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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وإقامة على
حصيفة تقوم
دولةعىل مجلس
يجب
فرضهذات
الدولية
الواقع للقرار
املخالفة
اءاتدليلاإلرس
املحتلة،
الفلسطينية
كافةاك يفلقياألرايض
وهنالتؤكّد
الصلة؛،»19
«كوفيد
اتالذي
الصعب
ائيليةمن
الخروج
اإلجرفيه
ورفض رأوا
العالم الذين
زعماء
تقدير وتجاوب
حر
واالستيطان؛ ولكن مل ينفذ منها يشء يذكر!
لالحتالل
والحياةافضة
الكثرية الر
الخيرقراراته
دروب عىل
ينير ويؤكد
لنفسه
االعتبار
ليعيد
األمناتأن مجددا ً
للبشرية جمعاء.
األفضل
والسعادة
سيظل
مشعل
يتحركأنها
اإلمار
والعشـرون  --العدد 7249
7263
السادسةوالعشرون
السنةالسادسة
- 2020السنة
إبريل- 2020
الخميس1603مايو
األحد

2

3

االفتتاحيةاليوم
اإلمارات

«كورونا»
حاصرت
دولة
كورونا
مواجهة
اإلمارات في
توحد العالم
اإلمارات ّ
مفاهيماالحرتافية،
عالية من
بدرجة
املستجد
كورونا
تاريخفريوس
جائحة
مع أزمة
املتحدة
العربية
صياغة
(كوفيد)19-إعادة
أمثلة مش ّرفة في
وتضرب
اإلنسانية
ناصعة في
جديدة
صفحات
اترات
اإلماراإلما
دولة دولة
تعاملتتسطّر
كل يوم
األزمات املختلفة،
للتعامل
االستثنائية،
الظروف
مختلف
التعامل
الكبرية عىل
التعاونقدرتها
أكدت
جميعاً
مع سواسية،
املختصة ،أنهم
مؤسساتهاعلى أساس
وجاهزيةبين الناس
كيفية التآخي
للعالم في
النموذج
معوتق ّدم
البشر،
والتكافل بين
والتعاضد
والصرمؤاع،رشوالات كثرية أن
املدمرة،زاعوتؤكد
تبعاتها
الويل من
دول كثرية
التي ما
األزمة،
حصار هذه
دون أدى
وهو ما
تستقيم بالن
الكوكب ال
تعاين هذا
الحياة على
لون،تزلتؤالكّد أ ّن
عرق أو
معتقد أو
نجاحهاأويفدين أو
النظرإىلإلى لغة
من
هدفها الكامل
ستحقق،التيبإذن
االسرت
في هذه
وخصوصاًوأن
واالتحاد«كورونا»،
ملكافحة
الشاملة
اتيجيتها
الهيمنة،اسرت
ونزعاتبعزم يف
باألنانيةماضية
الدولة
تعاىل،الجنس
تهدداللهوجود
اتيجيةوالكوارث
األزمات
مواجهة
والوحدة
بالتكامل
وإنما
املتمثل كليفّه.القضاء عىل تلك األزمة بشكل نهايئ ويف وقت أقرص مام كان متوقعاً.
البشري
«كورونا» ،حيث
حصار
منات يف
أصيالناإلمار
ّونان دولة
لنجاح
اهن،رشات
منراملب
املبارك،أوالعديد
وقد
الشخصية
مكونات
املهمة مك
وإنما هما
الظرف ال
رمضاناللحظة
شهر ولي َدي
األوىللممنيكونا
األيام النهج
حملت وهذا
هذه الرؤية
وبقية الجهات
املجتمع
ختهاالصحة
ورسارة
وجهت و ّز
السياقالتينفسه،
الحركةومنوالتنقل،
الدولةعىل
لهذهالقيود
تخفيف
السياسيةالدولة يف
بدأت
بعد جيل
ووقاية جيالً
وسارت عليها
قامت عليها
ويفراسخة
المبادئ ال
المعطاء،
واالجتماعية
القيادةمن القطاع
رشكائها
نهيانراكز
جزيئ للم
إعادة فتح
الجهات
معظل
بالتشاور في
التجارية،اه ،لتستمر
طيب الله ثر
سلطان آل
إمكانيةزايد بن
اسة الشيخ
بدرالله،
االقتصاديةبإذن
املحليةالمغفور له،
المؤسس
املختصة ،القائد
منذ عهد
ويصبفييف مصلحة
احتياجات
والوقائية،الله،ومبا يلبي
رئيسرتازية
اءات االح
اطات
السمواالشرت
لصاحباعاة
الخاص؛ مع مر
الجمهور،التغيير
أساسية ال تقبل
فالتعاون قيمة
الدولة ،حفظه
واإلجرنهيان
الصحيةزايد آل
خليفة بن
الشيخ
الرشيدة
املجتمع.
فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
وسالمة الذي
الوطنياإلماراتي
االقتصاداإلنسان
شخصية
مصلحتهم« .كورونا» تم بجهود جبارة ومتابعة دؤوبة من قبل قيادتنا
ات يف حصار
الناس اإلمار
حققته دولة
النجاح
عرفهذا
من فإن
الواقع،
ويف
ويحقق
الذيفيما ينفع
يعرف
ومن لم
التعاون مع
املستجد التي
بها فريوس
جائحة
المحنمعركة
أوقاتلخوض
والتسهيالتفيالالزمة
وجهت
كوروناالحين
البشرية بين
رشسةالتيضدتبتلى
والشدائد
اإلمكانيات يتجلّى أكثر
بتوفرياتكلاإلنساني أنه
دولة اإلمار
التينهج
الرشيدةيم ّيز
وما
وعىل االقتصاد
سلبيةرارعىلعنحياة
تداعيات
يبادر أفرزته
وضدمنكل ما
القطري منعزلة،
وحولتهأوإىل جزر
على حني
سواء عىل
واآلخر،العامل
غزت
الناسجمعاء،
اإلنسانية
ودفع األض
لمواجهةمناألخطار
فتجدها أول
غرة،العالمي
المستوى
الدول األخرى.
النوازلمع كل
ساحاتحدث
الحائجة ،كام
عنها تلك
االستثنائية
وإغاثةجراء
واضح من
لنجدةبشكل
الذي تأثر
الوطني،
والكوارث،
يوجدون في
متخضت من
تكونالتيفي مق ّدمة
الظروفودائماً ما
المكروب،
المنكوب
من يهب
وأول
أجل أنأن مؤسسات
مجاالًومنللشك،
وتعزيزال يدع
يكتشف مبا
سبيلرات
دولة اإلما
وتبذلالتيبالاتبعتها
المنكوبيناتيجية
املتأمل يف االسرت
جودتها،
«كورونا»نوعيتها
ملكافحةوتحسين
بناء الحياة
حساب في
والواقعاحأنوتواسي
تض ّمد الجر
مواجهة التحدي
رضوس يف
غامر حرب
تخوض
ومدروس
ممنهج
واستطاعتمنبشكل
مستوىبماالحدث
كانت عىل
دون انتظار
للحياة ،ومن
الصالحة
الكريمأنوالبيئة
العيش
مقومات
تستحقه إنسانيتها
والمستقبل
املعنيةالحاضر
الدولة أجيال
تحظى
األخطر من نوعه الذي يواجه العامل منذ الحرب العاملية الثانية (.)1945-1939
والذيراءيعد
وسمعة.
الجائحة،تح ّر إلط
هذهمصالح أو
خلفتهعن
الذيأو بحث
لر ّد
البيضاءقد عملت
اإلشارة ،فإنها
وكماكامهوسبقت
بطريقةاإلمااحررتاتافية،
املستجد
لجائحة فريوس
وتفشياإلمارات
ظهور دولة
مكافحة
ديدنها ،أياديها
متتت دولة
العالم ،م ّد
كوروناتجتاح
المستجد التي
فيروس كورونا
وألنأزمة
في
توظيف أحدث
دولةعملت
املعنية
مؤسسات
هذاإىل أن
اإلشارة
والتعاونتجدر
املواجهة ،وهنا
الوسائل يففورا ًهذه
العالمأحدث
توظيف
عىليقتصر
بعينها وال
الدولةيهدد
الذي ال
العدو الخفي
لمواجهة
إلى االتحاد
أجمع ،ودعت
عىل دول
إلى
وهو باحثني يف
ومغاربها ،قبل
بالفريوس من
اإلما ّر
األرواحدولة
ويزهقسجلت
تمييزحيث
املعركة،
بل هذه
آخر ،يف
االصطناعي
الذكاء
الخاصاألرض
الجينوممشارق
تسلسلالحياة في
كلاتمقومات
ويهدد
يضرب بال
شعب دون
تقنياتعلى
خطره
واحدا ًوتشخيص
الصني-صفاًلفحص
العاملكا-فّةخارج
مخترب يف
المصيراإلمارات
وحدة دولة
ودشنت
الصحية،
والعلوم
للطب
فعلراشد
محمد بن
ماجامعة
والوقوف
األطراف
اإلنسانيأكربوتكاتف
أساس
يقوم على
مختلف
إنساني
يستدعي رد
القضاء«ريبوتات»
اإلمارات
الدولة.
ومناطق
الجنسكافة إما
باملركبة يف
وافتتحت مر
بـ«كوفيد،»19-
واستخدمتتضمن
واللقاحات التي
األدوية
ات إيجاد
البشري،ر ث ّم
الفحصبين أبناء
اكز تفشيه
ووقف
المرض القاتل
اإلصابةمن مخاطر هذا
للح ّد
إىل العديد من االبتكارات املرتبطة بعمليات الحامية الذاتية كالخوذة الذكية،
إضافة
الوطني،
عمليات
و«درونز»
وقت.
في أي
التعقيمظهوره
من مخاطر
ووقايةيفاإلنسان
عليه
سارعتالذكية
ومعداتاسخالوقاية
تشخيصهذهاملؤرش
ورادار
ات والتزاماً
التعقيم.الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
اتإلى دعم
وممررات
دولة اإلما
الحيوية،بنهجها الر
القناعة
انطالقاً من
كان االهتامم
املستجد
جانب ضد
الدولةإلىاملعنية
مؤسسات
الصحيةقادتها
الرشسة التي
ويف
(كوفيد)19-أطنان
المرض ،فتدفقت
كوروناانتشار
فريوسعانت
الدول التي
والوقوف
واالقتصادية،
املواجهةمن آثاره
وتداعياتهظلوالتخفيف
الدولمنذ تأسيس
الرشيدة
جليلة وما ز
اإلنسان كان
حيث إن
مبستغربعلىأبدا ً،
وهوً ،أمر
المساعداتأولوية
باإلنسان
الطبية شرقاً
قيادتنا دعم
اهتاممفي سبيل
محور أمكن
ال كل ما
لتقديم
مهمة عالمية
عاتقها
ليساإلمارات
وأخذت
مطلقة،وغربا
المجتمعات.اإلشارة إىل أن دولة
اه،ةوهنا تجدر
الله ثر
لحياةطيب
تهديدهنهيان،
سلطان آل
كورونازايد بن
انتشارالشيخ
للحداللهمنتعاىل،
األرضبإذن
بقاع له،
املغفور
الدولة
وص ّح
الشعوب
والتخفيف من
عىلفييدشتى
والشعوب
االستثنائية التي مير
الشيخظل
الكبري ،يف
التالحم
جسدت
شؤونالتي
املبادرات
العديد
اإلمارات
الظروف نهيان ولي
هذهبن زايد آل
محمد
املجتمعيالسمو
بادر صاحب
الداخلية،
بالدهم
من على
الدول
إطالقوزعماء
شهدت قادة
وعندما انكفأ
األكرثاكترضرا ً
األعلى«معاً
التي متخضت
التداعيات
والعائالت
حفظهاألفراد
المسلحة،لدعم
نحن بخري»
القائدبرنامج
نائبومنها
أجمع،
عهدالعامل
بها
انطالقاً
بسببللفيروس
املجتمعللتصدي
دولييفإنساني
إطالق حر
الله ،إلى
للقوات
أبوظبي
جهود الدولة
الوحيدات وطن
«صندوق اإلمار
املستجد .كام
فريوس
جائحة
لتعزيزوهو
ويهدفباقتدار،
اإلنسانية»وهزيمته
لمواجهته بكفاءة
مبادرةهو السبيل
إطالق الخطر
العالم تمأمام هذا
كورونا أن اتحاد
تقوم على
حصيفة
عنهارؤية
من
األفّدراددولةواملؤسسات
الصندوق
ويتلقى
واالجتامعية،
واالقتصادية
واإلنسانية
تداعيات
الحد
مساهامتلتؤك
«كوفيد ،»19
الذي فرضه
الصعب
الخروج من الواقع
فيه دليل
الصحيةالذين رأوا
الفريوس العالم
وتجاوب زعماء
لقيمنتقدير
حيفراك
املاديةات مجددا ً
والعينية.أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير
 2019كان األضخم في اإلنفاق العسكري ..فهل يصلح ذلك في زمن كورونا؟
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
يف العام املايض ،وقبل أن ينكشف للعيان ظهور فريوس كورونا ،وصل اإلنفاق العسكري العاملي إىل أعىل مستوياته منذ نهاية

الحرب الباردة يف عام  ،1989ما يثري تساؤالً مفاده :هل سيستمر العامل بزيادة إنفاقه العسكري يف وقت ظهر فيه اآلن عدو
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
خفي ال يحتاج إىل األسلحة املتعارف عليها ملواجهته ،إمنا يحتاج إىل تعزيز اإلنفاق عىل العلم والبحث والتطوير؟
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
ألبحاثأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
معتقد أو عرق
دين أو
لغة أو
أظهر النظر
من دون
ستوكهوملأوالدويل
عن معهد
الصادر
التقريرإلىاألخري
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
العامواالتحاد
والوحدة
بالتكامل
اإلنفاقوإنما
ونزعاتأنالهيمنة،
املايض بنسبة
ارتفع يف
العسكري
باألنانية(سيربي)
السالم
عنلّه.عام  ،2018حيث وصل يف عام  2019إىل  1.917مليار
%3.6
البشري ك
املقدمة أوبزيادة
الظرفعنالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
املتحدة َديفي اللحظة
الوالياتيكونا ولي
فحلتالنهج لم
العامل ،وهذا
دوالرهذهيف الرؤية
العام الذي سبقه بـ  %5.3عام  2019إىل  732مليار دوالر ،أي
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
 %38من اإلنفاق العاملي .كام زادت الصني إنفاقها بنحو ،%5.1
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
وبقيمة بلغت  261مليار دوالر ،فيام بلغ إنفاق الهند العسكري
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
نسبتهاخليفة
وبزيادةالشيخ
دوالر السمو
لصاحب
.%6.8
الرشيدةمليار
71,1
مداهوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
العطاء
وحب
النخوة
على
فطر
الذي
اتي
ر
اإلما
اإلنسان
شخصية
إن التنافس العسكري بني الدول ،وبحسب املعهد ،بلغ
مصلحتهم.
يعرف فيما
عرف ومن
الصنيمع من
التعاون
ويحققوذلك
الناساملاضية،
ينفعالـ25
السنوات
املتحدة،لم خالل
والواليات
بني
عظمى.
التحولراتإىل قوة
نهج إىل
سعياًومامنيم ّيزالصني
الحينإعادة تقييم
بينخالل
البشريةمن
الوطني اآلن
التي األمن
والشدائدمفهوم
المحنالنظر إىل
والهندأوقاتينبغي
تبتلى بها
أكثر في
عسكريةيتجلّى
اإلنساني أنه
دولة اإلما
القطريتنافس
العسكري يف
إنفاقها
ادت من
األخرى،
هي
التسلح ،فمن
اإلنسانيةسباق
األموال عىل
لمواجهةاألمن،
باكستانيبادرما يعنيه
جمعاء،
إنفاقار عن
من األضر
وبدالًودفع
األخطار
مع أول من
فتجدها
العالمي أو
المستوى
سواء زعلى
واآلخر،
محكومةماببيئة
الدفاعية ال تزال
لنجدةإن الرص
يهباملعهد
والصني،منقائ ًال
واعتامد خطط
النوازلالتحتية،
ساحات البنى
مشاريع تطوير
توجيهها نحو
المكروب ،ودائماً
والكوارث،
يوجدون في
األجدرّدمة من
تكون في مق
اعاتوإغاثة
المنكوب
وأول
أمنية دولية غري مستقرّة ،نتيجة للعديد من العوامل ،أبرزها :نهاية متويل واضحة بشأن استكامل املشاريع ،وليس تأجيلها أو إلغاءها،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
املعاهدة النووية للصواريخ املتوسطة املدى نتيجة الخروقات وبدالً من هدر املوارد الضخمة عىل التسلُّح ،فإنه من املمكن
انتظار
للحياة ،ومن
والبيئة
توجيههاالكريم
مقومات العيش
إنسانيتها
الحاضر
تحظى
هذامناالتفاق
تستحقهصالحية
بما انتهاء
والمستقبلعىل
إدارة ترامب
أجيالرصار
الروسية وإ
يحقق التنمية
دون مبا
الخدمات،
الصالحةمستوى
الفقر وتدين
ملواجهة
الثنايئ.بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
لر ّد أو
الشاملة واملستدامة للشعوب ،ويدفع عملية تنويع االقتصاد
وشامل
وبنيتهديدنها،
وكما هو
اإلمارات
خاللدولة
تقريرالعالم،منم ّدت
إفريقيا،التيقالتجتاح
المستجد
األوسطكورونا
الرشقفيروس
منطقةوتفشي
بخصوصظهور
في أزمة
البيضاءاإلنفاق عىل
أياديهاوتعزيز
اإلنتاجية،
قاعدته
توسيع
والتعاون العربية
االتحادواململكة
وقطر،إلىوعامن،
أجمع ،مرص،
كل من
العالم ّ ً
دول إن
(سيربي)
الصحية وتطوير
وتحسني
الخفيالنظام
العدوتطوير
مجاالت
ودعت فورا ً
الرعايةيقتصر
بعينها وال
التعليميدولة
الذي ال يهدد
لمواجهة هذا
إلى
اتها
ر
طائ
أساطيل
ّنات
و
مك
تجهيز
«إعادة
عىل
تعمل
السعودية،
وهوتدمري رأس
ومغاربها،الً من
املهارات ،بد
وتنمية
العلمية
والكفاءات
ات
ر
القد
كل مقومات الحياة في مشارق األرض
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
ومناطق
العدواين يف
نشاط إير
ماالدفاعية»،
اعات.
ز
والن
الحروب
يف
البرشي
املال
المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
هرمزوحدة
مضيقأساس
يقوم على
إنسانيانمختلف
وإنفعل
يستدعي رد
أخرى ،دفع الواليات املتحدة إىل محاولة بناء تحالف دويل
ويف حني تبدو نسب اإلنفاق يف معظم الدول العربية متدنية
القضاء
تضمن
التي
واللقاحات
األدوية
إيجاد
م
ث
البشري،
الجنس
املالحة أبناء
تفشيه بين
ألمنالقاتل
المرض
«التحالفهذا
يسمىمن مخاطر
للح ّد
ّ
ووقفحرية
وحامية
الدويل
البحرية» ،عىل كل من قطاعي الصحة والتعليم مقارنة باإلنفاق العسكري،
في أي
مخاطريفظهوره
عليه
أبرزها
املنطقة؛
من كثرية
اإلنساندول
ووقايةتشغيل
إضافة إىل
وقت.مرص واململكة فإن الفرصة اآلن تكمن يف تنمية املوارد البرشية وإيجاد رأس مال
والتزاماً
الساعية إلى
مؤهلالجهود
إلى دعم
دولةّعةاإلمارات
تضمّ بنهجها
هذه القناعة
انطالقاً من
سارعتاملدر
اسخاملركبات
مزيجاًالرمن
«ألساطيل
السعودية،
العربية
المرضأشار تقرير
احتواء حيث
املستدامة،
الدولية التنمية
لقيادة عملية
برشي
والطائر
أطنانالدول يواجه
فتدفقتهذه
مجموعة من
إىل أن
عانت2019
التيلعام
البرشية
المرض،
انتشار
التنميةالدول
ات».والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب
وتداعياته
عاتقها كان
العسكري
أنً ،التفوق
شرقاً إىل
الطبيةخلص
المساعدات الذي
التقرير
الدوليف مستويات
الفجوة
باإلحباط إز
عميقاً
جليلةشعوراً
مواطنوها
تفاقمدعم
فياءسبيل
كل ما أمكن
لتقديم
مهمة عالمية
اإلنفاقعلى
وأخذتيفاإلمارات
وغربا
كورونا ثم روسيا،
السعودية،
الصني،
املتحدة،
من
مسبوقة منهم نحو براثن
أعداد غري
وانحدار
األساسية،
المجتمعات.
وص ّحة
الشعوب
معيشتهم لحياة
والتخفيف من تهديده
منثمانتشار
األرضثمللحد
الواليات بقاع
نصيبفي شتى
والشعوب
ينبه إىل األولويات التي يجب أن تلتفت إليها الدول يف إنفاقها
توزيع الرثوات
واملرض،
والجوع
رضورة ولي
يستدعيآل نهيان
الذيبن زايد
الشيخاألمرمحمد
السمو
الفقرصاحب
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر
للعام الجاري ،يف ظل تفيش وباء كورونا وتداعياته عىل القطاعات الوطنية واإلنفاق عىل مجموعة من االعتبارات الخاصة بتعزيز
سياسات انطالقاً
وتبنيللفيروس
للتصدي
دولي إنساني
إطالق حراك
حفظه الله،
األعلى
أبوظبي
عهد
المسلحة ،ترتبط
للقواتاتيجيات ال
اعتامد اسرت
القائداآلن
نائباملرحلة
تتطلب
كافة ،إذ
مرتبطة بتحديات
واالقتصادية،
االجتامعية
بالقوة إلىالتنمية
باقتدار،
لمواجهته
هو السبيل
أمام هذا
ات العالم
اتحاد
تقوم على
من رؤية
الخطرهذا
للدول .ويف
التنموية
بتعزيز أنالقدر
حصيفة إمنا
العسكرية فقط،
برشيةوهومرتفعة تبعاً
وهزيمتهتنمية
بكفاءةمؤرشات
الوصول إىل
الوحيد يتم
العرص ،حتى
الناتجكّد دولة
 ،»19لتؤ
املتوقع فرضه
الصعب الذي
الخروج من
إلنفاقهافيه دليل
الذين رأوا
زعماء العالم
حراك
العسكري يف
الحكومات
وتجاوب تعزيز
تقديراء عدّة أن
السياق،لقيترى آر
املحيل ومعدالت
«كوفيدمن
ودخل الفرد
الواقع العمر
ملؤرشات
حيث
الخيروامللحة،
الحقيقية
تجاه ًال
كوروناأنهايعني
ظل
بالتقنيات الحديثة والبحث العلمي.
األفضلواملعرفة
والحياةالتعليم
تفيشمجددا ً
للبشرية جمعاء.
والسعادة
لألخطاردروب
سيظل ينير
مشعل
اإلمارات
والعشـرون  --العدد 7249
7263
السادسةوالعشرون
السنةالسادسة
- 2020السنة
إبريل- 2020
الخميس1603مايو
األحد
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

الدراما التلفزيونية في رمضان بين الفن والسياسة
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

تحظى املسلسالت التلفزيونية التي تعرض يف شهر رمضان املبارك بنسب مشاهدة عالية ،ومن ثم تعمل رشكات اإلنتاج
التي تقوم بتمويل هذه املسلسالت يف بعض األحيان عىل توظيفها لتحقيق أهداف خاصة ،بغرض إعادة تشكيل الرأي العام
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
بخصوص قضايا معينة.
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
عىل الرغم من خصوصية شهر رمضان املبارك ،كشهر للصوم،
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
بالتكامل
من وإنما
الهيمنة،
ونزعات
تعاىل راجني
والوحدةالله
وتقربهم إىل
عباداتهم
املسلمون
باألنانيةفيه
يكثف
ّه.
ل
ك
البشري
رحمته وغفرانه والعتق من النار ،فإنه ومنذ سنوات ليست
الجديدة،الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
التلفزيونيةأو الظرف
املسلسالت َدي اللحظة
لعرض لم يكونا ولي
وهذا النهج
هذه
الرؤية شهرا ً
بالقليلة ،بات
المبادئما الرلديها
ومنأفضل
لتقديم
كل عام
تتبارى
حيث
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المعطاء،
اإلنتاجالدولة
رشكات لهذه
واالجتماعية
السياسية
اسخة التي قامت عليها ّ
الشيخ زكل
الشهرالله،الفضيل
المؤسسوما إن
القائدرمضان،
عهدخالل
لعرضه
عام سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
ايد بن
ينتهيبإذن
المغفور له،
منذ
حتى تبدأ هذه الرشكات باإلعداد إلنتاج مسلسالت جديدة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
لرمضان التايل ،وتحظى هذه األعامل بالفعل بنسب مشاهدة
العطاء يفوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
عاداتهوحب
باتعلىمنالنخوة
الذيفطر
الجمهور،الذي
اإلنسان اإلماراتي
األساسية
شخصيةمن قبل
عالية
مصلحتهم.
ويحقق
الناس
ينفع
فيما
يعرف
لم
ومن
عرف
من
مع
التعاون
الشهر الفضيل متابعة مثل هذه املسلسالت ،التي تزدحم بها
التلفزيونية
يصعبفيعىلأوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
بحيثلّى أكثر
املختلفة ،أنه يتج
ات اإلنساني
املحطاتدولة اإلمار
شاشاتيم ّيز نهج
وما
جمعاء ،تلفزيونية
اإلنسانية أعامل
هناك عدة
األخطاررمضان
لمواجهة شهر
مناً،يبادر وخالل
جميع
املسلسالت أوأن يقوم
متابعة تلك
الراغب يف
الحايل ،عن
ودفع األضرار
مبتابعتهاأول
القطري فتجدها
المستوى العالمي
سواء على
واآلخر،
أثارت جدالً كبريا ً عىل الصعيد السيايس بخصوص بعض
للمتابعة.
بعضها
انتقاء
إىل
فيضطر
يوجدون
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّد
والكوارث ،أبرز هذه
النوازلائيل ،ومن
ساحاتمع إرس
يخصفيالعالقة
من ما
القضايا،مةمنها
والواقع أن األعامل الفنية بشكل عام ،ومنها املسلسالت
ومن أجل
هارون»جودتها،
نوعيتها وتعزيز
األعاملوتحسين
وهوبناء الحياة
املنتجة،سبيل
حساب في
وتبذل بال
المنكوبين
وتواسي
تض ّمد الج
الذي أنيحيك قصة
الكويتي،
مسلسل «أم
الرشكات
من قبل
توظيفها،
التلفزيونيةراحميكن
أربعينيات انتظار
للحياة ،ومن دون
تعملالصالحة
يهوديةوالبيئة
العيش الكريم
إنسانيتها من
والمستقبل
تحظى
القرن املايض،
كقابلة يف
مقومات سيدة
قضايا أو
تستحقه بخصوص
بما خاصة،
رسائل
الحاضرلتوجيه
أجيالبالفعل،
يحدث
ما
بشكل كبري يف تشكيل والتحديات التي واجهت أرستها والجالية اليهودية يف دول
وسمعة.
إلطراء
مصالح أو
بحث عن
لر ّد أو
تسهم
وبالتايل،تح ّرفإنها
معينة،
موضوعات
مواقع التواصل
االنتقادات
وكمامن
موجة
ت وقد
الخليج،
كورونااملشاهدة
فيروسنسب
وتفشيوبفعل
ظهورالعام،
اتجاهاتأزمةالرأي
عربالبيضاء
أياديها
هو ديدنها،
أثاررات
دولة اإلما
لهذهالعالم ،م ّد
العاليةتجتاح
المستجد التي
في
املسلسالت يف شهر رمضان ،كام سلف القول ،فإن الدراما االجتامعي مع عرض أوىل حلقاته ،حيث اعتربه مغردون
بعينها وال
ائيل» دولة
رس يهدد
الذيإ ال
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا
و«تشويهاً
«متهيدا ً
يقتصرالتاريخية».
للحقائق
الخفي مع
العدوللتطبيع
التلفزيونية الرمضانية يتم استغاللها يف كثري من األحيان،
وهو
ومغاربها،
األرض
مشارق
في
الحياة
مقومات
كل
ّ
ويهدد
رشكات األرواح
تمييز ويزهق
معينةآخر ،بل
شعب دون
خطره
اإلنتاج ،واستاء الجمهور مام وصفوه بأنه «خطأ تاريخي ال يغتفر» ،إذ
يضربمنبال قبل
للجمهور
لتمريرعلىرسائل
واحدا ً
والوقوف
من كافّة
األطاًراف
اإلنساني
أساس وحدة
يقوم على
الرسائل مختلف
فعل إنساني
يستدعي
تأسيس دولة
صفاًعن
يتحدث
املسلسل
وتكاتفمقطع
مغردون
المصيرتداول
اجتامعية
ثقافية أو
سياسية أو
كانتردهذه
ماسواء
القضاء إرسائيل»
تضمن «أرض
الربيطاين عىل
األدويةاالنتداب
إيجادإنهاء
ائيلث ّمعقب
الجنس إرس
واللقاحات التي
البشري،
تفشيه بين أبناء
إنتاجووقف
رشكاتالقاتل
وتقومالمرض
مخاطر هذا
للح ّد من
محسوبة عىل
تلفزيونية
اقتصادية،
أو
وقت.مبارش بإنتاج عوضاً عن فلسطني .وأشار مغردون إىل أن «إرسائيل مل يكن
مبارشفيأوأيغري
بعينها
ووقايةدول
حكومات
بشكلظهوره
من مخاطر
اإلنسان
عليه
المرض باملسلسل
احتواءمام جاء
الهدف
إن
البعض
وقال
وقتها»،
وجود
لها
سيايس.
بشكل
توظيفها
يتم
سينامئية
أو
تلفزيونية
أعامل
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى
وعادة ما تثري بعض املسلسالت التلفزيونية الرمضانية هو «محو اسم فلسطني والهوية الفلسطينية» .وقد رحبت
فتدفقتويفأطنان
المرض،
الدول التي
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب
املقابل هناك
املسلسل،
انتشار بهذا
عانترسائيل
املختلفة يف إ
الدوائر
جدالً ،بسبب ما قد تحتويه من خروج عىل خط العادات
واألعرافشرقاً
وهوالدول
«النهاية»،دعم
أمكن في سبيل
لتقديم كل
مسلسلجليلة
مهمة عالمية
عاتقها
اإلمارات
وغربيفاً ،وأخذت
المساعدات الطبية
يندرج ضمن
يحمل ماعنوان
مرصي
تصنف
علىالتي
العربية،
املجتمعات
املتبعة
والتقاليد
أحداثه رؤية مستقبلية
وص ّحةوتفرتض
العلمي،
الخيال
المجتمعات.
الشعوب
مسلسالتلحياة
والتخفيف من تهديده
انتشار كورونا
األرض للحد
كمجتمعاتفي شتى
والشعوب
الخطوط الحمراء،
من من
مجموعة
بقاعلديها
محافظة،
نهاية إرسائيل،
آل بعد
القدس
تدور ىف
للعامل عام
بالدهم والجنس
شؤون الدين
أساسية،علىوهي:
محرمات ثالثة
نهيان ولي
بن زايد
حيث محمد
،2021الشيخ
صاحب السمو
الداخلية ،بادر
وزعماء الدول
يخصانكفأ قادة
فياموعندما
ُعرف بـ«حرب
ت
و
العرب
يشنها
حرب
بعد
ائيل
رس
إ
فناء
ويتوقع
المسلحة ،تجاوز
للقواتاإلنتاج إىل
األعلىرشكات
القائدبعض
نائبتعمد
أبوظبيوقد
والسياسة،
بعض إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
حفظه الله،
عهد
هذه الخطوط ،من أجل إثارة الجدل حول مسلسالتها ،وهو تحرير القدس» ،وتفتت الواليات املتحدة األمريكية إىل عدة
باقتدار،
وهزيمته
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل
وهو املسلسل،
جاء يف
عىل ما
بكفاءةبشدة
لمواجهتهرسائيل
الوحيداحتجت إ
دول .وقد
ما يدفع إىل املزيد من متابعتها من قبل الجمهور ،ويهدف
دولة
ّد
ك
لتؤ
،»19
«كوفيد
فرضه
الذي
الصعب
الواقع
من
الخروج
الذين رأوا
تشكيلالعالم
وتجاوب زعماء
هذااك لقي
حر
دليل بشأن ودعت إىل وقف عرضه ،ووصفت الخارجية اإلرسائيلية يف بيان
الرأيفيهالعام
اتجاهات
تقديرإىل إعادة
السلوك
قضاياات مجددا ً
بأنه جمعاء.
للبشرية
معينة .سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياةلهااألفضل
أنها مشعل
اإلمار
«مؤسف وغري مقبول».
املسلسل
وموضوعات
والعشـرون  --العدد 7249
7263
السادسةوالعشرون
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- 2020السنة
إبريل- 2020
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

تصاعد التوتر بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
بسبب أزمة كورونا في إيران

محلل صياغة
في إعادة
مشرّرفة
وتضرب أمثلة
اإلنسانية
«جلفتاريخ
ناصعة في
صفحات
كافيريو،رات
جورجيودولة اإلما
يوم تسطّر
كل
مفاهيم «جلف
سيايس لرشكة
افيش،
وميسم به
أناليتيكس»
ستيت
جديدةلرشكة
التنفيذي
الرئيس
يتناول
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
ستيت أناليتيكس» يف مقالهام املنشور عىل موقع «املجلس األطليس» تصاعد التوتر بني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب
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
بسبب أزمة فريوس كورونا املستجد يف إيران؛ حيث يطالب األوروبيون بتخفيف العقوبات عىل طهران ،ملساعدتها عىل مكافحة
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
الفريوس الذي تفىش فيها ،بينام ترفض واشنطن ذلك.
البشري كلّه.
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
أثارت سياسة إدارة الرئيس األمرييك ترامب بشأن إيران
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
فباإلضافة إىل
األمريكية-
توترا ً يف
املعارضة سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الشيخ زايد بن
األوروبية.بإذن الله،
المغفور له،
العالقاتالمؤسس
عهد القائد
منذ
املتعلق
الرئيسالشيخاألمرييك
الشديدة لقرار
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
ترامب رئيس
دونالد آل نهيان
خليفة بن زايد
لصاحب السمو
الرشيدة
وحب الذي
النخوةإيران،
النووي مع
اإلمارمن
واشنطن
العطاءتموبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
االتفاقفطر على
اتي الذي
بانسحاباإلنسان
شخصية
خانقة
عقوبات
وكذلك لممعارضة
،2015
التعاونعام
إبرامه
مصلحتهم.
ويحقق
فرضالناس
إعادةينفع
يعرف فيما
عرف ومن
مع من
األوروبيون
يعارض
مايودولة،2018
فرتةفيقيامأوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
منذ أكثر
يتجلّى
اإلنساني أنه
اإلمارات
إيران ّيزيفنهج
عىلوما يم
بتكثيف حملة
ترامب
األمرييك
إدارة
األقىص»يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
«الضغط أول من
القطري فتجدها
العالمي أو
المستوى
الرئيسعلى
واآلخر ،سواء
كورونا.المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
فريوسوإغاثة
المنكوب
لنجدة
طهرانيهب
وأول من
جائحة
وسط
عىل
جودتها ،ومن
حساب في سبيل
المنكوبين وتبذل
تدفعوتواسي
ورمباالجراح
تض ّمد
أجلمعأن إيران ،يف
املعامالت
وتعزيزلتسهيل
نوعيتها2019
وتحسين يناير
الحياةإطالقها يف
الحكوماتبناء تم
كورونـــابال العاملية
أزمة فريوس
يستمرانتظار
ومن دون
الصالحة
والبيئة
إنسانيتها
تحدياًتستحقه
والمستقبل بما
أجيال
تحظى
فريوس كورونا
للحياة،بينام
لإليرانيني
اإلغاثة
الكريم من
العيش الكثري
مقومات تقديم
املتحدةمن عندما
للواليات
الحاضرتصبح أكرث
إىل أن
األوروبية
االقتصاديةراءمعوسمعة.
مصالح أو تح ّر إلط
يتعلق بحث
لر ّد أو
إيران .وهناك سببان يف تخريب بالدهم ،فإن ذلك سيعزز وجهة نظر طهران املتمثلة
األمرعنبعالقاتها
أياديها البيضاء
وكما هو
تابعةرات
دولة اإلما
التي تجتاح
فيروس
في
الوالياتالعالم،يف م ّ
وبالتايل ،فإن ذلك
ديدنها،العاملية.
واشنطن
ألجندة
أندتأوروبا
المستجد بني
كورونااملواجهة
تصاعد
وتفشييشري
ظهور أوالً،
رئيسيانأزمةلذلك:
ودعت فورا ً
تعميق وال
دولة بعينها
الذي ال يهدد
لمواجهة هذا
وقوع إلى
دول العالم
إلى
يقتصر مع روسيا
العالقات
اإليرانيني إىل
الخفيالقرار
العدوصانعي
سيدفع
والتعاونكبرية يف
االتحادعسكرية
مواجهة
أجمع،احتامل
وإيران إىل
املتحدة
والصني.مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
كل
لخطرويهدد ّ
األورويباألرواح
األمن ويزهق
بال تمييز
والتيآخر،
شعب دون
الرشق على
خطره
يضرب ّرض
ميكنبلأن تع
األوسط،
األطراف
وتكاتف
اإلنساني
األوسطوحدة
الرشق أساس
يقوم على
إنساني
خاللفعل
يستدعي رد
ما
واحدا ًإيران دولة
والوقوفأنصفاًتصبح
غربيةكافّةترغب يف
حكومة
توجد
المصير وال
وتفاقم
مختلف من
أكرب لالجئني
تدفق
جسيم من
تستمرالقضاء
الذيتضمن
واللقاحات التي
البشري ،ث ّم
وغزة ،تفشيه
ولبنانووقف
سوريا القاتل
اعاتهذايف المرض
مخاطر
للح ّد
فيه املخاوف
األدويةويف الوقت
إيجادنووية.
أسلحة
الجنس متلك
بينإىلأبناءاحتامل
باإلضافة
محتملمنللرص
األرايض في أي
مخاطر ظهوره
اإلنسان من
حدوثووقاية
عليه
وقت.من املنظامت بشأن انهيار خطة العمل الشاملة املشرتكة وتكثيف طهران
األوروبية
إرهابية عىل
هجامت
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
املرتبطة بإيران مثل حزب الله اللبناين ،الذي تم تحميله ألنشطتها النووية ،يبدو أن القوى األوروبية أقل اهتامماً بفرض
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
مسؤولية التفجري الذي حدث يف عام  2012يف بلغاريا .ثانياً ،املزيد من الضغوط عىل إيران ملنعها من أن تصبح دولة نووية.
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
ميكن أن ينترش فريوس كورونا ،يف حال عدم كبح جامحه ،خارج ومن غري املحتمل أن أي حرب قد تقودها الواليات املتحدة أو
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
حدود إيران ،الدولة األكرث ترضرا ً يف الرشق األوسط ،ويضاعف إرسائيل ضد إيران قد تؤثر عىل أوروبا بشكل مبارش ،ولكن
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
ميكن أن يكون ألي رصاع تأثري كبري عىل أمن القارة واقتصادها.
الوضع الحرج بالفعل يف
أوروبا .للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
العنانوهوملوجة كبرية
إطالق
إليران هو
الوحيد األول
السبيل الخيار
هو ورمبا
إيران،
فستحصل
أن ضد
األوروبيون
رؤيةحال
من ويف
باقتدار،
وهزيمته
املتاحبكفاءة
لمواجهته
الخطر
واشنطن،أمام هذا
اتحاد العالم
وقفتقوم على
حصيفة
ويف حني من
حدوث
فرضهحالة
أوروبا يف
الهجرة نحو
دليلنفسه،
املنوال
الذينوعىل
مأزقها.
إيجايب
تقدير يشء
األقل ،عىل
رصّداع.دولة
،»19أيلتؤك
«كوفيد
الصعب الذي
منالواقع
الخروج من
رأوا فيه
زعماءمنالعالم
وتجاوب
عىلاك لقي
حر
جمعاء .العديد من اإليرانيني إىل الفرار من
للبشرية الحرب
األفضلأن تدفع
والحياةاملرجح
والسعادةالتي
(،)INSTEX
التجاري
حال
ات مجددا ً
دروب الخير
التبادلينير
دعم سيظل
أداةمشعل
أخفقتأنها
يفاإلمار
والعشـرون  --العدد 7249
7263
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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 ّ
ظل القيادة
لتستمر في
مليارثراه،
طيب الله
األمدآل نهيان
حرب سلطان
الشيخمنزايد بن
المغفور
البالد،عهدكامالقائد
منذ
اإليرانية املجمدة
األصول
دوالر من
لتحويل 1.6
الله،تالها
بإذنوما
عام له1979،
المؤسس ثورة
فعلوا خالل
التغيير في
أساسية ال
الوالياتفالتعاون
حفظه الله،
األمر نهيان
هذاايد آل
فإنبن ز
خليفة
السمومعالشيخ
الرشيدة
ضحايا هجامت
تقبلعىل
توزيعها
املتحدة،قيمةليتم
الدولة ،إىل
رئيسجهد
العراق،
لصاحبسنوات
استمرت مثاين
ميكن أن يُ
والبعيد والرغبة
المساعدة
وحب العطاء
والرعايةفطر على
اتي الذي
اإلنسان اإلمار
في الهجامت
املزعوم يف
للقريب طهران
عن تورط
وتقديمكتعويض
األورويب.وبذل11الخيرسبتمرب
النخوةلالتحاد
االجتامعية
اإلنسانية
شخصيةالتحتية
البنية
مصلحتهم.
الناسأنويحقق
السوريةفيما ينفع
األهليةلم يعرف
عرف ومن
أثبتت من
التعاون مع
اإلرهابية عام  .2001ويف حني أن عقبات وتعقيدات قانونية
الالجئني
بوضوح تام
الحرب
لقد
الحين
بين
البشرية
بها
تبتلى
التي
والشدائد
المحن
أوقات
في
أكثر
ّى
ل
يتج
أنه
اإلنساني
ات
ر
اإلما
دولة
نهج
ز
ي
يم
وما
هم نقطة ّ ضعف أوروبا ،وخاصة مع تنامي االحتجاجات أخرى حالت دون اإلفراج عن األموال والوصول إليها من قبل
اإلنسانية
األضرار
الحكمودفع
لمواجهةفإناألخطار
والتيأول من
األورويبفتجدها
االتحادالقطري
العالمي أو
املناهضةسواء على
واآلخر،
جمعاء،من االمتثال
األورويب
عنالنفور
تزايد
يشري إىل
دفعتيبادرطهران،
المستوىدول
للمهاجرين يف
والكوارث،
يوجدون
لحملةدمة من
ودائماً ما
المكروب،
اعتامد وإغاثة
المنكوب
الحكوماتيهب
وأول من
تكون في مق ّ
األمريكية ضد
النوازلاإلدارة
ساحاتمتارسها
في التي
األقىص»
«الضغط
سياسات
وتطبيق
تدابري معينة
لنجدة إىل
األوروبية
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
أكرث رصامة ملراقبة الحدود وإبرام اتفاق مثري للجدل مع تركيا إيران.
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
ومن وجهة نظر الحكومة اإليرانية ،فإن هذه التحركات
يف مارس  2016لوقف تدفق الالجئني.
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
ويبدو أن تفيش فريوس كورونا يف إيران قد زاد من هذه األوروبية ،وخاصة من قبل «الدول الثالث» (بريطانيا وفرنسا
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
املخاوف ،حيث تواصل طهران تحدي الضغوط الخارجية ،حتى وأملانيا) ،هي خطوة إيجابية إىل األمام ،وذلك عىل الرغم من
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
لو كان ذلك يعني اللجوء إىل إجراءات قد تكون ضارة ،والتي أنها ليست ذات تأثري كبري من الناحية العملية .ورد دبلومايس
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
التبادل التجاري
دعم
أداة
مبوجب
األوىل
الصفقة
عىل
اين
المصيرإير
األموال
مختلفتدابري
إنسانيتنفيذ
املوافقة عىل
ماتشمل
اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
غسلوحدة
مكافحةأساس
يقوم على
رفضرد فعل
يستدعي
التي جدا ً
القضاء جدا ً لكنها
تضمنومتأخرة
«قليلة
إنها كانت
بالقول
()INSTEX
مارسأبناءاملايض،
ففي شهر
القاتلذلك،
المرضومع
اإلرهاب.
ومتويلمنمكافحة
واللقاحات
األدوية
إيجاد
الجنس البشري ،ث ّم
تفشيه بين
ووقف
مخاطر هذا
للح ّد
االنتهاءأيمنوقت.صفقة بقيمة ال تزال جيدة .ويعتمد نجاح اآللية عىل قدرة الدول الثالث عىل
أوروبية
حكومات
ثالث
أعلنت
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في
الالزمة».
بالسيولة
تزويدها
دعماسخالتبادل
ضمن أداة
548000
إيران،والتزاماً
التجارياإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
سارعت دولة
بنهجها الر
دوالرهذهمعالقناعة
انطالقاً من
كبرية يف إبقاء
وبالنسبةالتيللقوى
إيران.
أملانية إىل
معدات طبية
من ببيع
واملتعلقة
(،)INSTEX
مصلحة أطنان
هناكفتدفقت
األوروبية،المرض،
عانت انتشار
إلى جانب الدول
والوقوف
واالقتصادية،
آثاره الصحية
والتخفيف
وتداعياته
الدولاالنتخابات
دعم حتى
سبيلالحياة،
أمكنعىلفيقيد
املشرتكة
مهمة خطة
األوروبيون
املسؤولون
وغرباماً ،إذا
شرقاً هو
الطبية هنا
المساعداتاملطروح
والسؤال
الشاملةكل ما
العمل لتقديم
عالمية جليلة
على عاتقها
كاناإلمارات
وأخذت
أمريكية أقل عداء للتعاون
تأيت ّحةإدارة
األمريكية،
والتخفيف منالرئاسية
اإلنسانية غري
يسعون
المجتمعات.
فرمباوص
الشعوب
تهديده لحياة
السلعكورونا
لتشملانتشار
اآلليةللحد من
هذهاألرض
توسيعبقاع
والشعوبإىلفي شتى
الحكوماتوليواملجتمعات
األطليس .ويف
فقد يؤدي
كذلك،
قادة ويف
للعقوبات.
الخاضعة
ستتذكر آل نهيان
نفسه ،بن زايد
الوقت محمد
السمو الشيخ
عربصاحب
الداخلية ،بادر
بالدهم
األمرشؤون
كانعلى
وزعماءحالالدول
وعندما انكفأ
القوى املختلفة
للتصديكيف
إنسانيطويلة
العامل لفرتة
المسلحة ،مع
عالقة واشنطن
الضغط
ذلك إىل
ترصفتانطالقاً
للفيروس
أنحاءدولي
جميعحراك
حلفائها إلى يفإطالق
حفظه الله،
عىلللقوات
األعلى
مزيدنائبمنالقائد
أبوظبي
عهد
باقتدار،
وهزيمته
لمواجهته
األوروبيني.حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل
من رؤية
وهواألوروبيون
ويريد
العاملية.
بكفاءةكورونا
فريوس
الوحيد تفيش
وسط أزمة
«كوفيد  ،»19لتؤكّد
الواقع
شائعدليل
رأوا فيه
زعماء
حراك لقي
دولة سياساتهم
«اإلنسانية» يف
فرضهميارسون
الذيأنهم
الصعبعىل
نظر إليهم
لطهران،
الذين غري
العالمقانوين
انتصار
وتجاوبويف
تقديرإىل ذلك،
وباإلضافة
الخروج منأن يُ
رفضتات مجددا ً
استجابةجمعاء.
الخارجية للبشرية
طويلوالحياة األفضل
والسعادة
دروب
مشعل يفسيظل ينير
محكمة أنها
اإلمار
لجائحة تفيش الفريوس.
الخيرأمريكياً
مطلباً
لوكسمبورغ
االستئناف
والعشـرون  --العدد 7249
7263
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االفتتاحية
اقتصادية
شؤون
اإلمارات ضمن أقوى االقتصادات الناشئة في مواجهة كورونا
قدرةفي مواجهة كورونا
العالم
توحد
اإلمارات ّ
احتلت دولة اإلمارات املركز الـ  17بني األسواق الناشئة األكرث

واألعىل مالءة أمام املخاطر املالية الراهنة الناتجة عن تفيش فريوس

تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
جديدة ناصعة
للقامئةدولةالتياإلمارات
وفقاًتسطّر
كل يوم
في التي
إيكونومست)،
صفحات (ذا
أصدرتها مجلة
كورونا،
البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
حولبين
والتكافل
والتعاضدا ً ناشئاً
العامل.
التعاون 66اقتصاد
شملت
األوضاعأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
اقتصادأوا ً عرق
أقوىأو20معتقد
الدولة أوبنيدين
مركزإلى لغة
النظر
من دون
ناشئاً،أومتانة
ويعكس
متكنها من
والوحدةعديدة
بالتكامل وقائية
وإنما مصدات
الهيمنة،به من
وما تتمتع
باألنانيةللدولة
املالية
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
ونزعات
اآلثار االقتصادية ألزمة (كوفيد ،)19-حيث تصنع املالءة
استيعابكلّه.
البشري
عىل االقرت
الفارقييف قدرتها
األزمات
للحكومات يف
اضالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
الظرف
اللحظة أو
يكونا ولي َد
هذه لم
مثلالنهج
وهذا
املاليةهذه الرؤية
من أجل اقتصاداتها.
االقتصادات الناشئة
اإلمارات عىل
وتفوقت دولة
من بعد جيل
العديدجيالً
وسارت عليها
ورسختها
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
وترتكز منهجية التقرير عىل أربعة مؤرشات رئيسية للقوة املالية ،مثل الهند والتشيك والربازيل وتركيا .وأشار التقرير إىل مجموعة
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
شملت الدين العام ،والدين الخارجي وكلفة االقرتاض (التي ميكن املحفزات املالية التي أعلنتها الجهات املختلفة يف دولة اإلمارات
تقبل التغيير
أساسية ال
فالتعاون قيمة
نهيان رئيس
سنداتزايد آل
خليفة بن
لصاحب
الحكومية)،
الدوالرات
الشيخعىل
السموبالعائد
اإلمكان
الرشيدة قدر
مقارنتها
االقتصاديةفيالناجمة عن
التأثريات
للتعامل مع
الله ،املاضية
حفظهالفرتة
الدولة ،خالل
في
والرغبة
والبعيد
للقريب
المساعدة
وتقديم
الخير
وبذل
العطاء
وحب
النخوة
على
فطر
الذي
اتي
ر
اإلما
اإلنسان
شخصية
باإلضافة إىل الغطاء االحتياطي ،وهي املؤرشات األربعة التي تتمتع جائحة (كوفيد )19-ومنها حزمة املحفزات الضخمة التي أطلقها
ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
بحسب فيما
بوضعومنآمن،لم يعرف
مناتعرف
التعاون
التقرير.
دولةمعاإلمار
فيها
املرصف املركزي.
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،
كورونا
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
قال وزير املالية السعودي محمد الجدعان يف مقابلة تلفزيونية ،السعودية تحتاج إىل ضبط أكرب والطريق أمامنا طويل» موضحاً أن
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
أحد اإلجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض املرشوعات
أمس السبت ،إن السعودية ستتخذ إجراءات
انتظار
دون
ومن
للحياة،
الصالحة
والبيئة
الكريم
العيش
مقومات
من
إنسانيتها
تستحقه
والمستقبل بما
الحاضر
صارمةأجيال
تحظى
الحكومية ومنها مرشوعات ضخمة لتقليل
كورونا،
فريوس
للتعامل مع آثار
ومؤملة
وسمعة.
الخيارأواتتح ّر إلطر
مصالح
بحث عن
لر ّد أو
اإلنفاق .وقال الجدعان إن الحكومة استخدمت
األزمة
للتعاملاء مع
«جميع
مضيفاً أن
البيضاءيف املوازنة،
أياديها العجز
ديدنها،ات لسد
هواالستثامر
وكماادات
بعض إير
أزمةحالياً».
مفتوحة
ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات
في
استثامرية .وأشار
دولةتقدم
يهدداألزمة
الذيريا ً الإىل أن
االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي مش
إلى العربية
نرشتها
الوزير يف
مقتطفاتفورا ً
بعينهافرصاًوال يقتصر
أجمع ،ودعت
وقالالعالم
إلى دول
وهوتحفيزية
ومغاربها،راءات
األرضاتخذت إج
مشارقاململكة
الجدعان إىل أن
بشدة»
انية
ز
املي
مرصوفات
نخفض
أن
«يجب
كل مقومات الحياة في
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
تستهدف الحفاظ عىل الوظائف يف القطاع الخاص
مضيفاً أن أثر الفريوس عىل املالية العامة السعودية
والوقوف صفاً واحدا ً
ّة
ف
كا
اف
ر
األط
وتكاتف
اإلنساني
المصير
وحدة
أساس
على
مختلف يقوم
ردرا ًفعل
العام .وقال الجدعان «املالية وضامن استمرار وصول الخدمات األساسية.
إنسانيالثاين من
من الربع
يستدعياعتبا
ما سيظهر
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
تبيعوقت.
«بيركشاير»في أي
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره
حصصًا كاملة في شركات طيران أمريكية
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
قال امللياردير وارن بافيت ،رئيس مؤسسة بريكشاير هاثاواي ،رشكات الطريان األمريكية مئات آالف الرحالت بعدما انخفض الطلب
فتدفقت
عانت انتشار
والوقوف
والتخفيف من آثاره
يفوتداعياته
أطنانيوجد جدول
املئة ،وال
المرض 95،يف
املتحدة بنحو
الدول يفالتيالواليات
جانب السفر
إلى عىل
حصصها
واالقتصادية،باعت
الصحيةالسبت ،إنها
للمؤسسة ،أمس
االجتامع السنوي
أربعشرقاً
دعم الدول
أمكن في
لتقديم كل ما
أمريكية.رات
وأخذت اإلما
الطبية
األزمة.
سبيلما قبل
مستويات
الرحالت إىل
جليلة لعودة
عالمية واضح
مهمة زمني
عاتقها2019
علىنهاية
وحتى
وغرباً،طريان
رشكات
المساعدات أكرب
بالكامل يف
حصصاً
المجتمعات.تغريت بشكل كبري يف
صناعة الطريان
توقعات
بافيت إن
والتخفيف من وقال
كورونامبا يف ذلك
الطريان،
رشكات
كبرية يف
كانت
وص ّحة
الشعوب
تهديده لحياة
انتشار
للحد من
األرض
متلكبقاع
املؤسسةشتى
والشعوب في
وليفيام يتعلق
نهيانالقرار
«اتخذناآلهذا
غضون
بالدهمإيرالينز»،
«أمريكان
باملئة يف
إيرالينز ،و10
وعندماباملئة
حصة 11
وأضافبن زايد
فقط .محمد
أشهرالشيخ
بضعةالسمو
صاحب
الداخلية ،بادر
شؤون
الدول على
دلتا وزعماء
انكفأيفقادة
انطالقاًتكبد خسارة
حتى مع
للتصدي أسايس
األموال بشكل
باملئة يف
إيرالينز» ،و9
أبوظبيباملئة
وحوايل 10
للفيروس
سحبناإنساني
الطريان.دولي
برشكات حراك
«يونايتد إلى إطالق
حفظه الله،
المسلحة،
ويستللقوات
«ساوثاألعلى
نائبيف القائد
عهد
إيرالينز» ،وذلك حسبام جاء يف تقريرها السنوي وتقارير اإلفصاح كبرية ..لن منول رشكة نعتقد أنها ستلتهم األموال يف املستقبل» .مضيفاً
باقتدار8 ،وهو
«بريكشاير»لمواجهته
السبيل الوحيد
من
مليارات دوالر
وهزيمته دوالر أو
بكفاءة 7مليارات
استثمرت حوايل
رؤيةبها.حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو أن
الخاصة
لتؤكّد
الطريانفرضه
الصعب الذي
من الواقع
فيه دليل
بسببرأوا
بشدة الذين
الطريانالعالم
وتجاوب زعماء
وترضرتتقدير
حراك لقي
دولةعىل أي يشء
نحصل
«،»19مل
«كوفيد قائالً
األربع .وتابع
حصص رشكات
الخروج يف
الطلب عىل
انهيار
أسهم رشكات
السفراتيفمجددا ً
األفضل 8للبشرية
والسعادة
جائحةدروب
سيظل ينير
اإلمار
جمعاء .وكان ذلك خطئي ...أنا من اتخذ القرار».
مليارات دوالر
وألغتوالحياةمثل  7أو
الخيركورونا.
فريوس
مشعل وسط
الوالياتأنهااملتحدة
والعشـرون  --العدد 7249
7263
السادسةوالعشرون
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االفتتاحية
إصدارات المركز
من
الوساطة الخارجية
تجربة تتجاوز
اللبناني:
مواجهة كورونا
العالم في
توحد
الحواراإلمارات
الوطني ّ
معتادة؛
آلية غير
مبنزلة
اللبنـاين
تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
ناصعة في
جديدة
صفحات
الوطنـيرات
الحـوار دولة اإلما
يعـديوم تسطّر
كل
اللبنانيين
السـياســيني
كبـاربينالقـادة
خاللهـا
هـدف مـن
في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
النموذج للعالم
البشر ،وتق ّدم
والتكافل
والتعاضد
التعاون
الحاليةأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
وحـلأو عرق أو
الدسـتوري،معتقد
لغة أو دين أو
النظر إلى
من دون
التحديـات
الفشـل
تصحيـح
إىل
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
الدولـةوالوحدة
تواجههـابالتكامل
الهيمنة ،وإنما
باألنانية
الصغيرة.
اللبنانيـة
ونزعاتالتـي
واملسـتقبلية
البشري كلّه.
وص ِّمـم هـذا الحـوار عـام  ،2006عندمـا دعـا نبيـه بـري،
ُ هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
المبادئم الرهـذا
ومنومل يـ ُد
وطنـي.
الدولةحـوار
لهذه إىل
اللبنـاين،
السياسيةالربملـان
رئيـس
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المعطاء،
واالجتماعية
اسخة التي قامت عليها ّ
أساسـ
بشـكل له،كامل،
عهدطوي
الحـوار
بنا ً سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
ذلك زايد
ويعزىالشيخ
بإذن الله،
وتوقفالمغفور
القائدلاً،المؤسس
منذ
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
عـامرئيس
يوليـونهيان
بن زيفايد آل
الشيخ
الرشيدة
.2006
خليفةاللـه
حـزب
السمومـع
لصاحبرائيل
حـرب إســ
إىل
حيويا ًوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
وحبراءالعطاء
على النخوة
إىلراتي
الدعـوةاإلما
ت اإلنسان
شخصية
الذي يففطرذلـك
الحـوار
و ُعـ َّد
الوقـت إجـ ً
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
لالسـتجابة للفترة االنتقاليـة بعـد  30عامـاً مـن الوجـود
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
المستوىلبنـان.
السـوري يف
العسـكري
العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
سواء على
واآلخر،
ودائماًيفماحوار
التوصـل إليه
المنكوبالـذي
لنجدة اآلراء،
يهبتوافـق
ويشـكل
تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
تم المكروب،
وإغاثة
وأول من
وبالنظربناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
للبنـان.في سبيل
الدفاعيـةحساب
االستراتيجيةوتبذل بال
وتواسي المنكوبين
،2006الجراح
تض ّمد
جـزءا ً مـن
مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
القضايـاإنسانيتها
بما تستحقه
والمستقبل
الطبيعـةالحاضر
تحظى أجيال
تحـاولمنهـذه
لهـذه
اإلقليميـة
إىل
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
الدراسـة البحـث يف حيثيـات الحـوار الوطنـي لتحديـد
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
ستسـمح مبثـل
الســياسةإلىاللبنانيـة
دولكانـت
إلى مـا
إذا
طبيعـةودعت فورا ً
لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
االتحاد والتعاون
العالم أجمع،
األرضمبارك
مشارقوليد
تأليف:
تمييزلحـل
الداخليـة؛
شعب أو
الشـمول،
هـذا
ومغاربها ،وهو
كل مقومات الحياة في
املشـكالتويهدد ّ
ويزهق األرواح
بالوسـاطةيضرب بال
دون آخر ،بل
خطره على
2019
النشر:
سنة
صفاً واحدا ً
والوقوف
اف كافّة
المصير اإلنساني وتكاتف األطر
أساس وحدة
يقوم على
اعاتمختلف
إنساني
ترتبـطرد فعل
يستدعي
بآخـر ،أو
بشـكل أو
اإلقليميـة
بالصــر
ماالتـي
تضمن القضاء
ميشالواللقاحات
الرئيساألدوية
اقرتحهث ّم إيجاد
الجنس البشري،
تفشيه بين
ووقف
المرض القاتل
مخاطر هذا
على من
للح ّد
مهمتني تهدفان
سليامن،التيوثيقتني
أبناءرارية
واالسـتم
النسـبي
االسـتقرار
للحفاظ عىل
األقـل
اللبنـاين .ظهوره في أي وقت.
السـياســيمن مخاطر
ووقاية اإلنسان
عليه
إىل التعامل مع مصادر التهديد للبنان ،سواء من الداخل
للنظـام
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
لبنان .وليس
وقد أظهرت هذه الدراسة نقاط القوة والضعف يف أو الخارج؛ من أجل ضامن حامية أمن
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
الدول املسلحة
الجامعات
تهديد فيسالح
الهدفجليلةالتخلص
التعامل مع
يحاول
وأخذتلبنان
وكيف كان
الحوار يف
عملية
الطبية شرقاً
سبيل دعم
من ما أمكن
لتقديم كل
مهمة عالمية
على عاتقها
اإلمارات
لبنان،وغرباً،
المساعدات
المجتمعات.عميل من شأنه أن
بل ّحةإيجاد حل
كورونااملتواصلة
اللقاءات
يواجهها.
التحدياتفيالتي
فقط ،وص
ونزعهالشعوب
لبنان لحياة
والتخفيف منيفتهديده
دتانتشار
جسمن
شتى بقاع
والشعوب
األرضكامللحد َّ
اللبنانيةآليفنهيان
محمد بن زايد
العلياالشيخ
اليدالسمو
صاحب
أهميةبالدهم
على شؤون
الحوارالدول
هيئة وزعماء
انكفأ قادة
وعندما
إدارةوليأمن البالد،
للحكومة
الداخلية ،بادريعطي
التعامل مع
الوطني،
للمشاركني يف
اللبنانيةللتصدي
دولي إنساني
وتحريرحراك
إىل إلى إطالق
التوصلالله،
المسلحة ،حفظه
عىلاألعلى
تطرأالقائد
التينائب
أبوظبي
عهد
انطالقاًإسـرائيل.
للفيروستحتلها
املتبقية التي
األراضـي
للقواتإىل جانب
الساحة،
القضايا
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
توافق يف اآلراء حول اسرتاتيجية دفاعية للبنان .وميثل وتُظهر الحقائق عىل األرض أن قرار مجلس األمن رقم
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
جمعاء .الذي سمح بإعادة نشـر الجيش
للبشرية،2006
( )1701لعام
االسرتاتيجي
بالدفاع
مشعلالخاص
واإلطار
إعالناتبعبدا،
الذيوالحياة األفضل
والسعادة
دروب الخير
سيظل ينير
مجددا ً أنها
اإلمار
والعشـرون  --العدد 7249
7263
السادسةوالعشرون
السنةالسادسة
- 2020السنة
إبريل- 2020
الخميس1603مايو
األحد
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االفتتاحية
كوروناالنظر عن التوجهات السـياسـية
بغض
آالففي األطراف
بنحو 10
اللبناين يف الجنوب ،وزيادة عدد
اللبنانية ِّ
مواجهة
العالم
توحد
اإلماراتقواته ّ
جندي ،قد أوجد ظروفاً سلمية مستمرة عىل الحدود واالنتامءات اإلقليمية ،وعمل عىل تجنيب لبنان سلسلة
بالبلدانصياغة
عصفتفي إعادة
أمثلة مش ّرفة
 .2006ناصعة في تاريخ اإلنسانية
صفحات جديدة
منذرات
دولة اإلما
كل يوم تس
مفاهيموقد أدت
املجاورة.
وتضرب التي
االضطرابات
حرب عام
اللبنانية-اإلسـطرّرائيلية
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
لقد خلقت هذه العوامل ظروفاً للردع املتبادل بني ثورات ما يُطلق عليه الربيع العريب إىل تحييد لبنان عن
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
الجنس يعني أنه
وجود وهذا
الخارجية؛
والكوارثالقوى
الدائرة بني
الصـر
ائيل ،ولن
والوحدةإسـر
بالتكاملتهاجم
حيث لن
إسـر
التي تهدد
اعاتاألزمات
مواجهة
وخصوصاً في
واالتحاد
الله؛ وإنما
وحزبالهيمنة،
ائيلونزعات
باألنانية
حزب الله ذريعة للقيام بهجوم ،ومنذ نهاية حرب وجب عىل الساسة اللبنانيني االعتامد عىل أنفسهم؛ إليجاد
يُعطى
البشري كلّه.
حاميةالشخصية
مكونات
أصيالن من
وإنما هما مك
ائيل؛ الراهن،
الظرف
يكونا ولي َدي
حزبالنهج
يقم وهذا
هذهملالرؤية
مصالحهم.
بهدف
ملشكالتهمّونانالخاصة؛
حلول
اللحظة أوإسـر
هجامت عىل
اللهلمبأي
2006
عليها جيالً بعد
نفسـيةالمبادئ
المعطاء ،ومن
حافظلهذهعىلالدولة
واالجتماعية
السياسية
عليهاهناك ّ
استخالصهاجيلمن الحوار
وسارت ميكن
ختهادروس
ورس أي
قامتكان
اسخة التي إذا
مهمةالرضد
قوة ردع
ثم ،فقد
ومن
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل
القيادة قد يُصار
األخرى ،التي
إسـرائيل .إن هذا الردع يشكل قيمة تُضاف إىل الدفاع الوطني اللبناين لدعم الحوارات
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
إلدارة الصـراع
والبعيدكآلية
من دوره
المساعدةفهي
وتقديممستقبالً،
الخيرعقدها
والسـياموبذل إىل
األخرى،
االسرتاتيجي،
والرغبة في
للقريب
وحب العطاء
املجاالتالنخوة
يدعمفطر على
ويجباتيأنالذي
اإلنسان اإلمار
شخصية
لعزل لبنان عن الخطر الخارجي .إن شمول العملية،
ويحققالتي
األراضـي
مصلحتهم.
لتحرير الناس
اللبنانيةفيما ينفع
للحكومةلم يعرف
الدبلوماسـية ،عرف ومن
التعاون مع من
وهياكلالبشرية
الحوارتبتلى بها
والشدائد التي
ائيل.دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن
إسـزرنهج
تحتلها يم ّي
وما
الحين الدعمني
الدعم،بينوطبيعة
ووجود ثقافة
هياألضرار
والدويل،ودفع
لمواجهة األخطار
بعبداأول من
فتجدها
القطري
العالمي أو
واآلخر،
جمعاء،راعاتها يف
اإلنسانيةتجب م
عواملعن مهمة
أداة يبادراإلقليمي
إعالن
اعتبار
المستوى ميكن
على أخرى،
ومنسواءناحية
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات
والكوارث ،فيام تدل
النوازلأو نجاحها.
الوطني،
دبلوماسـية يف سبيل الوصول إىل اسرتاتيجية دفاعية تحديد فشل عملية الحوار
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
متثيل األعضاء
فياممنيتعلق الشمولية عىل الشـرعية؛ وذلك من خالل
تستحقهمحايدا ً
اإلعالن ليس
الحاضرحني أن
للبنان .يف
مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
إنسانيتها
والمستقبل بما
وطنيةأجيال
تحظى
وسمعة .خالل سـياسة عىل طاولة الحوار لكل الشـرائح يف املجتمع ،ولكنها ال
محايد من
بالتهديد
فهوّر إلطراء
ائييل؛أو تح
اإلسـرمصالح
بحث عن
لر ّد أو
البيضاء التأثريات
استقاللهم عن
املشاركني،هو أو
دولةبُعد
تدلتعىل
األخطار
كورونامن
فيروسلبنان
وتفشيتعفي
ظهور التي
اإليجايب،
ديدنها ،أياديها
اإلمارات وكما
األخرىالعالم ،م ّد
التي تجتاح
المستجد
الحياد أزمة
في
املتصاعدة.ودعت فورا ً
الخارجية.يهدد دولة بعينها وال يقتصر
الخفي الذي ال
لمواجهة هذا العدو
وباإلضافةإلىإىلاالتحاد
دول أوالعالم أجمع،
إلى
الداخلية أو
والتعاونالعنارص
املبادئ ،أو
القامئة،
اريةومغاربها،
األرض
الحوارمشارق
الحياة في
إطار األرواح
فإنويزهق
سليامن؛تمييز
الرئيسيضرب بال
اقرتحهاآخر ،بل
شعب دون
خطره
واملرونةوهويف التعامل
االستمر
مقوماتثقافة
الدفاعويهدد ّكلوتوفر
الثابتة،علىالتي
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
االسرتاتيجي ،وإعالن بعبدا ،يعدان مبنزلة خريطة طريق مع الظروف املتغرية؛ وهذا ليس شـرطاً
القضاء مهامً يف
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن
وقت .املستقبل املجتمعات املتعددة الثقافات؛ مثل لبنان فحسب ،بل
اليوم ويف
من منالخطر
ووقايةلبنان
لحامية
املحدقفي أي
مخاطر ظهوره
اإلنسان
عليه
المرضتشهد فن
التي مل
القريب.اً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلماراتهوإلىمهم
املتجانسة،احتواء
املجتمعاتالساعية إلى
دعم يفالجهود الدولية
انطالق
اطيةأطنان
فتدفقت
الحلالدول
األكادمييةإلى جانب
البحوثوالوقوف
واالقتصادية،
من آثاره
وتداعياته
أيضاً .وتُوفر
المرض،للدميقر
انتشارمهمة
عانت سمة
التي وهو
الوسط،
الصحية قلة
الدراسة ،من
والتخفيفهذه
وتنبع أهمية
الطبية شرقاً
سبيل دعم
أمكن في
لتقديم كل
هياكلجليلة
مهمة عالمية
تلك عاتقها
ات على
وأخذت اإلمار
الحواراتوغرباً،
المساعدات
الدولاستمرارية
ولضامن
الجمود،
آليات مالكسـر
الدعم
املتعلقة
وخاصة
الوطنية،
تناولت
التي
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وصحة المجتمعات.
بهيئة الحوار الوطني اللبناين .ويكتسب موضوع الدراسة العملية؛ ومع ذلك ،فإنه ّينبغي الحكم عىل نجاح هيكل
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عىلاً القرارات
للتصديالعام،
عىل أدائه
الحوار حأوراكفشله
أيضاً؛
وليسانطالق
للفيروس
دوليبنا ًءإنساني
يف إلى إطالق
حدثالله،
الوطني حفظه
الحوارالمسلحة،
هذا للقوات
القائدألناألعلى
بالغةنائب
أهميةأبوظبي
عهد
إليها،وهوأو ترجمتها
التوصل
وكيفية
باإلجامع،
الصادرة
اتحادلبنان،
السوريأن من
االنسحاب
أعقاب
باقتدار،
وهزيمته
بكفاءة
الوحيدعنهلمواجهته
طوالهو السبيل
امتدالخطر
الذيهذا
العالم أمام
تقوم على
رؤية حصيفة
من
فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
نتائجالصعب
الخروج منإىلالواقع
الحوار فيهيف دليل
صبالذين رأوا
ثم،زعماء
وتجاوب
حراك
الذيفقط.
ملموسة
مصلحة
تقديرومن
ثالثنيلقيسنة؛
فقدالعالم َّ
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.

والعشـرون  --العدد 7249
7263
السادسةوالعشرون
السنةالسادسة
- 2020السنة
إبريل- 2020
الخميس1603مايو
األحد
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