أبوظبي،  مدينة  في  استخدامها  تم 
و3138 استخدمت في مدينة العين، 
منطقة  في  استخدامها  تم  و2026 

الظفرة.
المرزوقي،  محمد  المهندس  وأكد 
آفات  مكافحة  مشاريع  إدارة  مدير 
»تدوير«، ضرورة  العامة في  الصحة 
ع����دم االل���ت���ف���ات إل����ى ال���دع���اي���ات 
تصدر  التي  المغلوطة،  واإلع��الن��ات 
عن بعض األفراد أو الشركات، والتي 
ترّوج لفعالية المبيدات ذات الروائح 

النفاذة.
وقال: »هذا كالم عار عن الصحة 
تماماً، وال يستند إلى أي رأي علمي«، 
لونه  أو  ال��م��ب��ي��د  رائ��ح��ة  أن  م��ب��ي��ن��اً 
بكفاءة  بالمطلق  عالقة  لهما  ليس 
كل  يتميز  ح��ي��ث  ال��م��ب��ي��د،  وف��ع��ال��ي��ة 
وخصائصه  الخاصة  بتركيبته  مبيد 
والكيميائية،  والفيزيائية  الحيوية 
ويستخدم وفق إرشادات فنية دقيقة 
تحّدد فعالية هذا المبيد وكفاءته في 

مكافحة اآلفات«.
المبيدات  أغ��ل��ب  أن  إل��ى  وأش���ار 
لم  ال��ن��ف��اذة،  ال��روائ��ح  ذات  القديمة 
تأثيراتها  بسبب  اآلن  مسموحة  تعد 
والبيئة،  العامة  الصحة  السمية على 
وجهت  وق��د  فعاليتها،  وان��خ��ف��اض 

العالمية  ال��م��ن��ظ��م��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ب��ات��ج��اه م��ن��ع ه���ذه ال���م���واد، ن��ظ��راً 
على  وخصوصاً  السلبية،  لتأثيراتها 

األطفال والفئات الضعيفة.
المركز  أن  ال��م��رزوق��ي،  وأوض����ح 
ي��س��ع��ى م���ن خ���الل م��ك��اف��ح��ة آف���ات 
الصحة العامة، باستخدام المبيدات 
إل���ى ح��م��اي��ة ال��م��ج��ت��م��ع م��ن ن��واق��ل 
األمراض الخطيرة واآلفات المزعجة 

شريطة  العامة،  بالممتلكات  الضارة 
المبيدات أي أضرار  أال تسبب هذه 
جانبية على سالمة اإلنسان وبيئته. 

م��ب��ي��د  أي  اع���ت���م���اد  أن  وأك������د 
إال  يتم  ال  ت��دوي��ر،  ف��ي  لالستخدام 
وتسجيله  المبيد  ودراسة  تقييم  بعد 
التغير  وزارة  الدولة من خالل  داخل 
فعالية  وتقييم  وال��ب��ي��ئ��ة،  المناخي 
التي  ال��ت��ج��ارب،  خ��الل  م��ن  المبيد 

والبيئة  المختبر  في  تدوير  بها  تقوم 
اإلض��رار  ع��دم  لضمان  الخارجية، 
أو  البيئة  ومفردات  اإلنسان  بسالمة 

الحشرات النافعة مثل النحل.
استخدام  نجاح  مقومات  وتتمثل 
ال��م��ب��ي��دات، وف��ق��اً ل��ل��م��رزوق��ي، في 
أي  م��ن  وال��ب��ي��ئ��ة  المجتمع  س��الم��ة 
أضرار جانبية نتيجة رش المبيدات، 
المختصين  بتعليمات  التام  وااللتزام 
والمعرفة  للمبيد،  الفنية  والنشرة 
ال��ت��ام��ة ب��س��ل��وك ون���ش���اط اآلف����ات 
ورص����ده����ا م���ب���ك���راً وت��ق��ي��ي��م م��دى 

ضررها.
بتكثيف  البعض،  مطالبات  وبشأن 
أوضح  المبيدات،  تدخين  عمليات 
عنصراً  تعتبر  ال  التدخين  عملية  أن 
أس��اس��ي��اً وم��ل��زم��اً دائ��م��اً ف��ي عملية 
المكافحة، بل يتم توظيف هذا النوع 
ف��ي ظ���روف معينة  ال��م��ك��اف��ح��ة  م��ن 
تستدعي التدخين، بعيداً عن الكثافة 
السكانية، من أجل ضمان سالمتهم، 
وعدم انزعاجهم من دخان المبيدات 

الضار.

يحـــذر مـن التعــــامل مع 

»تدوير« الشركات غير املرخصة

محمد المرزوقي:

 المبيدات ذات الروائح 

النفاذة لم يعد 

مسموحًا بها اآلن

االعتماد على الشركات المرخصة في المكافحة أمر ضروري )من المصدر(

حمالت لتنظيف شاطئ السلع من المخلفات )االتحاد(

إيهاب الرفاعي )منطقة الظفرة (

الظفرة،  منطقة  بلدية  تبحث 
البلدي  التواجد  فريق  في  ممثلة 
احتياجات  السلع،  مدينة  بمركز 
الخاصة  ومتطلباتهم  المواطنين 
»نحن  مبادرة  عبر  وذلك  بالعزب، 
خطط  مع  تتفق  والتي  نوصلكم«، 
بلدية الظفرة، في التواصل مع كافة 
شرائح المجتمع وبحث احتياجاتهم 
ومتطلباتهم، واالستماع إلى آرائهم 
في  منها  واالستفادة  ومقترحاتهم 
التي  وال��ب��رام��ج،  الخطط  إع���داد 
تهدف إلى تطوير األداء، واالرتقاء 
بمستوى الخدمات المقدمة لسكان 
ومستوى  يتناسب  بما  ال��ظ��ف��رة، 

الطموحات منها.
الظفرة،  منطقة  بلدية  وتحرص 
على توفير قنوات تواصل مستمرة 
م���ع س���ك���ان ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي 
للوصول إلى كافة فئات المجتمع، 
سواء  مقترحاتهم  إلى  واالستماع 

ع��ب��ر ال��م��ل��ت��ق��ي��ات ال��م��ب��اش��رة مع 
أهالي المنطقة في مختلف المدن 
التواصل  أو عبر وسائل  بُعد،  عن 

االجتماعي.
البلدي  ال��ت��واج��د  ف��ري��ق  وق����ام 
م��الك  بتوعية  ال��م��ب��ادرة،  خ���الل 
العزب والمواطنين والتحدث إليهم 
واالستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم، 
وركزت الحملة على أهمية التقيد 
الستخدامات  الناظمة  بالقوانين 
على  ال��م��الك  حثت  كما  ال��ع��زب، 
مراعاة المعايير البيئية، والحفاظ 
واالل���ت���زام  ال���ع���ام،  المظهر  ع��ل��ى 
باالستخدامات القانونية، وااللتزام 
ب��ال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ي��ن ال��خ��اص��ة 
أهمية  وكشف  العامة  بالنظافة 
االلتزام بها والتخلص من النفايات 
والمخلفات بالطريقة السليمة، عبر 
المخصصة  األماكن  إلى  ترحيلها 
الوعي،  مستوى  رف��ع  بهدف  لها، 
والصحة  البيئة  على  والمحافظة 

العامة.

أيضاً  السلع  م��رك��ز  ي��ق��وم  كما 
بعمليات تنظيف لشاطئ المدينة، 
بالتعاون  وذل��ك  النفايات،  وإزال���ة 
النفايات  أبوظبي إلدارة  مركز  مع 
االستراتيجي،  الشريك  »ت��دوي��ر« 
بهدف المحافظة على بيئة نظيفة 
مستوى  ورف��ع  التلوث  م��ن  خالية 
على  المحافظة  بضرورة  الوعي، 
للشواطئ،  ال��ح��ض��اري  المظهر 
بهدف إدارة البالغات والمشوهات 

وإزالتها.
تنظيف  ال��ح��م��ل��ة،  اس��ت��ه��دف��ت 
االهتمام  تعزيز  بهدف  الشاطئ 
على  والحفاظ  البحرية،  بالبيئة 

الشواطئ ونظافتها.

»نحن نوصلكم« تبحث احتياجات مالك العزب

بهدف تطوير األداء في مدينة السلع
1800 عداد ذكي 

من »كهرباء 

الشارقة«

الشارقة )االتحاد( 

أجنزت هيئة كهرباء 
ومياه الشارقة، 

إجراءات فحص أكثر 
من 8204 عدادات، 

وتركيب 1800 خالل 
شهر أغسطس 

املاضي، باستخدام 
أحدث األجهزة 

وأنظمة التشغيل، 
التي تعتبر ضمن 

األكثر دقة يف العالم 
وقدرة على فحص 

العدادات اإللكترونية 
وامليكانيكية.

وأكد الدكتور املهندس 
راشد الليم، رئيس 

الهيئة أن الهيئة 
وفرت أحدث األجهزة 

مبختبر العدادات، 
وكذلك وفرت أجهزة 

محمولة أملانية الصنع 
لفحص عدادات 

الكهرباء يف املواقع، 
ودون احلاجة لرفع 
العدادات وفحصها 

باملختبر.

رأس الخيمة )االتحاد(

للكهرباء  االت��ح��ادي��ة  الهيئة  حصدت 
السابعة  ال��دورة  في  جوائز  ثالث  والماء 
األعمال  2020م، من جوائز  لعام  عشرة 

الدولية »ستيفي العالمية«.
 ت��ض��م��ن��ت ال���ج���وائ���ز، ج���ائ���زة ال���درع 
في  آل��ي  حاسب  تقنية  ألفضل  الذهبي 
وذل��ك  ال��م��ع��ل��وم��ات،  تقنية  ف��ئ��ة ج��وائ��ز 
وجائزة  الذكية،  ال��ع��دادات  مشروع  عن 
مسؤولية  برنامج  ألفضل  الفضي  الدرع 
الشرق  منطقة  في  للمنظمات  مجتمعية 
األوس�����ط وأف��ري��ق��ي��ا ف���ي ف��ئ��ة ج��وائ��ز 
»للخير  والهيئات، عن مبادرة  المنظمات 
إدارة  ألفضل  البرونزي  وال��درع  نرشد«، 

موارد بشرية.
 وقال محمد محمد صالح مدير عام 
الهيئة إن هذه الجوائز تؤكد سعي الهيئة 
الدائم، إلى تبني أحدث التقنيات وأفضل 
ع��ل��ى مستوى  ال��ع��ال��م��ي��ة،  ال��م��م��ارس��ات 
مجاالت  أو  األساسية  عملها  م��ج��االت 
اإلدارة المساندة، ومساهمتها في جهود 
االبتكار  مجاالت  في  الرشيدة  الحكومة 
وإس��ع��اد  اإلدارة  وح��وك��م��ة  واالس��ت��دام��ة 

المجتمع وغيرها.

جوائز عالمية 

لـ»االتحادية 

للكهرباء«

أبوظبي )االتحاد(

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة 
بمناسبة  الغذائية  والسالمة 
وال��ذي  ال��ع��رب��ي،  النخيل  ي��وم 
من  سبتمبر   15 ي��وم  يصادف 
كل عام أن زراعة نخيل التمر 
في  خ��اص��ة  ب��أه��م��ي��ة  تحظى 
من  انطالقاً  أولوياتها  قائمة 
لشجرة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��م��ك��ان��ة 
باإلضافة  المباركة،  النخيل 
سلة  التمور ضمن  أهمية  إلى 
حيث  الوطني،  الغذائي  األمن 
تقديم  ع��ل��ى  الهيئة  ت��ح��رص 
خدمات متكاملة للعناية بمزارع 
النخيل وتحسين جودة اإلنتاج 
تهدد  التي  اآلف���ات  ومكافحة 
بيئية  ب��ط��رق  النخيل  أش��ج��ار 

آمنة.

وأعلنت الهيئة عن اصطياد 
نخيل  سوسة  آالف   505 نحو 
المصائد  ب��واس��ط��ة  ح���م���راء 
الفرمونية الموجودة في مزارع 
النصف  خ��الل  أبوظبي  إم��ارة 
األول من العام الجاري 2020، 
عدد  إج��م��ال��ي  ب��ذل��ك  ليرتفع 
التي  الحمراء  النخيل  سوسة 
تم اصطيادها منذ بدء برنامج 
اإلدارة المتكاملة آلفات النخيل 
قبل نحو 5 سنوات إلى نحو 8.9 
الفرق  وأج��رت  حشرة.  مليون 
مسحاً  للهيئة  التابعة  الفنية 
أشجار  تصيب  التي  ل��آف��ات 
 5.7 م��ن  أك��ث��ر  شمل  النخيل 
مليون نخلة في حوالي 16475 
إمارة  مناطق  بمختلف  مزرعة 
األول  النصف  خ��الل  أبوظبي 

من العام الجاري.

»السالمة الغذائية« تحتفل 

بيوم النخيل العربي
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أبوظبي )االتحاد(

القائمة بين  في إطار الشراكة 
هيئة البيئة – أبوظبي، يستعد »ذا 
أكبر حوض  اك��واري��وم«،  ناشونال 
لألحياء المائية في منطقة الشرق 
األوسط، الفتتاح مركٍز ُمخصص 
البرية  الحيوانات  تأهيل  إلع��ادة 
القناة،  مشروع  ضمن  والبحرية، 
وجهات  أح���دث  سيُشكل  ال���ذي 
االجتماعي  والترفيه  الضيافة 
على الواجهة البحرية في اإلمارة، 
واسعة  مساحة  المركز  ويشغل 
ضمن حوض األحياء المائية، ما 
مرافق  وأحدث  أكبر  أحد  يجعله 
البحرية  السالحف  تأهيل  إعادة 

في الشرق األوسط. 
وي���أت���ي ال��ت��ح��ض��ي��ر الف��ت��ت��اح 
يُ���ش���رف عليه  ال����ذي  ال��م��رك��ز، 
البيطريين  ال��خ��ب��راء  م��ن  ف��ري��ق 
من  المائية  األحياء  وإخصائيي 
اتفاقية  إط���ار  ضمن  دول���ة،   15
ت��ع��اون أب��رم��ت م��ؤخ��راً، بين »ذا 
ن���اش���ون���ال اك����واري����وم« و»ه��ي��ئ��ة 
ال��ب��ي��ئ��ة – أب���وظ���ب���ي«، وي��ج��ّس��د 

الراسخ  الطرفين  التزام  المركز 
الطبيعي  اإلرث  على  بالحفاظ 
المحلي الغني بالتنوع البيولوجي، 
تأهيل  وإع��ادة  حماية  خالل  من 
الحياة البرية والبحرية في إمارة 
أبوظبي، واحتضان ورعاية مئات 
األحياء البحرية التي يتم إنقاذها 
كمنصة  دوره  جانب  إلى  سنوياً، 
وأف���راد  ال��ط��الب  لتوعية  ه��ام��ة 

على  الحفاظ  بأهمية  الجمهور، 
وفقاً  الفطرية.  والحياة  البيئة 
لالتفاقية، سيتم تخصيص سيارة 
إنقاذ هي الوحيدة من نوعها في 
لحاالت  لالستجابة  المنطقة، 
الطوارئ المتعلقة بالحياة البرية 
اإلبالغ عنها، وستتلقى  يتم  التي 
جميع الحيوانات التي يتم إنقاذها 
إسعافات أولية فورية، أثناء نقلها 

إلى مرافق »ذا ناشونال اكواريوم« 
وإعادة  والعالج  للتقييم  لتخضع 

التأهيل.
وس��ي��خ��ض��ع ك���ل ح��ي��وان 
ي��ت��م إن����ق����اذه ل��ب��رام��ج 
ُم��خ��ص��ص��ة إلع���ادة 
تتضّمن  التأهيل، 
ك���ل اإلج�������راءات 
ال�����الزم�����ة ل��ن��ج��اح 
حيث  اإلن��ق��اذ؛  عملية 
في  إطالقها  ذل��ك  يشمل 
ناشونال  ل�»ذا  التابعة  المرافق 
بحيرة  في  المتمثلة  اك��واري��وم«، 

الكنوز الطبيعية باإلمارات. 
وق�����ال�����ت م���ي���ث���ة ال���ه���ام���ل���ي، 
البحرية  األن����واع  اخ��ت��ص��اص��ي��ة 
هيئة  ل��دى  باالنقراض  المهددة 
الهيئة  »ت��ق��وم  أبوظبي:  البيئة- 
برامج  بتنفيذ   1998 ع��ام  منذ 
ل��م��راق��ب��ة وح��م��اي��ة ال��س��الح��ف، 
ناشونال  »ذا  مع  شراكتنا  وتُقدم 
القناة،  مشروع  ضمن  اكواريوم« 
بحماية  ال��ت��زام��ن��ا  ع��ل��ى  دل��ي��اًل 
المصابة  البحرية  ال��ح��ي��وان��ات 
وال���ن���ظ���م ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة؛ 

إع��ادة  مركز  افتتاح  وسيساهم 
ت��أه��ي��ل ال��س��الح��ف ال��ب��ح��ري��ة، 
ال�����ذي س���يُ���ش���رف ع��ل��ي��ه ف��ري��ق 
الخبراء  م��ن  المستوى  عالمي 
ناشونال  »ذا  في  والمتخصصين 
اكواريوم« بتعزيز جهودنا لتحقيق 
أهدافنا في الحفاظ على األنواع، 
المهددة  األن���واع  خ��اص  وبشكل 
بوربون،  آن  وقالت  باالنقراض«. 
مديرة قسم التعليم وحماية البيئة 
اك���واري���وم«:  ن��اش��ون��ال  »ذا  ل���دى 
اكواريوم«  ناشونال  »ذا  في  نضع 
نُصب أعيننا الحفاظ على الحياة 
العربي،  الخليج  ف��ي  الفطرية 
على  البيئية  بالقضايا  والتوعية 
أوسع نطاق، وتمثل جهود التعليم 
وال��ت��وع��ي��ة ج����زءاً أس��اس��ي��اً من 
الشباب  اهتمام  بتحفيز  التزامنا 
الُمرتبطة  بالقصص  وال��ك��ب��ار 
وتم  نُنقذها،  التي  بالحيوانات 
مؤخراً إنقاذ أول ُسلحفاة من قبل 
ضمن  أبوظبي«،   - البيئة  »هيئة 
نترقب  ونحن  الشراكة،  اتفاقية 
على  للتعرف  الجمهور  ح��ض��ور 

قصة هذه السلحفاة.

مركز إلعادة تأهيل الحيوانات البرية والبحرية بأبوظبي

بالتعاون بين »هيئة البيئة« و»ذا ناشونال اكواريوم«

ميثة 

الهاملي: 

فريق عالمي 

يشرف على عملية 

إعادة التأهيل

جانب من عمليات إعادة تأهيل السالحف )من المصدر(
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أبوظبي ) االتحاد(

أبوظبي،  في  القضاء  دائ��رة  عززت 
ج��ه��وده��ا ل���دع���م ب���رام���ج ال��ت��وج��ي��ه 
»الصلح  ب��رن��ام��ج  ب��إط��اق  األس����ري، 
األسر  تمكين  يستهدف  ال��ذي  خير«، 
من حل خافاتها، وتخطي الصعوبات 
مبتكرة،  بطرائق  تواجهها،  قد  التي 
ب��م��ا ي��س��ه��م ف���ي ال��ح��د م���ن ح���االت 
الطاق، وذلك من خال عقد جلسات 
توجيهية مكثفة لألطراف مع موجهين 
وقانونياً،  ونفسياً  مختصين اجتماعياً 
تدريبية  ورش  استحداث  عن  فضًا 
والتمارين  المتعددة  بالوسائط  غنية 
من  تحد  مهارات  الكتساب  التفاعلية 
جانب خطة  إلى  الزوجية،  الخافات 
باتفاقيات  االل��ت��زام  لضمان  متابعة 
عقبات  أي  ع��اج  ومحاولة  الصلح، 

تطرأ أثناء تنفيذها.
ي��وس��ف سعيد  ال��م��س��ت��ش��ار  وأك����د 
ال��ع��ب��ري، وك��ي��ل دائ����رة ال��ق��ض��اء في 
أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بتنفيذ 
استقرار  لتحقيق  الداعمة  البرامج 
لتوجيهات  تنفيذاً  وتماسكها،  األسرة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 

ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء، وزي��ر 
القضاء  دائرة  رئيس  الرئاسة،  شؤون 
ف���ي أب��وظ��ب��ي، ب��ت��ع��زي��ز ال��م��ب��ادرات 
الهادفة إلى ضمان التماسك والتاحم 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي، ان��ط��اق��اً م��ن األس���رة 
باعتبارها نواة المجتمع وأساس بنائه 
مسيرة  مواصلة  يضمن  بما  وتطوره، 
دول��ة  أرض  على  واالزده�����ار  ال��ن��م��اء 

اإلمارات.
العبري،  يوسف  المستشار  وأوضح 
خير«،  »الصلح  األس��ري  البرنامج  أن 
التوعوي  المستوى  رف��ع  إل��ى  يهدف 
والتثقيفي لألسرة في ظل المتغيرات 
التي تمر بها، وتحقيق التوعية الازمة 
ل��ه��ا ب��اس��ت��خ��دام أس��ال��ي��ب م��ت��ط��ورة 
تخطي  م��ن  يمكنها  ب��م��ا  وم��ب��ت��ك��رة، 
ال��ص��ع��وب��ات، والس��ي��م��ا ع��ن��د وج��ود 
عقبات قد تفضي إلى التفكك ووقوع 
التعريف  على  التركيز  م��ع  ال��ط��اق، 
باآلثار السلبية للطاق على المجتمع 
وخاصة  الحياة،  جوانب  مختلف  من 
األطفال الذي هم أساس بناء الوطن.

وت���ف���ص���ي���ًا، ي��س��ت��ه��دف ب��رن��ام��ج 
وتمكين  م��س��اع��دة  خ��ي��ر«،  »ال��ص��ل��ح 
بأفضل  الخافات،  الزوجين من حل 

وبعيداً  الودية،  والطرق  الممارسات 
يتضمن  إذ  ال��م��ح��اك��م،  أروق����ة  ع��ن 
التوجيه  في  ع��دة  توجيهية  جلسات 
مختصين  م��وج��ه��ي��ن  ع��ب��ر  األس����ري 
اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، ليتم بحث 
من  وأسبابها  المشكات  ومناقشة 
المقترحات  وتقديم  الجوانب،  جميع 
الازمة ضمن خطط عاجية تراعي 
بما  ب��األس��رة،  المحيطة  ال��ت��غ��ي��رات 
تواجهها  مشكلة  أي  حل  من  يمكنها 

مستقبا.
من  العديد  البرنامج  يتضمن  كما 

الغنية  المبتكرة  التدريبية  ال���ورش 
ب��ال��وس��ائ��ط ال��م��ت��ع��ددة وال��ت��م��اري��ن 
على  تنفيذها  يتم  والتي  التفاعلية، 
األولى  المرحلة  تهدف  عدة،  مراحل 
من  تحد  مهارات  اكتساب  إل��ى  منها 
الترابط  وتعزز  الزوجية،  الخافات 
وال��ت��اح��م األس���ري عبر ورش���ة »فن 
وورش��ة  ال��زوج��ي��ة«،  الخافات  إدارة 

حول الحقوق والواجبات األسرية. 
ورش��اً  الثانية  المرحلة  وتتضمن 
من  الحد  تستهدف  توعوية  تدريبية 
ح���االت ال��ط��اق، وال��ت��ي ت��أت��ي تحت 

عناوين
»والمخاطر  ح��ا«،  ليس  »ال��ط��اق 
على األسرة والمجتمع«، و»أثر الطاق 
المرحلة  تشمل  فيما  األب��ن��اء«،  على 
الثالثة، ورشاً توعوية تهدف إلى دعم 
األسرة حال تعذر التوصل إلى الصلح، 
الصحيحة،  الوالدية  العاقة  لتتناول 
ومهارات التواصل اإليجابي الفعال.  

خير«،  »الصلح  برنامج  يتميز  كما 
بعد  ل��ألط��راف  متابعة  خطة  ب��وج��ود 
والوقوف  السابقة،  المراحل  انتهاء 
باالتفاقية  الطرفين  التزام  مدى  على 

التي توصا إليها في حال الصلح.

في التــوجيــه األســري بأبـوظبـي

»الصلح خير« 

يوسف العبري:

 التعريف باآلثار السلبية 

للطالق على المجتمع 
أبوظبي )االتحاد(

أيدت المحكمة االتحادية العليا حكم محكمة االستئناف، في معاقبة 
متهمين حازا المخدرات بقصد االتجار في غير األحوال المرخص بها 
قانوناً، ومعاقبتهما بالسجن المؤبد وتغريمهما 50 ألف درهم، وأمرت 
باإلبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات. وكانت 
النيابة العامة، قد أسندت للطاعنين حيازتهما مؤثرات عقلية بقصد 
االتجار في غير األحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت بمعاقبتهما طبقاً 
للمواد القانون االتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات 
العقلية. وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم األول بالتهمة األولى، 
ومعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الباد 
والثانية  األول��ى  بالتهمتين  الثاني  المتهم  وبإدانة  العقوبة،  تنفيذ  بعد 
تنفيذ  بعد  الباد  عن  وإبعاده  المؤبد  بالسجن  ومعاقبته  لارتباط 

العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. 
واستأنف المحكوم عليهما الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي 
االتحادية بقبول االستئنافين شكًا وفي الموضوع برفضهما وتأييد 
الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بسداد الرسوم القضائية، ولم 
يرتض المحكوم بالحكم، وطعنا عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة 

العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وأوضحت المحكمة االتحادية العليا، أنه كان من المقرر أن للمحكمة 
االستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف لألسباب التي بنى عليها، 
فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك األسباب في حكمها، بل يكفي 
أن تحيل عليها إذ اإلحالة على األسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على 
أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، وحيث إن الحكم المطعون فيه 
قد أحال ألسباب الحكم المستأنف، وتبنى ما ورد فيه من أدلة ثبوت، 
والرد على الدفوع المثارة من الطاعنين، ومن ثم يضحى النعي الوارد من 
الطاعنين بصحيفة الطعن مجرد جدل موضوعي في السلطة التقديرية 
لمحكمة الموضوع في تقدير األدلة، وتكوين معتقدها مما ال يجوز إثارته 
أمام هذه المحكمة، ما يجعل الطعن على غير أساس، وبالتالي قررت 

المحكمة رفض الطعن.

المؤبد واإلبعاد لتاجري مخدرات

سعيد أحمد )عجمان( 

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان ودوريات 
الشرطة من السيطرة على حريق اندلع في 4 

مستودعات لألثاث بمنطقة الجرف الصناعية، دون 
وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأفاد العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير 
عام الدفاع المدني بعجمان، بأن غرفة العمليات 
تلقت بالغًا عند الساعة 3:27 مساء أمس، يفيد 

باندالع حريق في مستودعات، وعلى الفور تحركت 
فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة واإلسعاف 
الوطني، خالل زمن استجابة لم يتعد 3 دقائق 
فقط إلى موقع الحادث، مما ساهم في سرعة 

إخالء المنطقة وعدم وقوع أي إصابات أو وفيات، 
والسيطرة على الحريق. وأضاف الشامسي أن 

الحريق اندلع في أربعة مستودعات لألثاث تابعة 
لثالث شركات مختلفة، وشاركت 3 مراكز للدفاع 

المدني في مكافحة الحريق وهي مركز إدارة الدفاع 
المدني والجرف والصناعية، بإسناد من اإلدارات 

العامة للدفاع المدني من إمارتي الشارقة وأم 
القيوين، باإلضافة إلى بلدية عجمان. وأشار إلى 

أنه تم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة، 
الستكمال بقية اإلجراءات لمعرفة أسباب الحادث، 
مناشدًا أصحاب المستودعات والمنشآت الصناعية 

بعدم تخزين البضائع بشكل عشوائي، وااللتزام 
باشتراطات الوقاية والسالمة من الحرائق.

السيطرة على حريق في 

4 مستودعات بعجمان

جمعة النعيمي )أبوظبي(

أبوظبي  ش��رط��ة  ب���دأت 
ف�����ي ن���ش���ر م���خ���ال���ف���ات 
لسنة   5 رق����م  ال���ق���ان���ون 
ح��ج��ز  ب����ش����أن  2020م 
أبوظبي  بإمارة  المركبات 
في  منصاتها  على  وذل��ك 
م��واق��ع االج��ت��م��اع��ي ب��� 4 
المخالفة  متضمنة  لغات 
وال�����غ�����رام�����ة وال���ن���ق���اط 
ال���م���روري���ة، وم����دة حجز 
ال���م���رك���ب���ة وق���ي���م���ة ف��ك 

حجزها. 
العامة  القيادة  وكانت   
ل���ش���رط���ة أب���وظ���ب���ي ق��د 
أص����درت ق�����راراً م��ؤخ��راً 

المركبات  حجز  بشأن 
وفقاً  فكه  وش���روط 

بهدف  ل��ل��ق��ان��ون 
ت�������ع�������زي�������ز 

م��ن��ظ��وم��ة 
ال��س��ام��ة 

ال���م���روري���ة، 
أعلى  وت��ح��ق��ي��ق 

م���ع���اي���ي���ر األم������ن 

ل��م��س��ت��خ��دم��ي ال��ط��ري��ق، 
بأهمية  وع��ي��ه��م  وزي�����ادة 
االل�������ت�������زام ب���األن���ظ���م���ة 
المرورية.  كما أنه بموجب 
في  السارية  التشريعات 
إم����ارة أب��وظ��ب��ي، ون��ظ��راً 
وتحديد  المستمر  للتقييم 
المخالفات األكثر خطورة 
أو  وفيات  إلى  تؤدي  التي 
حدد  فقد  بليغة  إصابات 
القرار القيمة المالية لفك 
في حاالت  المركبة  حجز 
التسبب في حادث بسبب 
االن���ح���راف  أو  ال��س��رع��ة 
ترك  ع��دم  أو  المفاجئ، 
م���س���اف���ة أم�������ان ك��اف��ي��ة 
أول��وي��ة  أو ع���دم إع��ط��اء 
في  أو  للمشاة،  ال��م��رور 
ال��س��م��اح لطفل  ح��ال 
ي���ق���ل ع���م���ره ع��ن 
سنوات  عشر 
ب��ال��ج��ل��وس 
المقعد  في 
األم��������ام��������ي 
ل��ل��م��رك��ب��ة، ب���� 5 

آالف درهم.

مخالفات قانون حجز 

المركبات بـ 4 لغات 

»إصالحية 

دبي« تقدم 

2587 خدمة 

طبية للنزالء

دبي)االتحاد(

قدمت العيادة 
االفتراضية في اإلدارة 

العامة للمؤسسات 
العقابية واإلصالحية 
في شرطة دبي، 2587 

خدمة طبية منذ 
إطالقها في شهر 

أبريل الماضي إلى 
اآلن، تنوعت ما بين 

االستشارة الطبية 
ومقابلة الطبيب عن 

ُبعد، وذلك في كل من 
السجن المركزي، 

وسجن النساء وسجن 
الجنح والمخالفات. 

وقال العميد علي 
الشمالي، مدير اإلدارة 

العامة للمؤسسات 
العقابية واإلصالحية: 

إن مبادرة »العيادة 
االفتراضية« تهدف 
إلى إسعاد النزالء، 

وتقليل الوقت والجهد 
والتكلفة في عملية 

نقل النزيل من وإلى 
العيادات الخارجية أو 
المستشفى، وتحقيق 

االستفادة األكبر 
من الكادر العسكري 
المرافق للنزيل عند 

ذهابه إلى العيادة في 
مهام أخرى.

وبين الشمالي 
أن العيادة قدمت 

2587 خدمة طبية 
منذ انطالقها إلى 

اآلن، تنوعت ما بين 
االستشارة الطبية 

ومقابلة الطبيب عن 
ُبعد، وذلك مع التكرار، 

مؤكدًا حرص القيادة 
العامة لشرطة دبي 
على تقديم أفضل 

الخدمات للنزالء وفق 
المعايير العالمية 
المتبعة، ومتابعة 

شؤونهم منذ دخولهم 
للمؤسسات العقابية 

واإلصالحية حتى 
االنتهاء من قضاء 

فترة عقوبتهم.

دبي)االتحاد(

رئيس  نائب  تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وّج��ه 
مكافحة  مجلس  رئيس  دب��ي،  في  العام  واألم��ن  الشرطة 
السيناريوهات  بوضع  ال��دول��ة،  مستوى  على  المخدرات 
والخطط الازمة لمواجهة كافة أنواع الجرائم، وخصوصاً 
الجرائم المنظمة في االتجار بالمخدرات، مشيراً إلى أن 
كل  مواجهة  يتطلب  المقبلة،  عاماً  للخمسين  االستعداد 
التحديات المحتملة في الجريمة العالمية، واالطاع على 

أحدث ما توصلت إليه الجريمة المنظمة.
صباح  عقد  اجتماعاً،  معاليه  ت��رؤس  خال  ذل��ك،  جاء 
أمس، بتقنية االتصال عن بُعد، بحضور العميد سعيد توير 
الوطنية  اللجان  السويدي، نائب رئيس المجلس، ورؤساء 
العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري 

مكافحة المخدرات بالدولة.

أعدته  ال��ذي  الزمني  ال��ج��دول  على  المجلس،  واط��ل��ع 
ب��ال��وزارة،  األداء  وتطوير  لاستراتيجية  العامة  اإلدارة 
المخدرات،  جرائم  في  المستقبلية  التحديات  لمواجهة 
المتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة  تتماشى مع خطة  والتي 
لاستعداد للخمسين، وذلك بالتعاون مع الشركاء، وتحديد 
التحديات  ف��ي  الداخلية  وزارة  ومستهدفات  توجهات 
والعلوم  التحتية،  والبنية  األم���ن  بقطاعات  المتعلقة 
واالقتصاد  الطبيعية،  وال��م��وارد  والبيئة  والتكنولوجيا، 
والصحة، والمعرفة والمهارات. كما أكد المجلس، أهمية 
ووزارة  بالدولة،  الشرطة  إدارات  بين  القائم  التنسيق 
للجمارك،  االتحادية  والهيئة  المجتمع،  ووقاية  الصحة 
المهربة،  الغذائية  والمكمات  األدوية  يتعلق بضبط  فيما 
ناقش  كما  مخدرة،  مواد  على  احتوائها  في  يشتبه  والتي 
على  المدرجة  المهمة  الموضوعات  من  ع��دداً  المجلس 

جدول أعماله، واتخذ التوصيات الازمة بشأنها.

»مكافحة املخدرات« يناقش مواجهة التحديات

ضاحي خلفان ومشاركون في اجتماع مجلس مكافحة المخدرات )من المصدر(

تعزيز 

منظومة 

السالمة 

المرورية

رجل اإلطفاء يكافح الحريق في أحد المستودعات بعجمان )من المصدر(



حضرموت )وام(

مختلف  في  البعيدة  القرى  لسكان  المجانية  الطبية  الرعاية  تقديم  اإلمارات  دولة  تواصل 
هيئة  تسّيرها  التي  المتنقلة  الطبية  العيادات  عبر  حضرموت،  محافظة  مناطق 
الدولة  به  تقوم  ال��ذي  اإلنساني  ال��دور  ضمن  وذل��ك  اإلم��ارات��ي،  األحمر  الهالل 

المناطق. هذه  في  السكان  معاناة  لتخفيف 
التنقل  ومشقة  العوائق  متحدياً   - الميداني  الطبي  الفريق  وأج��رى   
بمنطقة  مرضية  حاالت   105 ل�  فحوص   - النائية  القرى  إلى  للوصول 
الصحية  الرعاية  تقديم  وت��م  المكال،  أري��اف  مديرية  في  عضد 
النصائح  ت��ق��دي��م  ع��ن  ف��ض��اًل  ال��م��ج��ان��ي��ة،  وال��ع��الج��ات  األول��ي��ة 

تثقيفية. بروشورات  توزيع  الصحية عن طريق  واإلرشادات 
 وثمن المستفيدون جهود هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
والعالجية  التشخيصية  الطبية  الخدمات  إيصال  في 
بهذه  سعادتهم  عن  معربين  النائية..  المناطق  لهذه 

الزيارة.
معاناة  لتخفيف  المتنقلة«  »ال��ع��ي��ادات  م��ش��روع  وي��أت��ي   
المستشفيات  فيها  تتوفر  ال  التي  النائية  المناطق  في  السكان 
معاينة  في  الطبية  العيادة  مهمة  تركزت  الطبية، حيث  المراكز  أو 
تغذية  س��وء  ح��االت  بعض  اكتشاف  ت��م  حيث  ال��ح��االت،  وتشخيص 

مجاناً. ومعالجتها  عنها  الكشف  تم  مختلفة  وأمراض  شديدة 

عقيل الحاللي، بسام عبدالسالم )عدن، صنعاء(

حرر الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ومقاتلي 
القبائل، أمس، مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي 
شرقي  »نهم«  بمديرية  العتق«  »نجد  جبهة  في  اإلرهابية 

محافظة صنعاء.
مواقع  حررت  الجيش  »ق��وات  إن  وقال مصدر عسكري 
العتق، خالل  نجد  في جبهة  اإلستراتيجية  الصفر  التباب 
معارك عنيفة تكّبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في 

األرواح والعتاد«.
آليات  استعادت  الجيش  ق��وات  »أن  المصدر  وأض��اف 
ال��م��واق��ع،  تلك  ف��ي  الميليشيات  ب��ح��وزة  ك��ان��ت  وأس��ل��ح��ة 
وتعزيزات  وم��واق��ع  تجمعات  الجيش  مدفعية  دّك��ت  فيما 
للميليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، 

وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية«.
الجيش  بين  المعارك  أم��س،  تواصلت،  السياق،  وف��ي 
اليمني وميليشيات الحوثي في العديد من المواقع والمناطق 
منذ  الميليشيات  تشن  حيث  والجوف  م��أرب  بمحافظتي 
على  لالستيالء  منها  محاولة  في  واسعاً  هجوماً  م��ارس، 
وج��رح  حوثي  مسلح  قتل  كما  م���أرب،  ف��ي  النفط  حقول 
آخرون، في هجوم للمقاومة الشعبية على موقع للميليشيات 

في مديرية »الزاهر« بمحافظة البيضاء.
البيضاء  ف��ي  الشعبية  المقاومة  باسم  متحدث  وذك��ر 
ل�»االتحاد« أن »قوات المقاومة هاجمت موقعاً للميليشيات 
الحوثية في منطقة آل حمقيان بمديرية الزاهر«، مضيفاً أن 
الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر الميليشيات وإصابة 

آخرين، واغتنام أسلحة وذخائر كانت بحوزة الميليشيات.
في  كبيرة  خسائر  الحوثي  ميليشيات  تكبدت  ذلك،  إلى 
القتال بمحافظة الضالع، في  عناصرها بعدد من جبهات 
ظل استمرار قوات الجيش تحقيق تقدمات كبيرة وتحرير 

مناطق استراتيجية تابعة لمحافظة إب المجاورة.
األيام  بالميليشيات خالل  لحقت  التي  المتكررة  الهزائم 
محافظة  زيارة  إلى  بارزة  حوثية  بقيادات  دفعت  الماضية 
إب والمناطق القريبة من خطوط التماس بهدف االستنجاد 
منهم  محاولة  وف��ي  الجيش  ق��وات  تقدم  لمنع  بالقبائل 
ومريس  »الفاخر  جبهات  في  مؤخراً  خسروه  ما  الستعادة 

أن  إلى  ل�»االتحاد«  قبلي  مصدر  وأش��ار  وحجر«.  وقعطبة 
القيادات الحوثية عقدت لقاًء مطوالً مع شيوخ القبائل في 
إقناعهم  بهدف  الفاخر  مديرية  من  القريبة  إب خصوصاً 
الدفاع عن  للحرب تحت مبرر  بهم  والزج  بتجنيد مقاتلين 
ظل  في  جاءت  الحوثية  التحركات  أن  موضحاً  مناطقهم، 
جبهات  في  خصوصاً  عناصرهم  تعيشه  متسارع  انهيار 
سياق  وفي  تكبدونها.  التي  الكبيرة  الخسار  عقب  الضالع 
آخر، اختطفت ميليشيات الحوثي عدداً من ضباط األمن 
في وزارة الداخلية اليمنية الذين ال يزالون متواجدين في 
تحت  لمنازلهم  نفذتها  مداهمات  عقب  صنعاء  العاصمة 

مبررات التواصل مع الحكومة الشرعية والمقاومة الوطنية 
في الساحل الغربي.

»االتحاد«  ل�  بصنعاء  ال��وزارة  في  أمنية  مصادر  ونقلت 
أن حملة اختطافات واسعة طالت عددا من ضباط األمن 
السياسي  واألم��ن  الجنائي  البحث  جهازي  في  البارزين 
والقومي عقب مداهمة منازلهم من قبل مشرفين حوثيين 
موضحًة  لهم،  التابع  الوقائي«  »األم��ن  ب�  تعرف  وقيادات 
بالتواصل  للضباط  تهما  وجهت  الحوثية  الميليشيات  أن 
في  الوطنية  والمقاومة  مأرب  في  الشرعية  الحكومة  مع 

الساحل الغربي وتقديم معلومات استخباراتية دقيقة.

الجيش اليمني يحرر مواقع مهمة شرقي صنعاء

مصادر أمنية لـ »             «: الميليشيات تختطف ضباطًا في العاصمة بتهمة »التواصل مع الشرعية«

آلية عسكرية تابعة للجيش اليمني تطلق نيرانها على الميليشيات في جبهة نهم )من المصدر(

 الحوثيون يستنجدون بالقبائل في محاولة لوقف هزائمهم بالضالع

عربي ودولي
األربعاء 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020م

36

تقديم الخدمات الطبية بالمناطق النائية في حضرموت )وام(

صنعاء )االتحاد( 

مليون   12.5 من  أكثر  اإلرهابية  الحوثي  ميليشيات  نهبت 
ريال، من العملة الوطنية التي طبعتها مؤخراً الحكومة اليمنية، 
كانت بحوزة 11 مواطناً في محافظات الحديدة وحجة وتعز 

وعمران وإب، حسبما أفادت مصادر أمنية في صنعاء.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية قامت بمصادرة 
 11 من  الجديدة  النقدية  العملة  من  ألفا  و557  مليوناً   12
مواطناً في المحافظات الخمس، قبل أن تقوم باعتقال هؤالء 
التي  القانونية  غير  العملة  وترويج  حيازة  بتهمة  المواطنين 

طبعتها الحكومة.
وتفرض ميليشيات الحوثي إجراءات مشددة على المواطنين 
اليمن،  وش��رق  جنوب  في  المحررة  المناطق  من  القادمين 
التفتيش  نقاط  إلى  وصولهم  فور  الجديدة  أموالهم  وتصادر 

المستحدثة بين المناطق المحررة والخاضعة لالنقالب.

عدن )االتحاد(

يجري المبعوث األممي الخاص 
إلى اليمن مارتن جريفيث لقاءات 
اليمنية  األط������راف  م���ع  م��ك��ث��ف��ة 
بشكل  التوصل  بشأن  واإلقليمية 
ع��اج��ل إل��ى ات��ف��اق ل��وق��ف إط��الق 
ال���ن���ار ض��م��ن م��ق��ت��رح »اإلع����الن 
ال��م��ش��ت��رك« ال���ذي ج���رى طرحه 
م��ؤخ��راً م��ن أج��ل إح��الل السالم 

وإنهاء الحرب.
وأش�������ارت م���ص���ادر ي��م��ن��ي��ة ل� 
األممي  المبعوث  أن  »االت��ح��اد« 

معلنة  وغير  معلنة  ل��ق��اءات  عقد 
م���ع ق���ي���ادة ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
اإلره��اب��ي��ة،  الحوثي  وميليشيات 
ت��م��ه��ي��داً إلع����الن ع��اج��ل ل��وق��ف 
العسكري  والتصعيد  النار  إطالق 
المحافظات  بعض  تشهد  ال��ذي 
اليمنية خصوصاً محافظة مأرب، 
موضحًة أن المبعوث األممي طرح 
والحوثيين  اليمنية  الرئاسة  على 
»اإلعالن  مبادرة  بنود  أولى  تنفيذ 
المشترك« بشكل استثنائي كخطوة 
أول���ى م��ن أج���ل ت��ق��ري��ب وج��ه��ات 
النظر ومبادرة حسن نية من أجل 

التي  المقترحات  لباقي  االنتقال 
تضمنتها المبادرة األممية.

وأضافت المصادر أن الحكومة 
األممي  المبعوث  أبلغت  اليمنية 
للسالم  جنوحها  على  تأكيدها 
حمام  إليقاف  المتواصل  وسعيها 
ال���دم���اء ال�����ذي ي��س��ي��ل ف���ي ظل 
الحوثية  الميليشيات  اس��ت��م��رار 
عن  وتنصلها  العبثية  حربها  في 
إلى  مشيرًة  السابقة،  االتفاقات 
ج����ددت ض����رورة  ال��ش��رع��ي��ة  أن 
ن����ار ش���ام���ل ف���ي جميع  إي���ق���اف 
الجبهات بعيداً عن استغالل اتفاق 

الحديدة لتصعيد القتال في مأرب 
ومحافظات أخرى.

وأوضحت المصادر ل� »االتحاد« 
أن هناك تواصاًل مع ممثلين عن 
أجل  م��ن  الحوثية  الميليشيات 
ت��ح��دي��د م��وق��ف��ه��م م���ن ال��م��ق��ت��رح 
المبعوث  به  تقدم  ال��ذي  العاجل 
التصعيد  إي��ق��اف  ب��ش��أن  األم��م��ي 
لخطوات  وال��ت��م��ه��ي��د  ال��ع��س��ك��ري 
باقي  لتطبيق  وتمهد  تهيئ  قادمة 
م���ب���ادرة »اإلع������الن ال��م��ش��ت��رك« 
دائم  لسالم  الوصول  إلى  الرامية 

وشامل.

الميليشيات تنهب 12.5 مليون 

ريال من 11 مواطنًا مقترح أممي لوقف إطالق النار بشكل عاجل

مصادر يمنية لـ »            «:

عيادات »الهالل« املتنقلة تواصل تقديم 

خدماتها بحضرموت

صنعاء )االتحاد(

كشف تقرير حقوقي أمس، انتهاكات مروعة ومتنوعة 
ارتكبتها ومارستها ميليشيات الحوثي اإلرهابية ضد 

أهالي قرية »الزوب« التابعة لمحافظة البيضاء.
وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي استخدمت مختلف 
القذائف واألسلحة الثقيلة بما فيها راجمات الصواريخ 

والدبابات والمدفعية الثقيلة العشوائية على منازل 
المدنيين اآلهلة بالسكان في القرية. وتسبب القصف 

الحوثي على المنطقة، في قتل وجرح عدد كبير 
من السكان، بينهم أطفال ونساء، وُأجبر آخرون على 

ترك منازلهم تحت ضغط هذا القصف. في حين أكد 
التقرير الحقوقي أنه رصد مئات االنتهاكات الجسيمة 

التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين 
في قرية »الزوب« منطقة »قيفة« خالل السنوات 

الماضية.
وبحسب التقرير، تنوعت تلك الجرائم بين القتل 

واالعتقاالت التعسفية واالختطافات وتفجير 
واستهداف المنازل وإحراق وتدمير آبار لمياه الشرب 

ومرافق صحية وتعليمية ومحطة وقود واستهداف دور 
العبادة وإتالف ونهب ممتلكات خاصة وعامة ونزوح 

مئات األسر وتعطيل تام للحياة. وقال إنه رصد مقتل 
أكثر من 40 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، وإصابة ما ال 

يقل عن 60 بينهم نساء وأطفال، ال يزال بعضهم يعاني 
من اإلصابة نظرًا لعدم توفر الرعاية الصحية الكاملة، 

واعتقال أكثر من 150 مدنيًا منها 48 حالة لعمال 
يعملون في »مزارع القات« بينهم أفارقه.

الميليشيات تقتل وتصيب 

100 في البيضاء



هدى جاسم، وكاالت )بغداد(

ذكر بيان عسكري عراقي أمس، أن عبوة 
ناسفة انفجرت لدى مرور رتل لنقل معدات 
لقوات التحالف في إحدى المناطق التابعة 
لمحافظة بابل. وأوضح بيان لخلية اإلعالم 
لقوات  معدات  ينقل  ك��ان  »رت��اًل  أن  األمني 
العراق  ِم��ن  المنسحبة  ال��دول��ي  التحالف 
وسائقي  ع��راق��ي��ة  نقل  ش��رك��ات  ب��وس��اط��ة 
النفجار  تعرض  العراقيين  من  المركبات 
بمحافظة  النيل  ناحية  ف��ي  ناسفة  ع��ب��وة 
بابل مما أدى إلى تضرر إحدى المركبات«. 
وأضاف البيان أن »الرتل واصل حركته نحو 

وجهته التي يقصدها«. 
في  البريطانية  السفارة  قالت  ذلك،  إلى 
استهدفت  ناسفة  عبوة  إن  أم��س،  ال��ع��راق، 

وق��وع  دون  لها  تابعة  دبلوماسية  س��ي��ارات 
إصابات، فيما أكدت مصادر أمنية تعرض 
بغداد.  في  النفجار  أجنبي  دبلوماسي  رتل 
بانفجار  عراقية،  أمنية  م��ص��ادر  وأف���ادت 
على  الطبول«  »أم  قرب جامع  ناسفة  عبوة 
في  ال��خ��ض��راء  للمنطقة  ال��م��ؤدي  الطريق 
رتاًل  استهدفت  العبوة  أن  وأضافت  بغداد. 
قادماً من المطار باتجاه  أجنبياً  دبلوماسياً 
إصابات  وقوع  دون  من  الخضراء  المنطقة 
والسفارات  البعثات  وتتعرض  خسائر.  أو 
تنفذها  ال��ع��راق،  ف��ي  لهجمات  األجنبية 

ميليشيات مسلحة موالية إليران.
وفي سياق آخر، ألقى جهاز األمن الوطني، 
تنظيم  م��ن  عنصرين  على  القبض  أم��س، 
»داعش« أشرفا على مجزرة »البو نمر« في 

األنبار.

بغداد )وكاالت(

أعلن مجلس القضاء األعلى في العراق أمس، أن هيئات التحقيق 
كشفت  االحتجاجية  التظاهرات  بقضايا  المختصة  القضائية 
قتل  بقضايا  المدانين  من  عدد  بحق  قضائية  أحكام  إص��دار  عن 

المتظاهرين.
حول  إحصائية  »تلقى  األعلى  القضاء  مجلس  أن  البيان  وذك��ر 
اإلجراءات القضائية المتخذة من قبل الهيئات التحقيقية القضائية 
المختصة بقضايا التظاهرات تضمنت صدور 4 أحكام بين اإلعدام 
والسجن، وصدور 49 مذكرة قبض لم تنفذ إلى اآلن، وتوقيف 25 
متهماً بتلك القضايا قيد التحقيق والمحاكمة حاليا«. وأوضح البيان 
األمنية  القوات  على  االعتداء  جرائم  تخص  أخرى  قضايا  »توجد 
والممتلكات العامة، وسوف يتم اإلعالن عنها حال اكتمال اإلحصاء 

الخاص بها«. 
ألفاً   25 أكثر من  600 متظاهر عراقي، وأصيب  أكثر من  وقتل 
محافظات   9 في  أطلقت  التي  االحتجاج  مظاهرات  آخرين خالل 
عراقية في األول من شهر أكتوبر العام الماضي، بعد أن استخدمت 

القوات العراقية الرصاص الحي في التصدي لها.

برلين )وكاالت(

عقب  كارنباور  كرامب  أنيجريت  األلمانية  الدفاع  وزي��رة  أك��دت 
عزم  حسين،  محمد  ف��ؤاد  العراقي  الخارجية  وزي��ر  مع  محادثات 

بالدها مواصلة مهمة مكافحة تنظيم »داعش«. 
وقالت الوزيرة عقب اللقاء: »نحن متفقون على أن مكافحة تنظيم 
داعش لم تنته بعد«، وأعربت الوزيرة عن التقدم الذي تحققه قوات 
عقب  »أشعر  وق��ال��ت:  »داع���ش«  ضد  الحرب  في  العراقية  األم��ن 
تستمر«،  أن  يجب  العراق  في  مشاركتنا  أن  باليقين  المحادثات 
البرلمان  مشاورات  الموقف خالل  ذلك  عن  أنها ستدافع  مضيفة 
األلماني. وتعتزم الحكومة األلمانية خفض عدد جنودها المشاركين 

في مهمة العراق إلى 500 جندي، بحد أقصى.
تفويضاً  الماضي  م��ارس  في  أق��ر  األلماني  البرلمان  أن  يُذكر 
وسيُجرى  المهمة،  في  التغييرات  وبعض  انسحاب  إلجراء  تكميلياً 
عام  لمدة  المهمة  في  عليها  المنصوص  األساسية  المهام  تمديد 
آخر حال موافقة البرلمان. وينص التفويض على استخدام طائرات 
عسكرية للتزود بالوقود، وتوفير قدرات النقل الجوي للتحالف ضد 

تنظيم »داعش«، وأيضا للمنظمات الدولية والحلفاء والشركاء.

انفجار يستهدف معدات التحالف 
أملانيا: سنواصل مكافحة »داعش«العراق .. أحكام ضد قتلة املتظاهرين 

عواصم )وكاالت( 

حذرت الواليات المتحدة األميركية 
األزمة  لحل  الفرنسية  الجهود  أن  من 
يتم  لم  إذا  لبنان قد تضيع سدى  في 
تسلح  مسألة  مع  الفور  على  التعامل 
اإلره��اب��ي��ة،  اهلل«  »ح���زب  ميليشيات 
يأتي ذلك فيما دعا االتحاد األوروبي 
جديدة  حكومة  تشكيل  س��رع��ة  إل��ى 
تمثل كل أطياف الشعب اللبناني، وأن 

تكون خاضعة للمساءلة.
األميركي  الخارجية  وزي���ر  وح���ذر 
أن  م��ن  أم���س،  فرنسا  بومبيو  م��اي��ك 
قد  لبنان  ف��ي  األزم���ة  لحل  جهودها 
على  التعامل  يتم  لم  إذا  تضيع سدى 
ميليشيات  تسلح  مسألة  م��ع  ال��ف��ور 

»حزب اهلل« اإلرهابية.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وق��اد 
ماكرون جهوداً دولية لوضع لبنان على 
مسار جديد، بعد أن دفعته عقود من 
أسوأ  إل��ى  بالفساد  المشوب  الحكم 
األهلية  ال��ح��رب  منذ  يشهدها  أزم��ة 
التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 

.1990
وق����ال ب��وم��ب��ي��و إلذاع�����ة »ف��ران��س 
اضطلعت  المتحدة  »ال��والي��ات  إنتر«: 
إيران من شراء  بمسؤوليتها، وسنمنع 
ج��وي  دف����اع  ون��ظ��م  دب���اب���ات صينية 
روس��ي��ة ث��م بيع ال��س��الح ل��ح��زب اهلل 
ون��س��ف ج��ه��ود ال��رئ��ي��س م��اك��رون في 
تدع  أن  يمكن  »ال  وأض���اف  ل��ب��ن��ان«. 
المال  من  المزيد  على  تحصل  إي��ران 
نفسه  الوقت  وف��ي  والسالح  والنفوذ 
الكوارث  اهلل عن  تحاول فصل حزب 

التي تسبب فيها بلبنان«.
إل��ى ذل��ك، دع��ا االت��ح��اد األوروب���ي 
حكومة  تشكيل  س��رع��ة  إل��ى  أم���س، 
الشعب  أط��ي��اف  ك��ل  ت��م��ث��ل  لبنانية 
خاضعة  ت��ك��ون  أن  ع��ل��ى  ال��ل��ب��ن��ان��ي 

للمساءلة.
وق����ال ال��م��م��ث��ل األع��ل��ى ل��الت��ح��اد 
األوروبي لألمن والسياسة الخارجية 
ج���وزي���ب ب���وري���ل أم�����ام ال��ب��رل��م��ان 
الحكومة  هذه  على  »يجب  األوروب��ي 

خ��ط��وات  ع��ل��ى  ت��ق��دم  أن  المنتظرة 
يدعو  ما  بحسب  ملموسة  إصالحية 
ال��ي��ه ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ن��ذ ف��ت��رة 
تزال  ال  أنه  بوريل  وأضاف  طويلة«. 
النظام  الملموسة إلصالح  الخطوات 
لمكافحة  تدابير  واع��ت��م��اد  المالي 
في  ات��خ��اذه  مطلوباً  أم���راً  ال��ف��س��اد 

إلى  بحاجة  لبنان  أن  وأك��د  لبنان. 
التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد 
ال���دول���ي ل��ح��ل أزم��ت��ه االق��ت��ص��ادي��ة 
لبرنامج  مسبق  شرط  وهو  العميقة 
من  محتمل  ك��ل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��س��اع��دة 
االتحاد األوروبي. وأوضح »ال يمكننا 
اتفاق مع االتحاد  فعل ذلك من دون 

الدولي وصندوق النقد الدولي أوالً«، 
تحقيق  إلى  األوروب��ي  االتحاد  داعياً 
االن��ف��ج��ار  ف��ي  ص��دى  وذي  مستقل 
ال��م��دم��ر ال��ذي وق��ع ف��ي ال��راب��ع من 
أغسطس الماضي في مرفأ بيروت.

 » المستقبل  »تيار  انتقد  ذل��ك،  إلى 
السابق  ال��وزراء  رئيس  يتزعمه  الذي 

س��ع��د ال���ح���ري���ري ت��م��س��ك ال��ط��ب��ق��ة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ال��م��راك��ز ال��ح��س��اس��ة، 
وتصرفاتها، مشيراً إلى أنهم يتعاملون 
م��ع��ه��ا »خ���الف���اً ل��ل��ع��رف وال��دس��ت��ور،  
وكأنها إرث سياسي وإقطاعي مكرس 
الحاجة  بأمس  لبنان  أن  معلناً  لهم«، 
االختصاصيين  من  حيادية  لحكومة  

تحاكي اإلرادة الدولية.
واع��ت��ب��ر ب��ي��ان ص����ادر ع��ن ال��ت��ي��ار 
حد  في  التعطيل  جريمة  »ه��دف  أن 
ذاتها، يكمن في إضاعة فرصة عودة 
االستقرار على أساس الحياد، وعدم 
االنجراف بحروب المحاور اإلقليمية 

والدولية«.

االتحاد األوروبي يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة في لبنان

واشنطن: أسلحة »حزب الله« تهديد للجهود الفرنسية

www.aletihad.ae عربي ودولي

األربعاء 28 محرم 1442 هـ الموافق 16 سبتمبر 2020م

37
الجسدي

»المجلس األعلى« يرحب باتفاق السالم في السودان

تأجيل محاكمة البشير ومتهمني آخرين عن انقالب 1989

أسماء الحسيني )القاهرة، الخرطوم(

أرج�����أت م��ح��ك��م��ة س���ودان���ي���ة، أم���س، 
ال��رئ��ي��س  م��ح��اك��م��ة  22 س��ب��ت��م��ب��ر  إل���ى 
و27  البشير،  عمر  المعزول،  السوداني 
على  باالستيالء  متهمين  آخرين  شخصاً 
الستكمال   ،1989 انقالب  في  السلطة 

اإلجراءات.
المحكمة  ت��رأس  ال��ذي  القاضي  وق��رر 
ن��ق��ل ج��ل��س��ات ال��م��ح��اك��م��ة ال��ق��ادم��ة إل��ى 
لتتسع  العاصمة  بوسط  الصداقة  قاعة 
التدابير  ب��ات��خ��اذ  وت��س��م��ح  ل��ل��ح��اض��ري��ن، 
االحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا. 
رأسهم  وعلى  المتهمون  الجلسة  وحضر 
البشير في مالبس السجن البيضاء. وفي 
حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن 

تصل إلى اإلعدام.
تنظيم  بتهمة  ال���28  المتهمون  ويحاكم 
االنقالب الذي أوصل البشير إلى السلطة 
انقالبه  في  البشير  وحصل   .1989 في 
»الجبهة  دع��م  على   1989 في  العسكري 
الترابي  بقيادة حسن  القومية«  اإلسالمية 

الذي توفي في 2016. 
المحكمة  من  أيضاً  مطلوب  والبشير 
جرائم  ارت��ك��اب  بتهمة  الدولية  الجنائية 
وج��رائ��م  ع��رق��ّي  وتطهير  جماعية  إب���ادة 
إقليم  ف��ي  ال��ن��زاع  أث��ن��اء  اإلنسانية،  ض��د 
دارف���ور غ��رب ال��ب��الد، ال��ذي استمر بين 
1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل 

وماليين النازحين.
وك����ان ان���ق���الب ال��ب��ش��ي��ر ال��ث��ال��ث منذ 
بعد   ،1956 ع���ام  ال���س���ودان  اس��ت��ق��الل 
-1959 عبود  إبراهيم  بهما  قام  انقالبين 

1964 وجعفر النميري 1985-1969.

في  بالبشير  السوداني  الجيش  وأط��اح 
شعبية  احتجاجات  عقب   2019 أب��ري��ل 

استمرت أشهراً عدة.
وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة 
انتقالية ستستمر لمدة ثالث سنوات تجري 
بعدها انتخابات عامة. وتجري المحاكمة 
من  الحكومة على سلسلة  تقدم  وقت  في 
إط��الق محادثات  وأع���ادت  اإلص��الح��ات 

السالم مع المجموعات المتمردة.
األعلى  المجلس  رحب  آخر،  سياق  في 
ل��ل��س��الم ف��ي ال���س���ودان ب��ات��ف��اق ال��س��الم 
الحركات  مع  األول��ى  باألحرف  وقع  الذي 
ال��م��س��ل��ح��ة ف��ي ج��وب��ا، واع��ت��ب��ره خطوة 
تاريخية في طريق تحقيق السالم الشامل 
االنتقالية،  الفترة  مهام  وتنفيذ  وال��ع��ادل 
م��ش��ي��داً ب��ج��ه��ود وف���دي ال��ت��ف��اوض ودور 
وساطة جنوب السودان والرئيس سلفاكير 

ميارديت. 
وق����د وص����ل أم�����س، وف����د ال��وس��اط��ة 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ب��رئ��اس��ة ت���وت ق���ل���واك إل��ى 
الخرطوم حاماًل رسالة من رئيس جنوب 

للقيادات  م��ي��اردي��ت  سلفاكير  ال��س��ودان 
االتفاق  توقيع  السودانية لحضور مراسم 
أكتوبر  من  الثالث  في  جوبا  في  النهائي 
وحكومات  دول  رؤس��اء  بمشاركة  المقبل 
أن  وينتظر  والصديقة،  الشقيقة  ال��دول 
إلى  الثورية  الجبهة  وف��د  وص��ول  يكتمل 

الخرطوم غداً الخميس. 
وأك����د ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��س��الم في 
ال��س��ودان اس��ت��ع��داد ك��ل أج��ه��زة السلطة 
وتنفيذ  االتفاق  بتنفيذ  لاللتزام  االنتقالية 
استمع  ك��م��ا  ال���واق���ع،  أرض  ع��ل��ى  ب��ن��وده 
المجلس لشرح من رئيس الوزراء السوداني 
ع��ب��داهلل ح��م��دوك ح���ول اج��ت��م��اع��ه مع 
الحلو،  الشعبية عبدالعزيز  الحركة  رئيس 
المشترك  للبيان  دعمه  المجلس  وأعلن 
الصادر عن االجتماع، واستعداد الحكومة 
مباشرة  التفاوض  وفد  إلرسال  االنتقالية 
والوصول  التفاوض  الستئناف  جوبا  إلى 
إعالن  في  الخالفية  القضايا  في  لحلول 
في  عليه  المتفق  للمنهج  وفقاً  المبادئ، 

البيان المشترك. الرئيس السوداني المخلوع في قفص االتهام )رويترز(

الخرطوم )االتحاد(

حذرت الهيئة العامة لألرصاد الجوية في السودان من احتمال سقوط أمطار 

غزيرة في 9 واليات، مطالبًة مستخدمي الطرق السريعة وقاطني المناطق 

المكشوفة باتخاذ التدابير الالزمة. 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي 

ضربت البالد خالل األيام السابقة إلى 114 قتيالً، إضافة إلى تدمير حوالي 33 ألف 

منزل بشكل كامل و50 ألف منزل بشكل جزئي.

تحذير من أمطار غزيرة في 9 واليات

عناصر الدفاع المدني يحاولون إطفاء حريق اندلع في مبنى وسط بيروت )أ ف ب(

بيروت )وكاالت(

اندلع حريق في مبنى شهير قيد التشييد 

بالمنطقة التجارية في بيروت أمس، هو 

الثاني الذي يشيع فزع السكان هذا الشهر 

بعد االنفجار المروع بمرفأ العاصمة اللبنانية 

في أغسطس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى 

وأُخمد الحريق بسرعة، لكنه ترك السكان 

في حالة سخط في دولة تشهد أزمة 

اقتصادية وتنتظر أن يتفق ساستها على 

تشكيل حكومة جديدة.

وسارعت مركبات اإلطفاء بإخماد الحريق 

الذي اندلع في أحد أركان المبنى ذي الطابع 

الحداثي الذي صممته المعمارية العراقية 

البارزة زها حديد. وقال أحد عناصر فوج إطفاء 

بيروت »حين وصلنا كانت النيران قوية جداً«، 

مشيراً إلى أن »الحريق نشب في العوازل 

التي تفصل الجزء الخارجي عن الداخلي« 

من دون أن يتمكن من تحديد سبب اندالعه. 

وأصبح المبنى المطل على الواجهة البحرية 

والجاري إنشاؤه منذ سنوات عالمة مميزة في 

المنطقة  التي أعيد بناؤها بعد الحرب األهلية 

التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.

وتداول لبنانيون على مواقع التواصل 

االجتماعي وسط حالة من الذهول صوراً 

ومقاطع فيديو لحريق نشب داخل المبنى 

المغلق في أسواق وسط بيروت، وسخروا 

بمرارة من تكرار مشهد النيران المشتعلة 

وأعمدة الدخان.

إخماد حريق

 في الحي التجاري 

وسط بيروت
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شعبان بالل )القاهرة( 

المصري  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  أك��د 
سامح شكري اتفاق مصر واليونان 
على رفض التصرفات االستفزازية 
التي تزعزع االستقرار وتضع األمور 
والتأجيج،  المواجهة  من  إطار  في 
معاً  العمل  ض��رورة  على  والتأكيد 
من أجل أن يصبح شرق المتوسط 
م��ن��ط��ق��ة رخ����اء وت���ع���اون وت��دع��ي��م 

لالستقرار اإلقليمي والدولي. 
اجتماعه  خالل  شكري،  وأع��رب 
مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس 
مصر  تقدير  عن  أثينا،  في  أم��س، 
من  ب��ه  أت��ى  وم��ا  الثنائي  للتعاون 
على  س��واًء  التعاون،  لمجاالت  فتح 
االقتصادي  أو  السياسي  المستوى 
السعي  أهمية  مؤكداً  الثقافي،  أو 
إليجاد مواضع جديدة لهذا التعاون 
ت��أت��ي ب��ن��ت��ائ��ج م��ل��م��وس��ة ف��ي إط��ار 

الُمشتركة.  المصلحة 
ول���ف���ت إل����ى ض������رورة ال��ت��وص��ل 
القضايا  ل��ك��ل  سلمية  ح��ل��ول  إل��ى 
العالقة في منطقة شرق المتوسط 
مصر  استقرار  على  آلثارها  نظراً 

واليونان. 
وش����دد ش��ك��ري ع��ل��ى أن ات��ف��اق 
ت��رس��ي��م ال���ح���دود ال��ب��ح��ري��ة ال��ذي 
مصر  بين  فيما  إليه  التوصل  ت��م 
القوية  ال��م��ظ��اه��ر  أح���د  وال��ي��ون��ان 
اإلرادة  ووج��ود  المشترك  للتفاهم 
ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، 
كافة  يلتزم في  االتفاق  أن  موضحاً 
ب��ن��وده ب��ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وق��ان��ون 
وذلك  الدولية،  والشرعية  البحار 
دليل على مدى تمسك البلدين بهذه 
القواعد الحاكمة للعالقات الدولية 
ال��م��ت��ب��ادل��ة التي  ال��ح��ق��وق  وأي��ض��اً 
عنها  والدفاع  عليها  الحفاظ  يجب 

للحفاظ على مصالح الدولتين. 
المصري  الخارجية  وزير  وأشار 
الوقت  في  لليونان  زيارته  أن  إل��ى 
األهمية  عن  تعبيراً  تأتي  الحالي 
التي تُعلقها مصر على عالقاتها مع 
اليونان، والتي تمتد آلالف السنين، 
بالتواصل  م��ص��ر  اع��ت��زاز  م��ؤك��داً 
بين  القائم  واإلنساني  الحضاري 
راسخة  قاعدة  يُعد  والذي  البلدين 
في  وال��رغ��ب��ة  وال��ت��ع��اون  للصداقة 
أجل  من  الُمشترك  العمل  استمرار 

ازدهار الشعبين.
وذكر وزير الخارجية أن مباحثاته 
التطور  تناولت  اليوناني  نظيره  مع 
غاز  منتدى  بإنشاء  المرتبط  الُمهم 
شرق المتوسط الذي يفتح المجال 
ال��دول  مجموعة  مع  ُمثمر  لتعاون 

لموارد  األمثل  األعضاء لالستغالل 
الحيوية،  المنطقة  الطاقة في هذه 
بشكل  العوائد  استخالص  وكيفية 
وفي  ال��دول��ي،  ال��ق��ان��ون  م��ع  ُمتسق 
الدول  بين  القائمة  الشراكة  إط��ار 

المؤّسسة لهذا المنتدى الهام.
أبرمتا  قد  واليونان  مصر  وكانت 
البحرية،  الحدود  لترسيم  اتفاقية 
ال��ت��وت��ر م��ع تركيا  ت��ص��اع��د  وس���ط 
ب��ش��أن م����وارد ال��ط��اق��ة ف��ي ش��رق 
ح��ي��ث تسمح  ال��م��ت��وس��ط،  ال��ب��ح��ر 
واليونان  مصر  من  لكل  المعاهدة 
ب��االس��ت��ف��ادة إل���ى أق��ص��ى ح��د من 
المنطقة  ف��ي  ال��م��ت��اح��ة  ال���م���وارد 
وخصوصاً  الخالصة،  االقتصادية 

احتياطيات النفط والغاز.

وق���ال ال��س��ف��ي��ر ج��م��ال ب��ي��وم��ي، 
المصري  الخارجية  وزير  مساعد 
تأتي  ال���زي���ارة  ه���ذه  إن  األس��ب��ق، 
بين مصر  والتنسيق  التعاون  ضمن 
واليونان في ملف شرق المتوسط، 
م��ش��ي��راً إل���ى أن��ه��ا ت��دع��م م��ح��ور 
مواجهة  في  قبرص  اليونان  مصر 
م���م���ارس���ات ت��رك��ي��ا وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا 
ل��ل��م��ن��اط��ق االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��دول. 
وأشار ل�»االتحاد« إلى ضرورة مثل 
هذه الزيارات لمواجهة التهديدات 
ال��ت��رك��ي��ة ف���ي ش����رق ال��م��ت��وس��ط 
طموحات  ووق��ف  ق���رارات  التخاذ 
بعد  خاصة  المنطقة،  ف��ي  أن��ق��رة 
بين  الحدود  تعيين  اتفاقية  توقيع 

وأثينا. القاهرة 

عربي ودولي

الجيش الليبي يقضي على خلية إرهابية جنوب البالد

حسن الورفلي )بنغازي، القاهرة( 

أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، القضاء 
على خلية تابعة لتنظيم »داعش« اإلرهابي في 
مدينة سبها جنوب البالد، مؤكداً أن المواجهات 

مع اإلرهابيين استمرت ألكثر من 6 ساعات.
وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبي، في 
بيان صحفي، أن حسم المعركة تأخر لتحصن 
اإلرهابيين بشكل كامل واستخدامهم األساليب 
االنتحارية وتلغيم مواقعهم، باإلضافة لتسلحهم 
ه��ؤالء  ق��ي��ام  إل��ى  م��ش��ي��رًة  ال��م��ت��ط��ور،  بالعتاد 
بأكثر  الجيش  وح��دات  باستهداف  اإلرهابيين 

من 32 قنبلة يدوية.
قامت  الجيش  وح��دات  أن  إل��ى  البيان  ون��ّوه 
أش��خ��اص   7 م��ن  أك��ث��ر  بقتل  العملية  خ���الل 
قام  كما  أحياء  عليهم  القبض  محاوالتها  رغم 
اإلرهابي الثالث بتفجير نفسه، موضحاً أن من 
وآخر  الجنسية  أسترالي  شخص  القتلى  بين 
مصري واثنان يحمالن الجنسية الليبية ينتمون 
للتنظيم،  تنتميان  امرأتين  أسر  وتم  للتنظيم، 
األولى تحمل الجنسية المصرية والثانية تحمل 
حالياً  يتم  أن��ه  إل��ى  مشيراً  الليبية،  الجنسية 

التحقيق معهما.
مدير  المحجوب،  خالد  اللواء  ق��ال  وب��دوره 
إن  الليبي،  بالجيش  المعنوي  التوجيه  إدارة 
جنسيات  من  المشكلة  اإلرهابية  المجموعة 
إرهابياً   11 عددهم  يبلغ  نساء  بينهم  مختلفة 
ليبيا  »داعش« في جنوب  تنظيم  أمير  ضمنهم 

وهو يمني الجنسية.
وأك���د ال��م��ح��ج��وب ف��ي ت��ص��ري��ح��ات خاصة 
ل�»االتحاد« أن اإلرهاب منتشر في ليبيا وتعمل 
إلى  الف��ت��اً  مكافحته،  على  المسلحة  ال��ق��وات 
سيطرة  مناطق  في  المتطرفين  آالف  انتشار 
الميليشيات المسلحة والذين جلبتهم تركيا إلى 

اإلره��اب  تمكن  من  محذراً  الليبية،  األراض��ي 
أمن  على  سيؤثر  مما  ليبيا  على  السيطرة  من 

واستقرار دول الجوار والدول األوروبية.
الجيش  ق��وات  من  ع��دد  سقوط  إل��ى  ولفت 
الليبي في العملية العسكرية، متهماً تركيا بجلب 
االنتشار  من  مكنهم  ما  ليبيا  إل��ى  اإلرهابيين 
في الجنوب. وأوضح أن هناك مجموعات من 
خاليا التنظيم في مدينة صبراتة وتشكل خطراً 
على تونس، داعياً الدول الكبرى لتقديم الدعم 

الكافي للجيش الليبي لمكافحة اإلرهاب.
الليبي  الجيش  أن  على  المحجوب  وش��دد 
عليه  القضاء  على  ويعمل  اإلره���اب  ي��ح��ارب 
ودعم  المؤسسات  دول��ة  بناء  على  يعمل  كما 
كافة أبناء الشعب الليبي، موضحاً أن ما جرى 
متطرفة  عناصر  وجود  يؤكد  ليبيا  جنوب  في 
تركيا،  بواسطة  نقلها  تم  الليبية  األراض��ي  في 
مضيفاً »قواتنا متيقظة وستضرب بقوة للقضاء 

على اإلرهاب«.
الفضائية   »218« ق��ن��اة  كشفت  ذل���ك،  إل��ى 

الليبية هوية المسؤول عن تسليح عناصر 
الخلية  وبينهم  ليبيا،  ف��ي  »داع���ش« 

عليها  ق��ض��ى  ال���ت���ي  اإلره���اب���ي���ة 
أن  القناة  وأوضحت  الجيش. 

بلقاسم«  »ج��م��ال  المدعو 
وه�����و ش���خ���ص ي��ح��م��ل 

الجزائرية  الجنسية 
يُقيم في طرابلس، 
ي��ع��ق��د ص��ف��ق��ات 

ل����ش����راء ش��ح��ن��ات 
كبيرة  بكميات  السالح 

م����ن ط���راب���ل���س وم��ن��اط��ق 
أخرى غرب ليبيا، ويتولى مهام 

المجموعات  إل��ى  س��راً  توصيلها 
اإلرهابية في الجنوب، وتقديم الدعم 

اللوجستي لها من طرابلس.
ونقلت القناة عن مصدر يتبع جهازاً أمنياً 

يرصد تحركات »جمال بلقاسم« منذ نحو عام 
ونصف، أن الجهاز األمني جمع معلومات تُفيد 

ألع��داد  التسليح  مهندس  يعتبر  بلقاسم  ب��أن 
الُمجندين لدى »داعش«  كبيرة من اإلرهابيين 
وبينهم  مختلفة،  جنسيات  من  وهم  ليبيا  في 

عناصر أوروبية.
وبدوره ثّمن عضو مجلس النواب الليبي عن 
مدينة سبها أحمد الشارف التصدي الشجاع من 
قبل القوات المسلحة والقوى الوطنية المساندة 
من شباب مدينة سبها، ما مكنهم من القضاء 
تصريحات  في  الشارف  اإلرهابيين.وأكد  على 
خاصة ل�»االتحاد« دعم الجيش الوطني الليبي 
والهجرة  للحدود  العابر  اإلره��اب  مكافحة  في 

غير الشرعية، وتأمين الحدود.
في  صعوبة  وجود  إلى  الليبي  النائب  ولفت 
لم  ما  ليبيا  في  انتخابي  استحقاق  أي  إج��راء 
تتشكل حكومة وحدة وطنية ألن االنقسام هو 
»داع��ش«،  تنظيم  وج��ود  في  الرئيسي  السبب 
وحدة  حكومة  تشكيل  في  األولوية  أن  مؤكداً 
وطنية تجمع أقاليم ليبيا التاريخية الثالثة، 
االنتخابية  االستحقاقات  إلنجاز  وذلك 

ورفع المعاناة عن المواطن الليبي.
رئيس  رحب  آخ��ر،  جانب  على 
ل��ج��ن��ة ال���ط���اق���ة وال����م����وارد 
ال��ن��واب  بمجلس  الطبيعية 
ال��ل��ي��ب��ي ال���ن���ائ���ب ع��ي��س��ى 
العريبي بجهود الجيش الليبي 
إلع����ادة ت��ص��دي��ر ال��ن��ف��ط، ورف��ع 

المعاناة عن كاهل المواطن الليبي.
وأكد العريبي أن ما تعانيه ليبيا جراء 
االنقسام السياسي والمؤسسي أرهق كاهل 
المواطن، وأن نقص إمدادات الوقود لمحطات 
األح��م��ال  ط��رح  ف��ي  تسبب  ال��ك��ه��رب��اء،  توليد 
نقص  وأي��ض��اً  ط��وي��ل��ة،  ل��س��اع��ات  الكهربائية 
بالسوق  الصرف  سعر  وت��ذب��ذب  السيولة 

الموازية.
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اتخاذ  إلى  أمس،  أوروبيون  نواب  دعا 
والممارسات  األنشطة  تجاه  حازم  موقف 
محذرين  المتوسط  ش��رق  ف��ي  التركية 
م��ن ع��واق��ب ه��ذه األن��ش��ط��ة على األم��ن 
النواب  وشجب  دوله.  ومصالح  األوروبي 
تطور  لبحث  خالل جلسة خاصة عقدت 
الموقف في شرق المتوسط التحرش 
الدول  من  اثنتين  بسيادة  التركي 
األع��ض��اء »ال��ي��ون��ان وق��ب��رص« 
فعلي  ب��ت��ض��ام��ن  وط��ال��ب��وا 
األوروبي  المستوى  على 

. معهما
النواب  وطالب 
ال�����م�����م�����ث�����ل 
األع������ل������ى 

األوروب�����ي ل��ل��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة واألم���ن 
بنقل  الجلسة  حضر  الذي  بوريل  جوزيب 
األوروبي  االتحاد  لوزراء خارجية  موقفهم 
الذين يبحثون الوضع في شرق المتوسط 
مستوى  على  قمة  قبل  المقبل  االث��ن��ي��ن 
و25   24 يومي  والحكومات  الدول  رؤساء 

بروكسل.  في  سبتمبر 
وقال بوريل »إننا أمام لحظة فاصلة في 
مؤكداً  تركيا«،  مع  عالقاتنا  في  التاريخ 
فارقة،  بلحظة  تمر  تركيا  مع  العالقة  أن 
داعياً أنقرة إلى التراجع عن النزاع بشرق 
البحر المتوسط واحترام حقوق اإلنسان.
مستعدة  إنها  أم��س،  اليونان  وق��ال��ت 
أزمة  بشأن  تركيا  مع  محادثات  إلجراء 
شرق المتوسط إذا واصلت أنقرة النأي 
سحب  أعقاب  في  األزم��ة  عن  بنفسها 
محل  منطقة  من  تركية  تنقيب  سفينة 

نزاع.
كيرياكوس  اليوناني  ال��وزراء  رئيس  وق��ال 
ميتسوتاكيس بعد محادثات مع رئيس مجلس 
االتحاد األوروبي شارل ميشيل في أثينا »ال 
االتحاد  قمة  قبل  وق��ت  تركيا  أم��ام  ي��زال 
الخطوة  لمواصلة  وبعدها  األوروب����ي 
األولى المشجعة للنأي بنفسها عن 
هذه األزمة«. وأضاف: »إذا توافر 
وه��ذا  ملموس  دل��ي��ل  لدينا 
فنحن  مستمر  ال��دل��ي��ل 
على  للبدء  مستعدون 
ال��ف��ور، وأؤك���د أنه 
ع��ل��ى ال���ف���ور في 
تمهيدية  محادثات 
مع تركيا في ما يتعلق 
بنزاعنا الرئيسي الوحيد 
المناطق  ت��رس��ي��م  وه���و  أال 
وشرق  إيجة  بحر  في  البحرية 

البحر المتوسط«.
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية 
بومبيو  م��اي��ك  األم��ي��رك��ي 
واليونان  تركيا  أم��س، 
كل  عن  التخلي  إلى 
تصعيد عسكري 
على  والتركيز 
ال���ب���ح���ث ع��ن 
دبلوماسي  ح��ّل 
الغاز  بشأن  للنزاع 
ب���ي���ن���ه���م���ا ف�����ي ش����رق 

المتوسط. 
إذاع��ة  مع  مقابلة  في  وق��ال 
إن��ت��ر«: »يجب ح��ّل هذه  »ف��ران��س 
القوة  اس��ت��خ��دام  دون  م��ن  المشكلة 
الطبيعية،  اآلليات  عبر  بل  العسكرية 
بشأن  خصوصاً  الدولية،  ال��ق��رارات  عبر 
الحقوق المرتبطة بهذه المنطقة«. وأضاف: 
كل  في  العسكرية  البصمة  تخفيض  »يجب 
الدبلوماسية،  الوسائل  إل��ى  واللجوء  مكان 

غير العسكرية«.

نواب أوروبيون يطالبون بالحزم تجاه أنقرة

واشنطن تدعو إلى خفض التصعيد

 شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس )من المصدر(

أحمد عاطف )القاهرة(

أيدت محكمة مصرية، أمس، حكمًا نهائيًا بالسجن ثالث سنوات 

بحق صفوت الشريف وزير اإلعالم األسبق والسياسي في عهد 

الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وذلك لتورطه في قضية 

كسب غير مشروع. وبحسب المحكمة فإنه تم رفض الطعن 

المقدم من صفوت الشريف، على حكم سجنه لمدة 3 سنوات 

في قضية الكسب غير المشروع، كما أنها أيدت الحكم الصادر من 

الجنايات بالسجن والغرامة وأصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ.

يذكر أن محكمة النقض المصرية قد قررت نظر الطعن بحضور 

الشريف وأمرت بحبسه على ذمة القضية، لحين الفصل في الطعن 

في جلسة، أمس. وصفوت الشريف كان يشغل منصب األمين العام 

للحزب الوطني الذي صدر قرار بحله والذي حكم قبل إطاحة ثورة 

25 يناير بمبارك ونظامه في 2011، وقد بّرأته محكمة النقض 

نهائيًا في مايو 2013 من تهمة قتل المتظاهرين في القضية 

التي ُعرفت إعالميًا بموقعة الجمل.

محكمة مصرية تقضي بسجن

صفوت الشريف ثالثة أعوام

المحجوب لـ»          «: مقتل 7 عناصر بينهم أمير »داعش« في سبها

موقع االشتباك مع الخلية اإلرهابية في مدينة سبها جنوب ليبيا )من المصدر(

بنغازي  )االتحاد(

ذكرت وكالة »بلومبرج« األميركية أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة »الوفاق«، 
فائز السراج، يعتزم إعالن استقالته نهاية األسبوع، ولكنه سيبقى في منصبه 

لتصريف األعمال، خالل مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في جنيف 
الشهر المقبل. ونقلت الوكالة عن مسؤولين ليبيين، لم تفصح عن 

أسمائهم، قولهم إن السراج يسعى من خالل االستقالة إلى 
تخفيف بعض الضغوط عنه، بينما يمهد الطريق 

لخروجه بعد محادثات جنيف. وأشارت 
الوكالة إلى أن األطراف في ليبيا 

تسعى إلى االتفاق على هيكلة 
جديدة للمجلس الرئاسي 

توحد اإلدارات المتناحرة في 
البالد، واإلعداد لالنتخابات.

»بلومبرج«: السراج 

يعتزم االستقالة 

نهاية األسبوع الجاري

نائب ليبي يؤكد صعوبة إنجاز 

أي استحقاق انتخابي في ظل 

انتشار اإلرهاب

انتشار آالف اإلرهابيين الذين 

جلبتهم تركيا في مناطق 

سيطرة الميليشيات

مصــر واليونـــان ترفضان االستفزاز 

وزعزعة استقرار املنطقة

أكدتا ضرورة الحلول السلمية ألزمات شرق المتوسط

إسطنبول )وكاالت(

عبرت روابط لمحامين أتراك 
ودوليين عن قلقها إزاء اعتقال 

عشرات المحامين قائلة إنهم كانوا 
يؤدون عملهم عندما تصدوا للدفاع عن 

موكلين اتهموا بأنهم على صالت بشبكة تقول 
تركيا إنها دبرت محاولة انقالب عام 2016.

وأمر مكتب المدعي العام في أنقرة باحتجاز 60 شخصًا 
الجمعة الماضية، بينهم 48 محاميًا وآخرون بقطاع 

العدالة، لالشتباه في أنهم يعملون لصالح شبكة »فتح اهلل 
جولن« المقيم في الواليات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام إن »المشتبه فيهم جزء من كيان داخل 
شبكة جولن التي ُيعتقد أنها توجه التحقيقات لصالح المجموعة تحت 

ستار أنشطة المحاماة«.
ووصفت نقابة المحامين في إسطنبول االعتقاالت بأنها 

»ترهيب«. وقالت في بيان إن »االدعاءات تتعلق بممارسة 
واجباتهم كمحامين يمثلون موكلين متهمين بصلتهم 

بشبكة جولن«. وقالت النقابة »ال يمكن أن يصنف 
المحامي وفق انتماء موكله«. وأضافت: »الترهيب 

الذي يأمل في منع عمل المحامين، سيؤثر على 
الناس بقدر ما يؤثر على المحامين ويدمر 

الثقة في العدالة تدريجيًا«.
كما عّبرت اللجنة الدولية 

للحقوقيين عن قلقها، قائلة إن 
االعتقاالت انتهكت التزامات 

تركيا المنصوص عليها في 
القانون الدولي.

وقالت رويسين بيالي مديرة 
اللجنة لشعبة أوروبا ووسط آسيا »ال 

يجب أبدًا اعتقال المحامين أو معاقبتهم 
لتمثيلهم موكليهم، أو تصنيفهم وفق توجهات 

موكليهم«. واعتقلت تركيا عشرات اآلالف في حملة 
أمنية مستمرة منذ محاولة االنقالب المزعوم.

وذكرت وكالة »األناضول« الرسمية أن المدعين في 
إقليم أزمير بغرب تركيا أمروا أمس، بالقبض 
على 66 مشتبهًا فيهم بينهم 48 من أفراد 

الجيش في إطار تحقيق للقوات 
المسلحة.

انتقادات 

دولية لتركيا 

النتهاكاتها 

بحق المحامين

االتحاد 

األوروبي: 

عالقتنا بتركيا 

تمر بلحظة

 فارقة



نواكشوط )وكاالت(

غ��رًق��ا  حتفهم  أش��خ��اص   4 ل��ق��ي 
جراء السيول الجارفة التي اجتاحت 
الموريتانية  العاصمة  ش��رق  جنوب 

نواكشوط.
أن  المحلية  السلطات  وأوضحت 
اليومين  في  هطلت  غزيرة  أم��ط��اراً 
األخ���ي���ري���ن ع��ل��ى م��دي��ن��ة ب��ارك��ي��ول 
كيلومتر   700 تبعد  التي  الريفية، 
وتسببت  ن��واك��ش��وط،  ش���رق  ج��ن��وب 
نساء   5 جرفت  وفيضانات  بسيول 
عثر على 4 منهن وقد فارقن الحياة، 

فيما ال زال البحث جارياً عن امرأة 
خامسة.

وش����ه����دت م���وري���ت���ان���ي���ا م���ؤخ���راً 
ف��ي��ض��ان��ات وس���ي���والً أس���ف���رت عن 
مادية  وخسائر  أشخاص  عدة  وف��اة 
الحكومة  كبيرة استدعت تدخاًل من 
الموريتاني  للرئيس  ميدانية  وزي��ارة 
لوالية  الغزواني  الشيخ  ول��د  محمد 
الحوض الشرقي جرى خاللها إقرار 
للسكان  مساعدة  إج����راءات  حزمة 
ال��م��ت��ض��رري��ن ج�����راء ال��ف��ي��ض��ان��ات 
عن  العزلة  لفك  وبرنامج  والسيول 

بعض المناطق المتضررة.

مقتل 4 نساء جراء السيول 

في موريتانيا

جوتيريش يسعى 

لوقف إطالق نار 

عالمي بسبب كورونا

www.aletihad.ae عربي ودولي

لتجّنب إعادة فرض العزل التام حول العالم
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عواصم )وكاالت(

من فرنسا إلى كندا مروراً ببريطانيا، 
في  الصحية  ال��ق��ي��ود  ال��ع��ال��م  ي��ش��دد 
م��واج��ه��ة ال��ت��ف��ش��ي ال��م��ت��س��ارع ل��وب��اء 
»كوفيد- 19« إذ تسعى الحكومات بأي 
تام  إلى تجّنب إعادة فرض عزل  ثمن 

ستكون له تداعيات اقتصادية كارثية.
وحّذر رئيس الوزراء الكندي جاستن 
»م��ا نشهده م��ن حيث  م��ن أن  ت���رودو 
األع��داد في هذه األيام يجب أن يقلق 

العالم«. 
األسبوع  نهاية  ف��ي  ب��الده  وسّجلت 
الفائت أكثر من 1300 إصابة، في عدد 
غير مسبوق منذ بداية فصل الصيف. 
وق��ال ت��رودو »آخ��ر ما نريد أن نعيشه 
مثلما حصل  ع��زل  الخريف، هو  ه��ذا 
االلتزام  بأهمية  مذكراً  الربيع«،  في 

بتوصيات الصحة العالمة.
وإذا كان احتمال إعادة فرض العزل 
لمعظم  بالنسبة  م��ط��روح  غير  ال��ت��ام 
ال�����دول، ف���إن ب��ع��ض ال��م��س��ؤول��ي��ن ال 

يترددون في التهديد به.
وأكد دوغ فورد رئيس وزراء أونتاريو، 
المقاطعة األكثر اكتظاظاً بالسكان في 
أك��ون واضحاً  كندا، »أح��رص على أن 

تماماً: كل الخيارات مطروحة«.
والوضع مقلق أيضاً في فرنسا، حيث 
آالف   6 أكثر من  األول،  أمس  ُسجلت 
عدد  تسجيل  بعد  ب��ال��م��رض،  إص��اب��ة 
إصابة.   10561 بلغ  السبت  قياسي 
من  القيود  م��ن  مجموعة  ع��ن  وأُع��ل��ن 
والنزهات  الطالب  حفالت  منع  بينها 
 10 من  ألكثر  والتجمعات  المدرسية 
أشخاص في عدة مدن كبيرة خصوصاً 

في مارسيليا وبوردو.
ال��م��رت��ب��ط��ة  ال����م����خ����اوف  وأدت 
إلغاء  إل��ى  فرنسا  في  ب���»ك��وف��ي��د-19« 
المعاصر، وهو  للفن  الدولي  المعرض 
أحد اللقاءات الفنية الدولية األساسية 
وك���ان م��ق��رراً ف��ي ب��اري��س ف��ي أواخ��ر 

أكتوبر.
واع���ت���ب���اراً م���ن ي���وم أم����س، منعت 
اكتظاظاً  أكثر  مدينة  ثاني  برمنغهام، 
كافة  المتحدة،  المملكة  في  بالسكان 

اللقاءات بين العائالت واألصحاب. 
وفي أنحاء إنجلترا، يُمنع أن يجتمع 

أك��ث��ر م��ن 6 أش��خ��اص م��ن ع��ائ��الت 
مختلفة.

 930 بحياة  ك��ورون��ا  فيروس  وأودى 
ألف شخص على األقل في العالم منذ 
أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية 
نهاية  المرض  ظهور  عن  الصين  في 

ديسمبر.
وفي لبنان، حّذر نقيب المحامين في 
بيروت ملحم خلف من تفشي المرض 
في سجن رومية، قرب العاصمة، الذي 

يؤوي نحو 4 آالف سجين، أي أكثر بنحو 
ثالث مرات من قدرته االستيعابية.

وقال خلف إن »الفيروس داخل سجن 
أحد  ال  إنسانية  بقنبلة  أشبه  روم��ي��ة 

يستطيع أن يحملها«.
في المقابل، يبدو أن الوضع يتحّسن 
في البيرو، إحدى دول أميركا الالتينية 
أودى  ال��ذي  الوباء  من  تضرراً  األكثر 
أراضيه.  على  ألف شخص   31 بحياة 
البيرو  في  جديدة  وفاة   102 وسّجلت 

أمس األول، وهو أدنى عدد مسّجل منذ 
24 مايو.

أي  أستراليا  تسّجل  لم  جهتها،  من 
وف��اة ج��راء ال��وب��اء للمرة األول���ى منذ 
ش��ه��ري��ن. وي��أت��ي ذل���ك ب��ال��ت��زام��ن مع 
تخفيف القيود المفروضة في ملبورن.

إلى ذلك، يسعى األمين العام لألمم 
خالل  جوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
خطابه السنوي لزعماء العالم األسبوع 
إطالق  وق��ف  أج��ل  من  للدفع  المقبل 

نهاية  حتى  العالم  مستوى  على  النار 
عام 2020 لتتمكن الدول من مكافحة 
إن  قال  لكنه  كورونا،  فيروس  جائحة 
حضور  ع��دم  بسبب  ستضيع  ف��رص��اً 
نيويورك  إل��ى  بأنفسهم  دول  زع��م��اء 
لعقد اجتماع على أرض الواقع. وقال 
جوتيريش للصحفيين باألمم المتحدة 
على  ك��ث��ي��راً  تعتمد  »ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
لذلك  بالتأكيد،  البشر  بين  التواصل 
أعتبره  فيما  خ��اص��ة  أش��ي��اء  سنفقد 

أول��وي��ت��ي األول���ى ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن، 
ع��ال��م��ي«.  ن���ار  إط����الق  وق���ف  تطبيق 
ومنذ دعوته األولى لوقف إطالق النار 
على مستوى العالم في مارس مع بدء 
انتشار فيروس كورونا، قال جوتيريش 
إنه ظهرت بالفعل إشارات إيجابية مع 
السودان  في  سالم  التفاقات  التوصل 
وبدء محادثات بين الحكومة األفغانية 
العنف في مناطق  وتراجع  و»طالبان«، 

مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا.

طالب المدارس يحافظون على التباعد الجسدي في أول أيام العام الدراسي الجديد في اليونان )أ ف ب(

واشنطن )وكاالت( 

قال الرئيس األميركي دونالد 

ترامب إن اللقاح ضد فيروس 

كورونا سيكون جاهزاً في 

الواليات المتحدة في غضون 

أسابيع.

ترامب في مقابلة  وقال 

مع شبكة »فوكس« 

اللقاح  يريد  إنه  األميركية 

أن يكون ذلك  سريعًا، نافيًا 

باإلشارة  سياسية  ألسباب 

الرئاسية  االنتخابات  إلى 

الثالث من  المقررة في 

نوفمبر.

وأكد الرئيس األميركي 

أنه قام بتسريع العملية 

مع إدارة الغذاء والدواء 

األميركية، معتبراً أنه »لو لم 

يفعل ذلك لما كان لديك 

لقاح لسنوات«. وأضاف 

»سنحصل على لقاح في 

غضون أسابيع«، موضحًا أن 

طرح اللقاح قد يستغرق من 

4 إلى 8 أسابيع. وشدد على 

وجود الكثير من الشركات 

الكبيرة العاملة على إنتاج 

لقاح ضد الفيروس في 

الواليات المتحدة.

وكانت 9 شركات أدوية قد 

أصدرت منذ أسبوع تعهداً 

مشتركًا لطمأنة العامة 

بشأن سالمة وفعالية 

لقاحاتهم المحتملة 

لفيروس كورونا، وسط قلق 

من تقديم إصدار اللقاح على 

نجاعته وسالمته.

ترامب: سيكون 

لدينا لقاح خالل 

أسابيع

برلين )وكاالت(

دعا خبراء في المساعدات المدنية في تقرير المخاطر العالمية 

2020 إلى توفير حماية أفضل لالجئين والمهاجرين جراء عواقب 

جائحة كورونا. وحذر معدو التقرير من أن »الجائحة تفاقم الظروف 

الخطرة بالفعل التي يعيش فيها حالياً ما يقرب من 80 مليون 

الجئ ومشرد في جميع أنحاء العالم«.

وجاء في التقرير الذي نشره أمس، تحالف »التنمية تساعد« 

األلماني ومعهد قانون حفظ السالم والقانون اإلنساني الدولي 

التابع لجامعة بوخوم األلمانية: »نتيجة لذلك، هناك خطر متزايد 

من أن يتحول مثل هذا الحدث إلى كارثة إنسانية«. وجاء في التقرير 

أن »العمال المهاجرين يتأثرون بشكل خاص بآثار الجائحة.

وفي حالة وقوع كارثة طبيعية بالغة، يصبحون بالتالي أكثر عرضة 

للضرر. ويتضمن تقرير المخاطر العالمية كعنصر مركزي مؤشر 

المخاطر العالمي لعام 2020، والذي يشير بالنسبة لـ181 دولة إلى 

خطورة أن يؤدي حدث طبيعي شديد إلى كارثة هناك.

ُتجدر اإلشارة إلى أن جامعة بوخوم تقوم بحساب هذا المؤشر 

منذ عام 2018، وبحسب المؤشر هذا العام، فإن الدول الثالث ذات 

أعلى معدل خطورة للتعرض لمخاطر كوارث هي تلك الجزرية 

االستوائية فانواتو وتونجا ودومينيكا.

تقرير 

عالمي 

يحذر من 

»كورونا«

وكاالت أممية تطالب بتضامن أوروبي لمساعدة المهاجرين

أملانيا تستقبل 1500 الجئ من الجزر اليونانية

عواصم )وكاالت(

ت��ع��ت��زم ال��م��س��ت��ش��ارة األل��م��ان��ي��ة 
أن��ج��ي��ال م��ي��رك��ل اس��ت��ق��ب��ال ح��وال��ي 
في  حالياً  موجودين  مهاجر،   1500
التي  الحرائق  بعد  اليونانية،  الجزر 
جزيرة  في  موريا  مخيم  على  أت��ت 

ليسبوس. 
وأوضح مصدر حكومي أن القرار 
بمهاجرين  أس��اس��ي  بشكل  يتعلق 
ح��ص��ل��وا ع��ل��ى وض����ع ال��ل��ج��وء في 
اليونان، مع إعطاء األولوية للعائالت 
م��ع أط��ف��ال، وذل���ك ب��ع��دم��ا أعلنت 
برلين التكفل بمئة إلى 150 قاصراً 
م���ع���زوالً، ت��م إج��الؤه��م م��ن مخيم 
»م��وري��ا«، في إط��ار م��ب��ادرة ألمانية 

فرنسية.
منذ  األلمانية  الحكومة  وت��واج��ه 
ال��ح��ري��ق ال���ذي اج��ت��اح أك��ب��ر مخيم 
ضغوطاً  أوروب����ا،  ف��ي  للمهاجرين 
م���ت���زاي���دة الس���ت���ق���ب���ال ق���س���م م��ن 
الحريق  طردهم  الذين  المهاجرين 
ليسبوس،  ف��ي  م����أوى  ب��ال  وب���ات���وا 
وعددهم أكثر من 12 ألفاً. وشددت 
السلطات األلمانية، حتى اآلن، على 
المستوى  على  ح��ل  إي��ج��اد  ض���رورة 
الشائكة  المسألة  ل��ه��ذه  األوروب����ي 
ال�27  الدول  بين  انقساماً  تثير  التي 

منذ 2015.
بهذا  اتفاق  إلى  ميركل  وتوصلت 
هورست  الداخلية  وزي��ر  مع  الشأن 
زيهوفر، لكن لم يكن بإمكان المصدر 
ك��ان  إذا  م��ا  ي��وض��ح  أن  ال��ح��ك��وم��ي 
الديمقراطي،  االجتماعي  الحزب 
الحكومي،  التحالف  ف��ي  الشريك 

أعطى موافقته أيضاً.
العليا  المفوضية  دع��ت  ب��دوره��ا، 
لألمم  التابعة  الالجئين،  ل��ش��ؤون 
وألمانيا  األوروبي  االتحاد  المتحدة، 
إلى سرعة التصرف من أجل احتواء 
أزمة الالجئين في جزيرة »ليسبوس« 

اليونانية.
وق�����ال م��م��ث��ل ف����رع ال��م��ف��وض��ي��ة 
في  ري��م��وس،  ف��ران��ك  ألمانيا،  ف��ي 
»الظروف  إن  صحفية:  تصريحات 
ط��وارئ  حالة  تعتبر  هناك  الحالية 
سريعاً  ت��ح��رك��اً  وتتطلب  إنسانية، 
األوروبية مع  الدول  من قبل  وفورياً 
اليونان«، وأضاف: »بعد سنوات من 

فشل وضع سياسة أوروبية مشتركة 
ل��الج��ئ��ي��ن، ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق دول 
األفراد  واجب مساعدة  اآلن  أوروبا 
واغتنام  ال��ف��ور،  على  ليسبوس  في 
الفرصة على المدى الطويل إليجاد 
جميع  يعتقد  شاملة،  أوروبية  حلول 

الخبراء أنها ممكنة«.
يُذكر أن عدة حرائق أتت، األسبوع 
ال���م���اض���ي، ع��ل��ى م��خ��ي��م »م���وري���ا« 

المكتظ بالالجئين في ليسبوس.
ألف   12 من  أكثر  هناك  وأصبح 

مشرد، بين عشية وضحاها.
وبشأن األوضاع في المخيم سيئ 
ريموس:  قال  الحريق،  قبل  السمعة 
فاضحة،  موريا  في  األوضاع  »كانت 
أوروبا وال  والمخيم نفسه عار على 
يتوافق مع القيم األوروبية«، مضيفاً 
مهتمة،  دوالً  أن هناك  المقابل،  في 
المشكلة  ترى  ألمانيا،  رأسها  وعلى 
وتريد المساعدة في إيجاد الحلول.

وق���ال���ت وك�����االت أم��م��ي��ة أم���س، 
األوروب��ي��ة  ال����دول  ع��ل��ى  يتعين  إن���ه 

من  المهاجرين  من  مزيد  استقبال 
اليونانية  والجزر  ليسبوس  جزيرة 
األخرى المكتظة بالمهاجرين. وقال 
المنظمة  مدير  فيتورينو،  أنطونيو 
الدولية للهجرة، في بيان: »نحن في 
بإعادة  حاجة لمزيد من االلتزامات 
الصعبة،  األوقات  في هذه  التوطين 
االتحاد  فيه  يضع  ال��ذي  الوقت  في 
األوروب����ي ن��ظ��ام��اً أك��ث��ر ق���درة على 
التوقع، ويتميز بكفاءة أكبر، بناء على 

المشتركة«. وقال فيليب  المسؤولية 
السامية  المفوضية  ممثل  ليكليرك، 
الالجئين  ل��ش��ؤون  المتحدة  لألمم 
عدد  تقليل  يجب  إن��ه  اليونان،  في 
استقبال  م��راك��ز  ف��ي  األش���خ���اص 
كما  اليونانية،  بالجزر  المهاجرين 
المعيشة.  ظ���روف  تحسين  ي��ج��ب 
تعرض  أن  المقرر  من  أنه  وأض��اف 
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة، األس��ب��وع 
معاهدة  أجل  من  مقترحاً  المقبل، 
أوروبية للهجرة واللجوء يستند على 
والتضامن  بالكفاءة  تتسم  إج��راءات 
وق��ال:  األوروب���ي،  االتحاد  دول  بين 
»نأمل في أن يتم اقتناص الفرصة«.

 800 نحو  انتقل  ال��س��ي��اق،  وف��ي 
مخيم  بسبب حريق  تشردوا  مهاجر 
»م��وري��ا« إل��ى أم��اك��ن إي���واء مؤقتة 
ل��م��ا أع��ل��ن��ت��ه هيئة  ج���دي���دة، وف��ق��اً 
اإلذاعة،  وأفادت  اليونانية.  اإلذاعة 
نقاًل عن بيانات لوزارة الداخلية، بأن 
21 من المهاجرين تأكدت إصابتهم 

بفيروس كورونا وتم عزلهم.

مخيم »موريا« المدمر في جزيرة ليسبوس )رويترز(

نقل 800 من ضحايا 

حريق »موريا« إلى 

مخيم جديد



جــائحة النيران!

نجحت دولة اإلمــارات العربية المتحدة في تغيير النظرة إلى العمل الحكومي 
ليصبح مرتبطاً بالكفاءة والفاعلية والتطور المستمر، واالستجابة السريعة للمتغيرات 
ووضــع معايير عالية لــألداء، بعد أن ظل العمل الحكومي مرتبطاً في األذهــان 
بالبيروقراطية والبطء والتكلس. وعبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا، عن الهدف 
الذي تتطلع الدولة إلى تحقيقه في العمل الحكومي، بقوله: «نريد أن تكون حكومة 
دولة اإلمارات أفضل حكومة في العالم، نريد من كل وزارة وهيئة حكومية أن تكون 
األفضل من نوعها بالعالم في المرحلة القادمة من التميز الحكومي. هذا هو المعيار 

والمقياس ألداء الجهات الحكومية في الدولة».
وعبر سنوات طويلة من العمل والجهد أصبحت دولة اإلمارات رمزاً عالمياً للنجاح 
في تطوير األداء الحكومي وجودة الخدمات التي تُقدمها المؤسسات الحكومية، 
واكتسبت الكوادر اإلماراتية خبرات مهمة من خالل تفعيل روح التطوير واالبتكار، 
وتوفير فرص التأهيل والتدريب في مجال العمل الحكومي، وكانت المحصلة تراكم 
كّم هائل من المعرفة األصيلة والعميقة لدى عدد كبير من أبناء الدولة الذين شاركوا 

في ملحمة التطوير على أرض الواقع.
وفي سعيها المستمر إلى دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة والصديقة، عقدت 
دولة اإلمــارات شراكات في مجال تحديث العمل الحكومي مع عدد من الدول، 
من بينها مصر (أبريل 2018) واألردن (يونيو 2018) والبرتغال (فبراير 2018) 
وأوزبكستان (أبريل 2019)، تقوم على نقل الخبرات والتجارب اإلماراتية إلى هذه 
الدول لمساعدتها على تطوير العمل الحكومي، وذلك من خالل أنشطة مختلفة 
مثل المحاضرات وورش العمل، وتطبيق بعض األفكار التي سبق لدولة اإلمارات أن 

طّبقتها بنجاح.
بُعد  برامج تدريب عن  اإلمــارات مؤخراً  الشراكة، نظمت حكومة  إطــار  وفي 
مبتكرة  خدمات  تقديم  على  ركــزت  وأوزبكستان،  واألردن  مصر  في  لموظفين 

للمتعاملين، وتحديات تقديم الخدمات 
فــي ظــل قــيــود «كـــوفـــيـــد-19»، فقد 
استعرض مدرِّبون من الهيئة االتحادية 
للموارد البشرية الحكومية في الدولة 
التجربة اإلماراتية الناجحة في العمل 
عن بُعد مع زمالء لهم من مؤسسات 
وتناولت  مختلفة.  مصرية  حكومية 
الجانب  مــع  ُعــقــدت  الــتــي  الفعالية 
األردنــي موضوع «االبتكار في العمل 
ــت فيها كـــوادر  الــحــكــومــي»، وشــارك
إماراتية متخصصة في االبتكار من 
برنامج الشيخ زايد لإلسكان، ووزارة 
التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية 

المجتمع، ووزارة الداخلية، ومركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي. أما الفعاليات 
المشتركة مع أوزبكستان، فقد تضمنت ورشتين تفاعليتين افتراضيتين، أوالهما 
حول «التصميم الذكي للخدمات» باالستفادة من تجربة اإلمــارات، والثانية حول 
«االقتصاد والسياسة العامة ما بعد كوفيد-19»، تحت إدارة أحد أكاديميي «كلية 

محمد بن راشد لإلدارة الحكومية».
وللحصول على صورة أوضح لجهود التدريب التي تضطلع بها الكوادر اإلماراتية، 
يمكن اإلشارة إلى أعداد المتدربين المصريين حتى بداية أكتوبر 2019، فقد استفاد 
3700 موظف من نحو 45 ألف ساعة تدريبية في مجال التميز الحكومي، تضمنتها 
سلسلة من الورش التدريبية الفنية، و2400 موظف من 35 ألف ساعة تدريب في 
تطوير العمل الحكومي في مجاالت مختلفة، عبر ورش عمل وبرامج تدريبية وزيارات 
ميدانية. وعلى الجانب األوزبكي، بلغ عدد المستفيدين حتى منتصف أبريل 2020، 
بعد سنة واحدة من الشراكة اإلماراتية - األوزبكية أكثر من 1500 موظف بواقع 29 

ألف ساعة تدريبية، قدمها نحو 50 مدرباً.
وتكشف األرقام السابقة عن طاقات إماراتية كبيرة، وقدرة على تنفيذ برامج 
تدريبية ضخمة ومؤثرة في مجال تحتاج إليه كثير من دول العالم، كما أن تنوع 
الجهات التي شاركت في التدريب يشير إلى أن دولة اإلمارات تستثمر اآلن «فائض 
المعرفة»، الذي نجحت في تحقيقه، وتعزز قوتها الناعمة عبر كوادر بشرية متفوقة 

ذات خبرات رفيعة.

اإلمارات تنقل خبرات التحديث 

الحكومي إلى الدول الصديقة

عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  

اإلمارات اليوم

 الحرائق تزعج عدة مناطق في الساحل الغربي األميركي، وأتت على نحو خمسة ماليين فدان من األراضي في كاليفورنيا وأوريجون، ودمرت بلدات بأكملها 

في واشنطن، لكن رجال اإلطفاء حشدوا كامل طاقتهم، وكأنهم في حرب ضروس إلخماد الحرائق، والتغلب نهائيًا على «جائحة النيران»، مستخدمين أفراد 

وطائرات  وكل ما يمكن  للتغلب على هذه  الكارثة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

حكومة اإلمارات نظمت برامج 

تدريب عن بُعد لموظفين 

في مصر واألردن وأوزبكستان، 

ركزت على تقديم خدمات 

مبتكرة للمتعاملين

عندما تكسر عصا القياس، ال تجد 
ما تقيس به! فقانون النجارين يقول: 
«قـــس مرتين واقــطــع مـــرة واحــــدة». 
مرة  وقطع  يقس  لــم  حسين،  صـــدام 
األوصــال  جميع  معه  فقطع  واحـــدة، 
ومع  فــقــط.  الــكــويــت  ولــيــس  العربية 
األســــف، نــهــج األشــقــاء فــي الــقــيــادة 
الفلسطينية، األسلوب ذاته، بأن كسروا 
عصا القياس، حتى أضاعوا القياس، 
من  تتعلم  لم  الفلسطينية  والقيادات 

دروس التاريخ.
 لننظر إلى الذاكرة العربية المصرية، 
وبالتحديد نستحضر خطاب الرئيس 
أمام  السادات  أنور  الراحل  المصري 
الكنيست اإلسرائيلي عام 1977ويومها 
أقــوى  نشهد  ونــحــن  مندهشين،  كنا 
لحظة تاريخية في أول انفراجة سالم 
نصفكم  كنا  قــال:«لــقــد  حين  كــانــت، 
بإسرائيل المزعومة، نعم... لكني أقول 
إننا نقبل  للعالم كله  اليوم وأعلن  لكم 

بالعيش معكم في سالم دائم وعادل».
وقد نسلم بأنه، عبر تاريخ القضية 
أضر  قد  أحد  يوجد  ال  الفلسطينية، 
بالقضية الفلسطينية، مثل الجماعات 
المتشددة والمزايدين، ما تنتهي إليه كل 
مرة بكارثة وإسرائيل تفرح بالمزايدين 
ــر مــن الــتــاريــخ  ــذك والــمــتــشــدديــن. ون
في  البريطانية  الملكي  بي  أن:«لجنة 
عام 1937 وصلت إلى قناعة الدولتين، 
من   %90 الفلسطينيين  فــأعــطــت 
ودولة  مربع  كيلومتر   25000 األرض، 
وأعطت  مزايا،  أربع  وأعطت  مستقلة 
اليهود 10% ودولة مستقلة وميزتين. 
لنرى كيف تمت مقاربة كل طرف لهذه 
انزعجت  ولذلك جولدمائير  القسمة، 
فذهبت  الضيزى،  القسمة  هــذه  من 
رئيس  تشتكي،  وايــزمــان  حاييم  إلــى 
ال  من  خير  لها:«دولة  فقال  إسرائيل، 
دولة، ونرجو أن يرفض الفلسطينيون»، 
وهذا ما كان.. وبالفعل رفض المفتي 
إلى  هــرب  وبعدها  الحسيني،  أمين 

هتلر.

فلسطيني  مــؤتــمــر  فـــي  شــهــدنــا   
ــعــد، ترأسه  افــتــراضــي مــصــّور مــن بُ
الرئيس محمود عباس، رئيس السلطة 
موضوع  أقــحــم  الـــذي  الفلسطينية، 
ــتــي نــفــاهــا عــن الشعب  ـــة» ال «األمـــي
باألمية  غــيــره  ــر  وعــاي الفلسطيني، 
لم  العربي!؟  الخليج  دول  به  ويقصد 
أن  عــبــاس  محمود  السيد  يستدرك 
تعريف «األمية» في العالم تغير وجرى 
يجهل  من  هي  «األمية  بأن  تحديثها، 
التعامل مع الحاسوب واإلنترنت». وأحد 
الرفاق من أمناء الفصائل الفلسطينية، 
الذي ذكرنا بحراس الكرملين القدامى، 
بالفلسطينيين  نتصل  ال  لماذا  بقوله: 
وكــذا.. كذا  منهم  ونطلب  الخليج  في 

يعني من خلف السور..!
 فــيــمــا تــمــنــن أحــــد الــمــشــاركــيــن، 
الفلسطيني  إن:«الـــشـــعـــب  ــه  ــول ــق ب
قادة  ينكر  ال  بينما  وعلّمهم»،  دّرسهم 
للعرب  ـــر  األم هـــذا  الــعــربــي  الخليج 
المقابل  في  أنهم  مع  وللفلسطينيين، 
في  منقوصة.  غير  أجــورهــم  أخـــذوا 
مدارسنا  بــه  تقوم  مــا  ــرى،  ن المقابل 
وجامعاتنا، حالياً، بأعلى مستوياتها في 
العلوم العلمية واإلنسانية بتدريس أبناء 
الجالية الفلسطينية، دون أن نتمنن..!؟ 
في  أنانية  تكن  لم  اإلمـــارات  قيادة 
مقاربتها التفاق السالم مع إسرائيل، 
الفلسطينية  القضية  أعــطــت  فــقــد 
وقف  بطلب  تمثل  الخاص،  اهتمامها 
قرار ضم إسرائيل 30% من أراضي 
الضفة الغربية. هذا التوجه يؤكد مدى 
التزام اإلمارات السياسي والدبلوماسي 

بحق الفلسطينيين.
العربي،  القومي  الشعور  بــاب  مــن 
عن  العربي  الخليج  شعوب  تتساءل 
والقيادة  للشعب  السياسية  المواقف 
عربية  قــضــايــا  ــجــاه  ت الفلسطينية 
وأحــداث الخليج العربي، فيما يخص 
احتالل إيران لجزر اإلمارات الثالث، 
«الحوثيين»  ضــد  العربي  والتحالف 
التابعين إليران، والصواريخ البالستية 

نسمع  لم  السعودية،  تستهدف  التي 
حتى شجباً أو إدانة!؟ هل هناك تمييز 
بين أرض عربية وأخرى.. إذا استثنينا 

األماكن المقدسة؟
طريق السالم الخليجي هو السالم 
الذي من الممكن أن يحرك المسارات 
لسنوات،  دام  جــمــود  بعد  السلمية 
فــرصــة سانحة  وهــنــاك  طــائــل.  دون 
يّفوتوها،  أال  فعليهم  للفلسطينيين، 
الخليجية  والــــدول  ــــارات  اإلم ـــة  ودول
في  الفلسطينيين  ستساند  األخـــرى 

تفاوضهم مع إسرائيل.

*سفير سابق

عندما كسروا.. عصا القياس
أحمد الحوسني*

هناك فرصة سانحة 

للفلسطينيين، فعليهم أال 

يّفوتوها، ودولة اإلمارات 

والدول الخليجية األخرى 

ستساند الفلسطينيين في 

تفاوضهم مع إسرائيل.

كثيرة األزمات اإلقليمية التي يمكن 
حلها عندما توجد إرادة دولية، لكنها 
تبقى مصدر معاناة لشعوب في بلدان 
عدة، وخطر على الدول المجاورة لهذه 
تهديد  تمثله من  البلدان، فضًال عما 
هذه  تستمر  الدوليين.  واألمــن  للسلم 
بعضها، في غياب  ويتفاقم  ــات،  األزم
تعارض  يحول  التي  الدولية  اإلرادة 
حضورها.  دون  كبرى  قــوى  مصالح 
يصيب  اإلرادة،  هــذه  تغيب  وعندما 
الشلل منظمة األمم المتحدة، ويصبح 
تدخلها في هذه األزمة أو تلك شكلياً 
أمينها  مبعوثو  ويعجز  روتــيــنــيــاً،  أو 
ــعــام عــن فتح طـــرق مــوصــدة أمــام  ال
حالة  في  إليها  التوصل  يسهل  حلول 
األمانة  وتكتفي  الكبرى.  القوى  توافق 
في  المتحدة،  األمــم  لمنظمة  العامة 
أطراف  بمناشدة  الظروف،  هذه  مثل 
وإجراء  الصراع،  إنهاء  أخرى  أو  أزمة 
أخطار  مــن  التحذير  أو  مــفــاوضــات، 
الدولية،  المنظمة  في  خبراء  يتوقعها 
والــوكــاالت الــتــي تعمل فــي إطــارهــا، 
خاصة عندما تُهدد هذه األخطار حياة 
ما  السكان.وهذا  من  أوسع  قطاعات 
أنطونيو جوتيريش  العام  األمين  فعله 
في 5 سبتمبر الجاري، عندما حّذر من 
المجاعة،  دول مهددة بخطر  أربع  أن 
وهي اليمن، وجنوب السودان، والكونغو 
هذا  وجــاء  ونيجيريا.  الديمقراطية، 
التحذير في مذكرة وجهها جوتيريش 
إلى أن  ونّبه فيها  إلى مجلس األمــن، 
انتقال  بمرحلة  تمر  المذكورة  البلدان 
ــغــذائــي، إلى  مــن انــخــفــاض األمـــن ال
انعدامه.لكن هذه المذكرة لم تتضمن 
األسباب التي أدت إلى اقتراب خطر 
المجاعة في هذه الدول، أو األطراف 
الــمــســؤولــيــة عــن هــذا  الــتــي تتحمل 
الخطر، وأخطار أخرى كبيرة. يتجنب 
في  المتحدة،  لألمم  العامون  األمناء 
محدودة،  وباستثناءات  األعم،  األغلب 
المصارحة الواجبة عندما تكون القوى 
الكبرى منقسمة. ويؤدي ذلك إلى إفالت 

أطراف ترتكب جرائم متنوعة في بعض 
األزمات من المحاسبة، واستمرار هذه 
الجرائم، ومن ثم تفاقمها.وليست هذه 
المرة األولى التي تتجنب فيها المنظمة 
الدولية إعالن ما تعرفه من انتهاكات 
الحوثية  الميليشيات  ترتكبها  وجرائم 
في اليمن، وتؤدي إلى أخطار يُعد خطر 
من  جوتيريش  حــذر  الــذي  المجاعة، 
اقترابه، واحداً فقط منها. ويؤدي هذا 
العزوف عن تحديد المسؤوليات، ومن 
االنتهاكات  مرتكبي  مساءلة  عــدم  ثم 
الخطيرة، إلى ازدياد هذه االنتهاكات، 
مرتكبوها  يـُـعــنــى  ال  عــنــدمــا  خــاصــًة 
إال  يهمهم  وال  جــرائــمــهــم،  بضحايا 
مصالحهم التي تكون مرتبطة في كثير 
إقليمية  أطــراف  بخطط  األحيان  من 
أو دولية، كما هو الحال بالنسبة إلى 
اليمن.فرغم  الميليشيات الحوثية في 
اليمن،  فــي  المجاعة  خطر  اقــتــراب 
على النحو الذي حّذر منه جوتيريش، 
ت الميليشيات الحوثية هجماتها  صعدَّ
على أكثر من محور، خاصًة على مأرب 
الغنية بالنفط والغاز، سعياً إلى وضع 
ضغوط،  تحت  الشرعية  الحكومة 
مطلب  فــي  النظر  ــى  إل تضطر  لكي 
استيراد  آلية  تغيير  الميليشيات  هذه 
المشتقات النفطية. وتضمن هذه اآللية 
والجمركية  الضريبية  الرسوم  توريد 
كلها إلى حساب مصرفي خاص لتمويل 
سداد رواتب الموظفين، تحت إشراف 
مكتب مبعوث األمم المتحدة. وتسعى 
هذه  تغيير  إلى  الحوثية  الميليشيات 
اآللية لتمكين التجار التابعين لها من 
استيراد المشتقات النفطية، وتحقيق 
االنقالب  ركائز  دعــم  لها  تتيح  ــاح  أرب
الذي قامت به، بعد أن أصابها اهتزاز 
شديد.لم تكتف هذه الميليشيات بخرق 
بل  النفطية،  المشتقات  استيراد  آلية 
التي  المناطق  سكان  حاجة  تستغل 
تحتلها إلى الوقود، لخلق حالة تفرض 
موافقة الحكومة الشرعية على إدخال 
ميناء  إلــى  منه  شحنات  تحمل  سفن 

الحديدة ألسباب إنسانية. وتقف األمم 
المتحدة موقف المتفرج من خروقات 
استيراد  آللية  الحوثية  الميليشيات 
بسوق  وتالعبها  النفطية،  المشتقات 
الوقود في المناطق التي تسيطر عليها، 
وافتعالها أزمات عن طريق خلق سوق 
التابعون  التجار  فيها  يتحكم  ســوداء 
على  الدولي  المجتمع  تُطلع  وال  لها. 
يدفع  التي  الخروقات  هــذه  تفاصيل 
وصنعاء  الحديدة  في  موظفون  ثمنها 
ومدن أخرى، ال يستطيعون الحصول 

على أجورهم.

انتهاكات بال محاسبة في اليمن
د. وحيد عبد المجيد*

*مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية

ميليشيات الحوثي تستغل 

حاجة السكان إلى الوقود، 

لنيل موافقة الحكومة 

الشرعية على إدخال سفن 

تحمل شحنات منه إلى ميناء 

الحديدة 

«التواصل االجتماعي» والتضليل المناخي

لصناعة  الجغرافي  القلب  وفي  الماضي،  األربعاء  يوم  في 
التكنولوجيا، كان من الصعب التفكير في أي شيء، باستثناء 
السماء البرتقالية المظلمة والملطخة بدخان حرائق الغابات. 
فشل برنامج الصور على هواتف آيفون في التقاط لون الفساد، 
أو الشعور بأنك محاط به. وكتب عمال وادي السيليكون، على 
دائم،  أو غروب شمس  الليل،  أنهم شعروا وكأنه وقت  تويتر، 
أو مشهد من فيلم «بليد رانر 2049». لقد كان األسبوع الرابع 
من الحريق الشديد والرماد في غرب الواليات المتحدة.تحول 
الحديث من الوباء المروع بالفعل، إلى كارثة عالمية أخرى تتعلق 
بالصحة العامة: تغير المناخ. بالنسبة ألولئك الذين ال يعرفون، 
هذا ليس ما تبدو عليه كاليفورنيا عادة. في المرة األولى التي 
شممت فيها رائحة الدخان في شقتي في سان فرانسيسكو عام 
2015، تخيلت أن شيئاً ما في الجوار يحترق -وليس أنه كان 
يحدث على بعد أميال شمال المدينة. وقمت بتشغيل جهاز تنقية 

الهواء.
كارثة المناخ ال يمكن إنكارها بالنسبة ألولئك الذين عانوا من 
أضرارها، وهي تمثل نقطة نقاش سياسية بالنسبة للبقية. وموقع 
فيسبوك مليء بالمعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع، والتي، 
عندما يالحظها المستخدمون ويبلغون عنها، يتم إرسالها إلى 
متقصي الحقائق، التابعين لجهات خارجية في الشركة. خالل 
 Coalition C02 الصيف، تم حظر منظمة غير ربحية تدعى

(أو تحالف ثاني أكسيد الكربون)، والتي ادعت أن ثاني أكسيد 
الكربون الناتج عن البشر مفيد لكوكب األرض، من اإلعالن على 
فيسبوك بعد الكثير من انتهاكات الحقائق. وطعنت المجموعة 
بنجاح في الحظر المفروض عليها، وأزيلت ملصقات تدقيق 
الحقائق الموضوعة على مشاركاتها.وقالت شركة فيسبوك إنها 
تعتبر مثل هذه المشاركات آراء، غير مؤهلة للتدقيق، مما تسبب 
في فضيحة مصغرة، عندما أبدى المدقق المختص بردود الفعل 

عن المناخ رأيه. 
ــة  إلزال اإلضــافــيــة  الخطوة  «فيسبوك»  شــركــة  تتخذ  وال 
المعلومات الخاطئة عن المناخ، ألن الشركة حكمت أن مثل 
هذه المشاركات ال تسبب ضرراً وشيكاً لصحة اإلنسان.لكنها، 
في المجمل، تفعل ذلك. ومؤخراً، أعاد موقع «فيسبوك» تقييم 
منهجه في التعامل مع التضليل المناخي، وفقاً للمتحدث «آندي 
مناخي  معلومات  مركز  إنشاء  على  الشركة  وتعمل  ستون». 
سيعرض معلومات من مصادر علمية. ابتكر فيسبوك بالفعل 
مراكز للمعلومات الواقعية حول كوفيد-19، وحول التصويت 

واالنتخابات المقبل، وكالهما روج له بشدة على موقعه.

*صحفية أميركية متخصصة في قضايا التواصل االجتماعي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج 
نيوز سيرفس»

سارة فرير*
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«فيسبوك» تعمل على 

إنشاء مركز معلومات مناخي 

سيعرض معلومات من مصادر 

علمية.
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قطار السالم الذي تقوده 

اإلمارات وانضمت إليه 

البحرين، وقد تتبعهما 

دول أخرى في المستقبل، 

سيعيد رسم خريطة 

المنطقة وتحالفاتها

»15 سبتمبر«.. يوم استثنائي في صناعة السالم والتغيير بالمنطقة

شكل أمس الثالثاء، الموافق الخامس عشر من 
تاريخ  في  المفصلية  األيام  أحد   ،2020 سبتمبر 
منطقة الشرق األوسط، ذلك اليوم الذي وقعت فيه 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، 
كل على حدة، اتفاقاً للسالم مع إسرائيل، لتشهد 
المنطقة بالفعل مرحلة جديدة في مسار السالم. 
االتفاقين  بهذين  الللسللالم  قللطللار  انطلق  لقد 
بتأييد  يحظيان  لكونهما  فقط  ليس  التاريخيين، 
الطريق  يمهدان  ألنهما  أيضاً  وإنما  واسع،  دولي 
نحو تغيير لمستقبل المنطقة، يرتكز على السالم 
الشامل والمستدام الذي يضمن للجميع التعايش، 
بعيداً عن الكراهية والتعصب، ويفتح آفاقاً جديدة 
ومملكة  اإلمللللارات،  وتللوجلله  دولللهللا.  بين  للتعاون 
إسرائيل  مع  حقيقي  إقامة سالم  نحو  البحرين، 
ويجسد  مسبوقة،  غير  سياسية  جللرأة  عن  يعبر 
يتسم  العربية،  السياسة  فللي  جللديللداً  مللنللظللوراً 
األوضللاع  لتطورات  الدقيقة  والللقللراءة  بالواقعية 
التجارب  من  واالستفادة  والعالم،  المنطقة  في 
أن  تؤكد  والتي  الصراعات،  إدارة  في  المختلفة 
والتواصل  والتفاهم  الللحللوار  نهج  عللن  االبللتللعللاد 
يقود  بينما  الصراع،  من  المزيد  إلى  إال  يؤد  لم 

االشتباك مع الصراعات ومحاولة إيجاد حلول لها 
إلى تفاهمات مشتركة تدفع في اتجاه حلها، بعيداً 
عن منطق القوة واإلمالءات، ولهذا فإن السالم هو 
الطريق الحقيقي لألمن والتنمية واالستقرار، وإن 
االنخراط  المنطقة  لدول  واألجللدى  األفضل  من 

الواقعي مع قضاياها »المعلقة« منذ سنوات. 
في  الجديد  الواقعي  المنظور  هللذا  جللاء  لقد 
الوضع  أن  راسخة  قناعة  بعد  العربية،  السياسة 
الذي آلت إليه القضية الفلسطينية وعملية سالم 
إلى  بات في حاجة  عللام،  بوجه  األوسللط  الشرق 
السنوات  خبرة  أظللهللرت  بعدما  مختلفة،  رؤيللة 
الماضية أن »حالة الالسلم«، وما ارتبط بها من 
تضر  لم  االقتصادية  والمقاطعة  للتطبيع  رفض 
الفلسطينية  بالقضية  أضرت  ما  بقدر  بإسرائيل 
ولألسف،  إنها،  بل  الفلسطيني،  الشعب  وحقوق 
بهذه  المتاجرين  أيللدي  فللي  رابللحللة  ورقللة  كانت 

القضية.
من  حللال  بللأي  يعني،  ال  إسرائيل  مللع  الللسللالم 
الللراسللخللة في  الللثللوابللت  عللن  التخلي  األحللللوال، 
الشعب  ومساعدة  الفلسطينية،  القضية  دعللم 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وإنما هو 

فاإلمارات  األهلللداف،  هللذه  تحقيق  في  األسللاس 
ربطت اتفاق السالم مع إسرائيل بتخلي األخيرة 
أراٍض  قضم  عللن  والتوقف  الللضللم«،  »خطة  عللن 
مملكة  أكلللدت  فيما  إللليللهللا،  جللديللدة  فلسطينية 
البحرين أن اتفاق السالم مع إسرائيل ال ينفصل 
حقوق  ويضمن  العربية،  الللمللبللادرة  أهلللداف  عللن 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
الللشللرق األوسللللط علللللى أعللتللاب  وال شللك أن 
جيوسياسية  لتحوالت  ومرشح  جديدة،  مرحلة 
قطار  ألن  المقبلة،  الفترة  خللالل  واستراتيجية 
السالم الذي تقوده اإلمارات، وانضمت إليه مملكة 
البحرين، وقد تتبعهما دول أخرى في المستقبل، 
وتحالفاتها،  المنطقة  خللريللطللة  رسلللم  سيعيد 
وبالشكل الذي سيرسخ من آمال تحقيق السالم 
وتعزيز آفاق التعاون اإلقليمي، خاصة أن اتفاقيات 
الثوابت  تؤكد على  الجديدة مع إسرائيل  السالم 
سواء  عليها،  المتعارف  الرئيسة  والمرجعيات 
قرارات األمم المتحدة أو مبادرة السالم العربية، 
والتي تقر جميعها مبدأ حل الدولتين، واالعتراف 
بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف. 

قادرة  اآلن،  السالم  تقود قطار  التي  اإلمللارات 
لسالم  والتأسيس  المنطقة،  وجلله  تغيير  على 
حقيقي يشمل دول المنطقة بأسرها، ليس فقط 
ألن رؤيتها الواقعية في بناء السالم تحظى بقبول 
تمتلك  ألنها  أيللضللاً  وإنللمللا  واسلللع،  دولللي  وتأييد 
المقومات التي تساعدها على ترجمة هذه الرؤية 
على أرض الواقع، فهي أوالً، قوة فاعلة ومؤثرة في 
الصعيدين  على  واالستقرار  األمن  أسس  ترسيخ 
التفاق  توصلت  أنها  وثانياً،  والللدولللي،  اإلقليمي 
السالم مع إسرائيل من منطلق قوة وليس ضعفاً، 
ولهذا ربطت بين التقدم في مسار العالقات معها 
وبين االلتزام بالتوقف عن ضم أراٍض فلسطينية 
جديدة إليها. وثالثاً، تمثل اإلمارات تجربة تنموية 
ناجحة بكل المقاييس، بما تملكه من اقتصاد قوي 
كافة،  المجاالت  في  تكنولوجي  وتقدم  ومستقر، 
النووية  الطاقة  مجال  في  عمالقة  ومشروعات 
السلمية والفضاء، ولهذا فهي قادرة على فتح آفاق 
للتعاون اإلقليمي األوسع، واالستفادة من  جديدة 
الخبرات والمزايا النسبية لكل دول المنطقة، بما 
فيها إسرائيل، في بناء نهضة حقيقية تغير وجه 

المنطقة بأسرها.

يوسف الحداد*

*إعالمي وكاتب إماراتي

واحد من أكثر األمور التي اختلطت 
السياسي  الللللرأي  كللتللاب  بعض  على 
ما  بين  الخلط  هو  وعربياً،  خليجياً 
والبحرين  اإلملللللارات  خطوتا  تعنيه 
وإسرائيل،  المتبادل  االعللتللراف  مللن 
ومدلوالتهما السياسية األبعد. فقد ركز 
كثيرون في قراءة البعد األمني متناسين 
بين  االستراتيجي  التكامل  ضللرورات 
واحللدة،  جغرافيا  في  تتشارك   دول 
وثللقللافللة مللتللقللاربللة، واألهللللم مللن ذلك 
تحديات آنية ومستقبلية متشابهة، من 
إعادة االستقرار إلى محاربة التصحر 

وشح المياه.
هي  إسرائيل  أن  افترض  والكثير 
الللتللفللوق  أدوات  يللملللللك  مللن  وحللدهللا 
التراكمات  حجم  متناسياً  األمللنللي، 
الللكللملليللة والللنللوعلليللة الللتللي تللوافللرت 
وإلى   1979 منذ  األمنية  لمنظوماتنا 
حجم  البعض  تناسى  بل  هللذا،  يومنا 
معلومات  مللن  منظوماتنا  وفللرتلله  مللا 
اإلرهللاب  مكافحة  ألجهزة  استباقية 
الللواليللات  فللي  المنظمة  والللجللريللمللة 

المتحدة وأوروبا. 
تقدماً  خليجية  دول  حققت  كذلك 
االستشعار  تطبيقات  فللي  ملحوظاً 
الفضائي واالستشعار عن بعد ضمن 
واألجللواء  الللحللدود  حماية  منظومات 
الوطنية. ورغم السبق اإلسرائيلي في 
الللردع  وقلللدرات  السابقة،  المجاالت 
فإن  األمنية،  ومنظوماتها  المتكافلة 
ذلك مدفوع بعقيدتها األمنية )الدفاع 

عن العمق الوطني(. 
هو  تنموياً،  االستراتيجي  التكافل 
ما تصبو إليه أي كتلة سياسية، ودول 
وإسرائيل  والبحرين  اإلملللارات،  مثل 
الجغرافيا  ضمن  وفاعل  حيوي  جزء 
وهللي  األوسللللط.  للللللشللرق  السياسية 
تدرك مجتمعة أن ال تنمية استراتيجية 

دون أمن مستدام، وتلك هي القاعدة 
عبر  الللدول  هللذه  منها  انطلقت  التي 
مقاربة االعتراف المتبادل، وتطويرها 
لعالقات طبيعية هي األقدر على حل 
إنسانياً.  الجسور  وبللنللاء  الللخللالفللات 
الللعللمللق االسللتللراتلليللجللي إلسللرائلليللل 
والمتوسطي  الللعللربللي،  محيطها  هللو 
يكتسب  لذلك  والعربي(،  )األوروبلللي 
يتجاوز  بعداً  خليجياً  االخللتللراق  هللذا 
لدى  التكتيكية  السياسية  الُمكتسبات 

مؤسسة األمن القومي اإلسرائيلية.
إدراك  يجب  اآلخللر،  الجانب  وعلى 
ضمن  طبيعياً  المستقبلية  المدلوالت 
المنظور األشمل للتحوالت السياسية 
خليجياً، وما يمكن أن تمثله المقاربة 
ذلك  ضمن  اإلسرائيلية  الخليجية 
المنظور. فهل ستتسع رقعة االعتراف 
المتبادل مع إسرائيل، أم أنها ستبقى 
يتوجب  كذلك،  القائم.  حيزها  ضمن 
الموقف  في  التحوالت  حجم  قياس 
وتبنٍّ  التقليدي،  مفهومها  من  أميركا 
آخر قائم على التوازن النسبي القابل 
مع حلفائها  لالستدامة في عالقاتها 
في الشرق األوسط، فهي تدرك حجم 
التقليدي إن هي  التالشي في دورها 
استمرت باعتماد ذلك المنهج. وحتى 
إسرائيل تدرك أن إدارة ملف عالقاتها 
أن  يمكن  ال  العربي  بالعالم  الجديدة 
الرئاسي  الفريق  على  فقط  يعتمد 
وإن جملة  كللوشللنللر،  جللاريللد  بللقلليللادة 
االخللتللراقللات األخلليللرة جلللاءت نتيجة 
جهود كاردينال اإلدارة وزير الخارجية 
المشهد  تللداخللالت  بومبيو.  مايكل 
من  تللحللقللق  عللمللا  تشغلنا  أال  يللجللب 
اختراق استراتيجي للموقف األميركي 
الحرجة،  الخليجية  الكتلة  قبل  مللن 
ال  الكتلة  تلك  أطللراف  بعض  وغياب 
إال  السياسي،  حضورها  عللدم  يعني 

فإلى  المضافة.  قيمته  ثقل  لكل  أن 
الموضوعية،  الللظللروف  نضج  حين 
وإسرائيل  المتحدة  الواليات  وتجاوز 
فإن علينا  الوطنية،  االنتخابات  عقبة 
تحفيز إسرائيل على االنخراط بشكل 
نجاح خطوتي  فرص  تعزيز  في  أكبر 
اإلمارات والبحرين بما تعنيه مستقبلياً 

وليس سياسياً فقط.

ضمانات األمن والسالم
عبدالله الجنيد*

*كاتب بحريني

علينا تحفيز إسرائيل على 

االنخراط بشكل أكبر في 

تعزيز فرص نجاح خطوتي 

اإلمارات والبحرين بما تعنيه 

مستقبليًا وليس سياسيًا 

فقط.

مللللع تلللوقللليلللع ملللعلللاهلللدة اللللسلللالم 
رسللملليللاً، يلللوم أملللس، بلليللن اإلمللللارات 
وإعالن  واشنطن،  برعاية  وإسرائيل 
مع  اتفاق سالم  عن  مؤخراً  البحرين 
قد  العربي  العالم  يكون  إسللرائلليللل، 
ستشهد  مسبوقة  غير  مرحلة  دخللل 
ظل  في  جديداً،  جيوسياسياً  تطوراً 
المعطيات السياسية المتغيرة بمنطقة 
عدم  من  وبالرغم  األوسلللط.  الشرق 
بين  مشتركة  جغرافية  حللدود  وجللود 
اإلمارات وإسرائيل، فإن االنعكاسات 
كافة،  الصعد  على  ستكون  اإليجابية 
وذلللك  السياسي،  الصعيد  وأهمها 
الللتللوتللر بمنطقة  مللن خلللالل خللفللض 
الشرق األوسط، وإعادة تشكيل نظام 
التكيف  فإن  استقراراً،  أكثر  إقليمي 
في  مللهللم  العلللب  وجللللود  حتمية  ملللع 
عاماًل  سيكون  كإسرائيل،  المنطقة، 
األقطاب  تنافس  من  الحد  في  مهماً 
الللعللالللملليللة علللللى الللنللفللوذ واللللقلللوة في 
توازن  إلى  ستؤدي،  والتي  المنطقة، 
التدخالت  وإيقاف  اإلقليمية،  القوى 
اإلقليمية التي تلحق الضرر بالمنطقة 
العربية، خاصة بعد تنامي الطموحات 
العثمانية، وغيرها التي ظهرت مؤخراً، 
لبعض  الداخلي  التصدع  أعقاب  في 
تنامي  عللن  الناجم  العربية،  اللللدول 
أسفر  وما  السياسي،  اإلسللالم  خطر 

عنه من تفشٍّ لخطاب الكراهية.
االقللتللصللادي،  الصعيد  على  أمللا   
فللتللعللد دولللللة اإلمللللللارات ثللانللي أكللبللر 
اقتصاد عربي بناتج محلي يزيد على 
عالقات  وإقللامللة  دوالر،  مليار   400
رؤية  ستعزز  إسرائيل  مع  اقتصادية 
اإلمللللارات،  ومللئللويللة   2030 أبللوظللبللي 
عللبللر ملللجلللاالت تلللعلللاون مللشللتللركللة، 
القائم  الللمللعللرفللة  اقللتللصللاد  تتضمن 
وهذه  المتقدمة.  التكنولوجيا  على 

االقتصادي  التنويع  تدعم  العالقات 
في مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت 
الطبي  والللقللطللاع  الللملليللاه  وتللحللللليللة 
يخص  وفيما  المتقدمة.  والللزراعللة 
اإلملللارات،  فللي  الللجللوي  النقل  قطاع 
وطنية  شللركللات  تللجللتللذب  أن  يمكن 
مثل »طلليللران اإلمللللارات«، و»االتللحللاد 
للللللطلليللران« الللركللاب اإلسللرائلليللللليلليللن، 
واألعمال،  الصفقات  إلبللرام  كوجهة 
بين  الللمللبللاشللرة  للسياحة  والللتللرويللج 
االجتماعي،  الصعيد  وعلى  البلدين. 
فإن الصورة الحديثة لدولة اإلمارات 
والتعايش  التسامح  في  رسالة  تمثل 
واحد،  مكان  في  البشر  يجمع  الللذي 
ويللمللكللن إيللصللالللهللا إللللى الللنللاس على 
مستوى العالم. وفي تصوري، سيشهد 
في  كبيرة  زيللادة  اإلمللاراتللي  المجتمع 
الللطلللللب علللللى الللسللفللر إللللى الللقللدس 
األقصى  المسجد  في  الصالة  ألداء 
اإلسرائيليين  واستقبال  الللشللريللف، 
الللذي  اإلبراهيمية  العائلة  بيت  فللي 
تقرر بناؤه في أبوظبي، ما يؤكد دور 
اإلمارات كجسر للتواصل بين الشعوب 

من مختلف األديان والثقافات.
 إن تاريخ اإلمارات المشرف يثبت 
دعمها القوي وغير المشروط للحقوق 
اثنان  يختلف  يكاد  وال  الفلسطينية. 
خطيرة  أخللرى  مسائل  هناك  أن  في 
لألمن  اإلقليمية  الللتللهللديللدات  وهللي 
العربي الشامل. كما أن حماية ما بقي 
من الدولة الفلسطينية من المتاجرين 
الوطنية  المصلحة  وتغليب  بالقضية، 
مطلقة  أولللويللة  الفلسطيني،  للشعب 
آمال  تحقيق  في  قدماً  المضي  نحو 

الشعب الفلسطيني. 
يبدأ ضمن رؤية  إنه عصر جديد   
اإلطار  ظل  وفي  للمستقبل.  إيجابية 
يحدث  لم  العربية،  للدول  الجماعي 

من قبل أن تتوقف إسرائيل عن ضم 
مثلما  إليها،  الغربية  الضفة  أراضللي 
معاهدة  فرصة  عبر  اإلمللارات  فعلت 
أيضاً  سيسهم  الضم  ووقف  السالم، 
على حدود  فلسطين  دولة  إقامة  في 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها   1967
أمن  على  إيجابياً  ينعكس  مللا  وهللو 

وازدهار شعوب المنطقة. 

معاهدة السالم.. رؤية إيجابية للمستقبل

جابر الشعيبي*

 *باحث إماراتي في القضايا الجيوسياسية

إقامة عالقات اقتصادية مع 

إسرائيل ستعزز رؤية أبوظبي 

2030 ومئوية اإلمارات، عبر 

مجاالت تعاون مشتركة
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إبراهيم غرايبة*

المفهوم الجديد للعدو والصديق

واالنتماء  الهويات  بناء  في  وفلسفتها  السيادية  وأجهزتها  ال��دول  تقوم 
س: َمن العدو وَمن الصديق؟ وقد صعد  والمشاركة على سؤال جوهري ومؤسِّ
السؤال في العالم على نحو شامل في السياسة واإلعالم والجدل الثقافي 
واليومي عندما انهارت في أواخر الثمانينيات المنظومة السوفييتية والحرب 
أن  وبدا  الشرقي،  والشيوعي  الغربي  الرأسمالي  المعسكرين  بين  الباردة 
العالم يبحث عن عدو جديد، يخلف الشيوعية واالتحاد السوفييتي وحلف 
»اإلس��الم«،  الجديد هو  للعالم  المرشح  العدو  إن  قيل حينها  وارس��و، حيث 
وقيل إن العدو هو الفقر والمرض والوباء والجوع والظلم ونقص المعرفة، 
وفي المقابل فإن أولويات العالم ستكون الحرية والمساواة والتعاون والصحة 
والتنمية، وهو ما أسماه فرانسيس فوكوياما »نهاية التاريخ«. لكن، ولشديد 
األسف، أسس الغزو العراقي للكويت عام 1990 لمرحلة جديدة من األزمات 

الكبرى كان اإلسالم والمسلمون في قلبها.
ثم برزت مبادرات عالمية جديدة أهمها »األخوة 
اإلن��س��ان��ي��ة« ب��ال��م��ش��ارك��ة ب��ي��ن أب��وظ��ب��ي واألزه���ر 
األخ��وة  على  تقوم  وه��ي   ،2019 ع��ام  والفاتيكان 
الكراهية  مواجهة  على  والتركيز  العداء،  من  بدالً 
والتطرف والتعصب. ذلك أن الحرب على التطرف 
واإلرهاب تحولت إلى صراعات شاملة مع جماعات 
للكراهية  المؤسس  الجذر  إلى  التفات  دون  ودول 
والعنف، وظهر بوضوح أن االنتصار على المتطرفين 
واإلرهابيين ال يعني القضاء على التطرف واإلرهاب!
واليوم تفرض الفكرةُ نفَسها أمراً واقعاً، فالعالم 
بين  يميز  ال  والتحدي  ال��وب��اء،  مواجهة  ف��ي  كله 
تقدماً،  واألق���ل  المتقدمين  واألغ��ن��ي��اء،  الفقراء 
والمصالح  واألس��واق  واألعمال  والكبار.  الصغار 
على  اليوم  تقوم  اليومية  والحياة  والمؤسسات 
الدول  فيه  تشارك  شامل  وتعاون  عالمي  تضامن 
التحدي  مواجهة  في  والمؤسسات  والجماعات 
تكونت  أنه  بالفعل  الجديد. وكان ظريفاً  العدو  أو 
م��ش��اع��ر ع��دائ��ي��ة ت��ج��اه ال��وب��اء وص��ل��ت إل���ى حد 

التظاهر ضده!
ويدرك العالم اليوم أن الخروج من األزمة يقوم على إعادة بناء في األفكار 
واالتجاهات، بل والفلسفات المنِشئة للدول والجماعات، ويبدو واضحاً أن 
العدو الحقيقي والتحدي األساسي هو »المرض«، فلن تعمل المؤسسات 
من  مصالحهم  ومتابعة  حياتهم  ممارسة  األف��راد  يستطيع  ولن  واألس��واق 
على  تقوم أساساً  المواجهة  أن  ببداهة  األزمة، ووجدنا  غير تخطي هذه 
العالية  والمسؤولية  الجيدة،  والتغذية  كالنظافة  فردية،  ومسؤولية  قيم 
تجاه الذات والعالم، والتعاون والوضوح في تقصي المعلومات والبيانات، 
الصحة  لمراعاة  والقيم  والتقاليد  والعادات  الثقافة  تشكيل  إع��ادة  وفي 
والسالمة. وبالنسبة للدول والجماعات فليس لديها ما تفعله أكثر أهمية 
تتشارك  وكفؤة  وتعليمية شاملة  ومؤسسات صحية  وجدوى من سياسات 
العالمية  األزم��ة  من  فالخروج  واألف���راد.  والمجتمعات  الحكومات  فيها 
كما المجتمعية والفردية ليس سوى »الصحة الجيدة«، وهي منظومة من 
السياسات والتقاليد وأنماط الحياة والعالقات الجديدة تقوم ببساطة على 

أن العدو هو المرض والصديق هو الصحة. 

الخروج من 

األزمة العالمية 

هو »الصحة 

الجيدة«، أي 

منظومة 

سياسات قائمة 

على أن العدو 

هو المرض 

والصديق هو 

الصحة 
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صباح  على  اليوم،  العالم  يستيقظ 
مختلف، يشبه صباحات انتهاء الحروب 
األمن  فيها  يحّل  التي  تلك  الطويلة، 
واالستقرار  والهدوء  الفوضى،  مكان 
مكان الرعب والخوف، والسالم مكان 
الحرب، ويتابع العالم، بشغف ليس له 
مثيل، األخبار والصور، التي سطرتها 
ونشرتها العاصمة األميركية واشنطن، 
في اليوم التاريخي 15 سبتمبر 2020، 
أقصاها  من  األرضية،  الكرة  فطافت 
إلى أقصاها، وبّثت فيها روحاً جديدة، 
لدولة اإلمارات وهي توقع اتفاق سالم 

تاريخياً مع دولة إسرائيل.
اإلمارات  وجود  العالم  يستغرب  لن 
على منصات السالم، فمنذ تأسيسها، 
رؤية  وعبر  تمّكنت   ،1971 العام  في 
ث��اق��ب��ة وب���ج���دارة ع��ال��ي��ة م��ن ترسيخ 
البشرية  وقلوب  عقول  في  صورتها، 
أنها دولة سالم، حيث قامت  جمعاء، 
فكرتها، باتحاد اإلمارات المتصالحة، 
على هذا السند المتين، وحين اعتلى 
بن  ع��ب��داهلل  الشيخ  سمو  ب��األم��س، 
وشعب  لدولة  ممثاًل  نهيان،  آل  زاي��د 
بحضور  ال��س��الم،  منصة  اإلم����ارات، 
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، 
اإلسرائيلي  ال���وزراء  رئيس  ليصافح 
باسم  معه  وي��وق��ع  نتنياهو،  بنيامين 
كان  السالم«،  »اتفاق  اإلماراتيين  كل 
المتينة،  الراسخة  الرؤية  تلك  سنده 
التي يحمل رايتها هامة المجد، رجل 
السالم، صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
بالسالم  العالم  فرحة  أن  ش��ك  ال 
فرحة  تعكس  اإلسرائيلي،  اإلم��ارات��ي 
الذين  واإلسرائيليين،  اإلم��ارات��ي��ي��ن 
التي  التاريخية،  اللحظة  بهذه  حلموا 
تغّير فيها وجه العالم، لكنه لم يتغير 
مواقف  على  بناء  وليس  بالصدفة، 
قضايا  أو  موضوعات  تجاه  عاطفية 
أو أش��خ��اص، بل ألن اإلم���ارات دولة 
ف��ي وسائلها  وث��ب��ات  ب��ق��وة  ت��ق��دم��ت 
المستقبل،  الس��ت��ش��راف  المختلفة 
فقامت خالل السنوات األخيرة، وهي 
تحّضر لالحتفال بخمسين عاماً على 
لجميع  دقيقة،  بمراجعات  تأسيسها، 
الداخلية  وال��م��وض��وع��ات  المسائل 
واالقتصادية  السياسية  والخارجية، 
والعسكرية والعلمية والثقافية وغيرها، 
واستخلصت الدروس وقّيمت النتائج، 
وقررت بناء نماذج مستقبلية تضمنت 
داخلياً  ال��م��ت��ج��ددة،  اإلم����ارات  رؤي���ة 

وخارجياً، للخمسين عاماً القادمة.
والبعيد،  القريب  المستقبل،  ف��ي 
وجدت اإلمارات أن استمرار النزاعات 

هو  وال��ح��دي��ث��ة،  القديمة  اإلقليمية، 
لشعوب  وم��دم��ر  حقيقي  اس��ت��ن��زاف 
المنطقة، وأنه قد يكون مدمراً للعالم 
لهجة  تتصاعد  حيث  أي��ض��اً،  أج��م��ع 
تفشي  التي  والتهديدات  التصريحات 
قد  المنطقة  في  ق��ي��ادات  بعض  س��ّر 
ترتكب مغامرة غير محسوبة العواقب، 
يدفع  ثالثة،  عالمية  حرب  إلى  ت��ؤدي 
ب��د من  ك��ل��ه، ف��ك��ان ال  ال��ع��ال��م  ثمنها 
استباق ذلك، بإيجاد الطرق المقبولة 
على  القائم  الكراهية،  خطاب  لوقف 
االختالف الديني والطائفي والعرقي، 
ووضع  والسالم،  الحوار  لغة  وتغليب 
المنطقة  ش��ع��وب  لتقترب  ال��ح��ل��ول 
ال��ق��واس��م  ع��ن  وت��ب��ح��ث  بعضها،  م��ن 

المشتركة، التي تؤسس لمستقبل واعد 
لألجيال القادمة.

تفتح اإلمارات، ومن منصة السالم 
الشقيقة  جانبها  وإل��ى  واشنطن،  في 
عربية  دول  بهما  وستلحق  البحرين، 
المستقبل  على  كبرى،  بوابة  أخ��رى، 
ال����ذي ال ي��ن��ف��ع ف��ي��ه ت���ك���رار أخ��ط��اء 
الماضي على اإلطالق، مهما بدا ذلك 
أولئك  خاصة  البعض،  على  قاسياً 
الذين تسكنهم نصوص بالية جاءت من 
أحالم واهية، لم تتمكن طيلة سبعين 
عاماً، من إحداث تغيير إيجابي واحد، 
شعوب  أدخ��ل��وا  ب��ل  صعيد،  أّي  على 
المنطقة في دوام��ة تعبث فيها نزعة 
فيها  وتتساقط  وال��ك��راه��ي��ة،  ال��ع��داء 

الدماء، بال جدوى.
يعّج  اإلم��ارات،  تراه  كما  المستقبل 
كل  يحتاجها  التي  الواعدة،  بالفرص 
هذه  في  يعيش  وخبير،  وش��اب  طفل 
هذه  وستكون  العالم،  م��ن  المنطقة 
المجاالت  في  فقط،  متاحة  الفرص 
المختلفة، لكل من يتمكن من التخلص 
من أعباء وسقطات الماضي المؤلمة، 
ث��ورات  إل��ى  النكسة  إل��ى  النكبة  م��ن 
التغيير،  فيستوعب  المشؤوم،  الربيع 
ويدرك أن مقاعد المستقبل محجوزة 
وليس  والمعرفة،  بالعلم  ينافس  لمن 
لمن يحارب بالرصاص، وأن المراتب 
العليا لمن يقرأ ويبحث وينجز، وليس 
الحياة  وأن  وينام،  ويثرثر  يثرثر  لمن 
ويعاند  ويحقد  يغضب  من  تحتمل  ال 
ويخسر، بل لمن يربح بالود والمحبة 

والسالم.
اعتلت  حين  ب��األم��س،  رأي��ت��م  كما 
ال��س��الم، وص��ّف��ق  اإلم�����ارات منصة 
وق��راره��ا  الشاملة  لرؤيتها  ال��ع��ال��م 
التاريخي، فإن األجيال القادمة، ودون 
الخير  مواسم  ستحصد  شك،  أدن��ى 
الوفيرة، التي زرعتها اإلمارات بعناية 
اإلمكانيات  كل  لها  وسخرت  فائقة، 
المتاحة، وجندت لها الخبراء والعلماء 
والسواعد  النيرة  العقول  وأصحاب 
إلبعاد  »ف��زاع��ة«  تضع  ول��م  الصلبة، 
التي  ال��ف��اس��دة  المتطرفة  ال��ط��ي��ور 
وسط  وقفت  بل  مهاجمتها،  تحاول 
بقواتها  المشرق،  المستقبل  حقول 
ليلها  ت��ص��ل  ال��م��ت��ط��ورة،  المسلحة 

بنهارها لحمايتها.
منذ  العالم  عرفها  التي  اإلم���ارات 
على  ب��األم��س  وش��اه��ده��ا  تأسيسها، 
منصة السالم في واشنطن، ستستعيد 
بالسالم، والتضامن مع كل من ينشد 
السالم، ما عجز الكالم عن استعادته، 

طيلة سبعين عاماً.

اإلم���ارات  دول���ة  ت��وج��ه  ينبع  ال 
إلبرام معاهدة سالم مع إسرائيل 
ثنائية  لفرص  إدراك  مجرد  من 
توجه  ب��األح��رى  لكنه  م��ح��دودة، 
أفق  لفتح  شاملة  ب��رؤي��ة  يرتبط 
في  واالزده������ار  للتنمية  أرح���ب 
يستند من  أفق  بأسرها.  منطقتنا 
من  نابعة  ب��ال��ذات  ثقة  إل��ى  جهة 
اإلنسان  بناء  م��ن  س��ن��وات  ت��راك��م 
وم���ق���درات ال��دول��ة ال��ت��ي س��ارت 
إل���ى أف���ق ال��ب��ي��ئ��ت��ي��ن اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
م���ن جهة  وي��س��ت��ن��د  وال���دول���ي���ة، 
العادل  بالحق  التمسك  إلى  ثانية 
األم��ن  ف��ي  المنطقة  شعوب  لكل 
الكريمة  وال��ح��ي��اة  واالس��ت��ق��رار 

الفلسطيني. الشعب  والسيما 
وف����ي أول�����ى ت��ج��ل��ي��ات ه��ات��ي��ن 
اليوم،  اإلم��ارات  تعيد  الركيزتين 
إسرائيل،  مع  السالم  تبرم  وهي 
للحل  رؤيتها  ثوابت  بكل  تمسكها 
وفق  الفلسطينية  للقضية  العادل 
للفلسطينيين  يتيح  ج��دي��د  أف��ق 
مصيرهم  وتقرير  دولتهم  إقامة 
أس��ر  م��ن  وال��ت��ح��رر  ومستقبلهم 
ج����م����ود م����ق����وض ف����رض����ه ع��ل��ى 
الشعب  بآالم  المتاجرون  قضيتهم 

وإحباطاته. الفلسطيني 
اإلم�������ارات  ت���م���ن���ح  ال  ال����ي����وم 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ف���ق���ط ف��رص��ة 
القاتل،  الجمود  هذا  من  للخروج 
بل إنها بحسب ما أوضح -بجالء- 
آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو 
والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان، 
»ينفصل  ب���أال  ت��ت��ع��ه��د  ال���دول���ي، 
التقدم  عن  إسرائيل  مع  التطبيع 
حقوقهم  الفلسطينيين  منح  إزاء 
ذلك  يعني  م��اذا  دولتهم«.  وقيام 

الكريم؟ القارئ  أيها  التعهد 
لكسر  وال��ت��ق��دم  ال��م��ض��ي  إن���ه 
ال���ج���م���ود ال���ت���اري���خ���ي وت��ق��دي��م 
م���ك���اس���ب ال����س����الم وم���ن���اف���ع���ه 
الدولة  لمنح  المتوقعة  المتبادلة 
من  ج��دي��داً  أف��ق��اً  الفلسطينية 
آخر  تخسر  ك��ادت  بعدما  األم��ل 
ظل  في  مقومات  من  لها  بقي  ما 
م��خ��ط��ط��ات ال��ض��م اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
اإلماراتي-  االتفاق  أوقفها  التي 

اإلسرائيلي.
فقط  ال��ض��م  وق���ف  ي��ؤك��د  وال 
حق  عن  بالدفاع  اإلمارات  التزام 
ولكنه  دولتهم،  في  الفلسطينيين 

ي��ؤك��د أي��ض��ا ص���واب رؤي��ت��ه��ا في 
ك��ون ال��س��الم أق���وى وأم��ض��ى من 
سوى  تخدم  ال  عدمية  صراعات 
دولنا  على  الهيمنة  في  الطامعين 

شعوبها. ومصائر  العربية 
ال��ي��وم، ع��زي��زي ال���ق���ارئ، ب��ات 
فرصة  يمتلكون  الفلسطينيون 
إلقامة  إيجابي  نضال  الستئناف 
دول��ت��ه��م، ن��ض��ال ق���وام���ه ال��ب��ن��اء 
االن��خ��راط  ق��وام��ه  ال��ه��دم،  وليس 
المستمر  الهروب  وليس  اإليجابي 
وراء سياسة »الكراسي الفارغة«، 
خسائر  إل��ى  إال  ت��ف��ض  ل��م  ال��ت��ي 
على  الفلسطينية،  للقضية  كارثية 
للشؤون  الدولة  وزير  تحذير  حد 

قرقاش. أنور  الدكتور  الخارجية 
ت��أس��ي��س��اً ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم، ف��إن 
لسالم  تسعى،  ال  اإلم��ارات  دول��ة 
منفرد، أو مكاسب تتجاهل ثوابت 
التاريخي  وال��ت��زام��ه��ا  اإلم����ارات 
بل  الفلسطينية،  القضية  ت��ج��اه 
دولة  في  الفلسطيني  الحق  ترى 
لسالم  ع��ض��وي��اً  م��ك��ون��اً  مستقلة 
ومضي  بأسرها،  للمنطقة  ترجوه 
دولة اإلمارات في هذا الشأن كما 
أكد عليه سمو الشيخ عبداهلل بن 
وقوفنا  »س��ن��واص��ل  ب��ق��ول��ه  زاي���د 
أي  في  الفلسطينية  القيادة  مع 

السالم«. نحو  خطوات 
الكريم  للقارئ  سريعة  نظرة  لعل 
لتقرير »تكلفة الربيع العربي«، الذي 
أص���دره »ال��م��ن��ت��دى االس��ت��رات��ي��ج��ي 
والذي  عامين،  نحو  قبل  العربي«، 
االض���ط���راب���ات  ت��ك��ل��ف��ة  أن  ك��ش��ف 
ف��ي ال���دول ال��ت��ي ش��ه��دت م��ا سمي 
بلغت  ال��ع��رب��ي«،  ال��رب��ي��ع  »ث�����ورات 
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عشرات  ع��ن  ف��ض��اًل  دوالر،  مليار 
أزه��ق��ت  ال��ت��ي  األرواح  م��ن  اآلالف 
رفض  يغذيها  عدمية  صراعات  في 
عربية  غير  قوى  وتحفزها  اآلخ��ر، 
»م��ت��ط��رف��ة ت��ح��ل��م ب��إم��ب��راط��وري��ات 
أن  مفادها  نتيجة  إلى  يصل  زائلة« 
 %60 يشكل  الذي  العربي  الشباب 
م��ن ال��ت��ع��داد ال��س��ك��ان��ي ب���ات أم��ام 
لهذه  المستقبل  من  تجعل  تحديات 
ألن  يحتاج  ال  مظلم  نفق  في  الفئة 
قفزات  إلى  بل  آخره  في  نوراً  يرى 
كبيرة  م��راح��ل  معها  ت��ط��وي  كبيرة 
المتقدمة  الدول  ركب  إلى  للوصول 

الفجوة معها. تلك  وردم 

الكريم  القارئ  مع  أختم  ولعلي 
التمعن  إل��ى  بدعوة  المقال  ه��ذا 
ف���ي م����رادف����ة »ال���ت���ق���دم« ال��ت��ي 
عبداهلل  الشيخ  سمو  استخدمها 
المنشور  م��ق��ال��ه،  ف��ي  زاي���د  ب��ن 
جورنال«،  ستريت  »وول  بصحيفة 
ل���ي���درك ال��م��ن��ظ��ور اإلم����ارات����ي 
عن  ال��ت��ن��ازل  دون  ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل، 
ال���ث���واب���ت ال���راس���خ���ة ل��ل��ق��ض��ي��ة 
قيام  في  »التقدم  الفلسطينية. 
في  ح��ي��وي  الفلسطينية  ال��دول��ة 
ه��ذه ال��م��رح��ل��ة«، »ال��م��ع��اه��دة لن 
منح  إزاء  ال��ت��ق��دم  ع��ن  ت��ن��ف��ص��ل 
وق��ي��ام  ح��ق��وق��ه��م  الفلسطينيين 

دولتهم«. 

اإلمارات على منصة السالم

د. سلطان محمد النعيمي*

عبدالله السيد الهاشمي* 

*كاتب إماراتي * لواء ركن طيار متقاعد

اإلمارات ال تسعى لسالم 

منفرد، بل ترى الحق 

الفلسطيني في دولة 

مستقلة مكونًا عضويًا 

لسالم ترجوه للمنطقة 

بأسرها.

من منصة السالم في واشنطن، 

ستستعيد اإلمارات 

بالسالم والتضامن مع كل من 

ينشد السالم، ما عجز الكالم 

عن استعادته، طيلة سبعين 

عامًا.

اتفاق السالم اإلماراتي اإلسرائيلي.. 

تقدم ال يغفل ثوابت 

*باحث وكاتب أردني

ي��ع��د رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ي��اب��ان��ي 
ال���ق���ادم »ي��وش��ي��ه��ي��دي س���وج���ا«، 
ه��ذا  منصبه  ي��ت��ول��ى  أن  ال��م��ق��رر 
المعجبين  أش���د  م���ن  األس���ب���وع، 
بشينزو آبي. لكن هذا ال يعني أنه 

منه. كربونية  نسخة 
ف����ي ال�����واق�����ع، ف�����إن درج�����ات 
االخ����ت����الف ب��ي��ن ال��رج��ل��ي��ن ف��ي 
مهمة،  الرئيسية  القضايا  بعض 
االقتصاد  يكون  عندما  سيما  ال 
المعني هو ثالث أكبر اقتصاد في 
التصنيع  من  مهماً  وجزءاً  العالم، 
في  ورائ���داً  العالميين،  والتجارة 
م���ع���دالت ال���ف���ائ���دة ال��م��ن��خ��ف��ض��ة 

الكمي. والتيسير  للغاية 
ال��ت��ي يجب  األول�����ى  ال��م��س��أل��ة 
االستهالك  ضريبة  هي  مراعاتها 
اللوم  إلقاء  تم  وق��د  اليابان.  في 
الركود  حاالت  على  الزيادات  في 
ال��س��اب��ق��ة، وك����ان ك��ب��ار ال�����وزراء 
وبصفته  الموضوع.  حول  يدورون 
ال���م���ت���ح���دث ال���رئ���ي���س���ي ب��اس��م 
حريصاً  »س��وج��ا«  ك��ان  الحكومة، 
ع���ل���ى ع�����دم ف���ص���ل ن���ف���س���ه ع��ن 
القضية  ه��ذه  أثيرت  كلما  »آب��ي« 

الساخنة.
الخميس  ي���وم  ت��غ��ي��ر  ذل���ك  ك��ل 
»سوجا«  أن  بدا  عندما  الماضي، 
زيادة  واصفاً  ه��ذا،  على  يتفق  ال 
ال��ض��رائ��ب ب��اع��ت��ب��اره��ا أم����راً ال 
بمخصصات  ورب��ط��ه��ا  م��ن��ه  م��ف��ر 
السكان  عدد  وتقلص  الشيخوخة 
من  النقيض  )ع��ل��ى  ال��ب��الد.  ف��ي 
ذل�����ك، ش����دد آب����ي ع��ل��ى رع��اي��ة 
األط���ف���ال وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن��دم��ا تم 
عام  أواخ��ر  في  ارتفاع  آخ��ر  دف��ع 
24 ساعة،  2019.( وبعد أقل من 
يركض-  -أو  يسير  »سوجا«  كان 
م��ت��راج��ع��ا ع��ن م��الح��ظ��ات��ه. ففي 
قال  الجمعة،  يوم  صحفي  مؤتمر 
بعد  م��ا  إل���ى  ال��ض��ري��ب��ة  رف���ع  إن 
يكون  لن  الحالية  بالمئة  العشرة 
يجعل  مما  آخ��ر،  لعقد  ض��روري��اً 
جدير  آبي.  لغة  مع  تتماشى  لغته 
ال��ي��اب��ان��ي  ب��ال��ذك��ر أن االق��ت��ص��اد 
بلغ  ضخم  سنوي  بمعدل  انكمش 

وهو  األخير،  الربع  في   %28.1
أك��ب��ر م��ع��دل م��ن��ذ خ��م��س��ي��ن��ي��ات 
ال��ق��رن ال��م��اض��ي، وس���ط ج��ه��ود 
الح��ت��واء ال���وب���اء. إن آخ���ر ش��يء 
تعثر  ه���و  ش��خ��ص  أي  ي��ح��ت��اج��ه 
أعقب  لقد  االستهالكي.  اإلنفاق 
السابقتان  الضريبية  ال��زي��ادت��ان 
ف����ت����رات رك������ود. ل���ك���ن ال��ط��ب��ق��ة 
جهدها  قصارى  تبذل  السياسية 
بين  الضريبة  عن  الحديث  لعدم 
التعديل  تأجيل  وت��م  ال��زي��ادات. 
تنفيذه  قبل  م��رات  ع��دة  األخ��ي��ر 
ف��ي أك��ت��وب��ر، ك��ان ال ب��د م��ن دفع 
وزارة  ق��ب��ل  م���ن  ن��ح��وه��ا  »آب�����ي« 
قديما  معقاًل  كانت  التي  المالية، 
ذل��ك،  وم��ع  ال��م��ال��ي��ة.  للمحافظة 
لربط  مخطئاً  ليس  »سوجا«  فإن 
ان��ت��ع��اش االق��ت��ص��اد ع��ل��ى ال��م��دى 
ال��ط��وي��ل ب��اإلص��الح ال��م��ال��ي. إن 
بعض الزيادة في العبء الضريبي 
ت��ق��ري��ب��اً في  م��ن��ه  م��ف��ر  أم����ر ال 
القنوات  لعدد  ن��ظ��راً  المستقبل 
الحكومية التي ُفتحت منذ انفجار 
فقاعة العقارات قبل ثالثة عقود، 
وقد خلص مركز  الحالي.  والوباء 
وهو  االقتصادية،  للبحوث  اليابان 
البالد  أن  إل��ى  ف��ك��ري��ة،  مؤسسة 
وزيادات  متزايدة،  ديوناً  ستواجه 
ل��ل��ن��م��و حتى  وت��وق��ف��ا  ض��ري��ب��ي��ة، 
وفقا  الحالي،  ال��ق��رن  ثالثينيات 
فإن  ذل��ك،  وم��ع  ح��دي��ث.  لتقرير 
خاص  بشكل  اآلن  ه��ذا  معالجة 

توقيت سيئ. في  ستكون 
على  ه��ذا  به  ينذر  ال��ذي  فما 
الطويل؟  إلى  المتوسط  المدى 
إلى  »سوجا«  رأي  تغيير  يشير 
أن���ه ال ي��ري��د إف���س���اد رئ��اس��ت��ه 
قد  ت���ب���دأ.  أن  ق��ب��ل  ل����ل����وزراء 
فكرة خفض  أن  إلى  زلته  تشير 
ض��ري��ب��ة االس��ت��ه��الك، ال��ت��ي تم 
العام  ه��ذا  م��رات  ع��دة  طرحها 
النمو،  تنشيط  إلع��ادة  كوسيلة 
الطاولة.  على  مطروحة  تعد  لم 
شيئاً  ال���زي���ادة  ت��ك��ون  رب��م��ا  أو 
االنتخابات  بعد  مراعاته  يجب 
العامة. وقال وزير الدفاع »تارو 

اقتراع  إج��راء  يتوقع  إنه  كونو« 
المقبل. الشهر 

عالمات  اكتشاف  أيضا  يمكن 
ال��ذات��ي  االس��ت��ق��الل  على  مبدئية 
ع����ن »آب��������ي« ف����ي ت���ص���ري���ح���ات 
النقدية  السياسة  بشأن  »سوجا« 
لقد  ال��م��ص��رف��ي��ة.  وال���خ���دم���ات 
ب��ال��والء  ط��وي��ل��ة  ف��ت��رة  م��ن��ذ  تعهد 
ل��ل��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي 
والمعروفة  آب��ي  شينزو  ي��ؤي��ده��ا 
برنامج  وهو  »آبينوميكس«،  باسم 
ال��وزراء  لرئيس  المميز  التحفيز 
»سوجا«  أيد  كما  واليته.  المنتهية 
للتيسير  ال���وزراء  رئ��ي��س  تفضيل 
ال���ف���ائ���ق ف���ي ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي 
وهي  يابان(،  أوف  )بنك  الياباني 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ات��ب��ع��ه��ا م��ح��اف��ظ 
منذ  ك���ورودا«  »هاروهيكو  البنك 
فضل  بينما   .2013 ع��ام  تعيينه 
»آب����ي« اخ��ت��ي��ار رج��ل��ه وال��س��م��اح 
أشار  العمل،  في  باالستمرار  له 
»س���وج���ا« إل���ى أن���ه س��ي��ن��ظ��ر في 
دف����ع ب��ن��ك ال���ي���اب���ان إل����ى م��زي��د 
م���ن ال���خ���ط���وات إلع�����ادة إن��ع��اش 
االقتصاد. إن بنك اليابان مستقل، 
رغ���م أن����ه، م��ث��ل م��ع��ظ��م ال��ب��ن��وك 

بالسياسة. مهتم  المركزية، 
إنه  »ك���ورودا«  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
إذا  التيسير،  من  لمزيد  مستعد 
قلقون  المسؤولين  لكن  األمر،  لزم 
السلبية  ال��م��ع��دالت  تأثير  ب��ش��أن 
ع��ل��ى ال���ب���ن���وك األص����غ����ر. ي��ق��ول 
الرئيسية  المشكلة  إن  »س��وج��ا« 
جداً  كبير  ع��دد  وج��ود  في  تكمن 
م���ن ال���ب���ن���وك اإلق��ل��ي��م��ي��ة، وأن���ه 
أن  إلى  هذا  يشير  دمجها.  يفضل 
المقرضين  بين  المتوترة  األرب��اح 
دع��م  م��ن  تمنعه  ل��ن  اإلقليميين 
بشكل  الفائدة  أسعار  تخفيضات 

أعمق.
إن ال��خ��روج م��ن ظ��ل »ش��ي��ن��زو 
أم���ر ص��ع��ب ع��ن��دم��ا يكون  آب���ي« 
ل��ه م��ث��ل ه��ذا ال��ح��ض��ور ال��ه��ائ��ل. 
ل��ق��د ك��ان »آب���ي« رئ��ي��س ال���وزراء 
ال���ذي ق��ض��ى ف��ت��رة ه��ي األط���ول 
الحزب  على  وسيطر  منصبه،  في 

الحاكم.  الديمقراطي«  »الليبرالي 
 ،2012 ع��ام  ف��ي  انتخابه  وق��ب��ل 
وال  للقادة.  دوار  باب  هناك  كان 
»سوجا«  تصريحات  من  أي  تبدو 
وفي  ث��وري��ة.  تصريحات  وكأنها 
ظ���ل وج�����ود ف���ي���روس ك���ورون���ا، 
المهام  من  الكثير  لديه  سيكون 
-م���ج���رد االح���ت���ف���اظ ب��وظ��ي��ف��ت��ه 
المفاجأة  لكن  أول��وي��ة.  سيمثل 
أن  يمكن  وه��ن��اك  ه��ن��ا  ال��غ��ري��ب��ة 
السياسات  لصنع  تلميحات  تحمل 

المستقبل. في 

أميركي متخصص في  كاتب   *
اآلسيوية االقتصادات 
بترتيب خاص مع خدمة  ينشر 
نيوز  وبلومبيرج  بوست  »واشنطن 
سيرفس«

اليابان.. تركة »آبي« وسياسات »سوجا«

دانيال موس*

الخروج من ظل »شينزو آبي« 

صعب عندما يكون له مثل هذا 

الحضور الهائل. لقد كان »آبي« 

رئيس الوزراء الذي قضى فترة 

هي األطول في منصبه



 وعندما رمى حسن شريف حجر السؤال في المياه 
المطمئنة للفن منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن 
هدفه إلغاء أو تنحية التيارات التقليدية المعنية بإنتاج 
المنتصرة  المنحوتات  عرض  أو  التزيينية،  اللوحات 
يطارد  كان  بل  ودالالت��ه��ا،  لعمقها  ال  األشياء  لظاهر 
وفي  آخ��ر،  مكان  ويؤنسنه في  ويرّوضه  الفن  مفهوم 
منطقة مغايرة، حيث التجريب هو منبع الرؤى، وحيث 
قابلة  داخلية  إشراقة  باعتبارها  الدهشة  استثمار 
للبعض  تبدو  قد  مكررة،  محاوالت  ضمن  للتجسيد 
الحياة،  إيقاع  تمّثل  األس��اس  في  ولكنها  رتيبة،  أنها 

وغموضها، وتجلّياتها المبهمة.

حفلة تأمالت ضارية
كان حسن شريف يزيح قشرة الغرابة عن أشيائه، 
ليورطنا في اقتحام غرابة أخرى أكثر كثافة وسمكاً، 
وكأنه يقول للمتلقي: »أنا هنا، في قلب المتاهة اللذيذة، 
أحتفل بجسارتي، وأدعو الجميع لمشاركتي في حفلة 
تفهمون  كنتم  إذا  أبالي  وال  هذه،  الضارية  التأمالت 
القصد الفني ألعمالي، كل ما يهّمني هو أن تفتحوا 
مارد  منه  يخرج  كي  أرواح��ك��م،  في  المغلق  القمقم 

السؤال، فالسؤال هو ما يهمني وليست اإلجابة«.
اشتبك حسن شريف مبكراً بالحياة الحقيقية، بعد 
أن اكتشف أنها تتنفس في األشياء، وفيما وراءها أيضاً، 
حيث ال حدود تخنقها وال عناوين مكّرسة تؤطرها، إنها 
خارج المصمت والمغلق والجامد، لقد ارتحل حسن 
إلى الجوهر، ولم يلتفت للمظهر، فكان هذا سّر تفرده، 
على  فقط  ليس  المفاهيمي،  الفن  لصياغة  وريادته 
المستوى المحلّي باإلمارات، ولكن على مستوى الفن 
للمنطق  أسيراً  ظّل  وال��ذي  أيضاً،  العربي  التشكيلي 
التزييني ولإلطار المتحفي الكالسيكي، وفي الوقت 
نفسه عندما كان حسن شريف، يقّدم أعماله الصادمة 
وبإصرار مكتمل على خوض المغامرة التعبيرية إلى 
أقصاها، حيث لم ينظر إلى ال��وراء بغضب، كما هو 
الحال مع »البيت جرنيشن« أو جيل التمّرد العشوائي 
الذي خلّف وراءه حطاماً هائاًل، ولم يقّدم ملمحاً بدياًل 
الحّسية  الفورة  أمام  أن تصمد  لها  يمكن  أو صيغة، 
كلحظة  الخالص  عنفوان  عاش  جيل  فهو  الطاغية، 
مفّخخة بالبهجة والسعار والفوضى، فصار هو حطاماً 

آخر، انسحقت تحته كل الرؤى والمشاريع الواعدة.

نظرة نقدية
للوراء هي  المقابل، كانت نظرة حسن شريف  في 
النظرة النقدية الفاحصة والتحليلية أكثر من كونها نظرة 
غاضبة أو إقصائية بالمطلق، والذين رأوا في أعماله 
للهالوس  أقرب  بأنها  عليها  وحكموا  تهكمّياً،  طابعاً 
الدادائية والسوريالية، لم يستشعروا أن حسن شريف 

كان ينطلق من بصيرة واعية لقيمة وأهمية الفن، وأنه 
استند إلى فلسفة عميقة حول البحث اإلنساني واألزلي 
عن »المعنى«، معنى وجودنا، ومعنى ارتباطاتنا، ومعنى 
الثنائيات المتنافرة والمحتشدة بالنقائض الخاّلقة مثل: 
الميالد والموت، والتوّثب واالنكفاء، والحيوية والخمود، 
والنور والعتمة، وغيرها من الثنائيات المتضادة، التي 
تشّكل إيقاع حياتنا ويمكن التعبير عنها فنياً، دون فقدان 
الشعور بحواّسنا المتطلّعة دوماً لما هو متجاوز وغير 
مألوف. كان حسن شريف يقول: »ابحث عن العطش.. 

ال تبحث عن الماء«، ولقد أحسسنا بهذا العطش األبدي 
في كل أعماله المفاهيمية والتركيبية، المتراوحة بين 
األلفة والتوّحش، وبين الصخب واإلصغاء، وبين التوّتر 
الستمرار  الضامن  الوقود  هو  القلق  وك��ان  وال��ه��دأة، 
حسن شريف في إنتاج أعماله، والتي رأى الكثيرون 
أنها أعمال إشكالية، ونابتة في أرض غريبة، ولم يكن 
األمر كذلك، ألن حسن شريف كان يؤّبد اللحظة قبل 
هروبها وانفالتها وتالشيها في الزمن، كان يؤّبد ذاته 
وسط التحوالت الكبيرة في مجتمعه، حتى ال يخسر 
في  تماماً  القابع  واالستثنائي  المفارق  الجمال  هذا 

منتصف المسافة تماماً بين الخلود والفناء.

عالمة على التغيير
 كان انجذاب حسن شريف للحياة عاصفاً وحميمياً 
متواصاًل، حتى  داخلياً  في آن، ولذلك عاش نضاالً 
الصراع  وهو  فيه،  المحتدم  الصراع  هذا  يخفت  ال 
الذي أشعل ناراً وأّجج بروقاً وفّجر ضوءاً جديداً في 
المشهد التشكيلي اإلماراتي، صراع كان ينطوي على 
فائض انتباه أيضاً لخصوصية التجربة، التي قّدمها 
وصار لها مريدون قدموا من مسارب إبداعية مختلفة 
كالشعر والرواية والمسرح إضافة إلى التشكيل، صار 
حسن شريف عالمة داّلة على التغيير، ووهجاً يتقاطر 
حسن  يقصد  لم  حدوسهم،  بليل  المكتنزون  نحوه 
شريف أن يكون معلّماً أو أباً روحياً للقادمين من أرض 
األسئلة، بل كان يمتلك الكاريزما المحتشدة فيه، ولم 
به، وكان  للمحيطين  يبخل بمنح أسرارها وخباياها 
التي  والحياتية  الفنية  للسيرة  الكرونولوجي  الخط 
الخّط  هو  ومحبة،  بكل عنف  عاشها حسن شريف 
الذي انتقل به إلى موقع مهم في السياق الجغرافي 
الهالة  إنها  المكان.  في  الفن  لحضور  والتاريخي 
اإلبداعية التي سّورت تجربة حسن شريف، وجعلت 
ذلك  اليوم،  حتى  وديناميكية  وحّية  صامدة  أعماله 
أنها أعمال متّوجة بديمومتها، وبمحتواها الطليعي، 
والمشاكس، والتي كانت أدوات حسن شريف الحاّدة 
تعيش وج��وداً خاصاً  إلى موتيفات مستقلة،  تحيلها 
بها، وتخلق خطاباً ينبثق من تحوالتها المثيرة، فهي 
لم تعد مجرد أدوات وخامات تترجم التكوين الفني 
الخالص  المعطي  باتت هي  بل  الفنان،  أراده  الذي 
االسم  من  متحّررة  كينونة  اكتسبت  ألنها  للتجريد، 
والنسب واالنتماء، وهكذا فكل أعمال حسن شريف 
تبقى معلّقة في فضاء التأويل، وتتأرجح في التوازن 
والحركة،  الثبات  وبين  والفراغ،  الكتلة  بين  القلق 
بقاء  س��ّر  ه��ذا  يكون  وق��د  واإلي��ح��اء،  الشكل  وبين 
أعماله مثيرة للحيرة في وضوحها األكيد، ومنتمية 
للجمال في تشظّياته الُملغزة الشبيهة بحياة حسن 

شريف نفسه.

4 سنوات على رحيله وما زال حاضرًا في المشهد الفني

ابحث عن العطش.. ال تبحث عن املاء
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لطيفة بنت محمد:
ترأست جلسة مناقشة واقع ومستقبل قطاع اآلداب والنشر

دبي )االتحاد(

بن  محمد  بنت  لطيفة  الشيخة  سمّو  ترّأست   
راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في 
دبي عضو »مجلس دبي«، جلسة حوارية ُعقدت 

في متحف االتحاد وضمت عدداً من الُكّتاب 
مؤثرة  وشخصيات  الناشئين  اإلماراتيين 

في المجتمع األدبي وقطاع النشر في 
دبي ودول��ة اإلم��ارات، لمناقشة أهم 
بهذا  المتعلقة  الراهنة  الموضوعات 

القطاع الحيوي المهم، واآلفاق والفرص 
المستقبلية لتحقيق استدامته وتطوره.

وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة اللقاءات 
سموها  أطلقتها  ال��ت��ي  ال��ح��واري��ة  والجلسات 
على  ال��وق��وف  بهدف  الماضية،  الفترة  خ��الل 
إم��ارة  في  واإلب��داع��ي  الثقافي  القطاع  أح��وال 
في  والمتخصصين  فيه  العاملين  وكذلك  دبي، 
التي  التداعيات  ظل  في  المتنوعة،  مجاالته 
جائحة  في  المتمثلة  العالمية،  األزم��ة  خلّفتها 

»كوفيد- 19«. 
وشّددت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن 
األهمية  على  الجلسة  خ��الل  مكتوم  آل  راش��د 
دبي  إم��ارة  في  والنشر  األدب  لقطاع  الكبيرة 
كل  توفير  بضرورة  منوهًة  عموماً،  والمنطقة 
أشكال الدعم والتشجيع لتحقيق المزيد من النمو 
واالزدهار في هذا المجال الذي يشّكل أحد أهم 
أركان الحياة الثقافية، بما يحمله األدباء والُكّتاب 
إثراء فكر  والناشرون من مسؤولية كبيرة تجاه 

ال��م��ج��ت��م��ع، 
القيم  وترسيخ 

ال����س����ام����ي����ة ب��ي��ن 
أفراده، وتقديم أعمال 

تعكس  م��رآة  بمثابة  تكون 
وت��ع��ي��ن��ه��م على  ط��م��وح��ات��ه��م 

التطور دائماً إلى األفضل، تأكيداً لرقي اإلنسان 
اإلماراتي والعربي عموماً، وتعزيزاً لقدرته على 
طاقاته  وإط��الق  التحديات،  مختلف  مواجهة 
اإليجابية بفكر مبدع يحمل بين طياته محفزات 

التقدم والتطور والتميز. 

والبنية  السياسات  دور  إلى  الحوار  وتطرق 
التحتية لهذا القطاع، وأهمية تعزيز مكانة الُمنتَج 
العالمية، وضرورة  األدبي اإلماراتي ليصل إلى 
في  االن��خ��راط  على  وتشجيعهم  الشباب  دم��ج 
المشهد األدبي، إلى جانب تسليط الضوء على 
األدبية  المؤسسات  تواجه  التي  التحديات 
باللغة  النشر  عند  ال��ف��ردي��ة  وال��م��واه��ب 

العربية، وسبل التغلب عليها. 
من  مجموعة  إل��ى  اللقاء  وت��وص��ل 
والحلول  وال��م��ق��ت��رح��ات  ال��ت��وص��ي��ات 
لدعم قطاع اآلداب والنشر في اإلمارة، 
ما  المحلي،  والمضمون  المحتوى  وتمكين 
به  تضطلع  ال��ذي  ال��دور  تفعيل  على  سيساعد 
االستراتيجية  خطتها  ضمن  للثقافة«،  »دب��ي 
للقطاع  دب��ي  إم���ارة  رؤي���ة  وتحقيق  ال��ج��دي��دة، 

الثقافي واإلبداعي. 
افتتاح  إع���ادة  ح��ال��ي��اً،  دب���ي،  إم���ارة  وتشهد 
جميع المتاحف والمكتبات والمعالم والوجهات 
الثقافية، مثل السركال أفينيو، ومركز فّن جميل، 
المالي  دبي  ومركز   ،)d3( للتصميم  دبي  وحي 
المزيد  عودة  عن  اإلعالن  مع  تزامناً  العالمي، 
من الفعاليات الثقافية إلى المدينة في المرحلة 
اإلم��ارات  طيران  »مهرجان  أب��رزه��ا  القادمة، 
والمقرر  عشرة،  الثالثة  نسخته  في  ل��آداب« 
تنظيمها بين 4 و6 فبراير 2021 بأسلوب جديد 
يجمع بين الفعاليات االفتراضية التي تُبث عبر 
في  المباشرة  واألح���داث  الرقمية  المنصات 

موقع المهرجان.

»العويس الثقافية« تنظم ملتقى 

افتراضيًا عن حبيب الصايغ

دبي )االتحاد(

ت��ن��ظ��م م��ؤس��س��ة س��ل��ط��ان بن 
الملتقى  الثقافية،  العويس  علي 
االف���ت���راض���ي ح��ب��ي��ب ال��ص��اي��غ 
»س��ي��رة ال��ح��داث��ة وال��ت��ج��دي��د«، 
ويستمر غداً  اليوم  ينطلق  الذي 
من  ع���دداً  ويتضمن  الخميس، 

الثقافية والفنية. الفعاليات 
وتبدأ الجلسة األولى للملتقى، 
سليمان  للدكتور  ترحيبية  بكلمة 
ن��ائ��ب رئيس  ال��ج��اس��م،  م��وس��ى 
ع��رض  يليها  األم���ن���اء،  مجلس 
الصايغ  حبيب  الوثائقي:  الفيلم 
تبدأ  ثم  والحياة«،  الشعر  »وهج 
كل  ب��م��ش��ارك��ة  األول���ى  الجلسة 

سامح  الهاشمي،  مريم  د.  من: 
عبدالقادر  محمد  د.  ك��ع��وش، 
س��ب��ي��ل وس��ع��ي��د ال���ص���ق���الوي، 
الهاشمي.  إب��راه��ي��م  وي��دي��ره��ا 
وي����ش����ارك ف���ي ج��ل��س��ة ال��غ��د، 
سمر  د.  م���ن:  ك���ل  ال��خ��م��ي��س، 
روحي الفيصل، د. خالد عمر بن 
ققه، د. خليفة ياسين بن عربي، 
أحمد الشهاوي، يوسف أبو لوز، 
وتتخللها قراءات شعرية للشاعر 
محمود نور، وتديرها اإلعالمية 
وتقام  حبيب،  بروين  الدكتورة 
زووم،  منصة  عبر  الفعاليات 
على  العويس  مؤسسة  وصفحة 
 7:30 الساعة  في  الفيسبوك، 

مساًء بتوقيت اإلمارات.

الجلسة:  هذه  في  المشاركين  بين  من 

اإلمارات  طيران  مهرجان  مديرة  بلوكي،  أحالم 

لآلداب، وإيمان بن شيبة، نائب رئيس مجلس اإلدارة في 

التنفيذي  والرئيس  والمؤسس  اإلماراتيين  الناشرين  جمعية 

عضو  جرش،  بن  محمد  ود.  »سيل«،  مجلة  تحرير  ورئيس 

والشاعرة  اإلمارات،  وأُدباء  ُكّتاب  اتحاد  إدارة  مجلس 

اإلماراتية  والكاتبة  عتيق،  عفراء  اإلماراتية 

جريصاتي،  وياسمينة  عبيد،  صالحة 

األدبية،  ــة  راي وكالة  مؤسسة 

ـــف والــنــاشــر  ـــؤل ـــم وال

ــال  ــم اإلمـــــاراتـــــي ج

مؤسس  ــي،  ــح ــش ال

للنشر  كــّتــاب  دار 

ومديرها العام.

مشاركون

اللقاء أكد ضرورة توفير كل أشكال الدعم والتشجيع 

لتحقيق المزيد من النمو واالزدهار للقطاع

أبوظبي )االتحاد( 

تعقد دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي النسخة الثامنة من 
المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي افتراضياً تحت 
عنوان »تاريخ األوبئة في شبه الجزيرة العربية«، وذلك يوم 
22 سبتمبر القادم. سيتم بث المؤتمر مباشرة على منصة 
ثقافة أبوظبي على اليوتيوب، بدءاً من الساعة 11 صباحاً، 

ويستمر لمدة ساعتين.
ويهدف المؤتمر السنوي إلى الحفاظ على التراث المشترك 
بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ األصول وتوطيد 
الجهود المبذولة في حماية التراث والحفاظ عليه، باإلضافة 
الذي  اللقاء  ه��ذا  األخ��الق��ي، من خ��الل  اإلرث  تعزيز  إل��ى 

يجمع بين نخبة من الخبراء والعلماء المختصين الذين 
المتعلقة  والبحوث  التوثيق  دور في عملية  لهم  كان 

بموضوع المؤتمر. كما يسلط الضوء على تجربة 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي في التغلب على األوبئة 
التاريخية على المستوى االجتماعي، 

واكتساب  والنفسي،  واالقتصادي، 
ال��م��رون��ة االق��ت��ص��ادي��ة م��ع م��رور 

الوقت.
ه��ذا  فعالياته  ال��م��ؤت��م��ر  ويستهل 

محمد  لمعالي  افتتاحية  بكلمة  ال��ع��ام 
خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي، ويستقطب 
ك��وك��ب��ة م����ن األك��ادي��م��ي��ي��ن 
وال��ب��اح��ث��ي��ن وال���خ���ب���راء من 

التعاون  مجلس  دول  جامعات 
واألقسام  والمؤسسات  الخليجي 

ذات الصلة في مجال التراث والتاريخ 
الشفوي، والرعاية الصحية باإلضافة إلى 

االجتماعية  العلوم  في  المتخصصين 
والتاريخ، ويأتي انعقاد المؤتمر بشكل 

افتراضي بعد النجاح الذي حققته 
دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

ف���ي اس��ت��ض��اف��ة ج��ل��س��ات وف��ع��ال��ي��ات 
اف��ت��راض��ي��ة ع���دة ع��ل��ى م��س��ت��وى القطاع 

الثقافي خالل األشهر الماضية.
رئيس  ال��م��ب��ارك،  خليفة  محمد  معالي  وق��ال 

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: »يواصل المؤتمر 
مثلى  كمنصة  دوره  الشفهي  والتاريخ  للتراث  الخليجي 

ومبتكرة لترسيخ مكانة العاصمة مركزاً رئيساً للحفاظ على 
األجيال  نفوس  في  وتعزيزه  به  والنهوض  الشفهي  التاريخ 
الجديدة. ويسعدنا مشاركة هذه النخبة من الخبراء من دول 
هذا  في  دولهم  إلنجازات  نظراً  الخليجي،  التعاون  مجلس 
الملف، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في توحيد رؤى دولنا 
وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على ثقافتنا وتاريخنا 
هو  المشترك  تراثنا  إن  القادمة.  األجيال  لصالح  الغنيين 
تطلعاتنا  تحقيق  مجال  في  انطالقنا  ونقطة  قوتنا  مصدر 

المشتركة من أجل مستقبل مشرق«.
وقال سعيد حمد الكعبي مدير إدارة التراث المعنوي في 
دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: »يشكل المؤتمر الخليجي 
للتراث والتاريخ الشفهي منصة مثالية لترسيخ مكانة إمارة 
أبوظبي مركزاً للتراث والتاريخ الشفهي، ويؤكد حرصنا على 
تعزيز المشهد الثقافي والتراثي وجهودنا المستمرة لصون 

التراث الوطني«.
العام  ه��ذا  بعناية  المؤتمر  عنوان  اختيار  »ت��م  وأض��اف: 
لدراسة االستجابة اإلقليمية لألوبئة التي اجتاحت المنطقة 
عبر التاريخ، ونأمل أن نتمكن من استخالص بعض الدروس 
وضعنا  م��ن  لالستفادة  أسالفنا  م��ن  المفيدة  وال��ت��ج��ارب 

الحالي«.

تنظم »الخليجي للتراث 

والتاريخ الشفهي« 

د الكعبي
سعيد حم

يشارك في المؤتمر كوكبة من األكاديميين والباحثين 

والخبراء من بينهم؛ مطر سعيد النعيمي، مدير إدارة الطوارئ 

واألزمات في دائرة الصحة - أبوظبي، ومدير عام مركز 

أبوظبي للصحة العامة، والمفكر اإلماراتي الدكتور يوسف 

الحسن وهو دبلوماسي سابق، والكاتب الدكتور أحمد 

عيسى الهاللي، أستاذ البالغة والنقد المشارك بكلية اآلداب 

- قسم اللغة العربية بجامعة الطائف بالمملكة العربية 

السعودية ومستشار معالي مدير الجامعة، والمشرف على 

إدارة الشؤون الثقافية، والدكتور حسن أشكناني، أستاذ 

مشارك في تخصص األنثروبولوجيا وعلم اآلثار من الكويت، 

والمشرف على متحف ومختبر األنثروبولوجيا وعلم اآلثار في 

قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية واألنثروبولوجيا 

في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت، والدكتور 

حمد إبراهيم العبدالله، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث 

والمعاصر بقسم العلوم االجتماعية في كلية اآلداب جامعة 

البحرين، واألستاذ الدكتور سعيد الهاشمي، أستاذ مشارك 

في قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، ومساعد عميد 

الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

مشاركون في المؤتمر

إبراهيم المال )الشارقة( 

زال  أربع سنوات على رحيله، ما  رغم مضّي 

يطرق  شريف  حسن  الرائد  التشكيلي  الفنان 

الفكرية  بآالته  يحفر  زال  وما  الذاهلة،  أبوابنا 

أن يمارس  الفني، دون  المشهد  »الحادة« في 

مضى  المشهد،  هذا  على  جارحة  وصاية 

ومرئياته  ظالله  ولكن  جسدًا،  شريف  حسن 

القتراحات  ومثيرة  مستعرة  بقيت  وهواجسه 

وأساليبه  وأطره  »الفن«  ماهية  حول  عدّة 

المحّفزة. وأسئلته 

من أعمال حسن شريف المفاهيمية )أرشيفية(

 الُكتّاب والناشرون يحملون مسؤولية إثراء فكر املجتمع

حسن شريف..

تعقد دورته الثامنة افتراضيًا ويبث على منصتها

»الثقافة والسياحة«

 

المؤتمر 

يبحث »تاريخ 

األوبئة في شبه 

الجزيرة

 العربية«

بارك
ة الم

خليف
محمد 

 كل أعمال حسن شريف تبقى معّلقة 

في فضاء التأويل، وتتأرجح في التوازن 

القلق بين الكتلة والفراغ، وبين الثبات 

والحركة، وبين الشكل واإليحاء، وقد 

يكون هذا سّر بقاء أعماله مثيرة 

للحيرة في وضوحها األكيد، ومنتمية 

للجمال في تشظّياته الُملغزة 

الشبيهة بحياة حسن شريف نفسه.

سّر البقاء

الجسدي
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تبحث عن مخرج

نيللي كريم

»حظر تجول« 

في »القاهرة 

السينمائي«

محمد قناوي )القاهرة( 

أكدت الفنانة إلهام 
شاهني أن فيلمها 

اجلديد »حظر جتول« 
مرشح للمشاركة يف 

املسابقة الرسمية 
ملهرجان القاهرة 

السينمائي، الذي 
تنطلق فعالياته 19 

نوفمبر القادم.
الفيلم تأليف وإخراج 

أمير رمسيس، ومت 
االنتهاء من املونتاج 

واملوسيقى التصويرية، 
ولم حتدد اجلهة 

املنتجة موعد طرحه 
بدور العرض، والذي 
سيكون بعد مشاركته 

يف املهرجان.
ويشارك يف بطولة 

الفيلم أمينة خليل، 
وأحمد مجدي، 

ومحمود الليثي، 
وتدور أحداثه يف إطار 

إنساني اجتماعي حول 
شخصني، يتعرفان 
وقت حظر التجول.
 وتتوالى األحداث، 
حيث يتتبع الفيلم 

قصة فاتن بعد عشرين 
عامًا من خروجها من 
السجن، واضطرارها 

لقضاء ليلة عند فتاة، 
ما يعرضها حملاكمة 

ثانية.

عالء مرسي.. 

»الحوت 

األزرق«

سعيد ياسين )القاهرة( 

أبدى الفنان عالء 
مرسي رضاه عن 
اإليرادات، التي 

يحققها فيلم »احلوت 
األزرق«، الذي يعرض 

حاليًا، ويشارك فيه 
بالتمثيل إلى جانب 

اإلنتاج واإلخراج، 
واعتبر ما يحققه من 

إيرادات مرضيًا، يف 
ظل عزوف اجلمهور 
عن احلضور بسبب 

تداعيات جائحة 
»كورونا«، والتزام دور 

العرض بنسبة حضور 
25 يف املئة من سعة 

قاعات العرض.
وقال عالء مرسي: إن 

أحداث الفيلم تدور 
حول لعبة »احلوت 

األزرق«، التي مارسها 
عدد من الشباب 

واملراهقني لفترة بعد 
انتشار التكنولوجيا 

ومواقع التواصل 
االجتماعي، وانشغال 

أولياء األمور عن 
أبنائهم بأعمالهم، وما 

يعرضهم ملخاطر كبيرة، 
وأشار إلى أن الفيلم 

يعتمد على التشويق 
واإلثارة، ويتناول 

من خالله عددًا من 
القضايا، تتعلق 

بالشباب والفتيات. 

»الطعريجة المغربية«.. صوت الفرح
محمد نجيم ) الرباط(

الصغار،  »الطعريجة« لألطفال  المغاربة على شراء  يقبل 
خالل المناسبات، وضمن الطقوس االجتماعية المتوارثة 
عن أجيال عدة، وهي وسيلة الدخال السعادة على األوالد 
والبنات، كما يعبرون من خالل نغماتها على ما في نفوسهم 

من فرح ومشاعر الطفولة.

الجلد
عقود  »منذ  الشياظمي:  علي  يقول 
جلود  م��ن  »الطعريجة«  أصنع  وأن��ا 
بكثرة،  تتوفر  التي  العيد،  أضاحي 
فنقوم  األضاحي،  ذبح  بعد  مباشرة 
ثم  المدينة،  بشاطئ  الجلود  بغسل 

كمادة  وتصلح  معاييرنا،  مع  تتوافق  التي  الجلود  نختار 
وتفسد،  تتحلل  ال  حتى  »الطعريجة«  لصنع  أساسية 

من  المصنوعة  »الطعريجة«  هياكل  بجلب  ون��ق��وم 
الفخار  بصناعة  معروفة  مغربية  مدن  من  الفخار 

على  للجلد  نلصق  ث��ن  ال��ف��خ��اري��ة،  واألوان����ي 
بتزيين  األمر  وينتهي  »الطعريجية«،  هيكل 

»ال��ط��ع��ري��ج��ي��ة« ب��أل��وان زاه��ي��ة ورس��وم 
المغربية  ال��ث��ق��اف��ة  ص��ل��ب  م��ن  ورم����وز 

وتراثها الشعبي الغني والعريق.
ومهتمة  أم  وه���ي  ب��ون��دي،  ف��اط��م��ة  أم���ا 

أحرص  فتقول:  المغربية،  الشعبية  بالثقافة 
حتى  البنتي  المغربية«  »الطعريجة  ش��راء  على 

عليها  تضرب  حين  عينيها،  ف��ي  يتألأل  ال��ف��رح  أرى 
ثقافتنا  م��ن  نابغة  نغمات  منها  فتنطلق  بأصابعها، 

والعراقة. القدم  الضارب في  المغربي  وفلكلورنا 

الفن الشعبي
محمد  الشعبية  الثقافة  ف��ي  الباحث  وأوض���ح 
في  مهمة  مكانة  »للطعريجة«  أن  م��س��ي��اري، 
اآلل��ة  ألنها  ن��ظ��راً  المغربي،  الشعبي  الفن 
الثمن  والرخيصة  البسيطة  الموسيقية 
الشعبية في كل  المتواجدة في األسواق 
اآلالت  من  تعتبر  كما  المغربية،  المدن 
مطربات  رافقت  التي  األساسية  الموسيقية 
»فن  عليه  يطلق  ال��ذي  المغربي،  الشعبي  الفن 
العيطة«، فال يمكن أن تتصور فرقة موسيقية شعبية 
مكونة من النساء دون »الطعريجة«، التي تصدر نغمات 

نابعة من التراث الشعبي المغربي.

الستكشاف المواهب على قناة أبوظبي

»غني مع فــــــــــــــايز«
أبوظبي )االتحاد(

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة ألبوظبي 
مع  »غني  العربي  الغنائي  التحدي  إط��الق  لإلعالم، 

الشابة،  الغنائية  ال��م��واه��ب  الستكشاف  ف��اي��ز«، 
والذي يستقبل المشاركات عبر منصة التواصل 

االجتماعي »تيك توك« الشهيرة، في خطوة 
مستوى  على  نوعها  م��ن  األول���ى  تعتبر 

العربي،  الوطن  في  المواهب  برامج 
قناة  على  البرنامج  لعرض  تمهيداً 

أبوظبي. 
وبدأ البرنامج استقبال طلبات المشاركة 

اعتباراً من أمس، حيث وّجه الفنان اإلماراتي 
من  بالمشاركة  للراغبين  دع��وة  السعيد  فايز 

أصحاب األصوات اإلبداعية والمميزة على مستوى 
و24   16 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  العربي،  العالم 
عاماً، إلى تسجيل فيديو بصوتهم دون موسيقى على 
منصة  على  وتحميله  واحدة،  دقيقة  مدته  تتجاوز  أال 

»تيك توك« باستخدام الوسم )#غني_مع_فايز( باللغة 
العربية أو ) #GhanniMa3Fayez ( باللغة اإلنجليزية. 
وتقييم  المشاركات،  بمتابعة  السعيد  فايز  ويقوم 
في  الدخول  فرصة  تمتلك  التي  المتميزة  األص��وات 
من  المتقدمة  للمراحل  وتأهيلها  النجومية،  عالم 
الشهرة  عالم  إل��ى  بوابتهم  ليكون  البرنامج، 

الموسيقية. 
يجري  من  مع  البرنامج  رحلة  وتنطلق 
اخ��ت��ي��اره��م ل��ل��م��رح��ل��ة األول�����ى من 
ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��ي س��ت��ع��رض ف��ي ست 
فيديو  إرسال  منهم  وسيطلب  حلقات، 
على  ال��ب��رن��ام��ج  صفحة  ع��ب��ر  لبثه  آخ���ر 
الختيار  الجمهور  يصوت  حيث  ت��وك،  تيك 
يعمل  حين  في  الثانية،  المرحلة  إلى  المتأهلين 
إلبداء مالحظاته  معهم  التواصل  على  السعيد  فايز 

وتقديم المشورة. 
 24 ال��ب��رن��ام��ج  م��ن  الثانية  المرحلة  إل��ى  وي��ت��أه��ل 
ستة  الستضافة  حلقات  أربع  على  يتوزعون  مشاركاً، 

إرسال  منهم  سيطلب  حيث  حلقة،  كل  في  مشاركين 
والثاني  اختيارهم،  من  ألغنية  األول  فيديو،  مقطعي 
الملحن  بعدها  ليقوم  السعيد،  فايز  ينتقيها  ألغنية 
بالتعاون مع ضيف من  بالتعليق عليها من االستوديو، 
نجوم الغناء العربي، وذلك قبل عرضها على تصويت 
الجمهور على صفحة البرنامج على تيك توك، والذي 
سيحدد ثالثة مشاركين من كل حلقة للتأهل للمرحلة 

الثالثة. 
البرنامج،  الثالثة وما قبل األخيرة من  المرحلة  أما 
التي ستمتد على مدى ثالث حلقات، فستشهد وصول 
12 مشاركاً بمعدل أربعة مشاركين في كل حلقة، حيث 
ألغنية  األول  فيديو،  مقطعي  إرس��ال  منهم  سيطلب 
في  ضيفه  ينتقيها  والثانية  السعيد،  فايز  اختيار  من 
ال��ذي  الجمهور  لتصويت  عرضها  قبل  االس��ت��ودي��و، 
المرحلة  إلى  للوصول  مشاركين  ثالثة  بدوره  سيحدد 
األخيرة،  الحلقة  في  اللقب  على  للمنافسة  الختامية، 
وبين  بينهم  الفاصل  ه��و  الجمهور  تصويت  وليكون 

النجومية، والفوز بالبرنامج.

التسجيل 

بفيديو مدته 

دقيقة 

ودون 

موسيقى 

هاني خليفةكاملة أبو ذكري

اآلالت  أشهر  »الطعريجة« من  تعتبر 

المغاربة  لدى  المعروفة  الموسيقية 

الزمن، فهي طبلة تصنع  منذ قديم 

الفخار وطبقة  من مواد محلية أي من 

الماعز، كما يتم تزويقها  رقيقة من جلد 

وتأتي  المنطقة،  حسب  مختلفة  بألوان 

تساير  مختلفة  بأحجام  »الطعريجة« 

المجتمع  شرائح  لكل  الشرائية  القدرة 

الزبائن. رغبات  وحسب  المغربي، 

تصنع 

من جلود 

األضاحي بأحجام 

حسب رغبات 

الزبائن

القاهرة )االتحاد(

تواجه النجمة نيللي كريم أزمة كبيرة، بسبب اعتذارعدد من المخرجين 
حيث  القادم،  الرمضاني  السباق  به  تخوض  أن  قررت  الذي  مسلسلها،  عن 
اعتذر حتى اآلن أربعة مخرجين عن عدم إخراج العمل، ما سبب لها مشكلة 
عن  البحث  وجار  الرمضاني،  الدرامي  الموسم  من  بخروجها  تهدد  كبيرة 

مخرج جديد. 
وكانت نيللي، أجرت مفاوضات مع المخرجة كاملة أبو ذكري، إلقناعها 

بالعدول عن قرارها بالتوقف عن األعمال التلفزيونية في رمضان 2021، 
الذي اتخذته عقب النجاح الكبير الذي حققه مسلسل »100 وش«.

لكن أبوذكري أصرت على العودة إلى السينما، ، ثم تفاوضت الشركة 
المنتجة مع المخرج أحمد نادر جالل، إلخراج العمل إال أنه اعتذر 

المرحلة  خالل  السينمائية  األعمال  من  بعدد  ارتباطه  بسبب 
المقبلة، وتم ترشيح المخرج محمد جمال العدل )ماندو(، إال 

السما  »بين  بإخراج مسلسل  ارتباطه  أيضًا بسبب  اعتذر  أنه 
واألرض«.

المخرج  من  أيضًا  مفاجئ  وبشكل  االع��ت��ذار  وتكرر 
الشركة  وبين  بينه  المفاوضات  رغم  خليفة،  هاني 

مسلسل  بتصوير  بارتباطه  ذلك  مبررًا  المنتجة، 
قصة  ب��إخ��راج  يقوم  أن��ه  رغ��م  اثنين«،  »نمرة 

واحدة منه في 8 حلقات.
عن  البحث  المنتجة  الشركة  وب��دأت 

تدور  الذي  للمسلسل،  جديد  مخرج 
أح��داث��ه في إط��ار األك��ش��ن، ألول 

مرة في مشوار نيللي كريم.

اعتذر أربعة مخرجين 

عن عدم إخراج العمل
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رئيس التحرير 

حمد الكعبي

@ aletihadae

التوزيع واالشتراكات

من خارج الدولة. هاتف: 4145000  - 9712+ 

فاكس: 4145050 - 9712+ ص.ب: 40401 أبوظبي      

داخل الدولة الرقم المجاني. 8002220

اإلدارة التجارية ت 4145066-02 فاكس: 02-4145060 

www.tawzea.ae

اإلمارات العربية المتحدة ص.ب: 791 أبوظبي

هاتف: 4455555 - 9712 + فاكس: 4144112 - 9712 +

مكتب دبي: بدالة / ت 3561666 - 9714 +         فاكس : 3319090- 9714 +

االعالنات : 4800 414 9712+                              

sales@admedia.ae

صحيفة يومية سياسية جامعة 

العمود الثامن

من جعلهم 

أوصياء علينا؟

amood8@alIttihad.ae

ناصر الظاهري

إحدى مطبوعات

ل��دول الخليج وسكانها،  النظرة المستصغرة  - بعض الشعوب لديهم تلك 
بحيث يشعرونها دوماً أنها بحاجة إلى رعاية وحماية وأوصياء، ويعاملوننا منذ 
خمسين عاماً وأكثر على أننا ال نقدر أن نقوم بحاجاتنا بأنفسنا، وأنه ال بد 
من مرشد منهم لنا، يقودنا إلى القرار الصائب، وال بد من وجود حافظ منهم 
علينا لكي ال نبعثر أموالنا ومقدراتنا، وال بد من وجود شريك عربي منهم لكي 

ننجح في الحياة.
- وضعية أننا ال نفهم في دول الخليج، هي صيغة ال تكبر إال في رؤوس 
أولئك األوصياء الذين يشبهون معلمي الصفوف اإلعدادية، بطرقهم التقليدية، 
وأننا ما زلنا بدواً، والحضارة جاءت إلينا وهي علينا طارئة، وأنه لوالهم لما 
تعلمنا، وال عرفنا الحديث والتحديث، وال عرفنا نعيم العيش، وأننا أشبه بمادة 

فكاهية أثناء حديثهم، وأثناء عودتهم ألوطانهم، وأثناء مقارناتهم الفاجرة.
- هؤالء الذين ما زالوا يعتقدون بذلك التفوق األهوج، والذي منحتهم إياه 
أنفسهم المريضة، وذلك الغل الذي ما زال يكبر يوماً عن يوم في نفوسهم، 
وكأنهم كانوا أحق بهذه الثروات، ويكثرون اللعن والشتم بطرق متدنية، ال تعرفها 
مجتمعات الخليج وال تريد أن تعرفها، الشيء الوحيد الذي لم يستطيعوا أن 
يغرسوه في دواخلنا عدم الحمد، وتلك اللغة السوقية التي تدمر أخالق الرجال.
- هؤالء األوصياء السذج، يعتقدون أننا كالفطر نبت صحراوي نشأ هكذا، 
ويشككون في التاريخ وأوضاع الجغرافيا، وصراع اإلنسان هنا، وكم كابد وجالد 
الطبيعة وتحديات الحياة، نحت الصخر من أجل الماء، وزرع النخل من أجل 
الحياة، مثل هؤالء ال يحبون أن يسمعوا هذا األمر، ألنه يربك نظرتهم النمطية، 
المكتئبة  دواخلهم  وتزعزع  يغيروها،  أن  يحبون  ال  التي  قناعاتهم  ويغربل 

بالحرائق.
- مثل هؤالء المزايدين والجاهلين والفاسدين والمرائين، كثيراً ما يتكلمون 
بصيغة الجمع، وأنهم من أسس وبنى، وعلّم، وخطط، وأنه لوالهم لكانت بلدان 
الخليج صحراء، ولكنا رعاة إبل وغنم، ولوالهم لما كانت لنا قائمة.. طيب 
أين أنتم من أوطانكم؟ وأين أنتم خالل تلك السنوات الطوال من تطوير ذاتكم 
وبالدكم؟ ولو أتيت بواحد من هؤالء المتشدقين وقلت له: عش يوماً مع إيقاع 
مدينة دبي الحاضرة، النابضة، فربما أصابه الدوار، وشعر بذلك اليتم الذي 
يأتي به الجهل، وربما ضاع مع الضائعين، ولم يعلم شرقه من غربه، وشعر 

بذاك الحجم المتضائل أمام هيبة الحياة الجديدة.
- اليوم لدينا شباب من األجيال الجديدة، يرضفون أمثال هؤالء المتشدقين، 
واألوصياء باإلكراه، ويبزونهم علماً ومعرفة، ودراية في المهارات الحياتية، 
وعلى أكتاف هؤالء وأمثالهم قامت اإلمارات، وتقّدمت، وحجزت لها موقعاً 
في السباق المستقبلي، ال يهمها جاهل بالجغرافيا أعمش، وال خارٌّ لدروس 
التاريخ أبغم، لإلمارات اليوم تحية، فالخروج من النفق إلى المستقبل يحتاج 

لنظرة رجل شجاع.

برامج تعليمية 

في حديقة 

الحيوانات بالعين

العين )وام(

تسهم البرامج التعليمية 
التي تقدمها حديقة 

الحيوانات بالعين، في 
إكساب الطلبة العديد 
من المهارات التعليمية 
والمعرفية، حيث يقوم 

فريق البرامج المدرسية 
في الحديقة بربط 

مناهج الطالب بتجارب 
ومغامرات ممتعة لتحقيق 

أكبر استفادة للطلبة أثناء 
الرحالت.

وتستهدف التجارب التي 
تقدمها الحديقة طلبة 

المدارس من مرحلة رياض 
األطفال حتى الجامعة 
وتمنحهم فرصًا للتعلم 

والمعرفة، واكتساب 
المعلومات من خـالل 

أساليب تعليمية مبتكرة 
وممتعة، ويمثل التنوع 

البيولوجي وصون الطبيعة 
أبرز محاور هذه البرامج، 

كما توفر الحديقة تجارب 
ترفيهية وتعليمية تلهم 

زوارها حب الحياة البرية 
والتنوع البيولوجي.

وتقدم الحديقة برامجها 
للطلبة الزائرين باللغتين 

العربية واإلنجليزية.

»يوتيوب« تطلق 

تطبيقًا منافسًا 

لـ»تيك توك«

سان فرانسيسكو )أ ف ب(

بدأت شركة »يوتيوب« 
تنفيذ تجربة لمنافسة 

»تيك توك« في الهند، عبر 
تطبيق اختارت له اسم 

»شورتس«، وقالت الشركة 
إنها تهدف إلى تحسين 

آلية عرض مقاطع الفيديو 
القصيرة، ونشر التجربة 

في مزيد من البلدان 
خالل األشهر المقبلة.. 

وقال كريس جاف، نائب 
رئيس إدارة المنتجات في 

»يوتيوب« إن »شورتس« 
تجربة جديدة في مجال 
مقاطع الفيديو القصيرة 

للمبدعين الذين يصورون 
مقاطع الفتة بهواتفهم 

المحمولة. 
وجاء إطالق »يوتيوب 

شورتس« في وقت توّصلت 
فيه »تيك توك« إلى 

شراكة مع »أوراكل« تأمل 
من خاللها تجّنب الحظر 

الذي تواجهه في الواليات 
المتحدة.

www.alittihad.ae

فحص في الحقل

عامل رعاية صحية، يرتدي معدات الوقاية الشخصية، ويأخذ مسحة اختبار 

كورونا من مزارع في أحد حقول قرية كافيثا في والية غوجارات الغربية 

بالهند، وسط مخاوف من الزيادة الملحوظة في حاالت اإلصابة بالفيروس.

)رويترز(

إسكــــــان
أخضــــــــــــر

أرض الســــــــــالم

سيتشوان )أ ف ب(

تتبنى مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين نمطاً معمارياً 
البيئية  القواعد  وم��راع��اة  البناء  جمال  بين  يمزج  ف��ري��داً، 

ومتطلبات االستدامة، وشهدت مدينة تشنغدو الواقعة في نطاق 
النباتات  تنفيذ مشروع تجريبي لإلسكان األخضر، تغطي  المقاطعة 

شرفات بناياته بالكامل.
من  عدد  انتقال  بعد  الخضراء،  البنايات  في  تدب  ب��دأت  الحياة  أن  حكومية  إع��الم  وسائل  وذك��رت 

المشترين إلى الشقق الجديدة.

»حافلــــة كوفيـــــد

كشكايش )أ ف ب(

لشبونة  البرتغالية  للعاصمة  المتاخمة  »كشكايش«  ضاحية  م��دارس  معلّمو  خضع 
بين  الحافلة  وتتنقل  ج��وال،  مختبر  إلى  تحويلها  جرى  حافلة  في  كورونا  لفحص 
العام  التعليمية في المنطقة لرصد اإلصابات بالفيروس قبيل انطالق  المؤسسات 
الدراسي الجديد.. وقالت هيليا رودريغيس مديرة مدرسة ماتيلد روزا أراوجو »نشعر 

جميعاً باطمئنان أكبر ألننا خضعنا للفحوص«.
ومنذ مطلع سبتمبر، تتوقف »حافلة كوفيد - 19« الزرقاء يومياً عند إحدى مدارس 
البالغ  التعليمية  المؤسسات  وموظفي  للمدّرسين  فحوص  إلجراء  كشكايش  منطقة 

عددهم حوالى ثالثة آالف.
وتهدف المبادرة إلى »بث شعور باألمان«، 

ب��ل��دي��ة كشكايش  رئ��ي��س  وف���ق م��س��اع��د 
لشؤون التعليم فريديركو ألميدا.

استقبال ملون
موظف يستقبل زوار مدينة مالهي ديزني الند في هونغ كونغ 

ببالونات زاهية األلوان، في أول أيام افتتاح المدينة  بعد أول إغالق 

في تاريخها، بسبب تفشي فيروس كورونا.

)رويترز(

جبال التيه )أ ف ب( 

عند سفح جبل التيه الكبير في شبه جزيرة سيناء، عاود 
مضمار  بجوار  أخرى  مرة  خيامهم  نصب  المنطقة  أهالي 
رملي، استعداداً لسباقات الهجن التقليدية التي عادت بعد 

توقف ستة أشهر بسبب جائحة »كوفيد- 19«.
جنوب  بدو  تلقى  الجاري،  الشهر  من  سابق  وقت  وفي 
إلع��ادة  المصرية  السلطات  من  األخضر  الضوء  سيناء، 
تنظيم هذه السباقات. ويعتبر سباق الهجن رياضة تقليدية 

عتيقة يحاول بدو جنوب سيناء الحفاظ عليها.
ووسط سحابة من الغبار، يعدو حوالي 500 جمل خالل 
ال��ج��ب��ل، وس��ط صيحات  ف��ي ص��ح��راء عند سفح  س��ب��اق 
والجالبية  الكوفية  مرتدين  أصحابها،  يطلقها  حماسية 

البدوية التقليدية.
ويوضح صالح المزيني، رئيس أحد أندية اإلبل في مدينة 
نويبع، أن هذا الحدث ما هو إال »تدريب للسباق الدولي« 

الذي سيقام في أكتوبر المقبل بشرم الشيخ.

سباقات الهجن تعود إلى سيناء
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