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بيان مشترك للواليات المتحدة ودولة إسرائيل ودولة اإلمارات العربية المتحدة الرئيس دونالد 

ترامب ، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والشيخ محمد بن زايد ، ولي عهد أبو 

ظبي ونائب القائد األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة تحدث اليوم ووافق على التطبيع 

الكامل للعالقات بين إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة. سيعمل هذا االختراق الدبلوماسي 

التاريخي على تعزيز السالم في منطقة الشرق األوسط وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة 

ورؤية القادة الثالثة وشجاعة اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد من شأنه 

ق اإلمكانات العظيمة في المنطقة . تواجه البلدان الثالثة العديد من التحديات المشتركة إطال

وستستفيد بشكل متبادل من اإلنجاز التاريخي اليوم. ستجتمع وفود من إسرائيل واإلمارات 

العربية المتحدة في األسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق باالستثمار ، والسياحة ، 

رحالت المباشرة ، واألمن ، واالتصاالت ، والتكنولوجيا ، والطاقة ، والرعاية الصحية ، وال

والثقافة ، والبيئة ، وإنشاء سفارات متبادلة ، ومجاالت أخرى ذات المنفعة المتبادلة. سيؤدي 

فتح العالقات المباشرة بين اثنين من أكثر المجتمعات ديناميكية في الشرق األوسط 

المتقدمة إلى تغيير المنطقة من خالل تحفيز النمو االقتصادي ، وتعزيز االبتكار  واالقتصادات

التكنولوجي ، وإقامة عالقات أوثق بين الناس. نتيجة لهذا االختراق الدبلوماسي وبناًء على 

طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ستعلق إسرائيل إعالن 

طق المحددة في رؤية الرئيس للسالم وستركز جهودها اآلن على توسيع السيادة على المنا

العالقات مع الدول األخرى في العالم العربي واإلسالمي. إن الواليات المتحدة وإسرائيل 

واإلمارات العربية المتحدة على ثقة من إمكانية حدوث اختراقات دبلوماسية إضافية مع الدول 

هذا الهدف. ستقوم دولة اإلمارات العربية المتحدة وإسرائيل  األخرى ، وستعمل معًا لتحقيق

على الفور بتوسيع وتسريع التعاون فيما يتعلق بعالج وتطوير لقاح لفيروس كورونا. بالعمل 

معًا ، ستساعد هذه الجهود في إنقاذ حياة المسلمين واليهود والمسيحيين في جميع أنحاء 

اسية السلمية سيجمعان اثنين من أكثر شركاء أمريكا المنطقة. إن تطبيع العالقات والدبلوم

اإلقليميين موثوقية وقدرة. ستنضم إسرائيل واإلمارات العربية المتحدة إلى الواليات المتحدة 

إلطالق أجندة استراتيجية للشرق األوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري واألمني. إلى 

ل واإلمارات العربية المتحدة في نظرة مماثلة فيما جانب الواليات المتحدة ، تشترك إسرائي

يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة ، فضالً عن االلتزام المشترك بتعزيز االستقرار من 

الوثيق. اتفاقية اليوم خالل المشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل االقتصادي والتنسيق األمني 

 .العربية المتحدة وإسرائيل والمنطقة ستؤدي إلى حياة أفضل لشعوب اإلمارات



تستذكر الواليات المتحدة وإسرائيل بامتنان ظهور دولة اإلمارات العربية المتحدة في حفل 

، حيث قدم الرئيس ترامب رؤيته للسالم  2020يناير  28استقبال البيت األبيض الذي أقيم في 

ية المتحدة. وسيواصل الطرفان ، وتعربان عن تقديرهما للبيانات الداعمة لإلمارات العرب

جهودهما في هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 

كما هو موضح في رؤية السالم ، يمكن لجميع المسلمين الذين يأتون بسالم زيارة المسجد 

توحة للمصلين األقصى والصالة فيه ، ويجب أن تظل األماكن المقدسة األخرى في القدس مف

المسالمين من جميع األديان. يعرب رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب لتفانيه من أجل السالم في المنطقة والنهج 

 .البراغماتي والفريد الذي اتبعه لتحقيق ذلك


