االفتتاحية
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
من دون النظر إلى لغة أو دين أو معتقد أو عرق أو لون ،لتؤكّد أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
البشري كلّه.
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
:
الداخلية ،بادر صاحب .السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم
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والفئاتاألفضل
املحتاجني والحياة
الخير والسعادة
والتعاوندروب
سيظل ينير
أنها يفمشعل
اإلمارات
جمعاءّ.ه عبادة وقرىب ملن فرض علينا رمضان.
للبشريةذلك كل
املعوزة ،ففي
ومساعدة
التكافل
وكذلك
وإرشاداتها،
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االفتتاحيةاليوم
اإلمارات

نماذج
ملهمةكورونا
بطوليةمواجهة
العالم في
توحد
اإلمارات ّ
مفاهيمالله ،حملة
ديب ،رعاه
إعادةحاكم
الوزراء
مجلس
وتضربرئيس
اإلنسانية الدولة
نائب رئيس
جديدةاشد آل
محمد بن ر
السمو
حنيكلأطلق
صياغة
فة في
أمثلة مش ّر
مكتوم،تاريخ
ناصعة في
الشيخصفحات
اإلمارات
صاحبدولة
يوم تسطّر
جميعاً
التيسواسية،
أساس أنهم
الناس
النموذجكانللعالم
وتق ّدم
البشر،
التعاونرا والتعاضد والتكافل
استرشفت مبكرا ً
الرشيدة
علىالدولة
قيادة
بينمن
التآخيملهم
كيفيةإشعار
ذلكفيمبثابة
اإلنرتنت،
شبكة
بينعىل
ً_خط_دفاعنا_األول)
(#شك
والصراع،
تستقيم بالن
الكوكب ال
وباءعلى
الحياة
أزمةّد أ ّن
لون ،لتؤك
معتقد أو
والنامذجأو دين أو
الجبارةإلى لغة
دون النظر
من
وال كان يق ّدم
الحملة،
وبإطالقهزاعهذه
فسموه
هذاعاملياً؛
كورونا
انتشار
عرقيفأو أثناء
ظهرت
البطولية التي
الجهود
وجود الجنس
مواجهة
اتً في
وخصوصا
واالتحاد
بالتكاملاد والوحدة
الهيمنة ،وإنما
توجيهاتهونزعات
باألنانية
والكوادر الطبية،
تهدد الفرق
التيجهود
والكوارث إىل
األزماتبأن يلتفتوا
املتحدة
العربية
دولة اإلمار
املجتمع يف
واملؤسسات وأفر
للحكومة
البشري كلّه.
العاملني يف القطاع الصحي من أطباء وممرضني ومسعفني وإداريني وفنيني ،الذين يعملون عىل مدار الساعة ،يف ظروف
وكل
من مكونات
أصيالن
التيّونان
هما مك
لهذهوإنما
الفخراهن،
الظرف الر
اللحظة أو
ولي َدي
النهج لم
ليستوهذا
وتحدياتالرؤية
هذه
الشخصية من قيادة
واإلشادة واالمتنان
التقدير
لقيت
الكوادر،
نيشان من
كله إىل
يكوناذلك
ليتحول
باله ّينة،
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة
المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
الدولة الحكيمة ومؤسساتها وشعبها.
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
واليوم ،يعود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه الله ،من جديد ليبعث بتحياته للنامذج الجديدة من
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
أبطال الوطن ،خط الدفاع األول يف القطاع الصحي؛ حيث أشاد سموه يف تغريدة عرب حسابه يف «تويرت» ،األربعاء املايض ،باملمرضة
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
إماراتية يف خط الدفاع األول ..تعمل  12ساعة يف اليوم ..ولديها
ويحققممرضة
الناسالشحي..
مزيود
ومنالًلمسموه:
الشحي ،قائ
أسامء
مصلحتهم.
«أسامءينفع
يعرف فيما
مزيودمن عرف
التعاون مع
الوطن» ،نارشا ً
ممرضة أعمل
للشحي ،قالت
المحن فيديو
أوقات سموه
رضيع ..كل
البشريةفيه:بين«أناالحين
للممرضةتبتلى بها
والشدائد التي
أبطالأكثر في
الجديدةأنهمنيتجلّى
للنامذجاإلنساني
التحيةاإلمارات
نهج دولة
طفلوما يم ّيز
والعلوم الصحية..
الخيمة للطب
األخطارجامعة
متريض يف
بكالوريوس
الستكامل د
تفريغي عام
علىوتم
سنوات،
منذ 7
اإلنسانية جمعاء،
رأسرار عن
ودفع األض
لمواجهة
استيمن يبادر
فتجدهار أول
2019القطري
العالمي أو
المستوى
واآلخر ،سواء
أكونمايدا ً
األول ،للتخلص
النوازلالدفاع
ساحات خط
واملمرضني يف
املمرضات
أرصرت عىل
دولتي
لنجدةمتر فيه
يهب الذي
وأولرا ًمنللوضع
ونظ
المكروب ،أنودائماً
والكوارث،
يوجدون في
زماليئ من
معمق ّدمة
بيدفي
تكون
وإغاثة
المنكوب
أولويايت وطني،
غالؤه من
الحياةطفل
وعندي
وتواسياملستجد،
فريوساحكورونا
فمنأجل أن
بالدي،ومن
وتعزيزغالءجودتها،
رضيع،نوعيتها
وتحسين
متواصلة،بناء
ساعةفي سبيل
نعملبال12حساب
نحنوتبذل
المنكوبين
من ّمد الجر
تض
أرسيت».والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
أجيالثمالحاضر
تحظى
مجتمعي،
وسمعة.
التي ّر إلطر
اتأو تح
مصالح
مثلبحث
لر ّد أو
لسان إحدى بطالت وأبطال هذا الوطن الطيب ،بقيادته وأهله ،وجدت طريقها إىل
وردتاء عىل
هذهعنالعبار
البيضاء
فيه،رات
التفريطاإلما
يجب ّدت دولة
العالم ،م
الكنزتجتاح
وكأنهالتي
المستجد
وجهودهكورونا
لإلنسان فيروس
ظهور وتفشي
وطنه وأهله
أياديهاأعطى
ديدنها ،كلام
وكأنوكماهذاهواإلنسان
الذي ال
وعطائه
أزمة تنظر
قلبفيقيادة
الذي ال
االتحاد
التقديررا ً إلى
سيجدودعت فو
وتعبه،أجمع،
جهدهالعالم
من دول
إلى
يقتصرا ً ،من شأن
بعينها أووالالً وأخري
دولة اإلعالء
يهددسبيل
جهد يف
الخفياً أي
العدوخر يوم
هذا مل ت ّد
لمواجهة التي
والتعاونمن قيادته
والتشجيع
واملحبة
ومغاربها ،وهو
وينعماألرض
بخري،مشارق
الحياة في
كل
ويهدد ّ
ويعيشدون
على شعب
املواطنني واملقيمني
أهله من
مقوماتالوطن
حتى يكون
األرواحرصار،
ويزهقبهمة وإ
تمييزليعمل
يضرباإلمابالرات،
آخر،اببلدولة
عىل تر
خطرهعاش
من
والوقوف صفاً
الوباء،اف كاف
وتكاتف األطر
اإلنساني
الذين المصير
الجنود وحدة
على أساس
الثمن؛يقوم
إنسانيكانمختلف
يستدعي رد
واحدا ًمن يشتبه
املصابني أو
ألجلّة حامية
معركتهم مع
يخوضون
فهؤالء
فعل مهام
والصحة،
مابالسالمة
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
الحفاظ عىل أرواح ساكني الدولة ،ويحاربون العدو األول
يف إصابتهم به ،بجهود ال نظري لها ،ساعني عرب مهامهم اإلنسانية إىل
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
للبرشية ،فريوس كورونا ،ويد الله وقيادتنا الحكيمة فوق أيديهم ،تثمن جهودهم ومتنحهم القوة والطاقة اإليجابية ليواصلوا
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
عملهم حتى تخرج الدولة وأهلها من أزمة كورونا أكرث قوة وصالبة ومتيزا ً كام هي دامئاً.
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
احتهم ووقتهم
سبيلاليوم
يضحون
الصحية،
املجاالت
العاملني
مهمةوكل
ومسعفني
وأخذتأطباء
األبيض ،من
اإلمار
المساعداتدولة
جيش
شرقاً
دعمبرالدول
أمكن في
كل ما
جليلةيفلتقديم
عالمية
وممرضني عاتقها
اإلمارات على
ات وغرباً،
الطبية
مكافأة ،هم ينتظرون
وص ّحأنة ينتظر أي
الشعوبدون
الوباء ،من
والتخفيفاتمنمن رش
كورونادولة اإلمار
مجتمع
يحموا
والشعوبمع
وحياتهم
المجتمعات.
تهديدههذالحياة
انتشار
ليك من
وعائالتهم،للحد
أرسهمبقاع األرض
في شتى
االجتامعي ،تاركني
وااللتز
صاحبالبقاء
الدولة ،يف
بالدهموجهت
والصحة التي
السالمة
انكفأاألفراد
وعندمايلتزم
فقط أن
بالتباعدنهيان ولي
بنامزايد آل
البيوتمحمد
السمويفالشيخ
الداخلية،بهابادر
على شؤون
بتعليامتالدول
قادة وزعماء
أغىل الرثوات،
للفيروسعىل
للتصدي الحفاظ
إنساني يف سبيل
واإلمكانات
الله،التإلىتق ّدم
حفظهوما ز
المسلحةّ ،دمت
الحكيمة التي ق
الباقي إىل
انطالقاً
املوارددولي
كلحراك
إطالق
الدولة للقوات
قيادة األعلى
وإىلالقائد
أبوظبياللهنائب
عهد
والرصد والحجر
التقص
بكفاءةتقوم عىل
لمواجهتهاتيجية
الوحيدخالل اسرت
آمنة ،من
صحية
وفرت
تعيش يف
رؤية الروح
منوهي
أال
باقتدار ،وهو
السبيل
بيئة هو
هذالهاالخطر
دولةأمام
العالم
التيأن اتحاد
اإلنسانيةعلى
حصيفة تقوم
وهزيمته ّ
 ،»19لتؤكّد
الطبية«كوفيد
املستلزمات فرضه
منالصعب الذي
الواقع
الخروجرتمن
وتوفريدليل
املخالطني،رأوا فيه
العالم الذين
تقدير وتجاوب
حراك
دولة اإلمكانات
وتسخري كل
األساسية،
اتيجي
مخزون اس
زعماء من
واملشتبه فيهم
الفعالةلقيللمرىض
ملكافحة مجددا ً
واالقتصادية.والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
الخير والسعادة
ينير دروب
وتداعياتهسيظل
الفريوسأنها مشعل
اإلمارات
واالجتامعية
الصحية
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

اإلمارات ..مزيد من الحوافز لتعزيز االستثمار األجنبي
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

املتتبع للسياسات واإلجراءات التي اتخذتها دولة اإلمارات العربية املتحدة لتعزيز اقتصادها الوطني ،يلحظ مدى الكفاءة
واملرونة والنوعية التي تتسم بها ،ويدرك االهتامم الكبري الذي توليه يف هذه املرحلة التي يعيشها العامل مع انتشار وباء كورونا
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
الذي كان وستكون له آثار ليست بالهينة عىل االقتصادات الوطنية واالقتصاد العاملي بشكل عام.
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
لتؤزكّداتأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
عرق أو
معتقد أو
إلىارةلغة أو
من
لون،امتيا
وخمسة
حوافز
دينعنأو سبعة
االقتصاد
النظر وز
مؤخرا ًدونكشفت
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
الهيمنة،
مشرية يف
والوحدةاملبارش،
بالتكاملاألجنبي
وإنمااالستثامر
رشكات
ونزعاتعليها
باألنانية تحصل
إضافية
البشري كلّه.
اإللكرتوين إىل أن هذه الحوافز واالمتيازات ترسي عىل جميع
موقعها
ويرخص لها
تؤسس
يكوناالتي
األجنبي لماملبارش
االستثامر
الظرفيفالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
اللحظة أو
ولي َدي
وهذا النهج
مرشوعاتالرؤية
هذه
املناطق
المعطاء،التيومنتؤسس يف
املرشوعات
واالجتماعيةترسي
السياسيةمن دون أن
الدولة،
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ الر
لهذهعىلالدولة
اسخة التي قامت عليها ّ
الشيخ زعدم
الحوافز :ضامن
المؤسس الدولة.
وغري املالية يف
نزع سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
ايد بن
وتتضمنبإذن الله،
المغفور له،
املاليةالقائد
الحرةعهد
منذ
الحجز
عدم
وضامن
عادل،
تعويض
مقابل
العامة
للمنفعة
إال
امللكية
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
عىل أموال املرشوع أو مصادرتها إال بحكم قضايئ ،والتعامل مع رشكات
والرغبة في
للقريب
الخير وتقديم
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء
لتعزيز االستقرار
والبعيدإجراءات
مجموعة
المساعدةباتخاذ
االتحادية واملحلية
متلكوبذلالدولة
االستثامر األجنبي املرخصة معاملة الرشكات الوطنية ،ونسبة
مصلحتهم.
ويحقق
ينفعاءالناس
عرف ومن
التعاون مع
االقتصادي؛ فمثالً أطلقت حكومة أبوظبي  16مبادرة لتخفيف األعباء
التحويالت املالية
فيماوإجر
يعرفرات،
االنتفاعلم بالعقا
من حق
وضامن
،%100
قروض الرشكات.
لجنة ملراجعة
وأعلنتالتيتشكيل
الرشكات،
وضعالحين
البشرية بين
تبتلى بها
والشدائد
واملاليةأوقاتعىلالمحن
أكثر في
ّى
ل
يتج
أنه
اإلنساني
ات
ر
اإلما
دولة
نهج
ز
ي
يم
خارجوما ّ
الدولة ،وضامن رسية املعلومات الفنية واالقتصادية
بقيمة  1.5مليار
لمواجهة ديب
المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادرأما حكومة
اقتصاديةجمعاء،
حوافزاإلنسانية
حزمة عن
أطلقتاألضرار
فقد ودفع
األخطار
واآلخر،راتسواء على
االستثامرية.
واملباد
أخرى لتخفيف
ات
ر
ومباد
األعامل،
وقطاع
الرشكات
لدعم
درهم،
تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
إدخال ودائم
المكروب،
يهباتلنجدة
رشيكاً أوما عدد
وإغاثة عىل
المنكوب تشتمل
اإلضافية فإنها
وأولأمامناالمتياز
العبء املايل
حسابعقد
جديد،بالوتعديل
امللكية إىل
الرشكاء،راحونقل
األعامل .وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
عىل نوعيتها
وتحسين
التأسيسبناء الحياة
في سبيل
مستثمروتبذل
المنكوبين
وتواسي
من ّمد الج
تض
ودأبت دولة اإلمارات ،ومنذ أن انتهجت خطاً اسرتاتيجياً يقوم عىل
واالندماج أو
تستحقهللرشكة،
الشكلبماالقانوين
الحاضروتغيري
األسايس،
النظام
مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
إنسانيتها من
والمستقبل
أجيال
أوتحظى
االستحواذ أو التصفية ،وتؤكد الوزارة أن خطوات الحصول عىل رخصة تنويع اقتصادها ،عىل إقرار حزم محفزات اقتصادية ،عىل املستويني
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
مدرجة يف القامئة اإليجابية لـ  122نشاطاً املحيل واالتحادي ،تستقطب املزيد من الفرص االستثامرية ،وخاصة
أجنبي مبارش
بتملكالبيضاء
يسمحأياديها
استثامرديدنها،
قانونوكما هو
اعتمدترات
الدولةدولة اإلما
وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم،أن م ّدت
استثامرظهور
رشكةفي أزمة
املستثمر األجنبي
اقتصادياً ،تتضمن عددا ً من اإلجراءات؛ كتحديد طبيعة النشاط يف
يقتصر
وال
بعينها
دولة
يهدد
ال
الذي
الخفي
العدو
هذا
لمواجهة
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد
والتعاون الجهات لرشكته بنسبة  ،%100ما يزيد من شفافية أداء األعامل ،وميكّن املالك
القامئة اإليجابية والشكل القانوين ،والحصول عىل موافقة
ومغاربها،
مشارق
الحياة في
االقتصاد.ويزهق األرواح ويهددمن ّ
يضربارةبال تمييز
خطره على شعب دون آخر ،بل
وهواملواطن إىل
املستثمر
األرضويدفع
التجاري،
مرشوعه
مقوماترات يف
كلاتخاذ القرا
املنظمة للنشاط ،وقيد الرخصة لدى وز
واحدا ً
والوقوفرا ًصفاً
األطراف كا
القامئةوحدة
بتطبيقأساس
يقوم على
مختلف
اعتامدرد فعل
يستدعي
إنشائها والحد
لسهولة
مامرسةفّةاألعامل ،نظ
وتكاتفالً يف
اإلنسانيرشيكاً فاع
المصيرأن يصبح
اإليجابية
العمل
إنسانياء ،بدء
مجلس الوزر
ما إن
ذلكالتيكلهتضمن
واللقاحات
تكاليفهاإيجاد
البشري ،ث ّم
بين أبناء
تفشيه
ووقف
القاتل
المرض
مخاطر هذا
األوىل من
للح ّد
القضاءآفاق النمو
إيجابياً عىل
األدويةلينعكس
التشغيلية،
الجنس من
 %100وفقاً
بنسبة
األجنبي
للتملك
املتاحة
االقتصادية
لألنشطة
االستثامر يف الدولة الوطني.
ملناخوقت.
في أي
ظهوره
اإلنسان
لقانونووقاية
عليه
نوعية
مخاطرنقلة
مناملبارش،
األجنبي
االستثامر
واالستثامرات ،فإن
إلىاألعامل
تأسيس
وسهولة
مرونة
وباإلضافة إىل
القناعة والتزاماً
إىل انطالقاً
احتواء المرض
الساعية
الدولية
الجهود
املهندساإلمارات إلى دعم
سارعت دولة
حيثراسخ
بنهجها ال
مستوى من
أوضح معايل
والتنافسية،
هذهمن الزخم
جديد
أطنانلتبوؤ مكانة
فتدفقتأهلتها
المرض،ايا التي
انتشار من املز
عانتمجموعة
الدولاتالتيمتتلك
دولة اإلمار
نشاطاً
تحرير 122
الصحيةاملايض ،أن
آثاره يف مارس
االقتصاد،
املنصوري
سلطان
إلى جانب
والوقوف
واالقتصادية،
وزير من
والتخفيف
وتداعياته
واجتامعي ،وتحتل
واقتصادي
سيايس
وفرعياً
رئيسياً
اقتصادياً
عاتقها أمام
والخدمات
قطاعات الزر
دعم الدول
في سبيل
باستقمارارأمكن
تتسم كل
حيثلتقديم
مرموقة،جليلة
مهمة عالمية
والصناعةعلى
اعةاإلمارات
وأخذت
شرقاًيف وغرباً،
الطبية
المساعدات
املستثمرين األجانب بهذه النسبة من التملك ،سيعطي قيمة مضافة مراكز عاملية متقدمة يف تطور بنيتها الترشيعية واملؤسسية والتحتية،
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
للسياسة التي تتبعها الدولة يف التنويع االقتصادي ،واستقطاب املزيد وهو ما جعلها تنال تفاؤل أصحاب الرثوات العالية ورجال األعامل
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
من الرشكات العاملية الناجحة لها ،ويرفع مساهمة القطاعات غري بشأن حالة االقتصاد الوطني ،وتتحول إىل الدولة األفضل إقليمياً،
األعامل انطالقاً
تأسيسللفيروس
للتصدي
إنساني
وواحدة ح
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق
التجارية الجديدة،
عاملياً يف
دوليالدول
منراكأفضل
النفطية يف الناتج املحيل اإلجاميل.
وهو
باقتدار،
وهزيمته
بكفاءة
لمواجهته
الوحيد
السبيل
هو
الخطر
هذا
أمام
العالم
اتحاد
اتيجيةعلى
حصيفةرت تقوم
دولةأناإلمارات يف أزمة كورونا عىل مجموعة نتيجة امتالكها شبكة خدمات لوجستية متطورة ،واعتامدها إجراءات
رؤيةقامت اس
من لقد
لتؤكّد دولة
«كوفيد ،»19
الذي فرضه
الصعب
لبدءالواقع
الخروج من
االقتصاديةدليل
الذين رأوا فيه
مناك لقي
حر
والسهولة ،بحسب
بالرسعة
الجديدة تتسم
التجارية
األعامل
بأنشطتها
العالمالحياة
زعماء تعطل
وتجاوبإىل عدم
تقدير تهدف
العنارص التي
التقارير جمعاء.
األفضلمنللبشرية
والسعادة
دروب
التيينير
سيظل
مجدد
كافة؛رات
اإلما
الدولية.
والحياةالعديد
حكومات
الخيرقامت
للبنوك،
قدمتها
مشعلراهم
أنهارات الد
عنا ًمليا
ففضالً
7249
والعشرون- -العدد
السادسةوالعشـرون
السنةالسادسة
إبريل  - 2020السنة
7256
العدد
 16إبريل
الخميس25
السبت
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

المساواة في الوصول للقاحات كورونا المستقبلية ..اختبار لألخالق والقيم العالمية
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

عىل الرغم من أن مرض فريوس كورونا املستجد «كوفيد »19-بات يرضب يف كل مكان من العامل وال يف ّرق بني دولة وأخرى
وال يستثني مجتمعاً دون آخر ،إال أن خطره وبرغم شموليته يهدد بشكل أكرب وأكرث عمقاً وتأثرياً الدول النامية والفقرية التي
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
ستعاين بال شك آثاره وتداعياته الوخيمة.
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
مجاالت أوالحياة
ستطال كافة
كورونا يف
حالأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،يفلتؤكّد
معتقد أو عرق
الدولدين أو
هذهلغة أو
النظر إلى
آثار دون
من
واالتحادوارتفاع
والوحدةالصحي
بالتكامليف املجال
كان ذلك
ونزعات لها،
باألنانيةاجتياحه
توسع
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
سواءوإنما
الهيمنة،
املصابني والوفيات ،أو يف املجال االقتصادي والخسائر التي
أعداد
البشري كلّه.
ستنجم عن تعطل مظاهر الحياة وتوقف وسائل اإلنتاج.
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
والسبب يف ارتفاع نسبة خطورة هذا الوباء عىل هذه الدول
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
عليها
قامت
التي
اسخة
المبادئ الر
لهذه الدولة
واالجتماعية
السياسية
ّ
اإلمكانات
ومنحيث
المعطاء ،من
مواجهته ،سواء
اتها عىل
محدودية قدر
هو
الرعاية سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
لتقديم زايد بن
الله ،الشيخ
بإذن
له،
المغفور
المؤسس
القائد
عهد
منذ
الصحية والتجهيزات الطبية املتقدمة الالزمة
تحظى الدول
قصوى يف
وذات
باتتالله،الحاجة مل
الدولة،فقد
التغييرأن في
أولوية تقبل
أساسية ال
فالتعاون ّحةقيمة
حفظه
أنايد آل
ميكنبن ز
الشيخالتيخليفة
واألدويةالسمو
الرشيدة لصاحب
رئيس من
نهيان الحد
تساهم يف
والعقاقري
للمرىض
ً
لجهودفيالقضاء عىل
ا
سند
يجعلها
الذي
الالزم
بالدعم
النامية
الكوادروبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة
وكذلكالعطاء
النخوة وحب
فطر على
وتدعماتي
اإلنسان اإلمار
التعايف منه،
الذي عىل
قدرتهم
شخصية عليهم
أعراضه
الفريوس وليس عبئاً عليها ،ودعامة لجدار التصدي له وليس ثغرة
الظروف
الناسهذه
ينفع مثل
للعمل يف
والتمريضية
الطبية
مصلحتهم.
ويحقق
واملؤهلة فيما
املدربة لم يعرف
عرف ومن
التعاون مع من
الحينار الجمعية
باالستجابة لقر
يتحقق
ما
وهو
منها،
ينفذ
أن
ميكن
يتجلّىوفرص
احتامالت
تضمنات تقليل
نهج التي
الحامية
انتقالأوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين
أكثر في
اإلنساني أنه
دولة اإلمار
ووسائليم ّيز
وما
العدوى إليهم ،أو من حيث مستويات األمن الغذايئ ومدى توافر العامة لألمم املتحدة الذي صدر مساء يوم اإلثنني  20إبريل
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
األغذية الصحية التي تعزز املناعة وقدرة الجسم عىل التغلب الجاري بإجامع أعضائها الـ ،193الذي يطالب بإتاحة «الوصول
والكوارث،
«اللقاحات في ساحات
العادل»مةإىلمن يوجدون
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّد
ويؤكد «الدور
النوازلكورونا،
املستقبلية» ضد
عىل الفريوس والتي تفتقر إليها رشيحة واسعة من السكان ،أو
مكافحته.أن
جهودومن أجل
جودتها،
نوعيتها وتعزيز
القياديوتحسين
سبيلالتيبناء الحياة
حساب في
وتبذل بال
المنكوبين
الجراح
تض
العاملية» يف
ملنظمة الصحة
املنزلية
واالستعامالت
للرشب
وتواسيالنظيفة
توافر املياه
من ّمدحيث
العلميانتظار
ومن دون
«تعزيزللحياة،
الصالحة
الكريم
للمرض.من مقومات العيش
إنسانيتها
تستحقه
والمستقبل
رضورةالحاضر
تحظى أجيال
الدويل وتكثيف
التعاون
والبيئة إىل
الذي يدعو
القرار
التصدي
منبماركائز
وركيزة أساسية
تشكل
اء
ر
إلط
ر
تح
أو
مصالح
عن
بحث
لر ّد أو
وسمعة.وتجعل من الدول التنسيق بني دول العامل ومنظامته ملكافحة كوفيد ،»19-مبا يف
عوامل أخرى تضاف إىل ّهذه العوامل
عاتق الجميع
أياديها عىل
املسؤولية
الخاص،هويضع
القطاع
البيضاء
ديدنها،
ات وكما
منظامتاإلمار
ذلك ّدت دولة
الذيالعالم ،م
تجتاح
المستجد التي
في أزمة
فيروس عاملياً
«كوفيد»19-
كوروناأمام
وتفشياألضعف
ظهورالحلقة
والفقرية
النامية
الحصول عىل لقاح
من
أجمع
العامل
دول
بتمكني
املطالبة
خالل
من
والتعاون اللتقاط
االتحاد للبرشية
مينح فرصة
العالم أنحاء
دوليجوب
الإلىيزال
لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
املعمورة فووالرا ً إلى
أجمع ،ودعت
املصنعة لألدوية
األرض الرشكات
مسؤولية
الفتاكفيويؤكّد
كلهذا
تمييزجامحه
ومحاوالتها باللكبح
دونمعه
شعباعها
األنفاسعلىيف رص
ومغاربها ،وهو
مشارق
الوباءالحياة
مقومات
وإضعافويهددضد ّ
ويزهق األرواح
آخر ،بل يضرب
خطره
قوته والقضاء عليه ،عىل رأسها النقص يف املعلومات وعدم توافر ومختربات األبحاث عن توفري ما تستطيع التوصل إليه ليكون يف
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
املراكز العلمية والبحثية ذات الكفاءة التي ميكن أن تساند جهود متناول الجميع ،وعىل مسؤولية الدول واملنظامت الدولية املعنية
تتيحالتي
واللقاحات
توفرياألدوية
ضامنإيجاد
البشري ،ث ّم
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء
القضاء والشفاف
تضمن العادل
«الوصول
املوارد التي
الجنس عن
الدولة يف مواجهة املرض ،وتدين مستوى الدخل الفردي واألرسي
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
اجتامعية وحاالت واملنصف والكفء والفعال يف الوقت املناسب إىل الوسائل
الذي يهدد يف حال تراجعه أكرث باضطرابات
القناعةرصوالتاعزاماً
واللقاحاتالمرض
واألدويةإلى احتواء
الدولية الساعية
الوقائيةدعم
األساسية،اإلمارات إلى
سارعت دولة
اسخ
توفري الر
عىلبنهجها
انطالقاً من
املستقبلية ضد
الجهوداملخربية
والتجارب
االحتياجات
هذهإطار ال
وفوىض يف
انفالت
فتدفقت
عانت انتشار
كوفيد »19-التي
إلى جانب الدول
الدولة آثاره
والتخفيف من
وتداعياته
أطنانالنامية.
البلدان
المرض،والسيام
املحتاجني إليه،
ولجميع
والوقوفامج
واالقتصادية،إطالق بر
الصحية قدرتها عىل
ذاتها وعدم
ومحدودية موارد
الدول فهو ينذر
سبيليفدعمامليزان،
وأخالقياته
جليلةيضع
مهمة عالميةكورونا
الطبية شرقاً
العاملأمكن في
لتقديمقيمكل ما
اإلمارات
عىلوأخذت
وغرباً،
المساعدات
عاتقهاالوعي
بجانبعلىنقص
الصمود،
ومساعدته
االقتصاد
لدعم
المجتمعات.خصوصاً ذات الكثافة
البلدان الفقرية
تفشيه يف
تهديدهجمة
والتخفيف منمبخاطر
وص ّحة
لحياةحالالشعوب
كورونا
املرض من
األرض للحد
والشعوب في
كافة الوسائل
انتشاراتخاذ
وأهمية
بقاعخطورة
شتىتجاه
واملجتمعي
العام
بيولوجية تتعلق
ألسباب
تعود
به
فالعدوى
املرتفعة،
السكانية
بالدهم االختالط
شؤونوتجنب
االجتامعي
وزعماءالتباعد
قادةوأقلها
انكفأازية
وعندماواالحرت
الوقائية
الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
الدول على
إىل حد بعيد
يعتمد
للتصديوتوسعه
إنسانيانتشاره
دولي إال أن
الكيميائية،
املعيشية
واألمناط
بالعادات
انطالقاً
للفيروس
برتكيبته حراك
التي إلى إطالق
واالجتامعية الله،
المسلحة ،حفظه
للقوات
والتقاليداألعلى
نائب القائد
مقروناًأبوظبي
عهد
عىل ضعف اإلمكانيات الالزمة للتعاطي معه خصوصاً يف الدول
عنها.
التخيل
الدول
تلك
يف
املجتمعات
من
كثري
عىل
يصعب
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
إزاء هذا كلّه وأسباب أخرى متعددة غريه ،ويف ظل رضورات التي ال تتمتع ببنية تحتية صحية متينة قد تجعل هذا التوسع
كارثة دولة
إىل لتؤكّد
وتقود،»19
«كوفيد
الصعب الذي
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من
مضاعفاً
إنسانية تدمي
فرضهعليه
السيطرة
الواقعوتص ّعب
التكاتف بني دول العامل كلها كبريها وصغريها وغنيها وفقريها
وقويهاات مجددا ً
للبشرية جمعاء.
األفضل
والحياة
والسعادة
دروب الخير
وتوحدهاسيظل
وضعيفها،أنها مشعل
اإلمار
والخفي ،الضمري العاملي.
املجهول
ينير للعدو
للتص ّدي
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

حوار الصم يؤدي إلى تصعيد التوترات األمريكية-اإليرانية
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

يتناول جيمس إم .دوريس–زميل أول بكلية إس .راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ التكنولوجية ،يف مقاله التحلييل
املنشور عىل موقع «يوراسيا ريفيو» التوتر املتصاعد بني الواليات املتحدة وإيران ويرى أنهام يف ظل التطورات األخرية يف
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
طريقهام إىل الصدام.
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
كلكّدمنأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
تسري لتؤ
الصخر ،لون،
حفرتأويفعرق أو
تبدو أوإنهامعتقد
متبادلة دين
إلى لغة أو
دونمنالنظر
من
انطالقاً
تصورات
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
والوحدةإىلواالتحاد
التصادم ،وهو
بالتكامل يقودهام
وإنماان يف طريق
الهيمنة ،وإير
ونزعاتاألمريكية
باألنانية املتحدة
الواليات
البشري كل
يكونّه .له تداعيات وخيمة عىل دول الخليج العربية والعراق؛
ما قد
اتيجيات
سياسات واسرت
يزيد الطني
قامئةالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
الظرف
اللحظة أو
منهام ولي َدي
كل يكونا
انتهاج لم
هو النهج
الرؤيةبلةوهذا
وما هذه
اآلخر.
تقييم خاطئ
عىل
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
للطرفلهذه
واالجتماعية
السياسية
الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
الشيخحوازرا ًايدعنيف
األمريكيةالله،وإيران
الواليات
القائدكل من
عهدبدأت
منذلقد
بناً سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
املتحدةله ،بإذن
المغفور
المؤسس
رئيسحوار
نهيان وهو
املاضية،
عىل مدار
لصاحبالصم
حوار بني
لكنه
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
األربعة آل
العقود بن زايد
الشيخ خليفة
السمو
الرشيدة
دفع الطرفني فيام يبدو إىل حافة الحرب يف يناير بعد هجامت متبادلة
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
بينهام كان لها تداعيات خطرية عىل دول الخليج العربية ،ووصلت ظهور توصيات سياسية قامئة عىل تحليالت خاطئة.
مصلحتهم.
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق
هذه الهجامت املتبادلة إىل ذروتها مبقتل اللواء اإليراين قاسم سليامين
إن مقتل اللواء سليامين حقق جميع األهداف املرجوة منه إال
تلعبالحين
البشرية بين
تبتلى بها
سوفّى أكثر
أنه يتجل
األمريكية أنه
ات اإلنساني
الواليات اإلمار
ظنتّيزبهنهج دولة
الذيوما يم
يكون ر
املتحدة
بالنار ،ألن هذه
يحذرها بأنها
التيإيران
والشدائد إىل
المحنيرسل رسالة
فيادعاًأوقاتإنه مل
اإلنسانية
اتيجيةاألضر
ودفع
األخطار
لمواجهة
بني أول من
فتجدها
العالمي أو
المستوى
واآلخر ،سواء
القطرياملايض
نظرنا إىل
كذلك ،وإذا ما
علىيكن
ولكنه مل
إليران؛
جمعاء،الضغط عىل
فشلها يف
عن – بعد
اإلياررانية
االسرت
فاتها أن
البلدين،يبادرالعملية
يوجدونر في
تكون فيإدارةمق ّدمة
ودائماً ما
المكروب،
المنكوب
وجدنامن
وأول
أخرى يف
يلوح مرة
وإغاثةالسيطرة
بينهام عن
لنجدةاألمور
يهب خروج
أن خطر
والكوارث،يف  2018من
النوازل انسحابها
ساحاتالنظر يف
امب بإعادة
الرئيسمناألمرييك ت
ومن أجل أن
جودتها،
األفق.د الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة
تض ّم
بالنار.
وتعزيز اللعب
نوعيتهاأصالً عىل
وتحسين– تقوم
االتفاق النووي
املتعاقبةمنمبا فيهم
األمريكية واإلير
الحكومات
أجرمت
انتظار – أن هذه
دون محقة
ومنأم غري
محقة
الصالحةأكانت
والبيئة– سواء
الكريم إيران
ورمبا ترى
للحياة،
مقومات العيش
تستحقهانيةإنسانيتها
والمستقبل بما
الحاضر
ولقدأجيال
تحظى
ونظريهراءاإليراين
عن باراك
األمرييك
وسمعة.حسن روحاين اللذان االسرتاتيجية وإن مل تكن قد حققت هدفها الرئييس إال إنها حققت
أوباماتح ّر إلط
مصالح أو
الرئيسبحث
لر ّد أو
كورونا2015
فيروساتفاقية
وتفشيبتوقيع
ظهورالتاريخ
أزمةمجرى
حاوالفيتغيري
النتائج.
دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
بعضدت
التيتجتاح
الدوليةالتي
المستجد
حجمتالعالم ،م ّ
من الطموحات اإليرانية النووية .غري أن هذه االتفاقية فشلت يف
األمريكية عىل
املتحدة
الواليات
ويبدو أن إي
يقتصر
بعينها وال
إجباردولة
ترىالأنيهدد
الخفيرانالذي
لمواجهة هذا العدو
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون
مراجعة حالة انعدام الثقة املتأصلة بني البلدين ،مبا يف ذلك التصورات سحب قواتها من العراق هدف ليس بعيد املنال ،وسوف تفرس
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
األمريكية بأن إيران تسعى إىل زعزعة استقرار الرشق األوسط وغرس تركيز القوات األمريكية يف األونة األخرية يف عدد صغري من القواعد
سحبواحدا ً
طريق صفاً
والوقوف
األطرإنهاف كاف
الحكومات وحدة
بأن على أساس
مختلفانيقوم
اإلقليمية،إنساني
الفرقة رد فعل
مابذوريستدعي
األمريكية
وقناعة إير
القوات .وقالت
خطوةّةعىل
وتكاتفعىل
اإلنساني العراقية
المصيرالعسكرية
تضمن القضاء
إيجاد األدوية
بين أبناء الجنس البشري،
تغيريووقف
المرضإىلالقاتل
مخاطر
للح ّد من
تفشيهران.
النظام يف طه
هذايسعيان
املنطقة
وحلفاءها يف
األمريكية كان أمرا ً
التيالقوات
واللقاحات نرش
األمريكية إن إعادة
الوالياتث ّماملتحدة
ظهوره في
عليهويفووقاية
أصبحتأيجائحة
مخاطرالزمن،
اإلنسانمنمنإشارات
إشارة أخرى
وقت.فريوس كورونا مخططاً له من قبل تأكيد الرئيس األمرييك دونالد ترامب أن إيران
والتانزاماً
القواتالمرض
عىلاحتواء
خاطف»إلى
«هجوم الساعية
لشن الدولية
الجهود
بصددإلى دعم
دولةهذااإلمارات
سارعت
بنهجها الر
انطالقاً من
طرف يف
اسخكل
وينطلق
وأمريكا،
القناعةإير
هذهالنزاع بني
ميادين
ميداناً من
األمريكية.
التخطيط
والوقوففرصة
رغبة لخلق
من منطلق
آثارهوليس
والتخفيفتجاهمناآلخر
وتداعياته تصورات
النزاع من
بداية من شن
التدريجي
التصعيد
املايض إىل
التيان يف
وعمدت إير
أطنان
فتدفقت
المرض،
العامانتشار
عانت
إلى جانب الدول
واالقتصادية،
الصحية
الطبيةبني
المساعداتالجمود
لكرس حالة
التحتية الوطنية
أمريكية يف
جليلة أهداف
هجامت عىل
البنىالدول
وبعضدعم
أمكنالعرفياق سبيل
لتقديم كل ما
البلدين.اً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية
شرقاً وغرب
املتحدة األمريكية
للحدرفض
األرضمن
بقاعات كل
شتىالتصور
والشعوبعززفيهذه
وقد
المجتمعات.العربية السعودية يف
املتحدة واململكة
تهديده اإلمار
والتخفيف مناملهمة يف
العربيةوص ّحة
لحياةاتالشعوب
الواليات كورونا
من انتشار
سري اململكة
شؤونوعدم
علىإيران،
الدولعىل
املفروضة
القاسية
تخفيف
املنطقة
السموراج
منها الستد
محاولة
الحرب.نهيان ولي
حافةايد آل
إىل بن ز
محمد
الشيخ
صاحب
الداخلية ،بادر
بالدهم
وزعماء
العقوباتقادة
وعندما انكفأ
العربية السعودية عىل خطى دولة اإلمارات العربية املتحدة بإرسال
وحيث إن القادة اإليرانيني مقتنعون بأن الواليات املتحدة
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
اإلمدادات الطبية إىل إيران ،وكذلك محاولة إيران استغالل الجائحة األمريكية وإيران ال تريدان الدخول يف هذه الحرب ،فهم يأملون أن
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
والضغط عىل واشنطن وتأمني معونة مالية من صندوق النقد الدويل .هذا التوتر املتصاعد سوف يفتح باب العودة إىل طاولة املفاوضات.
«كوفيد  ،»19لتؤ
الصعبالحدالذيمنفرضه
الواقع
الخروج من
هذهرأوا
العالم أنالذين
وتجاوب
اكادلقي
حر
دليلالخاطئة
فيهرات
التصو
زعماءالبلدين
الفرقة بني
تقديرهذه
من حدة
وما ز
األمريكية-اإليكرّدانيةدولةضئيالً يف ظل
التوترات
األمل يف
ويظل
سياسيةجمعاء.
األفضلادةللبشرية
دروبيف الخير
سيظل ينير
اإلمار
حقيقية يف مراجعة تصورات كل طرف لآلخر.
والحياةغياب إر
والسعادة إىل
البلدين ،ما أدى
الخارجية
مشعلالسياسة
مجددا ًإىلأنهاواضعي
وجدتاتطريقها
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االفتتاحية
اقتصادية
شؤون

تقرير بريطاني :اإلمارات اعتمدت تدابير اقتصادية فاعلة
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

نجحت دولة اإلمارات يف اتخاذ تدابري ناجعة للتعامل مع ثم البنوك الحكومية العاملة يف الدولة ،والدوائر االقتصادية يف
التداعيات االقتصادية الناجمة عن تفيش «كورونا» يف مختلف اإلمارات السبع ،والدوائر الخدمية النوعية ،والجامرك ،وهيئات
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مشرفة في إعادة صياغة مفاهيم
أنحاء العامل ،مبجرد أن أدركت حكومتها التأثري السلبي لهذه املياه والكهرباء ،وهيئة ّتنظيم االتصاالت وغريها .وذكر التقرير
جميعاً سواسية،
الحكومةأنهم
على أساس
والتكافل
والتعاضد
التعاون
وحكومات اإلمارات
االتحادية،
وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس أن
البشر ،ما
العامليبينبحسب
االقتصاد
الجائحة يف
محفزوال
أعلنتوالصراع،
تستقيماً،بالنزاع
الربيطاين ،أو عرق أو لون ،لتؤكّد أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال
دين أو معتقد
موقعالنظر
ذكردون
من
ات وبرامج
السبع أيض
«آيإلىيسلغةإلأوجي»
حدةالجنس
وجود
التي تهدد
والكوارث
الهيمنة،أنوإنما
أمس.ونزعات
باألنانية
تأثري األزمة يف
لتخفيف
سخية
بالتكاملاتوالوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات دعم
دولة اإلمار
وأوضح املوقع
يوم
ّه.
ل
ك
البشري
االقتصاد الوطني ،حيث أطلقت حكومة
عند بدء تعاملها مع هذه التبعات وضعت
الشخصية
مكونات
والكياناتيكونا ولي
الرشكات النهج لم
الرؤية وهذا
حزمة محفزات
املايض،
أصيالن يفمنمارس
التجارية َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونانأبوظبي،
هذهعينيها
نصب
بعد جيل
وسارت16عليها
ورسختها
واالجتماعية لهذه
المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
أهمها تأسيس
بندا ً،جيالًومن
تتضمن
الدولةمواجهة
دعمهم يف
السياسية وجعلت من
واألفراد،
لتستمر في
بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه،
المغفور له،
االقتصاديةالمؤسس
األزمةعهد القائد
منذ
القيادةزانيته مليار
السوق،ظلوتبلغ مي
صندوق صانع
«كورونا»
الناتجة عن
التغيير في
درهم،أساسية
قصوى .الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة
لصاحب السمو
تحقيق التوازن
تقبلضامن
ويهدفال إىل
الرشيدة وأولوية
رضورة،
والرغبة
عىل للقريب
المساعدة
وتقديم
تدابريالعطاء
اتخذتوحب
على النخوة
الذي فطر
املوقع اإلماراتي
وأفاداإلنسان
شخصية
في ومنظومة
األسواق
والبعيد يف
مختلف السلع
والطلب
الخيرالعرض
عاجلةوبذلبني
اإلمارات
الربيطاين بأن
دعم الستهالك الكهرباء واملياه بـقيمة  5مليارات درهم.
املركزي،
املرصف
منها عىل
مصلحتهم.
ويحقق
املثالالناس
سبيلينفع
يعرف فيما
والتنوع ،لم
بالشمولعرف ومن
اتسمت مع من
التعاون
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
اإلماراتاإلنسانية جمعاء،
ودفع األضرار عن
األخطار
من يبادر
فتجدها أول
العالمي أو
واآلخر ،سواء على المستوى34.5
مة في
المبر
البناء
عقود
القطريدرهم
مليار
لمواجهة َ
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
شهد قطاع اإلنشاءات يف دولة اإلمارات إبرام عقود بناء ومقاوالت جديدة بقيمة  34.5مليار درهم خالل الربع األول من العام
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
 ،2020منها  3.27مليار درهم خالل مارس املايض ،وفق بيانات شبكة «يب إن يس نتورك» املتخصصة يف رصد املشاريع مبنطقة
كورونا،دون
للحياة ،ومن
العيش
إنسانيتها من
الحاضر
الرشقأجيال
تحظى
انتظار رشكات
وواصلت
الصالحة جائحة
والبيئةيف مواجهة
الكريمصمد
اإلمارات
مقوماتدولة
اإلنشاءات يف
تستحقهأن قطاع
بما نتورك»
والمستقبل يس
وأكدت «يب إن
األوسط.
التشييدتح ّر إلط
مصالح أو
بحث عن
لر ّد أو
وسمعة.اإلنشائية .وأظهرت البيانات التي نرشنها «االتحاد» أن قيمة العقود اإلنشائية امل َربمة
والبناءراءيف املواقع
عمليات
املقاوالت
عقودأياديها
ديدنها،
من وكما
%34رات
دولة اإلما
درهمالعالم،
مليارتجتاح
 11.74التي
المستجد
كورونا
يففي
البيضاءاملربمة يف
املقاوالت
إجاميلهوقيمة
لتشكلم ّدماتنسبته
بلغت
فيروسات)
وتفشي (العقار
ظهورالحرضية
أزمةاملباين
قطاع
ودعت فورا ً
يقتصر
دولة بعينها
الذيعىلال 5يهدد
لمواجهة
والتعاون
االتحاد
العامإلى
العقارات،
رئيسية،والوهي:
قطاعات
الخفياألول
العدوالربع
هذاخالل
اإلنشائية
العقود
وتوزعت
الحايل.
أجمع،األول من
العالمالربع
دول خالل
إلىالدولة
األرض
مشارق
الحياة في
كل
وحلت ّ
والنقل .ويهدد
ويزهق األرواح
يضرب بال
والغاز،آخر ،بل
النفط دون
ومشاريع شعب
خطره على
وهوات بعد
ومغاربها،العقار
الثانية بعد
املرتبة
والغاز يف
مقوماتالنفط
مرشوعات
تمييزواملرافق،
الصناعية،
واملنشآت
واحدا ً
والوقوف
العقود كافّة
إجاميلاألطراف
اإلنسانيمنوتكاتف
مستحوذة على
مختلف يقوم
إنساني
يستدعي رد
الفرتة من
الدولةصفاًخالل
املربمة يف
المصير %30.8
وحدة نسبتها
أساس بلغت
عىل حصة
درهم،
فعلمليار
10.75
ماأن بلغت
منتضمن
%25.9التي
واللقاحات
الجنسيفالبشري،
تفشيه
ووقف
القاتل
ينايرهذا
مخاطر
للح ّد
القضاء العقود
إجاميل قيمة
األدويةبلغت
إيجادبحصة
الرتتيبث ّمالثالث
أبناءاملرافق
وجاءبينقطاع
املايض.
مارس
المرضشهر
إىل نهاية
بدايةمنشهر
عليه
وقت.جديدة قيمتها نحو  8.95مليار درهم ،يليه قطاع النقل بحصة تناهز  %6.8من
فيامأيعقود
ظهوره إبر
مخاطر القطاع
اإلنسانبعدمنأن شهد
ووقايةالدولة
املربمة يف
والتزاماً
احتواءمنالمرض
نسبتهاإلى
بلغتالساعية
الدولية
الجهود
الصناعي،دعم
اإلمارات إلى
وحلدولة
سارعت
بنهجها الر
القناعة
العقودهذه
انطالقاً من
خامساً
إجاميل قيمة
%1.74
بحصة
القطاع
ملياراسخدرهم.
نحو 1.46
بلغت
وبقيمة
إجاميل
جديدة
الصحيةإبرام عقود
آثارهالقطاع
والتخفيف أنمنشهد
وتداعياتهاملربمة بعد
العقود
درهم.التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
مليونالدول
بقيمةإلى587جانب
والوقوف
واالقتصادية،
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
المجتمعات.
الشعوب وص ّحة
تهديده لحياة
والتخفيف من
للحد من
والشعوب في شتى بقاع األرض
انخفاض
عاصفًا على
أسبوعًا
كورونا ينهي
انتشارلكنه
يصعد
النفط
تخفيضاتنهيان
تتمكن زايد آل
محمد بن
وهو بادر
الداخلية،
بالدهم
الجمعة،الدول
أمس وزعماء
يوم قادة
النفطانكفأ
وعندما
وليالعاملية من
اإلنتاج
الشيخإذ مل
السموأسابيع،
صاحب يف 9
ثامن هبوط
أسبوعي،
شؤوناجع
علىعىل تر
لكنه ظل
ارتفع
ً
ا
انطالق
للفيروس
للتصدي
إنساني
دولي
اك
ر
ح
إطالق
إلى
الله،
حفظه
المسلحة،
للقوات
األعلى
القائد
نائب
أبوظبي
عهد
مواكبة االنهيار يف الطلب الناجم عن جائحة فريوس كورونا .وانتعشت العقود اآلجلة للخام يف وقت متأخر من الجلسة بعد أن أظهرت أرقام
وجرتالوحيد
حاد.السبيل
بشكلهو
الحفرالخطر
أمام هذا
على أن
حصيفة تقوم
من
وهو ،%0.5عند
باقتدار،يعادل
وهزيمتهارتفاع
بكفاءةلربنت عىل
لمواجهتهاآلجلة
تسوية العقود
العالمنشاط
اتحادقلصوا
املنتجني
األمريكية أن
رؤيةالحفر
منصات
لتؤكّد
«كوفيدا ً ،»19
عندفرضه
تسويتهالذي
الصعب
،%2.7الواقع
الخروج من
تكساس فيه
غربالذين رأوا
العالم
دوالرتقدير
21.44لقي
حراك
دولةالنفط ثالث
وسجل
للربميل.
 16.94دوالر
لتجري
دليلاألمرييك
الوسيط
زعماءخام
وتجاوبحني زاد
للربميل ،يف
مجددا ً
جمعاء.
للبشرية
األفضل
والسعادة
الخير
التوايلأنهامنمشعل
اإلمار
األمرييك عىل انخفاض بنحو .%7
الوسيط
تكساس
والحياةغرب
 ،%24وأغلق
خسارة
دروبعىل
ينيربرنت
سيظلأنهى
الهبوط؛ إذ
أسبوعاتعىل
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االفتتاحية
إصدارات المركز
من

وانعكاساتها العالمية
السـياسات
األمريكيةمواجهة كورونا
البيئية العالم في
توحد
اإلمارات ّ
دراسة في توجهات إدار َتي أوباما وترامب تجاه قضايا التغير المناخي

كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
استطاعت السـياسات البيئية يف العامل ،تحقيق تقدم
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
من إلىخالل
والتنمية أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
األمن لون ،لتؤكّد
سـياساتعرق أو
تطويرأو معتقد أو
لغة أو دين
ملموسالنظر
من دون
واالتحادالعامل،
والوحدةيف دول
الرأي العام
وتعزيز
املستدامة،
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
توجهاتبالتكامل
الهيمنة ،وإنما
ونزعات
باألنانية
قضايا البيئة يف بداية القرن الحادي والعشـرين.
نحو
البشري كلّه.
األمريكية بش َّد
السـياسات
الرؤيةمسألة
وقدهذهأثريت
الظرفة الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
البيئيةي اللحظة أو
يكونا ولي َد
وهذا النهج لم
المبادئ الرالتي
األعاصـريومناملدمرة
لهذه تزايد
واالجتماعيةبعد
السياسية ،2017
يف عام
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
الدولة المعطاء،
اسخة التي قامت عليها ّ
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
مثل :زايد
األمريكية؛ الشيخ
املتحدةله ،بإذن الله،
الواليات المغفور
القائد المؤسس
منذ عهد
هاريف
تعرضت لها
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
نهيان رئيس
التيبن زايد
األعاصـريخليفة
السمو الشيخ
الرشيدة لصاحب
املنطقة؛
أصابتآل تلك
وغريهام من
وإرما
قضاياوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
أخرى -العطاء
النخوة وحب
دائرةالذي فطر
اإلماراتي
على-مرة
االهتامم
اإلنسان إىل
شخصيةما أعاد
وهو
مصلحتهم.
ويحقق
الناس
ينفع
فيما
يعرف
لم
ومن
عرف
من
مع
التعاون
التغري املناخي ،وتوجهات السـياسات األمريكية يف هذا
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
الشأن ،وانعكاساتها عىل حياة املواطن األمرييك ،وكذلك
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
عىل العامل؛ باعتبار أن الواليات املتحدة األمريكية ،ت ُع ُّد
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
الدفيئة
والغازات
المنكوبيناري
لالحتباس الحر
سبيليفبناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
حساب في
وتبذل بال
مصدر وتواسي
أكربد الجراح
تض ّم
العامل ،بعد
الصـني.والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
أجيال الحاضر
تحظى
وسمعة .يف هذا الشأن،
سـياساتها
تعديلإلطراء
الصـنيأو تح ّر
بدأت مصالح
وقدبحث عن
لر ّد أو
االحرتار
من مصادر
ضـرورة
وإعادةأزمةالنظر
تجتاحيفالعالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
المستجد التي
الحدكورونا
فيروس
ظهوريفوتفشي
في
لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
سـياسات االتحاد
ودعت فورا ً إلى
إلى
والتعاونالتقليل
تسعى إىل
أجمع،اتباع
العالمخالل
دولمن
العامل؛
ومغاربها ،وهو
كل مقومات الحياة
الطاقةويهدد ّ
ويزهق األرواح
الوقودبل يضرب بال
دون آخر،
خطره على
عدوي
األرض علي
مشارقأحمد
تأليف:فيمحمد
األحفوري،تمييزومصادر
شعبعىل
االعتامد
من
صفاً واحدا ً
والوقوف
اف كافّة
المصير اإلنساني وتكاتف األطر
الطبيعي،وحدة
والغازعلى أساس
مختلف يقوم
ما يستدعي
والحد
إنسانيوالنفط
فعلالفحم
التقليدية؛ ردمثل:
2019
النشر:
سنة
ووقفاتتفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
االستخدامات المرض
من ّد من مخاطر هذا
للح
القاتلبالغاز
املتس ِّببة
الضارة بالبيئة ،البحوث البيئية؛ باعتبار أنها تسهم يف تحقيق التنمية
عىلوقت.
التوجه،في أي
مخاطر ظهوره
من
اإلنسان
ووقاية
عليه
ات
ر
االستثام
هذا
تعزز
قيود
ووضع
المرض وهو ما
األمريكيني؛
حياة
نوعية
ن
وتحس
املستدامة،
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود ِّالدولية الساعية إلى احتواء
األجنبية يف الصني .ولكن الواليات املتحدة األمريكية
أطناناألمريكية
التوجهات
مبكان ،در
يجعل
اسةفتدفقت
المرض،
األهمية انتشار
الدولمنالتي عانت
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب
امب-عاتقهاتغيري
بدأت  -يف ظل إدارة الرئيس دونالد تر
جليلةالشأن.
عالميةهذا
مهمة يف
لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على
خالل فرتة
املعتدل
نهجها
المجتمعات.فرضـية أساسـية،
اسة ،اختبار
الشعوبالدر
لحياةهذه
وتحاول
وص ّحة
والتخفيف من تهديده
سلكتهكورونا
الذي انتشار
وهوللحد من
نسبيا ً،األرض
شتى بقاع
والشعوب في
بالدهميضع يف
والذي
وزعماءباراك
السابق،
الرئيس
حكم
الوالياتآل نهيان
محمد بن زايد
صاحببأنهالسمو
أوباما،شؤون
الدول على
انكفأ قادة
وعندما
املتحدةولياألمريكية،
الشيخمن أن
بالرغم
الداخلية ،بادرتتمثل
المسلحة،د من
املشاركة يف
االعتبار،
العاملية للح ِّ
للفيروس انطالقاً
للتصدي
دولي إنساني
إطالق حر
حفظه الله،
الجهودللقوات
القائد األعلى
أبوظبي نائب
عهد
الدولة؛ وهو ما
قوية داخل
مؤسسات
عىلاكوجود
اآلثار إلى تقوم
األمنهذاالبيئي
اتحادجهود
املناخي ،أنودعم
السلبية للتغري
وهزيمتهيفباقتدار ،وهو
الخطر يفهو السبيل
العالم أمام
حصيفة تقوم على
من رؤية
السـياسات ،وبرغم
بكفاءةالنسبي
لمواجهتهالثبات
الوحيدنوع من
يؤدي إىل
 ،»19لتؤكّد
واختالف«كوفيد
الرئيسالذي فرضه
توجهاتالصعب
الخروج من الواقع
الذين رأوا فيه
مصادرالعالم
وتجاوب زعماء
حراك
األمريكية؛دليللتكون
الطاقة
تقدير تطوير
العامل،لقيوكذلك
دولةفإنه فيام
الحزبية؛
مرجعيته
دعموالحياة األفضل للبشرية جمعاء.
والسعادة
دروب الخير
اطات سيظل
أنهارتمشعل
اإلما
البيئة ،مع
ينير عىل
الحفاظ
مجدداًالش
أكرثراتمالءم ًة

يتعلق بالسـياسات البيئية ،وخاصة يف مجال التغري
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االفتتاحية
السـياسات األمريكية ،يف عهد
ستؤدي
سـياسات في ثالثاً:
فيام
املناخي؛ فإننا نشهد تبايناً واضح
كورونا
مواجهة
توحدبنيالعالم
اإلماراتاً ّ
الرئيس السابق ،باراك أوباما ( Obamaيناير  - 2009الرئيس دونالد ترامب ،إىل إعاقة التقدم بشأن الحد
الرئيسمفاهيم
إعادة صياغة
الحرمش ّر
االحتباسأمثلة
اإلنسانية وتضرب
ناصعة في
صفحات
اإلمارات
،)2017طّر دولة
ينايركل يوم تس
السابق ،باراك
اري،فة يففي عهد
تاريخ من
،Trump
جديدةامب
دونالد تر
الحايل،
والرئيس
عىلعلى أساس
سواءالناس
التآخي بين
ينتميانللعالم
اللذينالنموذج
البشر ،وتق ّدم
توجهاتبين
والتعاضد والتكافل
التعاون
سواسية ،الواليات
جميعاً داخل
املستوىأنهماملحيل
إليهامفي كيفيةأوباما،
الحزبني
بشكل يعكس
تشـريعاتراع ،وال
تستقيم بالنزاع والص
الكوكب ال
على هذا
النظر إلى لغة أو دين أو معتقد أو عرق أو لون ،لتؤكّد أ ّن الحياة
من
وقوانني ،ودعم
من خالل
األمريكية،
املتحدة
دونكبري.
بشكل
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
ودعم الطاقة
وقد جاءت هذه الدراسة يف محاور عدة :تناول البحث العلمي وبدائل الطاقة التقليدية،
البشري كلّه.
باالنسحاب
املتمثل
العاملي
املستوى
عىل
أو
النظيفة،
حيث
العامة؛
والسـياسات
البيئة
منها
األول
املحور
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
جيل كان يُعد
،2015بعدالذي
وسارتلعام
ختهاباريس
اتفاق
تضمن مجموعة املفاهيم الرئيسـية يف البحث .وناقش األمرييك من
عليها جيالً
ورس
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
القيادة مواجهة
لسـياسات
اللتزام
ايد يف
األمريكية
واالنتخابات
موضوع البيئة
عهدالثاين
املحور
مساندفي ظل
عامليلتستمر
الله ثراه،
أوىلطيب
خطوةنهيان
بن سلطان آل
الله ،الشيخ ز
المغفور له ،بإذن
القائد المؤسس
منذ
املناخي.
الثالث
لصاحبوناقش
الرشيدة.2016
عام
فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
التغري الله،
البيئيةالدولة ،حفظه
السـياسات رئيس
بن زايد آل نهيان
املحورخليفة
السمو الشيخ
بشكل قوي،
األمرييك
العام
المساعدةالرأي
وتقديم يسهم
الخيرابعاً :ال
ودرسوبذل ر
النخوةرامب،
أوباما وت
الرئيسـني
األمريكية يف
والرغبة في
والبعيد
للقريب
وحب العطاء
فطر على
عهدياتي الذي
اإلنسان اإلمار
شخصية
الناس ويحقق
البيئيةفيما ينفع
السـياساتلم يعرف
من عرف ومن
املحور مع
التعاون
وانعكاساتهامصلحتهم.يف دفع الحكومات إىل االهتامم بقضايا التغري املناخي،
األمريكية،
األخري
البشريةيف بين
تبتلى بها
املجتمع التي
ويعاين والشدائد
وقدأوقات المحن
أكثر في
املواقف يتجلّى
توافقهاراتمعاإلنساني أنه
ومدىدولة اإلما
العاملية،يم ّيز نهج
وما
الحينالعالقة بني
إثبات
صعوبات
البحثي
العربية.
األعاصـريجمعاء،
مثل اإلنسانية
السلبية؛ار عن
املناخيةودفع األضر
الظواهر األخطار
من يبادر لمواجهة
فتجدها أول
مجموعة أومنالقطري
المستوى العالمي
الدرعلى
خلصتسواء
واآلخر،
التي عصفت
الرئيسـية؛
النتائج
اسة إىل
والكوارث،
ساحات
يوجدون في
مة من
من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّد
وأول
ودول أخرى
النوازلوإرما)،
(هاريف،
وتكساس
فلوريدا
بواليتي
أهمها:
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل
وإهاملأنالحكومة
أوالً :أن االنتخابات األمريكية عام  ،2016شهدت يف الكاريبي ،والنشاطات البشـرية،
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
اهتامماً واضحاً بطرح قضايا البيئة ضمن برامج األمريكية لالحتباس الحراري ،والحد من انبعاثات
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
والكوارث ،قد
األعاصـري
تلك
ولكن
الدفيئة،
ات
ز
الغا
إثارة
ذلك،
من
املرشحني ومناقشاتهم ،ولكن األهم
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
اعاة املصالح
القضايا،والومر
االهتامميهددبتلك
لمواجهة هذاتؤثر
القضايا ،سواء
األمرييك هذه
أجمع ،العام
العالم الرأي
قطاعات من
يقتصر
دولة بعينها
إعادة الذي ال
يف الخفي
العدو
االتحاد والتعاون
ودعت فورا ً إلى
إلى دول
الخاصةوهوفقط ،وهو
املصالح
اء
ر
و
االندفاع
وعدم
العامة،
تمييز العام،
النقاش
مستوى
شعب أودونعىل
املرشحني،
مع
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها،
وكذلكويهدد ّ
ويزهق األرواح
يضرب بال
آخر ،بل
خطره على
املناطق.
اإلنساني صداه
وتوليهالمصير ما ظهر
امب يف
دونالد تر
الرئيس
مابعد فوز
بتلكواحدا ً
املحليةصفاً
السـياساتوالوقوف
وتكاتفيفاألطراف كافّة
االنتخابات،وحدة
يقوم على أساس
مختلف
فعل إنساني
يستدعي رد
القضاءوتوجهاتها،
الشخصـيات
األدويةالدراسة
أثبتت
الواليات
واألعاصـري يف
هذارار
ظل تك
من يف
الرئاسة
أن التي تضمن
واللقاحات
وأخ ّمريا ً،إيجاد
الجنس البشري ،ث
بين أبناء
العواصفووقف تفشيه
المرض القاتل
مخاطر
للح ّد
قضايا وقت.
يرشح في أي
ما ظهوره
مخاطر
ووقاية اإلنسان
عليه
البيئة للظهور غلبت عىل الجانب املؤسسـي يف السـياسات األمريكية
األمريكية؛منوهو
املتحدة
أناحتواء
وميكنإلى
املناخي،الساعية
الجهود الدولية
األمريكية،اإلماراتيف إلى
السـياسات سارعت دولة
يفً بنهجها الراسخ
والتزاما
وبصورة القناعة
انطالقاً من هذه
مجددا ً
المرضذلك يعود
نقول :إن
دعمالتغري
قضايا
واضحة
الجمهوري أطنان
المرض ،فتدفقت
توجهاتانتشار
التي عانت
إىل الدول
وتداعياتهالً.والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب
والدميقراطي،
الحزبني
اختالف
مستقب
المساعداتأنالطبية شرقاً
ليستالدول
سبيل دعم
اسة؛أمكن في
كل ما
عالمية جليلة
عهد عاتقها
اإلماريفات على
وغرباً ،وأخذت
ذات أولوية
فالقضـية
لتقديمالدر
أوضحت
مهمة كام
الرئيس
األمريكية،
السـياسات
ثانياً:
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
دونالد ترامب ،مالت إىل إهامل قضايا التغري املناخي ،اسرتاتيجية للسـياسات األمريكية ،كام أن الرأي العام
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
تكن فارقة
وتركزت بدرجة أكرب عىل املكاسب االقتصادية ،وكسب لديه أولويات أخرى؛ ومن ثم ،فهي مل
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
ثم أيضاً
وهو ال يُع َّول
باقتدار،فهي
بكفاءة ومن
لمواجهته2016؛
انتخابات عام
عدمهو يف
العالم من
األمرييك،
حصيفةالرأي
رؤية لدى
شعبية
وهزيمته
السبيل الوحيد
خاللالخطر
أمام هذا
العامأن اتحاد
تقوم على
من
الواقعكثريا ً
األمرييكدولةلسـياسات
العام
تقييمفرضهالرأي
الخروج منعليها
دليلفرص
التيفيهتوفر
االقتصادية
النشاطات
 ،»19لتؤكّد
«كوفيد
يف الذي
الصعب
الذين رأوا
زعماء العالم
عىل وتجاوب
التضـييقتقدير
حراك لقي
املختلفة.
الحكومات
جمعاء.
للبشرية
لألمريكيني .مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل
عملات مجددا ً أنها
اإلمار
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االفتتاحية
إنفوغراف
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
من دون النظر إلى لغة أو دين أو معتقد أو عرق أو لون ،لتؤكّد أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
البشري كلّه.
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
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