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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وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
الطبية وضعفاً
عىل الصعيد العاملي ،من خالل إرسال املساعدات الطبية إىل دول العامل املختلفة ،التي تعاين نقصاً يف اإلمدادات
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
يف أنظمتها الصحية ،ومن خالل االتصاالت الهاتفية مع قادة العامل لتنسيق الجهود املشرتكة واملبذولة عىل هذا الصعيد ،ويف
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
هذا السياق ،فقد تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
حفظه الله ،اتصاالً هاتفياً
من صاحب السمو املليك األمري تشارلز فيليب ،ويل عهد اململكة املتحدة بحثا خالله عالقات الصداقة
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
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دليلاليوم،
ليسفيهوليد
السياق
تقديريف هذا
تأكيده
والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
مندروب
الثاينينير
مشعل يفسيظل
منذرات
اإلما
الخيرعام .1971
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تأسيس
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االفتتاحيةاليوم
اإلمارات

«الرقم واحد»
مواجهةنحو
اإلماراتفيوطريقها
االبتكار نهج
كورونا
حياةد العالم
توح
اإلمارات ّ
مفاهيم
صياغة
2015إعادة
عامفة في
أمثلةيفمش ّر
رئيساإلنسانية
نهيان،تاريخ
ناصعة في
صفحات
دولة اإلمار
تسطّر
منذكلأن يوم
مجال العلوم
العليا يف
السياسة
وتضربالله،
الدولة ،حفظه
جديدةزايد آل
خليفة بن
السمواتالشيخ
صاحب
اعتمد
أهدافهااً سواسية،
أنهم جميع
وتطويعهاأساس
الناس على
توطنيالتآخي بين
مجالكيفية
للعالم في
النموذج
والتكافل
والتعاضد
التعاون
وتق ّداتم عهدا ً
وتطلعاتها وتشجيع
لخدمة
التكنولوجيا
جديدا ً يف
البشر،اإلمار
بيندولة
دخلت
واالبتكار،
والتكنولوجيا
والصراع ،وال
تستقيماتهبالنزاع
الفطريةالكوكب ال
ملكاتهعلى هذا
تنميةالحياة
عىلكّد أ ّن
لون ،لتؤ
عرق أو
يعيشلغةعىلأو دين
النظر إلى
من
أرضها،أو مواطناً
لإلسهام يف مسرية
ومعارفه
واملكتسبة ومهار
مقيامً،
معتقد أوكان أم
دون الذي
اإلنسان
وخصوصاً
وجود الجنس
والكوارث
األزمات
قدرةمواجهة
دعم في
بالتكامليف والوحدة
الهيمنة،
بخدماتها وتطوير
تهدداالرتقاء
التيعىل
وخاصة
حكومية
املؤسسات
واالتحادوكذلك
املجاالت كافة،
وإنماالدولة
تشهدها
ونزعات التي
باألنانية والتطور
النهضة
البشري كلّه.
وآليات عملها مبا حقق لها الكفاءة يف اإلداء والتميز يف العطاء.
مناهج
الشخصية
مكونات
من
أصيالن
ّونان
ك
م
هما
وإنما
اهن،
ر
ال
الظرف
أو
اللحظة
ي
د
ولي
يكونا
لم
النهج
وهذا
الرؤية
هذه
َ
هذه السياسة وهذا النهج مل يأتيا من فراغ وال من باب الرتف؛ بل كانا رضورة من رضورات البقاء والقدرة عىل املنافسة يف عامل بات
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها
ات ّ
جديدة مل تكن حتى عهد قريب تخطر عىل بال
يتغري تقنياً يف كل لحظة ،وتظهر يف أنحائه املختلفة اكتشافات واخرتاعات وابتكار
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
أحد ،ما يعني أن عىل كل منخرط يف املنافسة العاملية أن يسابق الزمن ،ويضاعف الطاقات ،ويو ّجه اإلمكانات املتاحة لديه ليتمكن من
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
البقاء يف مضامر السباق والتقدم فيه إىل مراكز أفضل ،ويضمن عدم تحوله إىل مقاعد املتفرجني والهامشيني.
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
باملراكز األوىل وال يرضيها إال الرقم واحد ،وألنها وضعت لنفسها
ويحققتقبل إال
الطموح ال
الرشيدة
دولةمناإلمار
مصلحتهم.
وشعبهاالناس
فيما ينفع
بقيادتهايعرف
عرفاتومن لم
وألنمع
التعاون
الحينذكرى مرور
بينيوافق
البشريةالذي
بيوبيلهابهاالذهبي
«»2021
المحن املقبل
تحتفل العام
دوللّىالعامل
واحدة من
عنه بأن
التي تبتلى
والشدائد
عندماأوقات
أكثر في
أفضل يتج
اإلنساني أنه
تصبحرات
دولة اإلما
حياد نهج
هدفاًوماال يم ّيز
جمعاء،عرص جديد
تنتقل إىل
الركب ،وأن
تكون يف
إال أن
ومل تقبل
التحدي
المستوى خاضت
تأسيسها ،فقد
50
اإلنسانية
ودفعمق ّداألضمةرار عن
األخطار
لمواجهة
رصاريبادر
العزميةأولواإلمن
بروحفتجدها
القطري
العالمي أو
عىل على
عاماًسواء
واآلخر،
تطوير القوى
واالستثامر يف
وتكوينه
تكونعىل
خاللماالرتكيز
وإغاثةاً وتقدماً،
األكرث رق ّي
دول العامل
المكروب،منودائماً
والكوارث،
والعقيل،النوازل
الفكري ساحات
يوجدون في
اإلنسان من
في مق ّدمة
المنكوب
مصافلنجدة
يضعهامنيف يهب
وأول
واملتطور واملعارص،
النوعي
وتعزيزالتعليم
والتكنولوجيا عرب
الحياةالعلوم
بناءناصية
امتالك
تحتية
وإرساء بنية
املواطنة،
ومن أجل أن
جودتها،
وتحسين نوعيتها
متكينهافيمنسبيل
تركزبالعىلحساب
وتبذل
المنكوبين
وتواسي
البرشيةالجراح
تض ّمد
التقنيانتظار
ومن دون
للحياة،
والبيئةمنالصالحة
العيش
مقومات
يطورمن
إنسانيتها
والمستقبل
الحاضر
أجيال
تحظى
بسهولة وبشكل
العرص
الولوج إىل
الكريموميكنه
بقدراته
ويرتقي
مهاراته
تستحقهالذي
بما العلمي
البحث
عىل انتهاج
املبني
والتدريب
غضونوسمعة.
تح ّريفإلطراء
مصالح أو
بحثّر،عن
لر ّد
سنوات ال يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة أيقونة عاملية يف مجال اإلبداع واالبتكار
أصبحت
بحيث
فاعلأو ومؤث
التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
فيروس كورونا
وتفشي
وتوظيفأزمة ظهور
في
المستجدكافة.
مجاالت الحياة
الحديثة يف
التكنولوجيا
دولةمنبعينها
الذيالذي ال
الخفي
لإلبداع العدو
لمواجهة هذا
العامل االتحاد
فورا ً إلى
تشاركأجمع،
وعندماالعالم
إلى دول
يقتصر عام ،فإنها
إبريلوالمن كل
يهدد 21
يصادف الـ
واالبتكار
والتعاونالعاملي
احتفاله باليوم
ودعترات
دولة اإلما
ومغاربها ،وهو
مشارق
فيهالحياة
مقومات
أفضل ّ
ومستقبلويهدد
ويزهق األرواح
رؤاهآخر ،بل
شعبمعدون
خطره على
املمكنات كافة
األرضوتتوافر فيه
اإلنسان
جودةفيحياة
كلتتعزز
تمييز مزدهر
يضربنحوبالحارض
وتطلعاته
انسجامها
تؤكد
على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
إنساني
تجعلها ردأكرثفعل
ماالتييستدعي
تؤكده املشاريع
يقومأيضاً حقيقة تحولها إىل مركز عاملي يف مجال التكنولوجيا واالبتكار ،وهو ما
مختلفوتؤكّد
وسعادة،
سهولة
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
واملبادرات التي تتبناها واملنجزات التي تحققها كل يوم يف املجاالت العلمية والتقنية والخدمية.
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
تؤمن دولة اإلمارات بأنه ال حدود للتطور وال حواجز أمام الطاقات الخالقة والعقول املتوهجة ،ولذلك سعت إىل تدعيم وتعزيز
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
أطنانالتكنولوجيا
لالستثامر يف
خاللها آفاق
واالقتصادية،أطلقتها
الصحيةاالصطناعي
آثاره للذكاء
باسرتمناتيجية
وتداعياتهلالبتكار
سياستها
جديدة فتدفقت
انتشاراً المرض،
لتفتحالتيمنعانت
2017الدول
منذإلىعامجانب
والوقوف
والتخفيف
سبيلبعدا ً
جديدة لنهجها يف
أمكنمافيأضاف
االجتامعي،ما وهو
النمو
على عىل
إيجابية
وغرباً،ينعكس
منها ،ما
املتطورة
واالستفادةشرقاً
دعم الدول
والرفاهلتقديم كل
االقتصادي جليلة
مهمة عالمية
عاتقها
بصورةرات
وأخذت اإلما
المساعدات الطبية
المجتمعات.الذكاء االصطناعي يف
أدوات وأجهزة
الشعوبدمج
القائم عىل
مجاالً آخر
انتشاروفتح
البعيدمناملدى،
والتخطيط
استرشاف
وص ّحة
واالبتكارلحياة
لإلبداع تهديده
والتخفيف من
كورونا
األرض للحد
املستقبل بقاع
والشعوب في شتى
الشيخدورة
جزءا ً من
الذكية
جعلبادراآلالت
املجال أمام
علىوما
والخدمية
املجاالت
واإلنتاج.نهيان ولي
العملزايد آل
محمد بن
السمو
صاحب
الداخلية،
يفتحبالدهم
شؤون
والتصنيعية الدول
اإلنتاجيةقادة وزعماء
وعندما انكفأ
نائبات أيضاً
والقطاع الخاص
دوليفعالياته
وتشارك يف
حفظهرباير
المسلحة ،به يف ف
للقواتأيضاً تحتفل
األعلىلالبتكار
القائد شهر
أبوظبياإلمار
عهديف دولة
الحكوميةانطالقاً
املؤسساتللفيروس
إنساني للتصدي
عام ،حراك
الله،منإلىكلإطالق
وهوحكومتنا إىل
باقتدار،رات
الحكيمة ومباد
واإلبداع قد
االبتكار
األكادميية
قيادتناوهزيمته
توجيهاتبكفاءة
بفضللمواجهته
تحوالالوحيد
السبيل
الخطر هو
أن هذا
يعنيأمام
وهو ماالعالم
واملجتمع،اتحاد
تقوم على أن
واملؤسساتحصيفة
من رؤية
فريدة دولة
 ،»19لتؤكّد
«كوفيد
املرشق،الذي
ومستقبلهاالصعب
التنمويةمن الواقع
دليل الخروج
نحوفيه
الذين رأوا
ات العالم
زعماء
حياةتقدير
ثقافة لقي
حراك
وعقول مبدعة
مواهب
فرضه عىل
معتمدة
أهدافها
ماضية بثقة
وتجاوباإلمار
يومية ،وأن
ومخلصةمجددا ً
جمعاء.
األفضل
دروب الخير
سيظل ينير
مشعل
اإلمارات
عالية عىل الدوام.
للبشريةرايته
مرفوعاً ،و
والحياةرأسه
والسعادةبأن يظل
الطموحة للوطن
التطلعات
تحقيق
أنهاعىل
ومصممة
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

السياسي في إسرائيل
الجمود
حكومة طوارئ
مواجهة كورونا
تنهيفي
وطنيةالعالم
توحد
اإلمارات ّ

توصل رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،إىل اتفاق مع خصمه السيايس بيني غانتس ،زعيم تكتل (أزرق  -أبيض) يوم
صياغة عام.
ائيل ملدة
في إرس
عاشتها
السيايس
اإلنسانية الجمود
تاريخ حالة من
ناصعةمافيسينهي
وطنية ،وهو
مفاهيم
إعادة
مش ّرفة
وتضرب أمثلة
طوارئ جديدة
حكومةصفحات
لتشكيلاإلمارات
املايض؛ّر دولة
االثننييوم تسط
كل
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
وقع رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،اتفاقاً مع بيني
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
غانتس زعيم تكتل (أزرق  -أبيض) يوم االثنني املايض ،لتشكيل
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
حكومة طوارئ وطنية ،وقد نص االتفاق عىل أن يظل نتنياهو يف
البشري كلّه.
منصبه ملدة  18شهرا ً ،يخلفه بعدها غانتسن؛ فيام سيشغل األخري
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
منصب وزير الدفاع إىل حني توليه رئاسة الوزراء ،كام سيحصل
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
عليها
قامت
التي
اسخة
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الر
ّ
حلفاؤه السياسيون عىل عدد متسا ٍو من الوزارات التي سيحصل
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
عليها تكتل اليمني الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
طوارئرئيس
حكومةنهيان
لتشكيل زايد آل
وغانتسخليفة بن
السمو الشيخ
الرشيدة
وطنية
لصاحبنتنياهو
وينطوي اتفاق
النتائجوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
منالعطاء
وحب
النخوة
أنه على
كامفطر
الدالالت،الذي
مناإلماراتي
اإلنسان
شخصية
حزمة
سيفرز
العديد
عىل
مصلحتهم.
ويحقق
الناس
ينفع
فيما
يعرف
لم
ومن
عرف
من
مع
التعاون
السياسية ،ومنها أن هذا االتفاق ينهي حالة من الجمود السيايس انتخابات جديدة للكنيست ،عىل الرغم من أن قرار التحالف مع
البشرية
منبها
تبتلى
غضب التي
والشدائد
عقدأكثر في
ويحول أنهدونيتجلّى
عام،اإلنساني
اإلمارات
عاشتها إنهج
التيوما يم ّيز
دولة ملدة
رسائيل
الحينعن الحزب
الذينبينانشقوا
حلفائه
العديد
المحن أثار
انتخاباتأوقاتنتنياهو
ودفعيفاألضرار
وسينضموناألخطار
إىليبادر لمواجهة
الطرفنيمن
فتجدها أول
العالمي أو
المستوى
ابعةعلى
برملانية رسواء
واآلخر،
القطريتوصل
حالة عدم
ستجرى يف
كانت
جمعاء،مقعدا ً .أما
اإلنسانيةمن 120
عن املؤلف
الكنيست
للمعارضة
والكوارث،
النوازل
ساحات
تكون في مق ّد
ودائماً ما
المنكوبقدوإغاثة
وأول من
انتخابية
المكروب،دورات
شهدت ثالث
لنجدةإرسائيل
يهبوكانت
االتفاق،
هذا
كورونا املستجد
فريوس
جائحة
يوجدونيففيتحدي
من فيتمثل
العاملمةالثاين،
أن
أجل
ومن
جودتها،
وتعزيز
نوعيتها
وتحسين
الحياة
بناء
سبيل
في
حساب
بال
وتبذل
المنكوبين
وتواسي
اح
ر
الج
د
م
تض ّ
للكنيست خالل أقل من عام ،مل تفرز أي منها أغلبية متكن تكتل (كوفيد ،)19-الذي تواجهه إرسائيل كغريها من الدول ،حيث
دون انتظار
للحياة ،ومن
الكريم والبيئة
إنسانيتها
تستحقه
والمستقبل
الحاضر
تحظى
االتفاقمناملذكور
كام أن
الحكومةبمامنفردا ً.
تشكيل
أجيال من
سيايس بعينه
الكبريين يف البالد
السياسيني
الصالحةالتكتلني
التحدي دفع
العيشأن هذا
مقومات يبدو
وسمعة.
تح ّر إلطراء
لوجودمصالح أو
بحث عن
لر ّد
السلطة بعد
نتنياهو يف
يضعأونهاية
عام ونصف من اآلن ،إىل التغايض عن خالفاتهام وتشكيل حكومة طوارئ ملواجهة هذه
أياديها
وحدةديدنها،
وكما هو
تتطلبرات
دولة اإلما
رئيسالعالم ،م ّد
منصبتجتاح
المستجد التي
فيروسرسكورونا
أكرث وتفشي
أصبحظهور
بعدفيأن أزمة
ائيليني بقاء يف
السياسيني اإل
البيضاء قادرة عىل
كل الدول،
وطنية يف
بالفعل
األزمةتالتي
ودعتأنفورا ً
دولةلها.بعينها وال يقتصر
املمكنةيهدد
الجهودالذي ال
كل الخفي
العدو
لمواجهة هذا
والتعاون
االتحاد
العالممعأجمع،
إلى
حالياً ،ومن
مقاضاته
إلى تتم
نتنياهو
اإلشارة إىل
دولولكن
الوزراء،
للتصدي
حشد
«تويرت»وهو
األرضعىلومغاربها،
في مشارق
مقومات الحياة
األمانةويهدد ّ
وخيانةاألرواح
واالحتيالويزهق
الرشوةبال تمييز
تهم يضرب
آخر ،بل
شعب دون
محاكمته يف
علىتبدأ
خطره أن
املقرر
عقب توقيع
تغريدة له
غانتس يف
كلوقد قال
والوقوف
األطراف كاف
وتكاتف
يستدعي رد
املقبل.
مايف  24مايو
واحدا ًالدميقراطية
سوفصفاًنحمي
انتخاباتّةرابعة.
إجراء
اإلنساني«منعنا
فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصيراالتفاق:
الطريق لهذا
أساسيني
عاملني
مخاطرفإن
للح ّدويفمنالواقع،
بكلتضمن
وسنعتنيالتي
كورونا،واللقاحات
فريوساألدوية
وسنحارب إيجاد
الجنس البشري ،ث ّم
مهدابين أبناء
ووقفقدتفشيه
القاتل
هذامثةالمرض
القضاءرسائيليني».
املواطنني اإل
وغانتس يف الذهاب
مخاطر من
عدممنرغبة كل
أولهام،
االتفاق؛
نتنياهوأي وقت.
ظهوره في
اإلنسان
ووقاية
عليه
وبطبيعة الحال ،فإن ما ميهنا كعرب من هذا التطور الذي
اسخات أنها
املؤرش
تشري كل
انتخابات
السياسية للقضية
عملية
انعكاسه عىل
دعمائيل ،هو
شهدته إرس
للكنيست،زاماً
إىل انطالقاً
التسويةالمرض
إلى احتواء
الساعية
الجهود الدولية
ستعيداإلمارات إلى
سارعت دولة
بنهجها الر
ابعة القناعة والت
من رهذه
الجمود
واالقتصادية،حالة
الصحيةثم استمرار
نفسها ،ومن
األوضاع
إنتاج
اتفاق تشكيل
المرض،اإلشارة إىل
انتشار تجدر
عانتالصدد،
ويف هذا
فتدفقت أنأطنان
الفلسطينية،التي
إلى جانب الدول
والوقوف
القامئةمن آثاره
والتخفيف
وتداعياته
عاتقها أكرث
نتنياهوعلىرمبا كان
وأخذت إن
هذاً ،السياق
الطبيةالقول
المساعداتوميكن
السيايس،
الدولعىل وسائل
دعم ُوزع
سبيلالذي
وغانتس،
نتنياهو
الطوارئ
أمكن في
لتقديمبنيكل ما
حكومةجليلة
مهمة عالمية
اإلمارات
شرقاًيفوغربا
لدعم موقفه
غانتس
حامسة
المجتمعات .الجديدة إىل السالم
سعي الحكومة
الشعوب مع
لحياة فيه أنه
تهديدهقد جاء
والتخفيف مناإلعالم
وص ّحة
كورونا
غرميهانتشار
مع من
مشرتكةللحد
حكومة األرض
لتشكيلشتى بقاع
والشعوب في
بالدهمأما غانتس
شؤون اآلن،
الدولنحوعلىشهر من
وزعماء بعد
سيخضع لها
وليالرامية ملد
الخطط
فإن من
واالستقرار
تعزيزنهيان
املحتملايد آل
محمد بن ز
اإلقليمي،الشيخ
صاحب السمو
الداخلية ،بادر
التي قادة
املحاكمةانكفأ
يف وعندما
المسلحة،قبول
االنتخابية بعدم
وعد خالل
الذي كان
الضفة الغربية
املستوطنات اليهودية
دولي عىل
رسائيلية
للفيروس يفانطالقاً
إنساني للتصدي
السيادة حاإلراك
حكومة إلى إطالق
حفظه الله،
الحملة للقوات
القائد األعلى
أبوظبيقد نائب
عهد
الخطرعن
هذا ع َدل
فيبدو أنه
جنائية،
حصيفةوزراء
رؤيةرئيس
يقودها
إلقامة دولتهم
بكفاءةيسعى
لمواجهته التي
وهي األرايض
املحتلة،
الفلسطينيون وهو
وهزيمته باقتدار،
الوحيد
هو السبيل
العالم أمام
يواجه أنتهامًاتحاد
تقوم على
من
دولةالخطط إىل
تهدفّد تلك
«كوفيدحيث
فرضهللغاية،
الذيخطري
الصعبجِد
الواقعوهذا أمر
الخروج منعليها،
األخريتني
الدورتني
االنتخايب
تقديرفوزه
لقييرتجم
رأيهاكليك
 ،»19لتؤك
االنتخابيتنيدليل
الذين رأوا فيه
زعماءيفالعالم
وتجاوب
حر
الخاضعة حالياً لسيطرة الجيش اإلرسائييل.
ايض
ر
لأل
الفعيل
الضم
عقدت
ما
إذا
تحقيقها
من
يتمكن
ال
قد
سياسية
مكاسب
إىل
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

كيل المديح للصين يضع الصحة العالمية في قفص االتهام
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

يتهم الرئيس األمرييك دونالد ترامب منظمة الصحة العاملية بسوء التدبري يف أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-
واالنصياع للصني .لكن خرباء ينظرون إىل عالقة الصني ومنظمة الصحة العاملية من منظور آخر أكرث تعقيداً.
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
للعالم
وتق ّدم
والتكافل بين
والتعاضد
»DW
النموذجفيله
«دويتشه
البشر،لقناة
اإللكرتوين
نرشه املوقع
التعاونتحليل
أشار
دونالدأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
األمرييك لتؤكّد
عرق أو لون،
أو
معتقد
أو
دين
أو
لغة
إلى
النظر
دون
من
األملانية الناطقة باللغة العربية إىل أن إعالن الرئيس
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
ونزعات
واالتحادملصلحة
والوحدةاألمريكية
بالتكاملاملتحدة
وإنما للواليات
الهيمنة ،املالية
املساهامت
باألنانيةتعليق
ترامب
البشري كلّه.
الصحة العاملية قد أثار انتقادات قوية عىل املستوى الدويل.
منظمة
بعضهمالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
وصفه الظرف
اللحظة أو
كورونا َدي
يكونا ولي
وهذا يفالنهج
هذهرارالرؤية
العاملية
أوجلمأزمة
الذي جاء
فهذا الق
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ الر
المعطاء،
لهذه الدولة
واالجتماعية
اسخة التي قامت عليها ّ
املعلنة يف
املواقفومنالرسمية
ستشف من
السياسيةغري
بالخطوة
املسؤولة ،كام يُ
األورويب.بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
المغفور له،
القائد
الصنيعهد
منذ
المؤسساالتحاد
وروسيا أو
وأملانيا
املنتقدينفي
تقبل التغيير
بتفيش أساسية
فالتعاون قيمة
حفظه الله،
يتحدثون عن
الفريوس.اللكن
الدول األعضاء
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،جميع
والرغبة في
العطاء وبذل الخير
النخوة وحب
الصنيالذي
اإلماراتي
العاملية»؟
فطر يفعلى«الصحة
وتأثريها
اإلنساننفوذ
شخصيةما مدى
ووهان املصابني
والبعيدمن سكان
للقريب الكثري
المساعدةمتكن فيها
وتقديممفقودة»
«أسابيع مبكرة
الناجح
تعاملها
طريقة
يعرفالتام
الدوليةلمبالفشل
املنظمة
ترامب
مصلحتهم.
ويحقق
الناس
فيمايفينفع
عرف ومن
اتهم من
التعاون مع
من السفر ونرش الفريوس يف الصني وبصفة غري مبارشة يف العامل.
ات الصني».
«مقربةرمن
واعترب
هناكأوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
نفسه في
السياقّى أكثر
اإلنسانيويفأنه يتجل
نهجأنهادولة اإلما
الوباءيم ّيز
مع وما
القطري أن
الجائحة.أو كام أكد
للصني يف
دور
جمعاء،
اإلنسانية
حرصاألضرار
عدمودفع
مررتيبادر لمواجهة األخطار
املنظمةأول من
فتجدها
تفيشالعالمي
المستوى
مبارشعلى
غريسواء
واآلخر،
ضيقة
عن زاوية
الصني يف
الفريوساً ماوتبنت
وحول تفيش
لنجدةبشأن
خاطئة»
والكوارث،
يوجدون
الخبريمن
تكون فييرىمق ّدمة
المكروب ،ودائم
الصنيوإغاثة
المنكوب
«معلوماتيهب
وأول من
أنه يتصور أن
النوازل لـ DW
ساحاتيف ترصيح
توماسفيغيديس
األملاين
امببالأنه لو
وأكد تر
دون انتقاد.
لبكني من
ترصيحات
التساؤالتأنحول تعامل
وتعزيزتخىش
نوعيتها كانت
وتحسين العاملية
منظمة الصحة
إثارةومن أجل
جودتها،
املنظمةبناء الحياة
ترصفت سبيل
حساب في
وتبذل
المنكوبين
وتواسي
الجراح
تض ّمد
الضخم من
هذا العدد
لتجنببماالعامل
الحاضر الصني
مختلف تجاه
بشكل
انتظارزاوية ضيقة
محارصة يف
للحياة،بكني
الصالحةسيجعل
«هذا كان
الوباء.
العيش مع
مقومات الصني
ومن دون
والبيئة
الكريم
إنسانيتها من
تستحقه
والمستقبل
تحظى أجيال
سياسينيإلطومرراءاقبني
وبالرغم من
دوليني يرون يف الهجوم تضطر معها إىل موقف الدفاع وتصعيد األزمة ( )..وكان ذلك سيؤدي
وسمعة.
مصالحأن أو تح ّر
الوفيات.بحث عن
لر ّد أو
الصحة العاملية
عىل الصني
أزمةامب
املزدوج لرت
أقل ،أو متنع
معلومات
البيضاء
الدويل أياديها
للمجتمعديدنها،
الصني وكما هو
تقديماإلمارات
إىل دولة
سياسيةالعالم،رمبام ّدت
مناورة تجتاح
المستجد التي
ومنظمة كورونا
وتفشي فيروس
ظهور
في
للمنظمة
انتقاده
كان
إذا
عام
يتساءل
بعضهم
فإن
األنظار،
يقتصرهذا التحفظ
الصني» .لكن
دخول
من
العاملية
الصحة
منظمة
اء
رب
خ
لرصفدول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال
إلى
بانصياعها للصني مبني عىل أساس أم ال؟ وهل للصني تأثري كبري يف
املديح عىل بكني.
للمنظمة
العام
املدير
إغداق
يفرس
ال
الدبلومايس
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
املنظمة الدولية؟
واحدا ًرضوري.
صفاًاًوغري
والوقوفمفرط
التنويه كان
هذا
أن
غيديس
الخبري
ويعترب
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
األسابيع األوىل للوباء كانت حاسمة
تشابك املصالح بني بكني و«الصحة العاملية»
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
الواقع أن القيادة يف بكني تسرتت يف املرحلة األوىل للوباء ومل ترتك بعض الحكومات بالتحديد يف آسيا ـ والسيام اليابان والهند وأسرتاليا
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
مجاالً للشفافية .وهذه حقيقة ال يرددها ترامب لوحده .فإىل أي ـ تشتيك من تأثري قوي للصني داخل منظمة الصحة العاملية .وهذا
الصنيأطنان
فتدفقت
المرض،
عانتبأنهانتشار
يصفهالتي
القلقالدول
إلى جانب
واالقتصادية،معوالوقوف
والتخفيف
وتداعياته
السلطات
الصحية يف البداية
آثاره العاملية
منظمةمنالصحة
تواطأت
مدى
داخل املنظمة
ألن تأثري
مرشوع،
غيديس
ً
الدول
دعم
سبيل
في
أمكن
ما
كل
لتقديم
جليلة
عالمية
مهمة
عاتقها
على
ات
ر
اإلما
وأخذت
ً،
ا
وغرب
ا
شرق
الطبية
المساعدات
الصينية .يف البداية ،كان السؤال حول انتقال العدوى من إنسان زاد يف السنوات املاضية .ويرى غيديس ثالثة أسباب لذلك :أوالً
كبريوص ّحة
الشعوب
لحياة
تهديده
للحد من
وهذااألرض
شتى بقاع
والشعوب في
كورونا من يناير
انتشار الـ 14
وصفه يف
الخطر تم
بالفريوس.
إىل آخر
المجتمعات.أفق مغ ٍر بالنسبة إىل
مستقبيل ،وهذا
كمسهم
الصني
والتخفيف منتقف
نهيان ولي
الصنيايد آل
بني بن ز
محمد
تعززالشيخ
السمو
الداخلية ،بادر
وصفت بالدهم
على شؤون
قادة وزعماء
وعندما انكفأ
صاحبوثانياً
منظمة الصحة
الدولتويرت
تغريدة عىل
ضعيف .ويف
كاحتامل
الصحة العاملية يف
ومنظمة
التعاون
املنظمة.
انطالقاً
للفيروس
دولي إنساني
إطالق حر
حفظه الله،
أبوظبي نائب
عهد
المسلحة،وتدافع
للقواتواضحة».
األعلى إىل أدلة
القائد«يفتقر
االحتامل بأنه
العاملية هذا
قوة اقتصادية
أصبحت
للتصديالصني
الحرير» .وثالثاً:
«صحةاكطريق
منظمة إلى إطار
باقتدار ،وهو
هو السبيل
الخطر
فورأمام
العالم
نفسهاعلى أن
حصيفةعنتقوم
من
وتشكيل تحالفات
وهزيمتهسياسية
بكفاءة قرارات
لمواجهتهالتأثري يف
الوحيد بإمكانها
ودبلوماسية
رشات
هذا باملؤ
معرفتها
اتحاد أنها
باإلشارة إىل
رؤيةالعاملية
الصحة
الصحةدولة
 ،»19لتؤكّد
ميكنفرضه
الصعبآخرالذي
العالم
وتجاوبمنزعماء
تقدير
اك لقي
حر
العاملية تحتاج
«كوفيدمنظمة
القول إن
الواقعوبتعبري
الخروج مندولية.
دليل)2020
رأوامنفيهيناير
الذيناألول
(أي يف
ووهان،
بالفريوس
املتعلقة
األوىل
للبشرية جمعاء.
األفضل
والسعادة
الخامسالخير
ينيريفدروب
الداخليةسيظل
اآللياتمشعل
مجددا ً أنها
اإلمار
إىل جانبها.
نفسهوالحياةالصني
من الشهر
وأخربت
حركتاتجميع
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

مشين
سلوك
«كورونا»
ضددضحايا
كورونا
مواجهة
العالم في
توح
اإلمارات
التنمر ّ

تشهد بعض الدول حدوث حاالت تنمر ضد ضحايا جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يقوم بها أشخاص ،أقل ما
والتكاتف
التضامن
املشنيرفةيفت
السلوك
اإلنسانيةوهذا
تاريخاإلنساين.
الحس
جديدةاألدىن
صفحاتالقدر
اإلماروالاتميتلكون
دولةجهلة
به،طّرأنهم
مفاهيم
عضدصياغة
في يفإعادة
وتضرب
منفي
ناصعة
يوصفون تس
كل يوم
أمثلة مش ّ
منعزلة.
كيفيةالعامل
في دول
حولت
النموذجالتي
هذهمالكارثة
بشدة
املطلوبان
املجتمعي،
على أساس أنهم جميعاً سواسية،
جزرالناس
إىل بين
التآخي
للعالم
ملواجهة وتق ّد
بين البشر،
والتكافل
والتعاضد
التعاون
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
تنقل وسائل اإلعالم املختلفة من حني آلخر حاالت تنمر يقوم
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
بها أشخاص ،ال ميكن وصفهم بغري الجهلة وعدميي الوعي
البشري كلّه.
وفاقدي الحس اإلنساين ،بضحايا جائحة فريوس كورونا املستجد
تتمحورالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
ولكنها الظرف
اللحظة أو
التنمرولي َدي
هذايكونا
النهج لم
الرؤية وهذا
هذه
وأشكاله،
وتتعدد صور
(كوفيد،)19 -
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ الر
واعتبارهمومن
الضحايا ،المعطاء،
لهذه الدولة
السياسية
اسخة التي قامت عليها ّ
ضحايا،
مجرمني ال
واالجتماعيةهؤالء
السخرية من
حول
بهذا سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
اإلصابةايد بن
الله،منالشيخ ز
بإذن
له،
المغفور
المؤسس
القائد
عهد
منذ
وهؤالء األشخاص ال يدركون أنهم غري محصنني
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
رئيس
عهودنهيان
ايد آل
حكومات بن ز
الشيخ خليفة
الرشيدة
أعامل
ورجال
وأولياء
السمورؤساء
لصاحبأصاب
الفريوس ،الذي
وغريها،وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
والرياضة العطاء
النخوة وحب
الذي فطر
اإلنسان
شخصية
علىوالفن
الصحافة
اإلماريفاتيمجال
مشهورة
وشخصيات
الفتاك.مصلحتهم.
الفريوسويحقق
ينفع الناس
يعرف
التعاون
فيما بهذا
إصابته
لم من
ومنأيام
عرفبعد
وبعضهممعفقدمنحياته
أن التنمر بدأ يعرف طريقه إىل الكثري من مؤسساتنا التعليمية من
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
مع
بداية جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-كان مدارس وجامعات ،وهذا أمر جد خطري ،يجب التصدي له بكل
الدول،يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
فتجدهامنأول من
العالمي أو
واآلخر ،مركزا ً
القطري عدد
يقيمون يف
المستوى صينيني
على أشخاص
سواء عىل
التنمر
حسم وحزم.
ودائماً
تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
المنكوب وإغاثة
وأول
الذيما دعا
المكروب،األمر
للسخرية منهم،
لنجدة عديدة
يهب وقائع
حيث منحدثت
ومام ال شك فيه أن التنمر املوجه إىل ضحايا جائحة فريوس
السلوكياتبناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
هذهفي سبيل
حساب
المنكوبينإىلوتبذل
الجهاتالجراح
تض ّمد
بال من
التحذير
وتواسيهذه الدول
املسؤولة يف
كورونا املستجد (كوفيد ،)19-وفضالً عن أنه سلوك مشني ويكشف
مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
تستحقه
تحظى
من حيث
إنسانيتهااهية،
كجرائم كر
والمستقبلأنبماتصنف
الحاضر أنها ميكن
أجيالوالتأكيد
السوية،
غري
عن جهل من يقومون به ،فإن له تداعيات سلبية خطرية عىل جهود
تلك السلوكيات التي
أغلباءالدول
القواننيعناملعمول
وسمعة.
بها تحيف ّر إلطر
مصالح أو
تحظر بحث
لر ّد أو
الدول يف مكافحة هذه الجائحة التي حولت دول العامل إىل جزر
التيواألعر
والتقاليد
كوروناالقيم
منظومة
وتفشيمع
الوقت نفسه
تتعارض يف
تجتاحافالعالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
المستجد
فيروس
أزمة ظهور
في
منعزلة ،فهذا التنمر قد يكرس صورة سلبية عن املصابني الذين
والتعاونالسوية.
النفوس البرشية
املجتمعات
السائدة
لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
وترفضها االتحاد
املختلفة فورا ً إلى
أجمع ،ودعت
دوليفالعالم
إلى
تحول مرضهم إىل عار يجب أن يخفوه ،يف الوقت الذي يجب أن
هذه يف
تنترش بلوقائع
شعب أن
ومنعلىاملؤسف
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
الدولويهدد ّ
بعضاألرواح
ويزهق
التنمرتمييز
يضرب بال
دون آخر،
خطره
العربية ،التي تزخر ثقافاتها بالعديد من القيم اإليجابية التي ترفض يسارعوا فيه إىل املستشفيات للعالج والحيلولة دون انتشار املزيد
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
بشكل مطلق سلوكيات السخرية واالنتقاص من اآلخرين ،وتصم من اإلصابات يف ظل ما يتمتع به هذا الفريوس من معدالت انتشار
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
ويف السياق نفسه ،فإن هذا التنمر يؤثر بشكل سلبي للغاية
مرتكبيها بكل األوصاف السيئة ،ومن هنا ،فإن هذه السلوكيات عالية.
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
التي يقوم بها بعضهم تعرب عن خلل قيمي رمبا يكون أصاب يف التكاتف املجتمعي وتعزيز روح التعاضد اإلنساين يف مواجهة
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
هذه الجائحة التي تحتاج إىل حشد كل الجهود املمكنة ملواجهتها
هذه الدول.
الصحيةالسائدة يف
االجتامعيةآثارهواألعراف
وتداعياتهالتقاليد
منظومة
والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
واالقتصادية،
والتخفيف من
ويف الواقع ،فإن هذا التنمر املوجه إىل ضحايا جائحة فريوس والتغلب عليها حتى يعود العامل إىل ما كان عليه من قبل ،ذلك أن
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
كورونا املستجد (كوفيد )19-هو سلوك مشني ينم عن جهل وعدم ما يعيشه العامل حالياً من ظروف استثنائية أدت إىل تعليق معظم
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
وعملية اإلنتاج يف كل الدول تقريباً ،ال
وعي ،وبطبيعة الحال ،فإنه قبل ذلك سلوك غري مقبول ،ويف جميع أوجه النشاط االقتصادي
الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم
األحوال ،فإنه يعترب جرس إنذار قوياً لظواهر خطرية أصابت ميكن أن يستمر طويالً ،وإال فإن معناه باختصار فناء العامل.
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
إن الظروف العصيبة التي خلفتها جائحة فريوس كورونا
مجتمعاتنا العربية خالل الفرتة األخرية ،وخاصة يف ظل تعدد
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
مظاهر التنمر يف هذه املجتمعات ،ليشمل العديد من الصور املستجد (كوفيد ،)19-تتطلب للتغلب عليها محارصة انتشار
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
واألشكال ،ومنها التنمر ضد طبقات أو فئات اجتامعية محددة أو الفريوس وتعزيز روح التعاضد والتكاتف املجتمعي ،وهي
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
ضد املرأة أو ضد من يعانون عاهات جسدية أو عقلية ،فضالً عن متطلبات يؤثر فيها التنمر بشكل سلبي.
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االفتتاحية
اقتصادية
شؤون

 7حوافز و 5امتيازات إضافية لالستثمار األجنبي

توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

كشفت وزارة االقتصاد أمس ،عرب موقعها اإللكرتوين عن الحوافز بالعقارات ،وإجراء التحويالت املالية خارج الدولة ،وضامن رسية
واالمتيازات التي تحصل عليها رشكات االستثامر األجنبي املبارش ،املعلومات الفنية واالقتصادية واملالية واملبادرات االستثامرية.
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
وتشمل  7حوافز رئيسية و 5امتيازات إضافية ،مشرية إىل أن هذه
الرشكاء ،ونقل
جميعاًعدد من
رشيك أو
بينزات
التآخياالمتيا
وشملت
سواسية،
إدخالأنهم
اإلضافية:أساس
الناس على
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية
الحوافز واالمتيازات ترسي عىل جميع مشاريع االستثامر األجنبي
النظام األسايس،
تستقيمعقد
جديد،الوتعديل
مستثمر
امللكية إىل
التأسيسرأواع ،وال
بالنزاع والص
الكوكب
على هذا
عىلأ ّن الحياة
ترسيلتؤكّد
فيام أوال لون،
الدولة ،عرق
دينلهاأو يفمعتقد أو
تؤسسلغة أو
النظر إلى
من
ويرخص
دونالتي
املبارش
الجنسأو التصفية.
االستحواذ
واالندماج
وتغيري
تهدد أووجود
للرشكة ،التي
القانوينوالكوارث
الشكلاألزمات
مواجهة
وخصوصاً في
والوحدة
الهيمنة ،وإنما
باألنانية
واالتحادبالدولة.
وغري املالية
بالتكاملاملالية
املناطق الحرة
ونزعاتتؤسس يف
املشاريع التي
وأشارت إىل أن أقىص مدة للحصول عىل املوافقة عىل طلب ترخيص
وبحسبكلّه.
البشري
التقرير الذي أصدرته الوزارة ،تتضمن الحوافز :ضامن
الشخصيةوالتي تشمل
املعلنة ،مؤخرا ً،
ّونانالقامئة
ضمن
وإنمامدرج
مرشوع
اإليجابيةمكونات
أصيالن من
هما مك
وضامنالراهن،
عادل،الظرف
اللحظة أو
يكونا ولي
وهذا النهج
نزع الرؤية
عدمهذه
مقابل َديتعويض
للمنفعة لمالعامة
امللكية إال
عليها جي
وسارت
اقتصادياًختها
ورس
122قامت
اسخة التي
المبادئ الر
الدولةأوالمعطاء،
أمواللهذه
واالجتماعية
السياسية
جيلو 51نشاطاً
بعداعياً،
نشاطالاً زر
بني 19
موزعة
نشاطاًعليها ّ
قضايئ،
مصادرتهاومنإال بحكم
املرشوع
الحجز عىل
عدم
أيام ظل
لتستمر 5في
طيب الله
معاملة سلطان
املرخصةزايد بن
الله ،الشيخ
االستثامربإذن
المغفور له،
المؤسس
إضافةعهدإىل القائد
منذ
نهياننشاطاً
القيادةتاريخ تقديم
عمل من
خدميثاً،راه،تستغرق
آلً ،و52
صناعيا
األجنبي
رشكات
التعامل مع
أساسية ال
فالتعاون
الدولة ،حفظه
حقرئيس
وضامننهيان
 ،%100زايد آل
متلكخليفة بن
ونسبةالشيخ
الوطنية،السمو
الرشكات لصاحب
الرشيدة
االنتفاع
فياملطلوبة.
التغييراءات
تقبلواإلجر
والوثائق
قيمةالرشوط
جميع
الله،استيفاء
الطلب ،أو
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.
األسواق
الذعر في
متنامية
مجددًا
تهوي
النفط
البشرية بين الحين
تغذيتبتلى بها
والشدائد التي
تخمة المحن
بفعلفي أوقات
يتجلّى أكثر
اإلنساني أنه
اإلمارات
عقود دولة
وما يم ّيز نهج
يبادراألسواق
الذعر يف
استمرار
الثالثاء ،مع
للنفط مجددا ً،
اآلجلة
لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
أول من
فتجدها
أمسالقطري
العالمي أو
المستوى
العقودعلى
هوت سواء
واآلخر،
وإغاثةنهاية لتخمة
المنكوب األفق
لنجدةأن تلوح يف
يهبمن دون
لليوممنالثاين
العامليمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
املعروضفي مق ّد
متناميةً يفما تكون
المكروب ،ودائما
وأول
كورونا.
جائحة
بسبب
وتواسي الطلب
الخامراحبينام ينهار
وبعدوتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
الحياة
فريوس بناء
في سبيل
حساب
الوقود بال
عىل وتبذل
المنكوبين
مند الج
تض ّم
منحتى
واستمر
تستحقهاالثنني
األمرييك بدأ
هبوط النفط
تاريخي من
يوم
الثالثاء،الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
أمسالعيش
مقومات
إنسانيتها
والمستقبل بما
الحاضر
تحظى أجيال
بكثري ألسابيع ،انخفضت صباح اليوم
الطلب
سيتجاوز
يبدو أن
وسمعة.
إلطراء
املعروضأو تح ّر
عن مصالح
وبينامبحث
لر ّد أو
برميل
ارتفع سعر
كورونا17,44
فيروس نحو
وتفشيبرنت إىل
ظهوربرميل
أزمةأسعار
األربعاء،
ت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
العالم ،م ّد
فيامتجتاح
دوالر،التي
المستجد
في
النفط الخام األمرييك إىل نحو  11,42دوالر ،بعد أن وصل أمس إىل السالب.
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
ومن املتوقع أن تصل منشآت التخزين يف مركز تسليم الخام األمرييك يف
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
كاشينج بوالية أوكالهوما إىل طاقتها القصوى يف غضون ثالثة أسابيع .وقال محللون شملهم استطالع أجرته «رويرتز» إن من املتوقع
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
أن مخزونات الخام األمريكية زادت نحو  16.1مليون برميل يف األسبوع املنتهي يف السابع عرش من إبريل بعد أن سجلت أكرب زيادة
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
ألسبوع واحد يف التاريخ.
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
إلى احتواء المرض
الدولية الساعية
دعم الجهود
وسطات إلى
والذهبدولة اإلمار
ستريت»راسخ سارعت
«وولوالتزاماً بنهجها ال
هذه القناعة
انطالقاً من
متشائمة
وتوقعات
النفط
انهيار
هبوط
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
الدول مع تزاحم
15.5دعميف املئة
كل ماهوى
لتقديمبينام
أسبوعني،
مهمة يف
عاتقهاأمس
عىلعلىالتوايل
سرتيتً ،لثاين
بورصة
هبطت
البالديومسبيل
أمكن في
نحوجليلة
عالمية
جلسةرات
وأخذت اإلما
الطبيةوولشرقاً وغربا
المساعدات
الثالثاء؛ إذ فاقم انهيار يف أسعار النفط األمرييك وتوقعات املستثمرين عىل البيع لتدبري سيولة نقدية لتغطية خسائر يف
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
متشامئة للرشكات املخاوف من تراجع اقتصادي حاد .وأنهى فئات أخرى من األصول .ويف نهاية جلسة التداول ،سجل الذهب
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
املؤرش داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً  2.67باملئة ،يف املعامالت الفورية  1683.90دوالر لألوقية منخفضاً  0.53باملئة
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
إىل  23018.88نقطة بينام هبط املؤرش ستاندرد أند بورز  500عن مستواه يف بداية الجلسة .وتراجعت العقود اآلجلة األمريكية
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
األوسع نطاقاً  3.07باملئة ،ليغلق عند  2736.56نقطة .وأغلق للذهب  1.4باملئة لتسجل عند التسوية  1687.80دوالر لألوقية.
 ،»19لتؤكّد
«كوفيد
الصعب الذي
الذينإىلرأوا فيه
وتجاوب
املؤرشلقي
حراك
منخفضاً
منخفضاً
دولة 10يف املئة.
لألوقية،
فرضهدوالر
1930.90
الواقعالبالديوم
الخروج منوسجل
دليلنقطة.
8263.23
العالمباملئة،
زعماء3.48
تقديراملجمع
ناسداك
مستوىوالحياة األفضل
والسعادة
دروب
سيظل
أسعارمشعل
هبطتا ً أنها
اإلماركامات مجدد
جمعاء.إىل  746.88دوالر لألوقية.
للبشرية 3باملئة
وانخفض البالتني
الخير أدىن
املئة إىل
ينير يف
نحو 2
الذهب
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االفتتاحية
إصدارات المركز
من
كوروناألسباب إنسانية؟
عسكريًا
األمريكية
توحدالمتحدة
متى تتدخل
مواجهة
العالم في
اإلمارات
الواليات ّ

أثارت الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس
تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
الهجوم جديدة
ات صفحات
اك دولة
يوم باتسرطّر
كل
ناصعةيففيشهر
الكياموي
اإلمارمع
أوباما،
األمرييك
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
االسرت
تساؤالتأوحول
سوريا،
 2013يف
أغسطس
اتيجية أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
عرق أو
دين أو معتقد
لغة أو
النظر إلى
من دون
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
والوحدة
وإنما بالتكامل
الهيمنة،
ونزعات
باألنانية
أخالقية
ألسباب
العسكري
التدخل
تجاه
األمريكية
البشري كلّه.
إنسانية بشكل عام .فهل كانت سـياسة أوباما
أو
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
هناك
ومن أو أن
استثنائية،
املتذبذبة يف
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ الر
السورية المعطاء،
األزمةلهذه الدولة
واالجتماعية
السياسية
اسخة التي قامت عليها ّ
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
تصـرفتالشيخ
له ،بإذن الله،
المغفور
المؤسس
عهد القائد
برتددزايدحني
أيضاً،
سابقة
أمريكية
منذرات
إدا
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
طلب إليها التدخل عسكرياً ملسوغات إنسانية؟
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
واضحة
املتحدةفيمااسرت
الواليات
وهل
مصلحتهم.
اتيجية ويحقق
ينفع الناس
ومن لم يعرف
لدىمن عرف
التعاون مع
وإذاأوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
أكثر في
اإلنساني أنه
اإلماا ًرات
نهج دولة
وما يم ّيز
يتجلّىأو ال؟
إنسانية،
ألسباب
عسكري
التدخل
حيال
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
كان األمر كذلك ،فام هذه االسرتاتيجية؟
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
املناخ الدويل
تض ّمدومع
الحرببناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
بعدفي سبيل
لفرتةبالماحساب
المنكوبين وتبذل
أن وتواسي
الجراح
مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
إنسانيتها من
تستحقه
والمستقبل بما
تحظى
األمرييك،
القطبية
األحادية
الحاضر عصـر
الباردة،أجيالوانبثاق
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
الواليات املتحدة
ولَّد االعتقاد بإمكانية استخدام
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
تأليف :روبرتا هار
الشعوب،
االتحادخري
العسكريةراً ملاإلى فيه
األمريكيةالعالمقوتها
لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
والتعاون
أجمع ،ودعت فو
إلى دول
2017
النشر:
سنة
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
أرواحويهدد ّ
لحاميةاألرواح
تمييز ويزهق
يضرب بال
آخر ،بل
القادةشعب دون
خطره على
التدخل
تج ّنبوا
األمريكيني
فإن
والوقوف صفاً
أمريكااألطراف
دوروتكاتف
اإلنساني
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة
واحداًاإلنسانية.
املهامت
ومدىكافّةالتزامها
املثال،المصير حول
األبرياء وحقوقهم يف الخارج؛ فعىل سبيل
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
تحاول هذه الدراسة تفحص األساليب التفسـريية
وقت.من ثالث
في أيأكرث
طوال
رفضت
املتحدة،ظهوره
الوالياتمن مخاطر
ووقاية اإلنسان
عليه
سـياسة أمريكا
لتفسـري
الدوليةاملاضـي
استخدمت يف
1992اإلماراتالتي
احتواء المرض
الساعية إلى
إلى دعم الجهود
سارعت دولة
حربزاماً بنهجها
القناعة والت
سنوات،اً من
انطالق
اسخعامي
البوسنةالربني
هذهل يف
التد ّخ َ
فتدفقت أطنان
حيال عانت
الدول التي
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف
مقتلإلى جانب ِ
تتوسع الدراسة
المرض ،حيث
انتشاراإلنساين،
التدخل
الحذرة
و1995؛ حيث أسفر التطهري العرقي عن
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
 100,000شخص ونزوح مليونَني آخرين .كام قاومت يف شـرح «منوذج هاغان» الذي يقدم تفسـريا ً أكرث
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
األزماتولياإلنسانية،
لسلوكالشيخالقادة
الداخلية ،بادرشمولية
تجاهايد آل نهيان
محمد بن ز
صاحب السمو
الدول على
وعندما انكفأ
بالدهمكلينتون
األبشؤونوبيل
وزعماءبوش
الرئيسقادةجورج
إدارتا
التفسـري انطالقاً
للتصدي للفيروس
إطالق حماراك دولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله،
السـياسـي».
إنساني«منطق
يعرف بـ
إىل إلى وهو
كلتاهام ،الضغوط السـياسـية املكثفة الداعية
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
تدخل عسكري أمرييك يف البلقان .وقدمت اإلدارتان كام تعرض الدراسة ح َدثني إنسانيني استخدمت
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
فيهام التدخل العسكري ،لتوضـيح
املتحدة
مجددا ً
جمعاء.
الوالياتللبشرية
العامل،والحياة األفضل
والسعادة
ينيريفدروب
مشعل سيظل
الخير إىل
الداخل
ومتناقضة
محية
اإلماارً،اتإشار
مع
ات أنها ِّ
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االفتتاحية
كورونا
تفسـري العالم
توحد
اإلمارات
السـياسة ،وخصوصاً عندما تغدو
مواجهةتغيري
للسـياسة في القادة عىل
كيف يقدم منوذج هاغان
أفضل ّ
األمريكية يف هذا السـياق .والواضح أن اسرتاتيجية مصداقيتهم وبقاؤهم السـياسـي يف موضع شك.
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
سواسية ،التدخل
الثانية ،ألن
علىاسة
الناس در
اختيار
للعالمبفي كيفيةوقد
عىل ت َج ّن
تقومّدمأوالً
األمريكيني،
السـياسة
الحالة جميعاً
أساس أنهم
تم بين
التآخي
النموذج
البشر ،وتق
والتكافل بين
صانعيوالتعاضد
التعاون
الوحيدوالصراع،
تستقيم بالنزاع
عدالكوكب ال
على يُهذا
لون ،لتؤكّد
معتقد أو عرق
لغةطأو دين أو
دون النظر
من
للقوة والالعسكرية
االنتشار املهم
الحياةليبيا
حال أ ّن يف
باملخاطر؛أو ويف
محفوف
حيالإلىتو ّر
الجدل
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود
الجنس الخمس
السنوات
فشل هذه االسرتاتيجية ،يتح ّول متخذو القرار إىل األمريكية ،ألسباب إنسانية طوال
البشري كلّه.
البوسنة ،توضح
ّونانوعىل
املاضـية.
عزل الراهن،عشـرة
سـياستهم
شـرعنةالنهجخيالمرات
اتيجية
حالة الشخصية
شاكلةمكونات
أصيالن من
وإنما هما مك
و/أوالظرف
اللحظة أو
يكونا ولي َدي
الرؤية وهذا
اسرتهذه
القادةعليها جيالً
تجنبوسارت
ورسختها
قامت عليها
المبادئ الر
المعطاء ،ومن
عنالدولة
الخارجيةلهذه
السـياسةواالجتماعية
السياسية
التدخلبعدعىلجيلالرغم من
اسخة التيالحالة
الليبية ّ
الداخيل.
السـياسـي
الضغط
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
وتتمثل دراستا الحالة يف هذه الدراسة ،ببعثة كثافة الضغوط الداخلية والخارجية.
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من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
األساسـية يف
الضغوط الدولية ،بل إن املخاوف من فقدان اللعبة والرأي العام يظالن من املكونات
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
جمعاء.يف السـياسة الخارجية.
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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.

أسعار الخام األمريكي إلى ما دون الصفر
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