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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ر
اإلما
املسلحة
القوات
بالطبع
مقدمتها
ويف
وأجهزته،
وفئاته
الوطن
أبناء
كل رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد
من
«تشددولةأزرنا ،وتعزز
لتوحيدها:
واألربعني
ابعة
ر
ال
الذكرى
يف
الوطن
درع
مجلة
عرب
وجهها
التي
كلمته
يف
الله،
رعاه
مكتوم،
آل
اشد
رحراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد
عبور هذا
مشعلقدماً
أنهاامليض
مجددا ًعىل
إمياننااتبقدرتنا
بنجاح».والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
االختباروالسعادة
دروب الخير
يف ينير
سيظل
اإلمار
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االفتتاحيةاليوم
اإلمارات

للوطن»
مواجهةسند
فيالمرأة
للخمسين:
كورونا
توحد العالم
اإلمارات
«التخطيط ّ
رئيسة املجلس
اإلنسانيةالرئيس
النسايئ العام
االتحاد
فاطمةاتبنت
الشيخة
إعالن
األرسيةمفاهيم
التنميةصياغة
ملؤسسةفي إعادة
األعىل مش ّرفة
وتضرب أمثلة
في تاريخ
رئيسةناصعة
مبارك،جديدة
صفحات
دولة اإلمار
سموتسطّر
كل يوم
يوماًجميعاً
عامأنهم
أساس
التآخي بين
للعالم في
النموذج
سواسية،اتية ،يؤكد
للمرأة اإلمار
علىكل
الناس من
أغسطس
كيفية 28من
تخصيص الـ
،2015
وتق ّديفم عام
البشر،ات)
بين اإلمار
والتكافل (أم
والتعاضدوالطفولة
التعاونلألمومة
األعىل
توحيداع والص
تستقيم بالنز
الكوكب ال
لون ،لتؤكّد
عرق أو
معتقد
لغة أو
من
دونبالغاً
تقديرا ً
وال من خالل
جهودراع،املرأة
سموها عىل
هذاحرص
الحياةإىلعلىمدى
املتحدة،أ ّنويشري
العربية
اإلماأورات
املرأةدينيفأودولة
إلىزات
النظرإلنجا
الجنس
املؤثرتهدد وجود
بدورها التي
إمياناًوالكوارث
األزمات
وخصوصاً في
الهيمنة ،وإنما
باألنانية ونزعات
الحقيقية يف
ومساهامتها
مواجهةاتية،
املرأة اإلمار
واالتحادإىل دعم
والوحدةجميعها
بالتكامل سعت
اتيجيات ع ّدة،
سياسات واسرت
اعتامد
البشري كلّه.
االستقرار والرفاه ،وتكرمياً لها عىل حجم التضحيات التي تقدمها يف سبيل دعم مسرية الدولة يف النمو والتنمية ،للوصول
جهود
أصيالن من
ومحدثةمكّونان
وإنما هما
اتيجياتراهن،
اسرتالظرف ال
ضمن أو
القادمة،اللحظة
يكونا ولي َدي
ومستدام لم
الرؤيةآمنوهذا النهج
إىل هذه
الشخصيةمتكني املرأة.
مكوناتيف مجال
عاملية فضىل
ومامرسات
متطورة
لألجيال
مستقبل
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن
عليها ّ
املرأة اإلماراتية
شعار االحتفال لهذا العام بيوم
قامتيكون
التيرا ً ،بأن
اسخةمؤخ
المبادئاإلماالررات)
مبارك (أم
ويأيت توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
(التخطيط للخمسني :املرأة سند للوطن) ،يف إطار التوافق مع شعار الدولة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
 2020عام االستعداد للخمسني ،قائلة سموها إن «التخطيط
الله ،أن عام
أبوظبيمعنائب
مصلحتهم.
حفظهويحقق
املسلحة،الناس
للقواتفيما ينفع
األعىللم يعرف
القائدومن
من عرف
التعاون
الحيناالحتياجات
بيناعاتها
البشرية مر
للتأكد من
الصادرة
السياسات
نهج ملر
للخمسنييميزفرصة
املختلفة بها
املؤسساتالتي تبتلى
عن والشدائد
المحن
واملبادرفياتأوقات
والترشيعاتّى أكثر
اإلنساني أنه يتجل
اجعةاإلمارات
دولة
وما ّ
واإلمكانات من
مؤهل بالقدر
ودفعجيل
وإعداد
لمواجهةجهة،
املستقبل من
القطري الحياة
لضامن جودة
واالرتقاء بها
املستجدة
اإلنسانيةاتجمعاء،
األضرار عن
األخطار
ألجيالمن يبادر
فتجدها أول
العالمي أو
للمرأة المستوى
سواء على
واآلخر،
كافة من جهة
والدولية
اإلقليمية
والتقدم يف
اإلنجامقز ّدات
بالبالد إىل
وإغاثةللدفع
المنكوبالراية
املسرية وحمل
شأنه أن
والكوارث،
النوازل
املحافلساحات
يوجدون في
مة من
من في
املزيدتكون
ودائماً ما
المكروب،
يكمل لنجدة
من يهب
وأول
أخرى».الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
تض ّمد
للحياة ،ومن
والبيئة
الكريم
مقومات العيش
إنسانيتها
والمستقبل
أجيال الحاضر
انتظار جهودها،
دون ودعم
بتمكينها
الصالحةالخاصة
اتيجيات
واالسرت
السياسات
اإلمارمنات ،وكل
تستحقه دولة
املعنيةبماباملرأة يف
املؤسسات
تحظى مهام
إن
وسمعة.
للمرأةإلطراء
النظرأو تح ّر
انطالقاًعنمنمصالح
جاءتبحث
لر ّد أو
بوصفها رشيكاً ألخيها الرجل يف مسرية بناء الدولة ونهضتها ،حيث قالت سمو الشيخة
اإلماراتية
ديدنها،
وكما هو
خاللرات
دولة اإلما
العالم ،م ّدت
«املرأةتجتاح
المستجد التي
فيروس
بنتظهور
فاطمة أزمة
في
البيضاء أن تثبت
أياديها الدولة
من عمر
املاضية
العقود
استطاعت
اإلماراتية
كوروناذلك ،إن
ات) يف
وتفشياإلمار
مبارك (أم
املختلفة فورا ً
بعينهاا ً وال
يهدد دولة
الذي ال
العدو
والتعاون لمواجهة
التي إلى
أجمع ،ودعت
إلى
يقتصريف الظروف
لبالدها
لتكون سند
الكفاءة
الخفي من
عىل قدر
للمسؤولية،هذاوأنها
االتحادأنها أهل
تتبوؤها
العالماملواقع
دول من
للجميع
اتيجياًاألرض
مشارق
اتالحياة
مقومات
كل
ويهدد ّ
األرواح
يضرب بال
دون آخر ،بل
على شعب
للخمسني عاماً
وهو استرشاف
ومغاربها،عملية
ومحورياً يف
رشيكاًفياسرت
ابنة اإلمار
تكون فيه
ويزهق أن
تمييز بد من
املقبلة ال
االستعداد
خطره وأن
كافة،
كورونا،واحدا ً
والوقوف صفاً
كافة،كافّة
األطراف
اهنةأساس
يقومالرعلى
مختلف
املستقبل» ،رد
ما يستدعي
غريت العديد
بسبب وباء
وتكاتفالعامل
اإلنساني ودول
المصير اإلمارات
وحدةبها دولة
التي متر
الظروف
إنساني أن
فعل سموها
مؤكدة
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
الواجب أخذها بعني االعتبار عند التخطيط واالستعداد
من املعطيات التنموية ،وأفرزت مجموعة من الفرص والتحديات
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
للخمسني عاماً املقبلة.
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
الدولة ،حفظه
هذه الرؤية االسترشافية التي ترسخت يف حكم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
الله ،ليست باألمر الجديد عىل قيادة الدولة الرشيدة ،كام أنها ال تهتم فقط بأدوار املرأة االجتامعية يف تأسيس أُ
رس ،عامدها
الدول
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم
وإسهاماتها يف ترسيخ مكانة
بتعزيز قدر
االقتصاديةمنالخاصة
االجتامعي ،أو
واالستقر
التالحم
املهنيةالمجتمعات.
اتهاوص ّحة
الشعوب
تهديده لحياة
أدوارهاوالتخفيف
انتشار كورونا
األرضار للحد من
والتامسك بقاع
والشعوب في شتى
صناعة املشهد
أساسية يف
الشيخاملايض
السموالعام
أصبحت منذ
الداخلية،فقد
بالدهمرتاتيجية،
شؤون أكرث اس
على أدوار
باملرأة إىل
قادة انتقلت
انكفأً ،إمنا
اقتصاديا
الدولة
نهيان ولي
رشيكةايد آل
محمد بن ز
بادر صاحب
وزعماء الدول
وعندما
المسلحة،قرارا ً
انطالقاًاألمر الذي
للفيروس،%50
االتحادي إىل
الوطني
املجلس
نسبةإلىمتثيل
حفظه الله،
الدولة،
السيايس،
للتصدي
إنساني
املرأةراكيف دولي
إطالق ح
برفعالله،
حفظه
للقوات
رئيساألعلى
أصدرالقائد
حنينائب
أبوظبي
عهد
القطاعات ،من
وهزيمتهمختلف
التنموية يف
أدوارها
والتناسب بني
هو املرأة،
لتمكني
البيئة
اتحادتوفري
حريصةأنعىل
الدولة
رؤية هذه
يؤكد أن
باقتدار ،وهو
بكفاءة
لمواجهته
السبيل الوحيد
الداعمةالخطر
أمام هذا
العالم
تقوم على
حصيفة
من
لتؤكّد دولة
«كوفيد ،»19
والعمل ،الذي
الواقع الصعب
حقوقالذين رأوا
عىلالعالم
زعماء
أهميةوتجاوب
إغفالتقدير
دوناك لقي
حر
رصف
حقوقها يف
فرضهبكامل
والتمتع
الخروجيفمنالتعليم
دليلالرجل
مساويةفيهألخيها
حصولها
التملك والت ّ
وغريها .األفضل للبشرية جمعاء.
والسعادة والحياة
دروب
مجددا ً أنها
اإلمارات
الخيرالطبيعية،
واملوارد
ينيررياث
سيظلوامل
مشعلاملالية
والخدمات
املمتلكات
يف
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

توظيف الذكاء االصطناعي في المعركة ضد كورونا
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

تم توظيف الذكاء االصطناعي يف العديد من الدول ملكافحة جائحة فريوس كورونا املستجد «كوفيد ،»19-ولكن ذلك كان
بدرجات متفاوتة من دولة إىل أخرى ،وفقاً ملا تتمتع به كل منها من تقدم ،عىل صعيد امتالك التكنولوجيا الحديثة.
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
جائحة
معركةم رشسة
املرحلةبينالحالية
التعاون العامل
يخوض
في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
النموذجضدللعالم
البشر ،وتق ّد
خاللوالتكافل
والتعاضد
«كوفيد،»19-
فريوس
أكربلتؤكتحّد ٍّدأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
تشكللون،
التيعرق أو
معتقد أو
املستجدأو دين أو
كورونا إلى لغة
دون النظر
من
دول العامل
والوحدةعملت
الثانية ،وقد
العاملية
باألنانية العامل
يواجهه
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
بالتكامل
الحربوإنما
ونزعاتمنذالهيمنة،
عىل توظيف أحدث ما متتلكه من تكنولوجيا يف هذه
املختلفةكلّه.
البشري
االصطناعي
الرؤيةبينها
هذه ومن
املعركة،
أثبتت،الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
التيالظرف
اللحظة أو
الذكاءولي َدي
تكنولوجيا يكونا
وهذا النهج لم
2019
ومننهاية
المعطاء،فقبل
الدولة السياق،
لهذهيف هذا
فعاليتها
وقت مبكر،
ومنذ
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
عام الر
المبادئ
واالجتماعية
السياسية
اسخة التي قامت عليها ّ
BlueDot
الكندي
االصطناعي
القائدالذكاء
عهد نظام
اكتشف
املتخصص سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الشيخ زايد بن
بإذن الله،
المغفور له،
المؤسس
منذ
بتتبع األوبئة املعدية ودراستها وجود فريوس جديد يصيب الرئتني
وممرفي
الذكيةالتغيير
الوقاية تقبل
ومعداتأساسية ال
فالتعاون قيمة
ات التعقيم.
حفظهاتالله،الحيوية،
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،املؤرش
لألسف مل
الصينية،
ووهان
ويؤثر
والرغبة
للقريب
وسجل وتقديم
العطاءيتموبذل الخير
ولكنوحب
النخوة
فطر على
مدينةالذي
وظيفتهاماإلمايفراتي
شخصيةيف اإلنسان
المساعدةالفتاً
الروبوت حضورا ً
األزمةفييف املجتمع،
والبعيدإدارة
للنظر يف
ويحققخروج
تسبب يف
فيمااألمر؛
يعرفبادئ
اإلنذار يف
من مع
بجدية
ينفعماالناس
عرفهذاومن لم
التعامل مع
التعاون
مصلحتهم.استخدمته الرشطة ملراقبة فرض الحظر ،وهو يعمل يدا ً بيد
إذ
جائحة.
إىل
وتحوله
السيطرة،
عن
الفريوس
للتعقيمالبشرية
تبتلى بها
الربنامج التي
رجالوالشدائد
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقاتمعالمحن
الحين فضالً عن
بين يومياً،
والتطهري
الوطني
وقد تعددت صور استخدام الذكاء االصطناعي التي طبقتها الدول
جمعاء،
اإلنسانية
األضرار عن
وتضبط إيقاع
وترصد
ذهبت تتابع
ودفعالتي
األخطار طيار
لمواجهةمن دون
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادرالطائرات
املختلفة ملواجهة فريوس كورونا املستجد «كوفيد ،»19-ومنها:
والكوارث،
ساحات
يوجدون
الشارعدمة من
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّ
النوازلاالحرتازية.
الخطوات
اءاتفيواتباع
لتنفيذ اإلجر
استخدام كامريا التصوير الحراري ،والتقنيات الخاصة بالتعرف إىل
أجل أن
جودتها،
هذاوتعزيز
نوعيتها
وتحسين
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل
أبوظبي للخاليا
نجاحومنمركز
السياق هو
أهمية يف
وتوظيفبناء الحياةواألكرث
الوجه ،واستعامل الطائرات من دون طيار «الدرون»،
عىلانتظار
يعتمددون
للحياة ،ومن
عالجالصالحة
والبيئة
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش
استخراج الخاليا
مبتكر وواعد
الكريمتطوير
الجذعية يف
الروبوت الذي كان من أحد أهم األدوات التي تم االعتامد عليها،
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
املستشفيات واملراكز الصحية ،الجذعية من دم املصاب بفريوس كورونا املستجد «كوفيد ـ »19
وباألخص الستخداماتها املتعددة يف
البيضاء
ديدنها ،أياديها
إدخالهااإلمار
وإعادةت دولة
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّد
بعد معالجتها
االستنشاق
هو طريق
وكما عن
إىلاتالرئتني
وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن املستشفى امليداين التي
الدولةيقتصر
بعينها وال
يهدد دولة
تنشيطها ،الذي ال
العدو الخفي
لمواجهة هذا
فورا ً إلى
مركز ودعت
العالميفأجمع،
إلى
البارز وحرصها
النجاح دور
ويرسخ هذا
وإعادة
والتعاون  3فرباير
االتحادووهان يف
الريايض يف
هونغشان
دولالصني
أسستها
ومغاربها ،وهو
مشارق األرض
مقومات يفالحياة
وباإلضافةويهددعىل ّ
ويزهق األرواح
تقنيةتمييز
يضرب بال
بشكلآخر ،بل
شعب دون
خطره على
الجهود العاملية
والتطوير ملعاضدة
مجالفيالبحث
كلاملساهمة
الروبوت.
أسايس عىل
اعتمدت
2020
والوقوف
اف كافّة
ودوائر وحدة
على أساس
واحدا ًمتت تجربة
صفاًوقد
الفتاك.
الفريوس
األطرهذا
وتكاتف من
اإلنسانياإلنسانية
المصيرلحامية
التلفزيون
يقوم إس،
مختلفجي يب
إنسانيأنظمة
يستدعيفقدردتمفعلاستخدام
ماإىل ذلك،
جميعها،القضاء
التي تضمن
البشري ،ثيف ّم إيجاد
هذا المرض
من مخاطر
للح ّد
وخضع العالج
واللقاحاتفيت
األدوية 73حالة شُ
الدولة عىل
املحوسب.القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس العالج
والتشخيص
املغلقة،
منأي وقت.
املتحدةفي
مخاطر ظهوره
ووقاية
الحاالت البارزة التي للمرحلة األوىل من التجارب الرسيرية واجتازها بنجاح؛ ما يدل
من العربية
اإلنسانرات
دولة اإلما
عليهوتعد
القناعة والتزاماً
تلقواالمرض
احتواء
الدوليةمنالساعية
الجهود
عىلإلى دعم
التكنولوجيااإلمارات
سارعت دولة
وأحدثراسخ
االصطناعيبنهجها ال
انطالقاً من
العالج عن أي
املرىضإلىالذين
يبلغ أي
سالمته .ومل
وسائل
توظيفهذهالذكاء
تم فيها
فتدفقت
فورية،عانت
جانبية التي
جانب الدول
واالقتصادية،
الصحية
فريوس آثاره
والتخفيف من
أطنانالعالج ،ومن
فاعلية
المرض،إلثبات
انتشارالتجارب
وتستمر
إلى آثار
والوقوفوقد
«كوفيد،»19-
املستجد
كورونا
وتداعياته جائحة
ملكافحة
سبيل دعم الدول
أمكن في
لتقديم يفكل ما
مهمة عالمية
اإلمارات
وغرباً،هذاوأخذت
الطبية شرق
المساعدات
أسبوعني.
غضون
جليلةُستكمل
املتوقع أن ت
عاتقهادولة
حيثعلىسجلت
السياق،
بارزةاً يف
نجاحات
حققت
المجتمعات.
الشعوب وص ّحة
للحد من
الجينوماألرض
شتى بقاع
والشعوب في
دول العامل املختلفة من
االصطناعي مكّن
لحياة الذكاء
تهديدهتوظيف
والتخفيف من إن
كورونا باحثني يف
انتشارمن ِقبل
بالفريوس
الخاص
تسلسل
اإلمارات
كورونانهيان ولي
فريوسايد آل
محمد بن ز
الشيخ
الداخلية ،بادر
والعلومعلى
للطب الدول
اشدوزعماء
بن رقادة
انكفأ
وعندما
املستجد «كوفيد-
لجائحة
السموكبري
صاحببشكل
التصدي
بالدهم اإلمارات
شؤونودشنت
الصحية،
محمد
جامعة
انطالقاً
للفيروس
للتصدي
إطالق ح
حفظه الله،
المسلحة،
األعلى
أبوظبييفنائب
هذا السياق.
للنظر يف
الالفت
إنسانيدروها
دولياإلمارات
وكانراكلدولة
اإلصابة إلى،»19
وتشخيص
للقواتلفحص
الصني -
القائدخارج
العامل -
عهد مخترب
أكرب
وهزيمتههذهباقتدار،
لمواجهته
الوحيد
هو السبيل
الفحص أمام
اتحاد العالم
،»19تقوم على
حصيفة
بـمن رؤية
وهو االستثنائية
الظروف
بكفاءة تجاوز
العامل من
سيتمكن
وبالعلم،
الخطررات
هذا يف إما
باملركبة
وافتتحتأنمراكز
«كوفيد –
«كوفيديتم ،»19لتؤ
هذه الذي
الصعب
التيالواقع
الخروج من
فيهاتدليل
الذين رأوا
إىل العالم
زعماء
وتجاوب
حراك
دولةولقاح لهذا
اعتامدكّدعالج
فرضهبعد أن
الجائحة،
خلفتها
املرتبطة
االبتكار
العديد من
إضافة
تقديركافة،
لقيالدولة
ومناطق
بعملياتمجددا ً
األفضل للبشرية
الخيراداروالسعادة
ينير دروب
مشعل سيظل
اإلمارات
جمعاء.أقوى مام كان.
وسيعود العامل
والحياةالفريوس،
تشخيص
الذكية ،ور
كالخوذة
أنها الذاتية
الحامية
العدد7249
والعشرون--العدد
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

السجال الدائر بين أمريكا والصين بشأن كورونا وتأثيره في العالقات بين البلدين
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

تتصاعد حدة السجال بني الواليات املتحدة والصني بشأن نشأة فريوس كورونا املستجد «كوفيد ،»19-حيث اتهمت واشنطن
بكني بتعمد إخفاء املعلومات عن الفريوس ،وح ّملتها مسؤولية انتشاره ،بل وهددت مبعاقبتها؛ بينام ترفض الصني االتهامات
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
بشدة؛ ما يعني مزيداً من التوتر بني البلدين ،وقد تتطور األمور إىل األسوأ.
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
تحدثأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
ليست أو عرق
البلدينأو معتقد
بنيأو دين
املتبادلة لغة
االتهاماتالنظر إلى
من دون
جديدة؛أو فقد
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
والوحدة واالتحاد
بالتكامل
الهيمنة،تروإنما
باألنانية ونزعات
مسؤولية الصني
من مرة عن
امب ،أكرث
األمرييك ،دونالد
الرئيس
البشري كلّه.
الفريوس وتفشيه؛ بل وسامه بالفريوس الصيني عن قصد ،يف
عن
الصني
وخطاباته
باتهامالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
عىل أوذلكالظرف
اللحظة
ترد َدي
وكانت ولي
اإلعالمية؛لم يكونا
وهذا النهج
تغريداته الرؤية
هذه
التعاملر مع
لتقصريها يف
الدولة تربير
تبحث عن
السياسية املتحدة
الواليات
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ ال
المعطاء ،ومن
بأنها لهذه
واالجتماعية
اسخة التي قامت عليها ّ
الله،ملصالح
املوضوع
األبيض يس ّي
القائدالبيت
عهد وأن
الجائحة،
انتخابية؛ سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الشيخ زايد بن
المغفورسله ،بإذن
المؤسس
منذ
السمو أيضاً
الواليات
جهات
لصاحب جاءت
الرشيدةانتقادات
وهذه
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
داخلرئيس
مختلفة نهيان
بن زايد آل
الشيخمنخليفة
املتحدة نفسها.
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
ولكن االمر بدأ يأخذ منحى أكرث أهمية عندما انضمت دول
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
أخرى إىل الواليات املتحدة ،مثل أملانيا ،وتحدثت عن رضورة ليس لتقصريها يف اإلعالن عن الفريوس ونشأته وانتشاره ،بل ألنها
التزاموما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
الصني بالشفافية والتعاون يف تبادل املعلومات لتمكني تعمدت فعل ذلك؛ ما تسبب يف تفيش الفريوس عاملياً ،وإلحاق
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
العامل من مواجهة الفريوس؛ حيث ما زالت طبيعة هذا الفريوس خسائر فادحة باألرواح واألموال؛ كان ميكن تجنبها لو كانت الصني
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مقدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
محرية للعلامء ،خاصة فيام يتعلق بنشأته ،حيث تحدثت الصني شفافة ّ يف هذا األمر .وقد جدد وزير الخارجية األمرييك ،مايك
ومن أجل
جودتها،
بومبيو،وتحسين
سبيللبيعبناء الحياة
ظهر بال
المنكوبينأنهوتبذل
عن ّمد الجر
تض
حسابيففيسوق
ألول مرة
وتواسيعىل أساس
مصدرهاحالحيواين
جهودا ً
إلخفاء أنمدى انتشار
وتعزيزبذلت
نوعيتها بأنها
اتهاماته للصني
من بشكل
إنسانيتهاتنفي
تستحقهتؤكد أو
العلمية مل
ولكن التقارير
أجيالالربية؛
الحيوانات
للحياة ،مباومنيف دون
املستجدالصالحة
كورونا والبيئة
فريوس الكريم
مقومات العيش
والمستقبل بما
الحاضر
تحظى
انتظار اإلمدادات
ذلك إخفاء
«كوفيد،»19-
األمر؛ ما
قاطعأو هذا
لكلاء وسمعة.
املجال إلطر
فتحأو تح ّر
مصالح
بحث عن
لر ّد
االحتامالت مبا فيها إمكانية الطبية؛ وقال إنه توصل إىل «الحقائق بشأن صحة ذلك» مؤكدا ً
تحدثت
بحثية؛ وهذا
وتفشي مخترب
ظهوربالفعل يف
الفريوس
تصنيع
البيضاء
أياديها
ات وكما
دولة اإلمار
تجتاحعنهالعالم،أنم ّدت
المستجدماالتي
فيروساتكورونا
في أزمة
للتأكد من أن
بوسعه
ديدنها ،ما
الصينيهوفعل كل
الشيوعي
«الحزب
والتعاون إمكانية
الصيني عن
اإلعالم
أجمع ،حيث
العالم األزمة،
الصنيدوليف بداية
ودعت فورا ً
يقتصر
بعينها وال
املناسبدولة
الوقتال يهدد
الخفييف الذي
لمواجهة هذا
االتحاد
تحدثإلى
إلى
وهذا بالطبع
يحدث».
عام كان
العدويعرف
العامل مل
تصنيعه من قبل مخابرات أو مراكز أبحاث ونقله اليها؛ ولكن
ومغاربها،يف وهو
األرض
أيضاً؛الحياة
مقومات
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهددأمر ّ
مشارقوفقاً
منظمة الصحة
اللتزاماتها
فالصنيفيملزمة
كلخطري
تلق اهتامماً يذكر ،وبقيت مع غريها من
هذه االدعاءات مل َ
بالفريوس منذ
شفافيةّةعن كل
اإلنسانيباإلفصاح
المصيرالعاملية
يتعلقواحدا ً
والوقوفما صفاً
وبكلراف كاف
وتكاتف األط
وحدة
أساس
على
يقوم
مختلف
إنساني
التي فعل
يستدعي رد
تدخل يف دائرة نظرية املؤامرة التي تواجه رفضاً
مااالدعاءات
واشنطن وغريها
األدويةتحقيقاً دولي
يستدعي
مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس نشأته؛
طالبتالقضاء
وقدتضمن
واللقاحاتاً،التي
وهذاإيجاد
البشري ،ث ّم
للح
عاماًّد يفمنالعامل.
وقت.بأنها املسؤولة مبثل هذا التحقيق ،بينام ترفض الصني االتهامات كلياً ،وتؤكد
في أي
مخاطر ظهوره
ايدتمن
اإلنسان
عليه ووقاية
للصني
األمريكية
االتهامات
باملقابل ،تز
المرضللكشف عن
املتحدة
إطارإلىاألمم
ولكن يف
الفريوس؛والتزاماً
احتواء
الساعية
للتعاون،الدولية
مستعدةالجهود
أنهاإلى دعم
بأنهااإلمارات
وضوحاًدولة
أكرثسارعت
اتهاماتاسخ
وظهرتبنهجها الر
هذه القناعة
نشأةاً من
عن انطالق
وتفيش
ونشأته.
الفريوس
بشأن
الحقائق
ووهان،
األبحاث يف
مختربات
آثارهإحدى
الفريوس يف
وتداعياتهصنعت
هي من
إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
والوقوف
واالقتصادية،
الصحية
والتخفيف من
ً
الدولبظالله عىل
دعميلقي
السجال
هذا
أن
يف
شك
فال
األمر،
يكن
ا
وأي
املايض،
ديسمرب
مرةر يف
الفريوس
املكان
الذي اكتُ
شفشرقاً
مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل
عاتقها
ات على
ألولاإلما
وأخذت
فيهوغرباً،
الطبية
المساعدات
وبدأ ينترش منه اىل العامل أجمع .ولكن هذا يبقى محل خالف ،العالقات املتوترة أصالً بني البلدين عىل إث ْر الخالفات التجارية
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
حيث ال توجد أي أدلة حتى اآلن عىل ذلك؛ وقد أكد مكتب مدير الحادة؛ وقد تشهد هذه العالقات مزيدا ً من التصعيد ،وخاصة أن
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
االستخبارات الوطنية األمريكية ،يف تقرير يوم الخميس املايض ،الواليات املتحدة هددت مبعاقبة الصني؛ كام قال بومبيو« :الرئيس
انطالقاً
وسنحاسبللفيروس
إنساني للتصدي
امب دولي
إطالقترحراك
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله،
وسنفعل ذلك
املسؤولني،
واضح للغاية،
الواسع إلىدونالد
أن «مجتمع االستخبارات يتفق أيضاً مع اإلجامع العلمي
وهو
باقتدار،
وهزيمته
بكفاءة
لمواجهته
الوحيد
السبيل
هو
الخطر
صنعأمام هذا
العالم
حصيفة تقوم على
من
اإلنسان أو معدل وفقاً لجدول زمني خاص بنا» .وهذا بالطبع مستوى جديد من
اتحادمن
أن يكن
«كوفيد »19-مل
رؤيةفريوس
عىل أن
ميدانهادولة
 ،»19لتؤكّد
«كوفيد
الذي فرضه
وحرراثياكاً».لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من
ليس اقتصادياً
البلدين
جديدة بني
الصعببحرب
الواقعوينذر
التهديد،
ولكنمجددا ً
سيايسجمعاء.
ولكنللبشرية
األفضل
الصنيوالسعادة
تحميلالخير
ينير دروب
أنها مشعل
اإلمارات
املسؤولية
سيظل عىل
املتحدة تركز
الواليات
واستخبارايت.
والحياةفقط،
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

هل سيؤدي «كورونا» إلى نهاية األسواق الناشئة؟
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

كتب جيمس كرابرتي يف «فورين بولييس» مقاالً قال فيه إن اقتصادات مثل الربازيل وإندونيسيا والهند وروسيا وتركيا تواجه
واقعاً جديداً مخيفاً ،مضيفاً أن قصة فريوس كورونا تروى حتى اآلن ،من منظور الدول الغنية ،لكن من املحتمل أن يعاين الفقراء
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
يف العامل أشد تداعياته.
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
لتؤكّديف أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
النصفلون،
مبقدار عرق أو
إفريقيامعتقد أو
اإلصابةأويفدين أو
حاالتإلى لغة
دون النظر
من
تقريباً
ارتفعت
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
والوحدة
بالتكامل
الهيمنة،
ونزعات
واالتحادحاالت
ارتفاع أعداد
يستمر
وإنمايف حني
إبريل،
من شهر
باألنانيةواحد
أسبوع
البشري كليفّه.الهند ،وتشهد دول مثل الربازيل واإلكوادور وتركيا
اإلصابة
بؤرة الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
الظرف
اللحظة أو
يكونااألمرولي َدي
النهج لم
بعضهذهأسوأالرؤية
بعودة
الذي ينذر
العدوى؛
وهذاتفيش
حاالت
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
أمريكاالمعطاء،
لهذهإىلالدولة
واالجتماعية
السياسية
انتقالها
إىل آسيا ،أو
الوباء
الالتينية.ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
تهديد
الصحية
المؤسسالطوارئ
القائداء حالة
يكمن ور
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
هذه زايد
العامةالشيخ
بإذن الله،
المغفور له،
منذ عهد
مجلس
واإلجراءات
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
اتخذها رئيس
التي آل نهيان
الجريئةبن زايد
الشيخ خليفة
مدمر،السمو
اقتصاديلصاحب
الرشيدة
الذي هي
األمرييك
الفيدرايل
سلسلةوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
بالده العطاء
جنبت وحب
التي النخوة
فطر على
اإلماراتي
االحتياطياإلنسان
شخصية
هروب
أعقاب
الناشئة
األزمات
متتالية
مصلحتهم.
ويحقق
ينفعيفالناس
لألسواقفيما
املاليةلم يعرف
عرف ومن
من من
التعاون مع
مارس
دوالر يف
اإلمار83اتمليار
قيمتها
رؤوس
املايض.أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
أكثر في
شهرلّى
أنه يتج
اإلنساني
بلغتدولة
أموال نهج
وما يم ّيز
نهاية
عمقاً رمبا
العالميُّلأوأكرث
المستوىاآلن بتحو
الجائحة تهدد
واآلخر،هذه
لكن
اإلنسانية
عىل عن
األضرار
بأخرى،ودفع
لمواجهةأواألخطار
يضعأول من
فتجدها
القطري
سواء على
جمعاء ،أن تواجه
النامية اآلن
البلدان
فيجب
النمو يبادربطريقة
البلدان الفقرية
المكروب ،ودائماً
والكوارث،
التهديدساحات
يوجدون في
تحدينيمة من
رسيعة ما تكون في مق ّد
وخاصةوإغاثة
الناشئة،المنكوب
األسواق لنجدة
لفكرةمن يهب
وأول
والذعر املايل،
النوازلبالركود
قصري املدى
ملحني ،هام:
القادرة عىل تحقيق قفزات رسيعة نحو التنمية.
ومن أجل
األمد وتعزيز
طويلةنوعيتها
وتحسين
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة
األداءأناالقتصادي.
جودتها،ضعف
املتمثلة يف
واملشكلة
تشري البيانات الرسمية للهند إىل نحو  1000حالة وفاة حتى
ومن دون
للحياة،
الصالحة
أحدثوالبيئة
وتشري الكريم
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش
انتظارأن األسواق
الدويل إىل
النقد
صندوق
توقعات
اآلن ،وهو رقم صغري مقارنة بأكرث من  63ألف حالة وفاة يف
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تحر إلطراء
وسمعة .رشق آسيا ترضراً الناشئة سترتاجع بنسبة  %1هذا العام ،وهذه النسبة بالرغم
الواليات املتحدة ،ومل تترضر ّمنطقة جنوب
ديدنها،
تبدواإلمار
أنها دولة
من ّدت
الفريوس،العالم ،م
التي تجتاح
المستجد
كورونا
فيروس
وتفشي
ظهور
كبرياً،في أزمة
البيضاءبلغت نسبة
أياديها ًء التي
األكرث ثرا
وكمامنهوالدول
أفضلاتحاالً
بطش
من تجنب
الفقرية
البلدان
متكنت
وحتى لو
ودعت فورا ً
يقتصر
بعينها وال
املدىدولة
تخفييهدد
الخفيفإنهاالذي ال
االقتصاديةوالتعاون
التداعياتإلى االتحاد
فإنهادول
إلى
ألن مجموعة
للتباطؤ،
الحقيقي
العدو ،%6
هذاراجعها
لمواجهة ت
العاملية .وقد
أجمع،من
العالم بشدة
ستترضر
وهو اقتصادها
ومغاربها،يتعاىف
األرضيتوقع أن
مشارقالتي
تضمفيالصني،
الناشئة
األسواق
الحياة
مقومات
كل
دولةويهدد ّ
األرواح
دون آخر،
برنامجشعب
خطره على
ويزهق 30
تمييزأكرث من
يضربمنبالوجود
العامليبلمؤخراً
األغذية
حذر
قامتةا ً يف جميع
تبدو
الصورة
أن
غري
نسبية،
برسعة
العمالق
المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحد
بيناموحدة
املجاعة،أساس
يقوم على
فعل إنساني
يستدعي رد
توقعت
مختلفحافة
إفريقيا ،عىل
منها يف
مافقرية ،كثري
القضاءاجع الطلب
تعاين تر
للسلعتضمن
املصدرة التي
فالدولواللقاحات
األخرى؛األدوية
األماكنث ّم إيجاد
الجنس البشري،
شخصبين أبناء
مليارتفشيه
ووقف
مخاطر
لجنة من
للح ّد
بالعدوى يف
القاتل إىل
المرضما يصل
هذاإصابة
الدولية
اإلنقاذ
العاملي ،وتلك املعتمدة عىل السياحة تعاين األمرّين ،والتحويالت
نري الأيرصوقت.
تحت في
ترزحظهوره
مخاطر
اإلنسان
الدولووقاية
عليه
اعات.
وتلكمنالتي
الضعيفة،
المرض يف أمريكا
االقتصادات
وتبدو
مستوياتها،
أدىن
إىل
انخفضت
انطالقاً
دولةرياًاإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء
املدىاسخ
بنهجها الر
القناعة والتزام
وستكونمن هذه
سارعتراً مث
الطويل أم
الجائحةاً عىل
عملية إدارة
اقتصاد بلدان
اجع
رت
ي
أن
ويتوقع
خاص.
بشكل
هشة
الالتينية
التوصل إىل
الصحيةتعاين
األكرث ثرا ًء
وتداعياتهفها هي
للقلق؛
طريقةإلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
والوقوف
واالقتصادية،
البلدان آثاره
والتخفيف من
الدولأو أكرث ،مع
دعم%5
بنسبة
إفريقيا
وجنوب
وروسيا
ازيل
رب
ال
مثل
موجات
تجنب
االقتصادياً ،مع
المساعداتالنشاط
الستمرار
مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل
املزيدعلىمنعاتقها
اإلمارات
وأخذت
الطبية شرقاً وغرب
العدوى من خالل الفحص الشامل وتتبع املخالطني ،غري أن توقعات بأن تزداد األوضاع سوءاً يف حالة تفيش الجائحة هناك.
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
واألدهى من ذلك ،أنه ال تكاد توجد أسواق ناشئة متتلك املوارد
بالدهم ًام صعبة
ستكون حت
الدرجة من
انكفأ هذه
وعندما مثل
مهمة عىل
الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
التعقيدشؤون
الدول على
قادة وزعماء
حتى بالنسبة إىل دول مثل الدمنارك وسنغافورة ،أما الدول ذات الالزمة لتمويل مستوى الدعم املايل الالزم يف حاالت الطوارئ،
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
القدرات الحكومية املحدودة والنظم الصحية غري املستقرة مثل ضامنات الدخل وقروض الرشكات الصغرية ،كام هو الحال
وبريطانيا .باقتدار،
بكفاءة وهزيمته
الوحيد
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد
وهوبعض الدول
وستخفض
لمواجهتهاملتحدة
مثل الواليات
السبيلدول
العالم أمام هذا الخطر هو يف
مستحيل.
تقديربالنسبة
لقياألمر
فسيكون
 ،»19لتؤك
«كوفيد
بعض الذي
الواقع يفالصعب
شبهالعالم الذين رأوا فيه دليل
إليهازعماء
وتجاوب
حراك
دولةشهر إبريل
تايالنداّد يف
فعلت
فرضه كام
املجاالت،
الخروج مناإلنفاق
وحتى إذا كان من املمكن تجنب الكارثة الصحية العامة
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
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االفتتاحية
املايض عندما خفضت اإلنفاق الدفاعي ،أو ستسعى إىل الحصول أمناط التكامل التجاري واملايل التي دعمت  3عقود من العوملة
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
عىل قروض طارئة من هيئات مثل البنك الدويل ،لكن دوالً مثل املتسارعة؛ ما ساعد عىل انتشال مئات املاليني من الفقر ،والسيام
الهند أو إندونيسيا لديها حيز مايل محدود للزيادات الضخمة أن مستويات التجارة واالستثامر العاملية آخذة يف االنخفاض،
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مشرفة في إعادة صياغة مفاهيم
يف اإلنفاق ،وتعجز عن زيادة االقرتاض كام فعلت البلدان األكرث ورمبا ال تتعاىف أبداً إىل ّاملستويات التي وصلت إليها قبل تفيش
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
ثراءً ،وال ميكن أن تخاطر بنوكها املركزية بتطبيق سياسات نقدية الجائحة ،واألمر ذاته ينطبق عىل قطاعي السفر والسياحة
من أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
املزيدلتؤكّد
يؤديأوإىللون،
معتقد ماأو عرق
مخاوفدين أو
إثارة لغة أو
النظر إلى
من
املستثمرين؛
دونخشية
جريئة،
الدوليني.
والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
الهيمنة ،وإنما
بالتكاملالعملة.
وانخفاض قيمة
ونزعاتاألموال
باألنانيةرؤوس
هروب
وقد ظهرت بعض هذه االتجاهات قبل تفيش الجائحة،
البشري كلّه.
واألمر األكرث إثارة للقلق هو ما قد يحدث إذا انتكست فرتة وكذلك االنخفاض التدريجي يف األداء االقتصادي للدول النامية.
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا وليدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
ازدهار السوق الحالية يف االقتصادات َاملتقدمة؛ فقد ارتفعت ووفقاً لروبني بروكس ،كبري االقتصاديني يف معهد التمويل الدويل،
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت
عليها ّ
الناشئة يف مجموعها ،باستثناء الصني والهند ،مل
األسواق العاملية خالل األسابيع األخرية ،ويرجع ذلك جزئياً إىل ما فإن األسواق
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
وصفه الخبري االسرتاتيجي لالستثامر محمد العريان بـ «الفشل تشهد منواً بوترية أرسع من األسواق املتقدمة منذ عام ،2013
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
اإلدرايك الهائل» لتقدير خطورة الجائحة ،ويُعزى معظمه إىل ويتوقع أن تتسارع وترية تراجعها يف ظل أزمة فريوس كورونا.
العطاءتلووبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
فطر على
اإلنسانبأناإلمار
وحبحزمة
النخوة ضخ
سيستمر يف
الذيرايل
اتي الفيد
البنك
شخصيةالعمياء
الثقة
وخالصة القول ،رمبا تكون هذه نهاية األسواق الناشئة باملعنى
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
األخرى من املحفزات املالية الجديدة ،ومن ثم تجد األسواق الذي قصده املؤلف روشري فارما يف كتابه «الدول املعجزة»
عىلاتسخاء
االحتياطيأوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
مجلسّى أكثر في
رئيسأنه يتجل
اإلنساني
معتمدةاإلمار
نفسهانهج دولة
الناشئة يم ّيز
وما
 Breakout Nationsالصادر عام  ،2012عندما قال إن دوالً مثل
القطري األموال.
مواصلة ضخ
واستعداده
علىباول،
جريوم
الفيدر
اإلنسانية
ودفع األضر
األخطار
ويتجسد يبادر لمواجهة
فتجدها أول من
العالمي أو
المستوى
واآلخر،ايلسواء
جمعاء،تقدم مناذج
ميكن أن
نيجريياار أوعنتايالند
الفلبني أو
إندونيسيا أو
الدوالمارات
توفري
وإغاثة تضمن
املبادلة التي
خطوط
بوضوح
هذا
ودائماً
غري النوازل
ساحات
يوجدون
الفتة ّدمة
تكون في مق
المكروب،
المنكوب
يهبيفلنجدة
وأول من
والكوارث ،أي اقتصاد
املحتمل أال يحقق
فيومن
الكبري،
للنظرمنللتوسع
وكوريا
وتواسي الربازيل
لبلدان مثل
األمريكية
أجل أن
أزمة ومن
جودتها،
ناشئ،وتحسين
الجنوبية.سبيل بناء الحياة
حساب في
واملكسيك بال
المنكوبين وتبذل
الجراح
تض ّمد
منواً مستداماً
الفريوس،
وتعزيزانتهاء
نوعيتها بعد
لسنوات طويلة
أرصدةمنالديون
متويل
والمستقبليفبماكيفية
أخرى تتمثل
مخاوف
ومن دون
الصالحة
مقومات العيش
إنسانيتها
تستحقه
الحاضر
ومثةأجيال
تحظى
انتظارقبل.
األسواق من
للحياة،هذه
وعدت به
والبيئةالذي
الكريمأو %8
مبعدل %7
وسمعة.التسويات الدولية،
ووفقاً لبنك
الهشة
الفقرية.إلطراء
للبلدان أو تح ّر
عن مصالح
الجديدةبحث
لر ّد أو
إن منوذج التنمية الذي ابتكره كثريون يف آسيا الناشئة ،والذي
فإن أكرب
تكتل يضم
أزمةعن
وهوفيعبارة
ديدنها،
الرسيعهو
التصنيعات وكما
دولة اإلمار
تجتاح30العالم ،م ّد
املركزية،التي
البنوكالمستجد
محافظيكورونا
وتفشي فيروس
ظهور
البيضاءأقل فاعلية
أياديهاسيكون
التصدير،
بهدف
يعتمدتعىل
والتعاونتريليون
االتحادقيمته 73
املايض مبا
مدينة يف
بعينهافيهوال يقتصر
الذيدولة
الجائحة يهدد
الخفي الذي ال
العامرا ً إلى
ودعت فو
كانتأجمع،
ناشئةالعالم
دولةدول
إلى
العوملة ،وستصبح
ستنتهي
العدوما بعد
لمواجهة هذايف عامل
املقومة
الديون
من
كبرية
كميات
متلك
التي
والدول
دوالر،
أيضاً،وهو
ومغاربها،
املاليةالحياة
مقومات
كل
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
ألن كل تلك
األرضتعقيداً
مشارق أكرث
في الفقرية
للبلدان
األوضاع
استمر
أساس إذا
بشكل خاص
مهددة
األرجنتني،
األمرييك،
مابالدوالر
وتكاتفقداألطاكتراف
وحدة
يقوم على
مختلف
فعلمثلإنساني
يستدعي رد
واحداملً يعد يبدو
صفاًالذي
والوقوفالنمو
ُسبتكافّةعىل أمل
اإلنسانيالجديدة
المصير الديون
أبناءعندما
املايض
القاتلحدث
االرتفاع ،كام
مخاطر يف
الدوالرمناألمرييك
البشري،اً.ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
مارس بين
ووقفيفتفشيه
هذا المرض
للح ّد
الجنس واقعي
لألصول املقومة
النسبي
األمان
إىل
املذعورون
املستثمرون
لجأ
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
وهذه االتجاهات ال بد وأن تثري قلق بقية العامل؛ فاالقتصادات
بالدوالر.
احتواء المرض
الساعية
الناشئةدعم
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى
العاملي ،بعد أن
إلى الناتج
أخامس
الدوليةثالثة
الجهود نحو
متثل اآلن
وستتحمل بعض البلدان الرضبة أكرث من غريها؛ حيث تحتفظ
أطنان
فتدفقت
المرض،
انتشار
عانت
التي
الدول
جانب
إلى
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف
تريليونات كانت ال متثل سوى الخمس فقط يف عام  ،1990وقد استفاد
األسواق الناشئة يف آسيا باحتياطيات تبلغ قيمتها
الدول
دعم
سبيل
في
أمكن
ما
كل
لتقديم
جليلة
عالمية
مهمة
عاتقها
على
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمار
ات األزمة اآلسيوية منها النظام العاملي كثرياً ،غري أن هذا الواقع قد ال يدوم .ويف
الدوالرات ،وهو درس تعلمته من تجربتها يف
المجتمعات.
الشعوب وص ّح
تباطؤلحياة
تهديده
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا
املحليني ،فمن املنطق أن
غضبةالسكان
النمو وتزايد
والتخفيف منظل
عام  ،1997وحتى اآلن نجت بعض البلدان ،مثل فيتنام ،من أزمة
الوطنية ولي
النزعاتآل نهيان
وتركيابن زايد
الهندمحمد
مثلالشيخ
السمو
وعندما
املتمردة ،التي
صاحبدول
انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادرتنترش يف
كورونا.
فريوس
ً
ا
انطالق
للفيروس
للتصدي
إنساني
دولي
اك
ر
ح
إطالق
إلى
الله،
حفظه
المسلحة،
للقوات
األعلى
القائد
نائب
أبوظبي
عهدوحتى إذا تجنبت االقتصادات األزمات الصحية واملالية تسعى إىل تقويض املؤسسات املتعددة األطراف القامئة ودول
باقتدار ،وهو
الجوارالوحيد
الثاينهو السبيل
الخطر
ملواجهة هذا
االستعدادالعالم أمام
قادتهاأن اتحاد
تقوم على
من
القائلة إن الدول
وهزيمته الفكرة
بكفاءةهذا ،فإن
لمواجهته يفعلوا
األصغر .ولو مل
التغيري
حصيفة عىل
رؤية فيجب
املبارشة،
لتؤكّدمندولة
إىل ،»19
«كوفيد
االقتصادفرضه
الصعب الذي
كورونارأوايف فيه
فريوسالذين
زعماء العالم
الذيوتجاوب
املدىتقدير
طويللقي
حراك
مأزقه الحايل
الخروج
العاملي
الواقعستقود
الخروج منالنامية
دليل هذه
آفاق منو
سيتسبب فيه
مجددا ً
جمعاء.
األفضل
مشعل سيظل
اإلمارات
الخيرعىل كث ٍري
دروبرسيعاً
الجائحةينيرتقيض
ذلكأنهاأن هذه
االقتصادات؛
عن الصحة.
للبشريةالبعد
بعيدة كل
والسعادةمنوالحياةتبدو
العدد7249
والعشرون--العدد
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االفتتاحية
اقتصادية
شؤون
 20مليار درهم تجارة اإلمارات وأمريكا خالل الربع األول
والوالياتفي مواجهة كورونا
العالم
توحد
اإلمارات ّ
بلغت املبادالت التجارية السلعية بني دولة اإلمارات

املتحدة األمريكية خالل الربع األول من العام الجاري نحو 20.1
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
مليار درهم ( 5.48مليار دوالر) ،مقارنة بـ  21.7مليار درهم
في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
للعالم
النموذج
العاموتق ّدم
البشر،
والتعاضد
بيانات
بحسب
املايض،
بين من
والتكافلذاتها
درهم) للفرتة
التعاونمليار
(5.9
التجارةأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
أو
عرق
أو
معتقد
أو
دين
أو
لغة
إلى
النظر
دون
من
مركز اإلحصاء األمرييك .ووفقاً لبيانات املركز التابع لوزارة
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
الهيمنة،اتوإنما
األمريكية،ونزعات
باألنانية
واالتحاداملتحدة
والوحدةالواليات
بالتكاملات إىل
دولة اإلمار
بلغت صادر
البشري كل
الفرتةّه .من يناير وحتى نهاية مارس املايض نحو  3.06مليار
خالل
(957الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
درهمالظرف
اللحظة أو
وهذا النهج
يكونا بـولي َد3.5ي مليار
دوالر) ،لممقارنة
الرؤيةمليون
هذه(836
درهم
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ الر
لهذهمنالدولة
اسخة التي قامت عليها ّ
املقابل
ومنبلغت يف
المعطاء،فيام
العام املايض،
واالجتماعيةذاتها
السياسيةدوالر) للفرتة
مليون
مليار سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
(4.65ايد بن
الشيخ ز
مليارالله،
نحوله17،بإذن
المغفور
اتالقائد
عهد
منذ
درهم
المؤسسالدولة
األمريكية إىل
الصادر
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
درهمبن زايد
مليارخليفة
الشيخ
رئيسعن
نهياندوالر)
(4.97آلمليار
السمو18.2
لصاحببنحو
الرشيدة مقارنة
دوالر)،
املايض .فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
العاماتي الذي
اإلنسانمناإلمار
شخصيةاملامثلة
الفرتة
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
زراعيةالحين
البشرية بين
استيراد تبتلى بها
لتمويلوالشدائد التي
أوقات المحن
أكثر في
تخصصأنه يتجلّى
ات اإلنساني
وما يم ّيز نهج دولة اإلمار
منتجات
ريـال
ملياري
السعودية
اإلنسانية
ريـالار عن
مليارياألضر
األخطار ودفع
أول من
فتجدها
القطري
العالمي أو
المستوى
سواءمنعلى
جمعاء ،لتمويل
مليون دوالر)
(533.3
لمواجهةخصصت
يبادر اململكة
الثالثاء ،إن
أمس
السعودية،
اعية يف
التنمية الزر
صندوق
واآلخر،بيان
قال
ً
والكوارث،
النوازل
ساحات
في
يوجدون
من
مة
د
مق
في
تكون
ما
ا
ودائم
المكروب،
وإغاثة
المنكوب
لنجدة
يهب
من
وأول
استرياد منتجات زراعية وتأمني إمدادات غذائية وسط مخاوف فريوس ّكورونا .وستستهدف املبادرة ،التي سيجري تنفيذها من
ومناء .أجل
جودتها،
الحياةاألرزوتحسين
األوىل في
املرحلةحساب
وتبذل بال
المنكوبين
خاللالجراح
تض ّمد
وقالأنالبيان إن
الصفر
وتعزيزوالذرة
نوعيتهاالصويا
والسكر وفول
بناءبينها
سبيل من
منتجات
مبارشة ،يف
وتواسي وغري
قروض مبارشة
الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
العيش
بما تستحقه
الحاضر
أجيال
تحظى
والمستقبلوفقاً
الغذايئ.
مقوماتاألمن
منرتاتيجية
إنسانيتهاواس
لحاجات السوق
ستتم إضافتها
أخرى
منتجات
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
البيضاء
تصعدأياديها
ستريت ديدنها،
وولات وكما هو
بورصة اإلمار
كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة
في أزمة ظهور وتفشي فيروس
مكاسب
بدعم
العزل ُتعيد النفط
تدابير رفع
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
إجراءات العزل
أسهم الرعاية الصحية وتخفيف
دوالرًا
فوق
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
30يضرب بال
آخر ،بل
خطره على شعب دون
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
صعدت املؤرشات الرئيسية لبورصة وول سرتيت ،أمس الثالثاء،
المرضمن
النفط أكرث
سعر برميل
القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
مخاطر هذا
بلغ ّد من
للح
من مكاسب ألسهم رشكات الرعاية الصحية وقفزة يف أسعار
بدعم
ً
للمرة
أمس،
بقليل،
ا
ر
دوال
30
وقت.
أي
في
ظهوره
مخاطر
من
اإلنسان
ووقاية
عليه
النفط وقيام عدد من الدول والواليات األمريكية بتخفيف القيود
منتصف
األوىلانطالقاً
احتواء المرض
محاولة إلى
الدوليةيف الساعية
املرتبطةدعم
إبريل،زاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى
القناعة والت
منذمن هذه
اقتصاداتها .وقلصت
إلحياء
الجهودكورونا
بفريوس
رفعمنالعزل
بدأت تدابري
فيام
مكاسبها عانت
األسهمالدول التي
آثارهيفالصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب
والتخفيف
وتداعياته
أطنان أدىل نائب
فتدفقتبعد أن
المرض ،الجلسة
انتشاريف أواخر
بشكل حاد
مؤرش مشجع الستئناف استهالك الذهب األسود الذي ترضر
في سبيل
االحتياطيما أمكن
مجلسلتقديم كل
رئيس جليلة
المساعدات ّ الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية
الدول بتعليقات
ريتشارددعمكالريدا،
االتحادي
بشدة جراء تفيش «كورونا» .وخالل التعامالت بلغ سعر برميل
الشعوب وص ّحة
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا
المجتمعات .وأنهى املؤرش داو
االنكامش االقتصادي.
لحياة عمق
تهديده بشأن
والتخفيف منمتشامئة
برنت بحر الشامل تسليم يوليو  30,08دوالر يف لندن ،يف ارتفاع
نهيان
مرتفعزاًايد آل
محمد بن
صاحب
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر
وليأو ،%0.56
نقطة،
133.33
الشيخالتداول
السموجلسة
الصناعي
جونز
 %10.59مقارنة بسعره لدى اإلغالق ،االثنني ،وهو مستوى مل
انطالقاً
للفيروس
23883.09دولي
إطالق حراك
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
آند بورز500
ستاندرد
للتصدياملؤرش
إنساني صعد
نقطة بينام
الله ،إلى إىل
يُس ّجل منذ  15إبريل .ويف نيويورك ،ارتفع سعر برميل نفط خام
،%0.90باقتدار،
بكفاءةأووهزيمته
األوسعالوحيد
دوالرهو السبيل
23.77الخطر
أمام هذا
اتحاد العالم
تقوم على
حصيفة
غربرؤية
من
وهو 2868.44
ليغلق عند
لمواجهتهنقطة،
نطاقاً 25.70
 %16.58إىل
تسليمأنيونيو
الوسيط
تكساس
املجمع،»19
ناسداك«كوفيد
الذي فرضه
الصعب
عنددليل
رأواً فيه
النفطالذين
أسعارالعالم
لتزعماء
وتجاوب
لقي تقدير
حر
دولة نقطة ،أو
لتؤاًكّد95.33
مرتفع
املؤرش
الواقعوأغلق
الخروج مننقطة.
اإلغالق
ارتفاعا
السابق ،س ّج
ويفاكاليوم
نقطة.
8806.04
التوايل.سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة،%1.09
جمعاء.
األفضلإىلللبشرية
عىل مشعل
ابعةا ً أنها
مجدد
اإلمار
ات الر
للجلسة
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االفتتاحية
إصدارات المركز
من
زايد في
الشيخالعالم
توحد
اإلمارات ّ
كورونااالتحاد
مواجهةدولة
في بناء
منهج
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
إن الزعامء الذين بنوا أمامً ودوالً عرب التاريخ
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
غريهمأومن
صفات
القادة أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
عن أو عرق
ميزتهممعتقد
خاصة دين أو
إلى لغة أو
امتلكوا النظر
من دون
فجأة ،أو
الصفات ال
لكن مثل
والزعامء،
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
والوحدةتأيتواالتحاد
هذهبالتكامل
الهيمنة ،وإنما
ونزعات
باألنانية
البشري كل
دونّه .مقدمات ،وإمنا لها جذورها يف شخصـية
من
اتها الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
الظرف
اللحظة أو
عليهولي َدي
وتظهر يكونا
مولده،النهج لم
الرؤية وهذا
ومؤشـر
عالماتها
هذهمنذ
القائد
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
عليها
قامت
التي
اسخة
ر
ال
المبادئ
ومن
المعطاء،
الدولة
لهذه
واالجتماعية
السياسية
ّ
منذ سنوات عمره األوىل ،كام أن بعضها مكتسب،
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ ز َايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
اتهايدومآلراحل
خالل
حياتهالدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
نهيان رئيس
خرببن ز
خليفة
منالشيخ
القائدالسمو
يكتسبهلصاحب
الرشيدة
بإذنوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
له،العطاء
وحب
على النخوة
املختلفةاإلنسان اإلمار
شخصية
واملغفور
الذيمرفطربها.
والتجارباتيالتي
مصلحتهم.
ويحقق
آلالناس
سلطانينفع
يعرف فيما
تعاىل،من عرف
التعاون مع
طيب
نهيان،
ومنايدلم بن
الشـيخ ز
الله
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
الله ثراه ،من القادة الذين ظهرت صفاتهم القيادية
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
والعرب
وإغاثة اإلمار
معاصـريه من
بشهادة
باك
تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
اتينيودائماً ما
المكروب،
لنجدة المنكوب
وأولرا ً،من يهب
يبنون
الذين
المنكوبينالقادة
وامتلك صفات
األمم،بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
في سبيل
حساب
وتبذل بال
واألجانب،اح وتواسي
تض ّمد الجر
والعامل.مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
إنسانيتها من
بما تستحقه
والمستقبل
أجيال الحاضر
تحظى
ومناطقهم
بالدهم
التاريخ يف
ويصنعون
هذهأو تح ّر إلطر
وتستعرضمصالح
لر ّد أو بحث عن
وسمعة .الشيخ زايد،
املحارضةاء منهج
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
رحمه الله ،يف بناء دولة اإلمارات العربية املتحدة،
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
وهو املنهج الذي يدل عىل أنه ،رحمه الله ،كان
مشارق
الحياة في
مقومات
وهوالسويدي
ومغاربها،سند
األرض جمال
الدكتور
األستاذ
سعادة
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّكلتأليف:
لكثريين
استثنائية
قيادية
ماميلك
وحدةعربالمصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
تتوافر أساس
مختلف اليقوم على
إنساني
صفات فعل
يستدعي رد
سنة النشر2018 :
الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
استثنايئ،تفشيه
القاتل ووقف
التاريخ؛مخاطر
للح ّد من
ليسبينيفأبناءتاريخ
المرضقائد
ولذلكهذافإنه
املتحدةفي أي
مخاطر ظهوره
اإلنسان من
دولةووقاية
عليه
فحسب،
العربية
اإلمارات
وقت .وإمنا يف عىل املستويات كافة هو دليل عىل أن األسس التي
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
دولة االتحاد
تاريخ منطقة الخليج العربية واملنطقة العربية ،بل أقام عليها الشيخ زايد ،رحمه الله،
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
بفكره
استثنايئ
المساعداتأيضاً.
يف العامل
الحجر فقط،
سبيل بناء
يركزفيعىل
جليلةاسخة؛
قوية ور
دعم الدول
ألنهما ملأمكن
لتقديم كل
مهمة عالمية
استثنايئعاتقها
مبواقفه،رات على
وأخذت اإلما
قائداً وغرباً،
الطبية شرق
كورونااإلمارات
انتشاردولة
عىلمنأرض
ورؤيته،
تكن نظرته قصرية
البرش ،ومل
لحياةعىل
تهديدهركز
والتخفيف منوإمنا
المجتمعات.
بناء وص ّحة
الشعوب
حققهللحد
مبا األرض
استثنايئبقاع
والشعوب في شتى
بفكرآل نهيان ولي
بعيدبن زايد
الشيخإىلمحمد
بالدهم
كلها ،شؤون
الدول على
قادة وزعماء
وعندما انكفأ
يصل يف
والذي
واملنطقة
املتحدة
العربية
تنموي-اسرتاتيجي
السمونظر
صاحبوإمنا
الداخلية ،بادراملدى،
أمجادللفيروس
عنللتصدي
إنساني
وملدولي
عميق،حراك
المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق
مصافللقوات
جوانبهالقائد
أبوظبي نائب
عهد
إىل األعلى ّ
املعجزات.
الكثري من
انطالقاًوإمنا عن
شخصية،
يبحث
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
دولةورفاهية،
توافق
وتؤكد املحارضة أن ما تعيشه دولة اإلمارات دولة قوية يعيش أبناؤها فيها يف
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد
األفضل النف َ
جمعاءَ .ة الحقيقية ،وإمنا اإلنسان ،ومل
ط الرثو
وتقدموالحياةومل ي َر
استقرار
اليوم من
للبشرية
وتنميةوالسعادة
دروب الخير
سيظل ينير
املتحدة مشعل
العربيةمجددا ً أنها
اإلمارات
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االفتتاحية
مواجهة
أهدافالعالم
توحد
اإلماراتوإمنا ّ
كورونا املعطيات التي كانت كفيلة
أمامه ،وكل
ومبادئ في موجودة
تحركه أيديولوجيات جامدة،
مستم َّدة من القراءة العميقة للتاريخ.
تحقيقه.
بصـرفه عن هذا الحلم ومحاوالت
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
وقد استطاع ،رحمه الله ،أن يبني دولة
سواسية ،أن كان
الله ،منذ
رحمه
على زايد،
الشـيخ
االتحاد،في كيفية كام
جميعاً
أساس أنهم
كان الناس
التآخي بين
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم
الكثرية
العقبات
النظرمن
عىلدونالرغم
والصراع ،وال
تستقيم
لحاكمالكوكب ال
ممثالًعلى هذا
تعرتض أ ّن الحياة
كانتلون ،لتؤكّد
التيعرق أو
معتقد أو
دين أو
إلى لغة أو
من
بسـياسة الباب
بالنزاعيؤمن
العني،
أبوظبي يف
وتعطيل
والوحدةضده
الوقوف
حاولت
والقوى
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
بالتكامل
التي وإنما
الهيمنة،
طريقه،ونزعات
باألنانية
املفتوح ،من خالل التشاور مع الناس ،واالستامع
البشري كلّه.
مشـروعه ،ومل ينقطع دور الشـيخ زايد ،رحمه الله،
وشكاواهم،
وأفكارهم
ّونانإىل
والتعم ُّركف
بعد الراهن،إليهم،
الشخصية
رؤاهم مكونات
أصيالن من
وإنما هما
باقيةالظرف
اللحظة أو
ظلتولي َدي
وإمنايكونا
النهج لم
عاموهذا
الرؤية
مدرسته
،2004
هذه يف
بوفاته
جيل
بعد
ال
ً
جي
عليها
وسارت
ختها
ورس
عليها
قامت
التي
اسخة
ر
ال
المبادئ
ومن
المعطاء،
الدولة
لهذه
واالجتماعية
السياسية
ّ
اتبعه ،رحمه الله ،خالل املراحل الالحقة
رحيله مصدرا ً لإللهام؛ أجياالً بعد أجيال؛ فقد كان ،وهو نهج
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
من حياته ،سواء حينام أصبح حاكامً
إلمارةفي أبوظبي،
خليفة يف
متكاملة
الرشيدة الله،
رحمه
والسـياسةالدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير
الحكمنهيان رئيس
بن زايد آل
«مدرسةالشيخ
لصاحب السمو
المساعدةرئيساً
والرغبةاتفي العربية
والبعيد اإلمار
للقريبلدولة
وتقديمأن غدا
وإلهامهاوبذل أوالخيربعد
فياضاً،
الدوليةاتيال ي
والعالقات
وحب العطاء
نبعهاالنخوة
الذيزالفطر على
اإلنسان اإلمار
شخصية
ويحقق
املاديالناس
فيما ينفع
منيعرف
ومن لم
التعاونً».مع من
الكبري
اإلرث
وعىلعرفالرغم
متألقا
الذيمصلحتهم.املتحدة .وكان ،رحمه الله ،يرى أن القيادة يجب
إليهفييفأوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
يتجلرّىفأكثر
تركهومازيم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه
ايد ،وال يحتاج إىل كثري جهد للتع ُّ
جمعاء،ومسؤولية
واجب
وأنها
الشعب،
خدمة
يف
تكون
أن
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية
كل بقعة من أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة؛
وكان الشـيخ
سلطة.
الشعب
والكوارث،
تكونالنوازل
قبلفيأنساحات
يوجدون
تجاهدمة من
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّ
فإن إرثه الحقيقي هو مدرسته مبا تتضمنه من قيم
أجل أن
جودتها ،ومن
ايد،وتحسين
الحياة
نوعيتهاواعياً
وما تنطوي
التاريخ
وتعزيزبتجارب
رحمه الله،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء ز
ومبادئأجيالخالدة.
الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
تحظى
رحمه الله ،جميع عليه من دروس وعرب ،ويرى أن أبناء الوطن عندما
ايد،اء وسمعة.
تح ّر زإلطر
امتلكمصالح أو
وقدبحث عن
لر ّد أو
الشـيخ
وأجدادهمالبيضاء
آبائهمديدنها ،أياديها
مسـريةوكما هو
يستوعبوناإلمارات
بالكاريزماالعالم ،م ّدت دولة
المستجد التي تجتاح
فقدكورونا
فيروس
ظهور وتفشي
في
يستطيعون
كان يتمتع
العظامء؛
صفاتأزمةالقادة
النصـر؛دولة بعينها
الذي ال يهدد
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذاأنالعدو
يقتصر الطريق
وبالتايل والمعرفة
الخفيسبب
يعرفوا
القوية؛ إذ تؤكد شهادات الذين عايشوه عرب مراحل
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
صفات
مختلفميتلك
إنساني كان
املختلفة ،أنه
ماحياته
اإلنساني إليه.
الزعامةالمصير املؤدي
وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
أساس وحدة
يقوم على
يستدعي رد فعل
واالستامع
القاتل عىل
المرضوقدرة
شجاعة
والقيادة من
األدويةإنواللقاحات
الجنس البشري ،ث ّم
اإلقناعبين أبناء
ووقف تفشيه
مخاطر هذا
للح ّد من
القضاءالله ،كان
تضمنرحمه
التيايد،
الشـيخ ز
إيجادنقول
وعندما
والكرموقت.
ظهوره في أي
مخاطر
اإلنسان من
الجيدووقاية
عليه
واملرونة
اآلخر
إىل الرأي
وغريها .كام من الب َّنائني العظام يف تاريخ العامل ،كام سبقت
تحقيقه،اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
سارعت دولة
القناعة والتز
انطالقاً من
بنهجهارالراراسخعىل
الحلماماًواإلصـ
رحمههذهالله،
امتلك،
انتشار ملالمرضِ،
أطنانوإمنا من
فتدفقتراغ،
يأت من ف
عانت هذا
إليه؛ فإن
اإلشارة
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي
فقد كان لدى الشـيخ زايد ،رحمه الله ،حلم كبري
وأسسهالدول
مقوماتهسبيل دعم
الدول مالهأمكن في
لتقديم كل
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية
التي تجسد
جليلةبناء
نهج يف
من ناحية،
الوحدةللحدبنيمناإلمار
لتحقيق
منذ
والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
انتشاراتكورونا
بقاع األرض
صباهفي شتى
والشعوب
ووضع بالده ضمن مصاف البالد املتقدمة عىل عبقرية الشـيخ زايد وحكمته؛ بحيث يظل تراثه يف
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
انطالقاًيف البناء
للفيروساغبني
للتصديلكل الر
إنساني مهمة
مرجعية
الله ،إلى هذا
الشأندولي
إطالق حراك
والتعليميةحفظه
للقوات المسلحة،
االقتصاديةاألعلى
املستويات نائب القائد
عهد أبوظبي
وغريها
والصحية
باقتدار،
بكفاءة
وتحويلههو السبيل
هذا الخطر
تحقيق أمام
اتحاد العالم
تقوم على
حصيفة
منرؤية
من
العامل،وهووالساعني
وهزيمتهمن
أي مكان
لمواجهته يف
الوحيد والتقدم
والوحدة
حلمه
وأصـرأنعىل
أخرى،
ناحية
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
إىل حقيقة ،بالرغم من كل العقبات التي كانت إىل تحقيق هذه األهداف بإخالص وتج ُّرد.
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
العدد7249
والعشرون--العدد
السادسة والعشـرون
السنة السادسة
الخميس
7266
--2020السنة
إبريل2020
 16مايو
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