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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واآلخر،
اإلمارات بصمة جديدة يف سجالت العطاء ودون أن متد يدها لنجدة محتاج وإغاثة ملهوف ومساعدة مبتىل أو منكوب.
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
ملواجهة الوباء
يف أزمة جائحة مرض فريوس كورونا املستجد «كوفيد »19-كانت دولة اإلمارات يف مقدّمة املبادرين
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
ليس عىل املستوى الوطني فحسب ،بل عىل املستوى العاملي ،إذ انطلقت طائراتها إلجالء رعايا الدول الشقيقة والصديقة
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
من بؤر الوباء وتنقلهم ليس إىل دولهم كام جرت العادة والعرف ،بل ليحلّوا ضيوفاً عليها معززين مكرمني يحظون بأفضل
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تحر إلطراء وسمعة.
مستويات الرعاية والعناية ّحتى يتعاىف مريضهم وتتأكد سالمة صحيحهم لينطلقوا بعد ذلك آمنني مطمئنني إىل بالدهم،
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
يقتصر يف الدول
لألنظمةوالالصحية
ثم جابت معوناتها التي حملت آالف األطنان من املواد الطبيّة أصقاع املعمورة لتقدم الدعم
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها
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صادقة يف
وتجاوبونوايا
تقديربإخالص
حيفراكحاللقيتبنيه
ترشقاتبهمجددا ً
سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
مشعل
اإلمار
جديد.
أنهامن
شمسها
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االفتتاحيةاليوم
اإلمارات

كورونالإلمارات
مواجهةمشرفة
إنجازاتفيتنافسية
..2019
حصيلةد العالم
توح
اإلمارات ّ
األوىل عربياً،
صياغةراكز
وتنال امل
وتضربمؤرش
العاملية يف
ريادتها
تثبت
مفاهيم
التنافسية،إعادة
أمثلةاتمش ّرفة في
اإلنسانية
املتحدةتاريخ
العربيةناصعة في
اإلماراتجديدة
دولة صفحات
اإلمارات
سنةدولة
سنةيومبعدتسطّر
كل
التي ّ
واملتقدمة عاملياً
سواسية ،أن الدولة
جميعاًوتشري إىل
واالبتكار،
الناسعىلعلىالتنوع
القامئة
للعالمنجاح
النموذجعىل
تدل
التقارير
أساس أنهم
اسرتاتيجياتها بين
في كيفية التآخي
وتق ّدم
العديدبينمنالبشر،
والتعاضد يفوالتكافل
التعاون
اإلنجاز وال
واالقتصادية.والصراع،
الرقميةتستقيم بالنزاع
الكوكب ال
الحياةاتعلى هذا
لتؤكّد أ
الرقمأو لون،
معتقدرأواز عرق
قويةلغة أو دين
بخطى إلى
دون النظر
من
امللهم الذي
التنافسية
كل ّنمؤرش
واحد يف
ورسيعة أونحو إح
ماضية
وخصوصاً
رشا ً تهدد
والكوارثمؤالتي
واالتحاد
بالتكامليف والوحدة
ونزعات
الهيمنة،مؤخرا ً
الجنسعام ،2019
وجود خالل
للتنافسية
األزماتضمن 71
مواجهةعاملياً،
األولفيوالعارش
املركزين
تصنيفها بني
وإنما يكمن
اإلمارات
باألنانية دولة
حققته
ليعكسكلّه.
البشري
ذلك كله حصيلة اإلنجازات الرثية التي حققتها الدولة خالل سنوات قليلة.
أصيالن من
املتخصصةّ،ونان
العامليةوإنما هما مك
املؤسساتالراهن،
عن أو الظرف
اللحظة
يكونادة،ولي َدي
النهج لم
الرؤيةماوهذا
هذه
الشخصية للتنافسية
مكوناتاالتحادية
تقرير الهيئة
وآخرها
صدرت
ورد يف
وبحسب
تقارير ع ّ
بعد جيل
السياساتعليها
ختها وسارت
قامت
االتحاديةاسخة
الحكومةالمبادئ الر
المعطاء ،ومن
للتنافسيةالدولة
واالجتماعية لهذه
السياسية
عليهاحزمة ّ
واالسرتاتيجيات
واإلججيرالًاءات
ورسمن
تنفيذ
التيعىل
عملت
 ،2019فإن
واإلحصاء السنوي
في ظل
االقتصادي،لتستمر
طيب الله ثراه،
التنميةنهيان
سلطان آل
الالزمةايد بن
املعايريالشيخ ز
بإذن الله،
من المغفور
المؤسس
منذ
القيادةمن املزايا
مبجموعة
مدعومة
والتحول
لتحقيق
تحقيق له،أعىل
القائدالدولة
عهدكّنت
التي م
املواردالتغيير
تطويرال تقبل
قيمةعىلأساسية
فالتعاون
الدولة ،حفظه
ومنظومتهارئيس
كافة،ايد آل نهيان
األصعدة بن ز
الشيخ خليفة
الرشيدة
في واستغالل
البرشية
عملت
الله ،التي
واملؤسسية
الترشيعية
السموعىل
لصاحبمتلكها
التنافسية التي
للقريب والبعيد والرغبة في
جميعالمساعدة
وتقديم
وبذل الخير
منالعطاء
وحب
النخوة
فطر على
بكفاءةالذي
الطبيعيةاإلماراتي
الرثوات اإلنسان
شخصية
القطاعات.
االقتصاد يف
تنافسية
عززت
عاليتني،
ومرونة
مصلحتهم.
التيالناس
التنافسيةينفع
ومنرشلماتيعرف فيما
التعاون
اإلمارات مراتب متقدمة يف العام املايض ،أشار تقرير الهيئة إىل
ويحققدولة
نالت فيها
عرف املؤ
من رصد
ومنمعخالل
التي تبتلى
والشدائد
المحن
بحسبأوقات
األعامل،أكثر في
ريادة يتجلّى
اإلنساني أنه
املركز اإلمار
نهج دولة
أن وما
الحيناملركز األول
بيننالت
البشريةكام
للتنافسيةبهاالعاملية،
السنوي
الكتاب
تصنيف
األولاتيف مؤرش
يم ّيزحازت
الدولة
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية
جمعاء،رشاكة بني
االقتصاد ،وال
يف كل من املؤرشات التالية :التضخم والفرص والتحديات ومرونة االقتصاد ومرونة الرشكات ومرونة
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
القطاعني العام والخاص ،ومعدل الفقر عند خط الفقر الوطني ،وكثافة أنشطة األعامل الجديدة ومؤرش الفرص والتهديدات،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
فيام حلّت يف املركز الثاين عاملياً يف مؤرش العالقات بني الحكومة واألعامل واملركز الثالث يف مؤرش الحوافز االستثامرية.
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
لقد متكنت دولة اإلمارات من إحراز مراكز متقدمة عاملياً يف جميع األنشطة والقطاعات؛ االقتصادية واملالية والسياحية
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
والصحية والتعليمية ،وقطاعات االتصاالت والتكنولوجيا والتجارة واالستثامر والسكان والعمل والتوازن بني الجنسني والبيئة
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
يقتصراالتصاالت
وال قطاع
أما يف
والسفر.
الخفيمؤرش
األول يف
والتعاون الدولة
السياحة حلت
والطاقة
بعينها
السياحة دولة
الذي ال يهدد
املركزالعدو
لمواجهةيف هذا
مستوى االتحاد
فعىل فورا ً إلى
وغريها.ودعت
واملياه أجمع،
دول العالم
إلى
ً
وهو العريض،
النطاق
ومؤرش
الرقمي
التحول
مؤرش
عىل
ا
عاملي
األول
املركز
اإلمارات
دولة
احتلت
فقد
املعلومات
وتكنولوجيا
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها،
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
ذلك.
وغري
السيرباين
األمن
ومؤرش
والتكنولوجيا
الرقمية
استخدام
مؤرش
ماواملركز
المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
أساس وحدة
األدوات على
مختلف يقوم
إنساني
الثاينرديففعل
يستدعي
تفشيهابعبينعاملياً
القضاءيف مؤرشي
والخامس
والخدمات
السلع
مؤرش منو
املركز الر
الدولة
للح ّدويفمنقطاع
التجارية،تضمن
واللقاحات التي
األدوية
استريادإيجاد
البشري ،ث ّم
أبناء يفالجنس
ووقف
احتلتالقاتل
التجارةالمرض
مخاطر هذا
وقت.مؤرش صادرات السلع للفرد .كام حصلت عىل املركز األول عاملياً يف مؤرش
والسادس يف
الحامية،
ووقايةالسلع
صادرات
ظهوره في أي
وسياسةمخاطر
اإلنسان من
عليه
الثالثاماًعاملياً
والخامس يف مؤرش
العاملني،
الدوليةإنتاجية
الجهودمؤرش
دعمابع يف
إلى والر
االستثامري،
سارعتاملال
مؤرش رأس
هذهواملركز
الكلية،
اإلنتاجية
احتواء المرض
الساعية إلى
دولة اإلمارات
بنهجهايفالراسخ
القناعة والتز
انطالقاً من
أطنانحرصها.
فتدفقت ميكن
اكز التي ال
انتشارمن املر
والعديد
جانبالناتج
إجاميل
واالقتصادية،التجارة
الصحيةمؤرش نسبة
والسادس يف
وتداعياتهالناتج
إجاميل
المرض،
املحيل،عانت
الدول التي
والوقوفإىلإلى
املحيل،من آثاره
والتخفيف
عاتقهاإقليمياً
الدولالذي يؤكد
دعماألمر
املايض،
التنافسية
جليلةمؤرشات
عالميةاً يف
مهمة وعاملي
اإلمارات
دولة
وغرباً،تصدرت
شرقاًالتي
الطبيةراكز
المساعداتهي امل
كثرية
للعامسبيل
أمكن في
لتقديم كل ما
ات على
وأخذتبهااإلمار
المجتمعات .وذلك انطالقاً من
شتى املجاالت،
األخرية ،يف
للدولة يف
ميزة بارزة
املركزمناألول
أن
وص ّحة
السنوات الشعوب
تهديده لحياة
والتخفيف من
انتشارهيكورونا
وتحقيقللحد
والتفوق،بقاع األرض
اإلنجازفي شتى
والشعوب
الالفت للنظر
بادر بارزة
الداخلية،مكانة
بالدهم وحجز
شؤونإىل القمة
الوصول
الكبري يف
وطموحها
القوية
إرادتها
تفوقها ولي
ذلكآل نهيان
دعمهابنيفزايد
الكبار،محمد
نادي الشيخ
صاحبيفالسمو
الدول على
وزعماء
انكفأ قادة
وعندما
السموانطالقاً
للفيروس
للتصدي
الصناعيةاكالردولي
والثورةإطالق حر
االصطناعيالله ،إلى
المسلحة ،حفظه
املتقدمة األعلى
التكنولوجيانائب القائد
عهد أبوظبي
الشيخ محمد
صاحب
إنساني قال
ابعة؛ فكام
للقواتوالذكاء
واالتصاالت
يف
باقتدار ،وهو
الخطر هو
رئيس هذا
العالم أمام
نائب أن
تقوم على
حصيفة
من رؤية
ليس له نهاية،
وهزيمتهالتنافسية
بكفاءة«مضامر
لمواجهتهيوماً:
الوحيدرعاه الله،
السبيل ديب،
الوزراء حاكم
مجلس
اتحادالدولة
رئيس
مكتوم،
راشد آل
بن
وخدماتنالتؤكّد دولة
«كوفيد ،»19
كفاءاتنافرضه
الصعب الذي
الخروج من
رأوا فيه
زعماءوالالعالم
وتجاوب
حراك
الحكومية وبنيتنا
الوطنية
الواقعتطوير
نتوقف عن
دليلولن
العطاء،
الذينعن
يتوقف
ويجتهد
تقديريعمل
لقيملن
والريادة
للبشرية جمعاء.
األفضل
ولكلالخير
لشعبنادروب
سيظل ينير
مجددا ً أنها
اإلمارات
اإلمارات».
والحياةدولة
والسعادة أرض
املقيمني عىل
مشعلالعامل
األفضل يف
التحتية ،نريد
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

العراق :حكومة الكاظمي في مواجهة تحديات معقدة
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

سيواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي حزمة من التحديات املعقدة ،تتمحور حول األوضاع االقتصادية
الصعبة التي يواجهها العراق ،فضالً عن الحراك السيايس ،الذي وإن خفت حدته يف الشارع بفعل أزمة «كورونا» ،فإن مطالبه
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
ما زالت قامئة.
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
لحكومةأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
عرق أو
معتقد أو
لغةاقيأو دين
دون النظر
املايض،
األربعاء
الثقة،أو يوم
الربملانإلىالعر
من منح
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
مصطفىونزعات
باألنانية
واالتحاد تقريباً
والوحدةستة أشهر
بالتكاملاق ملدة
وإنماظل العر
الهيمنة ،أن
الكاظمي ،بعد
حكومة ،عقب استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد
دون
البشري كلّه.
شهدها العر
العارمةديالتي
الرؤيةخلفية
هذهعىل
املهدي
الظرفاقالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
اللحظة أو
وهذا النهج لم
االحتجاجاتيكونا ولي َ
ظلالرخطر
اجعت يف
مستمرة حتى ت
واالجتماعيةوظلت
أكتوبر املايض
منذ
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ
المعطاء،رومن
لهذه الدولة
السياسية
اسخة التي قامت عليها ّ
الشيخ زظل
وبعد أن
المؤسساملستجد
القائد كورونا
عهدفريوس
جائحة
عبد سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
ايد بن
(كوفيد،)19-الله،
المغفور له ،بإذن
منذ
محمد
نهيانمن
فشل كل
الشيخمنذ
الحكومة
أعامل
يسي
املهدي
الرشيدة ّ
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
رئيس
استقالته،ايد آل
خليفة بن ز
السمو
لصاحب
النخوةتحوز
حكومة
الزريف يف
شخصيةعالوي
توفيق
الربملان،وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
ثقةالعطاء
وحب
تشكيلعلى
الذي فطر
وعدنانراتي
اإلنسان اإلما
ويحققوكان
نصف عام،
استمر قر
ومنراغلمالذي
هذا الف
وهو
مصلحتهم.
ابةالناس
ينفع
يعرف فيما
أدىمنإىلعرف
التعاونما مع
مرشحاً ألن ميتد أكرث من ذلك ،يف ظل ما واجهه الكاظمي من حكومته عىل الثقة الربملانية من أنه سيعطي األولوية للتصدي
وما يميز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
تعقيدات ّكادت تجعله يواجه مصري كل من عالوي والزريف ،حيث لتلك الجائحة ،ووفقاً للتقديرات الرسمية ،فإن الفريوس أصاب
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
استمرت حالة الشد والجذب بني األحزاب عىل املقاعد الوزارية أكرث من  2000عراقي وأودى بحياة أكرث من  .100ويضاف إىل
والكوارث،
يوجدون في
التحديات من
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة
فريوس كورونا
النوازلجائحة
ساحاتوتحدي
والسياسية
االقتصادية
حتى اللحظات األخرية.
أن
أجل
ومن
جودتها،
وتعزيز
نوعيتها
وتحسين
الحياة
بناء
سبيل
في
حساب
بال
وتبذل
المنكوبين
وتتنوعراح وتواسي
تض ّمد الج
التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء العراقي املستجد ،التحديات األمنية ،حيث بدأ «داعش» يعاود نشاطه
انتظار
املتشددومن دون
التنظيم للحياة،
والبيئة الصالحة
إنسانيتها
والمستقبل
أجيالبنيالحاضر
تحظى
عىل القوات
الهجامت
الكريمويكثف
العيشجديد،
مقومات من
منالعراق
يواجه
تستحقهحيث
اقتصاديةبماوسياسية،
تحديات
الجديد ،ما
تفيشوسمعة.
فاقمهاإلطراء
طاحنة أو تح ّر
عن مصالح
أزمةأو بحث
لر ّد
جائحة فريوس كورونا الحكومية من مخابئ يف مناطق نائية بشامل البالد .ويندرج
اقتصادية
امليليشياتالبيضاء
ديدنها ،أياديها
األمنيةوكما
اإلمارات
ضمنت دولة
اداتالعالم ،م ّد
تجتاح
المستجد
فيروس
التيفي أزمة
املسلحة العاملة
أيضاًهوتحدي
التحديات
التي إلير
الرئييس
كورونااملصدر
النفط،
وتفشيأسعار
ظهورانهيار
تسببت يف
يقتصر
بعينها وال
الذيالتيال اليهدد
هذا العدو
االتحاد
فورا ً إلى
ودعت
أجمع،
العالم
الحاكمة.
السلطة
دولةلهيمنة
تخضع
الخفياقية،
الساحة العر
لمواجهة يف
والتعاونالتحديات
حزمة من
الكاظمي
يواجه
نفسه،
الوقت
دولويف
إلىراق.
الع
ومغاربها،
مشارق
الحياة في
مقومات
رفضويهدد ّ
األرواح
ويزهق
غري بال
يضرب
آخر ،بل
خطره
وهو فإن هناك
تحديات،
األرض من
الكاظمي
يواجهه
الرغم مام
كلوعىل
أن تم
تمييز بعد
مكتملة،
حكومة
شعبإنهدونيقود
علىحيث
السياسية،
واحدا ًبه من دعم
يحظى
مهمته ،منها
األطرمن
وتكاتفتسهل
عوامل قد
المصيرعدة
والوقوفماصفاً
اف كافّة
اإلنساني
أغلبيةوحدة
أقرتأساس
حيثعلى
مختلف يقوم
يستدعي رد
النواب
إنسانيالوزارات،
فعللبعض
املرشحني
ماعدد من
القضاءراقية ،وهو
الساحة الع
السياسية
قبل ّمالتيار
الجنس من
الداخليةأبناءوالدفاع
ووقفمنها
القاتلزارات
الكاظمي لو
مرشحي
الرئيسيةالتييفتضمن
واللقاحات
إيجاداتاألدوية
البشري ،ث
تفشيه بين
هذا المرض
الحارضينمخاطر
للح ّد من
حقيبتي النفط الدعم الذي أ ّمن له الحصول عىل الثقة من قبل الربملان ،وهو
التصويتأيعىل
تأجيل
ولكن تم
والكهرباء،
وقت.
ظهوره في
مخاطر
اإلنسان من
واملاليةووقاية
عليه
دعممتوفرا ً
إىل فشل كل
احتواء أدى
والزريف ،ما
من عالوي
الجهودلكل
إلىيكن
أمر مل
اسخمرشحني.
االتفاق الرعىل
القناعةزاب
فشل األح
انطالقاً
المرض
الساعية إلى
الدولية
ورفضاإلمارات
سارعت دولة
والتزاميفاً بنهجها
بعدهذه
والخارجية من
الكاظمي ،وخاصة
به
يحظى
الذي
الخارجي
الدعم
ومنها
منهام،
والوقوفراعة
العدل والز
الجديد لحقائب
رئيسمنالوزر
وتداعياتهمرشحي
النواب
إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
واالقتصادية،
آثارهاء الصحية
والتخفيف
األمريكية التي
بيان وز
لتقديميبدو
وهو ما
األمرييك،
عاتقها عدة
علىاق منذ
اتالعر
يشهده
الطبيةالحر
المساعداتكام أن
والتجارة.
شرقاً
الخارجيةالدول
فيارةسبيل دعم
منأمكن
كل ما
جليلة
مهمة عالمية
الذي اإلمار
السيايسوأخذت
اك وغرباً،
بالحكومة الجديدة يف
بومبيو رحب
لحياةالوزير
فيه إن
والتخفيف منقالت
شتىكبريا ً
ميثلفيتحدياً
صحيح أن هذا
بقاع أمام
أشهر
المجتمعات.
مايكوص ّحة
الشعوب
تهديده
الكاظمي ،كورونا
حكومةمن انتشار
األرض للحد
والشعوب
اتصال مع الكاظمي .وأضاف أن واشنطن ستمدد ألجل 120
مطالبه ما ت
وزعماءولكن
قادةالشارع،
اجع يف
الحراك قد
قامئة .الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
شؤونزالبالدهم
الدول على
وعندما ترانكفأ
وبطبيعة الحال ،فإن العراق يواجه أزمة جائحة فريوس كورونا يوماً إعفاء يسمح للعراق باسترياد الكهرباء من إيران للمساعدة
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
املستجد (كوفيد ،)19-وهذه األزمة تتطلب الكثري من الجهد يف تهيئة الظروف املناسبة للنجاح للحكومة الجديدة .ويقول
مقبولةوهو
شخصيةباقتدار،
الكاظميوهزيمته
لمواجهته بكفاءة
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل
لدى كل من
الوحيدراقيون إن
مسؤولون ع
للحيلولة دون تحول العراق ،إىل بؤرة لتفيش الفريوس ،وخاصة
دولة
ّد
ك
لتؤ
،»19
«كوفيد
فرضه
الذي
الصعب
الواقع
من
الخروج
الجائحةرأوايف فيه
العالم الذين
وتجاوب
دليلالرشق الواليات املتحدة وإيران ،اللتني تحول الرصاع بينهام عىل النفوذ
منطقة
زعماء لهذه
متثل بؤرة
تقديرالتي
حأنهراكجا ٌرلقيإليران،
جمعاء.
للبشرية
األفضل
والسعادة
دروب الخير
اإلمارات
مفتوحة يف العام املايض.
مواجهة
اق إىل
والحياةيف العر
مشعل غريباً
حصول
الكاظمي بعد
سيظلأنينيريعلن
مجددا ًثمأنهافلم يكن
األوسط ،ومن
7249
- 2020
إبريل
العدد 7268
والعشـرون --العدد
السادسةوالعشرون
السنةالسادسة
السنة
- 2020
الخميس169مايو
السبت
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

برغم تحديات كورونا ..قرع طبول الحرب يطغى على
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
صوت دعوات الحوار في ليبيا

تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
جديدة
اإلمارات
منّر دولة
الرغمتسط
عىليوم
كل
ناصعةاففيالدولية
عن األطر
صفحاتتصدر
املتكررة التي
الدعوات
في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
البشر ،ووتق ّدم
والتعاضد
والتعاون
للعالمالنزاع
النموذجوحل
الدمار يف ليبيا
بينالحرب
والتكافل آلة
الداخلية لوقف
اإلقليمية و
املفاوضات،لتؤإالكّدأنأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
عرق أو لون،
معتقد أو
خاللدين أو
لغة أو
من
طاولة
الجلوس إىل
إلى من
النظرالبلد
الدائردونيف هذا
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
الطرفنيواالتحاد
بالتكاملأنوالوحدة
األرضوإنما
الهيمنة،
املعنيني ،وهام
ينبئ بوضوح
ونزعاتعىل
باألنانيةاألحداث
مسار
الجيش الوطني الليبي بقيادة املشري خليفة حفرت ،وامليليشيات
قوات
البشري كلّه.
رس َداجي يتجهان
لم فايز
بقيادة
التابعة
معركةالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
نحوالظرف
اللحظة أو
يكونا الولي
الوفاقالنهج
لحكومة وهذا
هذه الرؤية
قبضته
الدولةإىل فرض
لهذه خاللها
منهام من
السياسيةيسعى كل
طاحنة
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
وإحكام الر
رشوطهالمبادئ
المعطاء ،ومن
واالجتماعية
اسخة التي قامت عليها ّ
البالد.القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
عىل عهد
منذ
تحرير البالد من
حتى
املعركة
مواصلة
عىل
عزمها
قادتها
من
عدد
عدة
قبل
اج
رس
ال
أطلقها
التي
السيايس
للحوار
الجديدة
فالدعوة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
أيام وتحدث فيها عن رضورة توافق جميع األطراف عىل خارطة قبضة امليليشيات ،وأعلنت أنها ستطلق عملية عسكرية كربى ،لبسط
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
طريق ،سواء بتعديل االتفاق السيايس وتشكيل مجلس رئايس أو السيطرة عىل كامل مدن غرب البالد.
الناس ويحقق
فيما ينفع
لم يعرف
عرف ومن
التعاون
مصلحتهم .هذا التصعيد العسكري الذي يغلق أبواب الهدنة بني الجانبني
االستحكامات
بالحواجز و
اصطدمت
دستوري،
بالتوافقمععىلمنمسار
بين الحين
البشرية
تبتلى بها
ويقيضالتي
والشدائد
وخفتتّىبعدأكثرأن في
للمعركة،أنه يتجل
استعدادا ًاإلنساني
بإقامتهااإلمارات
الطرفان دولة
يقوميم ّيز نهج
التيوما
السياسية ،ستكون
التسوية
مساعي
عىل كافة
المحننهايئ
طغتأوقاتبشكل
انعكاساترار عن
األخطار وودفع األض
لمواجهة
يحاولمن
فتجدها أول
القطري
املتبادلالعالمي
المستوى
أصوات على
واآلخر ،سواء
جمعاء ،ومستقبلها
اإلنسانيةاقع ليبيا
وخيمة عىل و
شك عواقب
منيبادرله بال
الفر التي
ومعاركأوالكر و
القصف
عليها
والكوارث،
ساحات
العديدمنمنيوجدون
تكون فيويفمق ّدمة
ودائماً ما
المكروب،
كليهب
خاللهامن
وأول
حالة االنقسام
النوازل ناحية
يكرس من
الجوانب،فيألنه
وقدراته.
استعداداته
وإغاثةاختبار
المنكوب اآلخر و
لنجدةاف الطرف
طرف استنز
منذ أنسقوط نظام
الحرب الدائرة
االصطفاف
هناك أجل
جودتها ،ومن
سببتهاوتعزيز
التينوعيتها
وتحسين
سبيلعىلبناء والحياة
وتبذل
المنكوبين
قرعالجراح
تض ّمد
حساباففيالليبية
حالياًبالبني األطر
السائدة
وتواسيهو اللغة
طبول الحرب
انتظارزالت تتعزز
التي ما
 ،2011و
الصالحةيف عام
والبيئة القذايف
السابق معمر
تحدياتمنتتطلب
تستحقهمن
وما تواجهه
البالد من
تعانيه
تحظىمام
الرغم
دون
للحياة ،ومن
الزعيم الكريم
مقومات العيش
إنسانيتها
أزمات بما
والمستقبل
الحاضر
أجيال
وسمعة.ويف مقدمتها جائحة وتتعمق ،حيث أدت إىل تقسيم البالد إىل رشق وغرب ،وألحقت
للتعاملاء معها،
عنالتفرغ
عليها و
الكاملتح ّر إلطر
مصالح أو
الرتكيز بحث
لر ّد أو
ديدنها ،كبريا ً
وأهدرت جزءا ً
مواردها وثرواتها
ببناها
كوروناوطنياً
تتطلب جهدا ً
للتصدي
املستجد
فريوس
أياديهامنالبيضاء
التحتيةوكما هو
اإلمارات
كبريا ًدولة
تجتاحلها،العالم،دمامراًّدت
موحداالتي
المستجد
التي فيروس
وتفشي
كوروناظهور
في أزمة
التنموية ،فضالً
التسعدولةاملاضية
العدوعىل
وعطلت
العدوى ،أو من
إلى ملنع
االحرا ًرتازية
اإلجراءات
العالماتخاذ
دول خالل
سواء من
مسريتهايقتصر
بعينها وال
السنواتيهدد
مدارالذي ال
الخفي
لمواجهة هذا
انتشاروالتعاون
االتحاد
ودعت فو
أجمع،
إلى
خالل متابعة وتقيص حاالت اإلصابة وتنظيم عمليات العزل والحجر عام أحدثته من رشوخ يف بنيتها االجتامعية وما ألحقته من أرضار
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
الصحي وتوفري املستلزمات التي تحتاجها عملية مكافحة الجائحة ،بالغة بوحدتها السياسية.
الليبيصف
والوقوف
التدخلاألطراف
اإلنساني أنوتكاتف
مؤكدةأساس
إصابةعلى
 64يقوم
مختلف
إنساني
ليبيافعل
وأن رد
يستدعي
واحدا ًيلعب الدور
هواً الذي
الخارجيكايففّةالشأن
المصير ويبدو
ماخصوصاً
وحدةفيام
بالفريوس،
حتى اآلن
سجلت
نحو القضاء
األمورتضمن
ودفعالتي
واللقاحات
األسايسث ّيفم إيجاد
الجنس البشري،
تفشيه بين
المرض القاتل
مخاطر هذا
للح ّد
املواجهة ،وذلك يف
األدويةالداخيل
تأجيج النزاع
نتيجةأبناءالظروف
ووقفاملكتشفة
اإلصابات غري
يكون عدد
منرباء أن
يتوقع خ
ظهوره في أي وقت.
مخاطر
أكرب من
اإلنسان
عليه
إطار رصاعات النفوذ وتضارب املصالح ،ومساعي وطموحات توسيع
الرقم.
من هذا
ووقايةالبالد
السائدة يف
انطالقاً
الساعية
رشقالدولية
الجهود
إلىيفدعم
تحركاتهااإلمارات
سارعت دولة
بنهجها الر
القناعة والتز
القوات من
المرضقدم يف هذا
احتواءموطئ
الرغبةإلىيف إيجاد
املتوسط و
منطقة
النفوذ
اسخواصلت
الدعوة
الوفاقاماًصاحبة
هذهلحكومة
التابعة
فتدفقت أطنان
عانت
الدول التي
إلى جانب
الصحية
والتخفيفيف من
الواعدة ،وليس من
المرض،الطبيعية
انتشاراملعدنية و
الرثوات
بالنفط و
البلد الغني
والوقوفحيث
واالقتصادية،الغضب»
عملية «بركان
آثارهتسميه
إطار ما
وتداعياتهعىل األرض
املكثفة
مساعدتهم ،وهو ما
أمكن أوفيالرغبة
مصلحةماالليبيني
جليلة عىل
عالميةالحرص
مهمة باب
عاتقهاقاعدة
جوية إىل
رضبات
املاضية
وجهت
األيام شرقاً
سبيل يفدعم الدول
لتقديم كل
ات على
عدة اإلمار
وأخذت
القليلةوغرباً،
خاللالطبية
المساعدات
وميداناً الختبارات نفوذها،
القوىةالدولية
ساحة لرص
والتخفيف منجعل
فيها وحدات
تتمركز
ابلسمنالتي
األرضطر
العاصمة
الوطية
المجتمعات.
اعات وص ّح
الشعوب
ليبيا لحياة
تهديده
كورونا
انتشار
للحد
غرببقاع
الواقعةشتى
والشعوب في
املساعي التي
آل بها
تصطدم
محمدالتي
العقبات
التعقيدات و
بادراد من
الداخلية ،وز
التي تدعمها
املسية
الدولالطائ
باستخدام
معتربة من
علىراتشؤون ّ
نهيانكلولي
بن زايد
الشيخ
صاحب السمو
بالدهم
الجيشوزعماء
قوات قادة
وعندما انكفأ
انطالقاًإطار عملية
الليبية يف
األطراف
جمع كافة
وتبذلاك من
املسلحني إلىبذلت
باألسلحة و
ودعمهم
وقامت
عهدتركيا
بها
للفيروس
للتصدي
دوليأجلإنساني
إطالق حر
حفظه الله،
المسلحة،
مقاتليهاللقوات
بتحشيد األعلى
نائب القائد
أبوظبي
لتنفيذ خطوات عسكرية جديدة ضد مواقع الجيش ،ويف املقابل سياسية جديّة تعيد ترتيب األوضاع يف البالد ومتكّن كافة أبنائها
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
رفعت قوات الجيش الوطني درجة التأهب القصوى يف مدن الجنوب من املشاركة يف صياغة مستقبلها ،وتتيح توزيع الرثوة بشكل عادل
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
برغم إعالنها هدنة إنسانية يف شهر رمضان ،وقامت باستدعاء قوات واستثامرها مبا ينعكس بشكل إيجايب عىل حارض أجيالها الحالية
األفضل للبشرية جمعاء.
والسعادة
القتالالخير
محاوردروب
إىل ينير
سيظل
مجددا ًاتأنها
اإلمار
والحياةوالقادمة.
لسان
وأكدت عىل
مشعلكبرية
عسكرية
إضافيةاتوتعزيز
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

الصين تملك مفتاح إدارة حالة الفوضى الناجمة عن فيروس كورونا
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

تتناول ديانا فو ،أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية بجامعة تورنتو ،وزميلة كلية مونك للشؤون العاملية واملعهد اآلسيوي
مفاهيمالصيني
يسخر اإلعالم
أمثلةأزمة
بالتعامل مع
تاريخ الصينية
الحكومة
تقريرها يف
العامة
بينام صياغة
كورونا،إعادة
مش ّرفة في
اإلنسانية وتضرب
نهج في
بولييسناصعة
فورينجديدة
صفحات
دولةيفاإلمارات
للسياساتتسطّر
كل يوم
الفريوس.
محاربة
يف
الصني
بنهج
تأتم
أن
عىل
قدرتها
لعدم
الغربية
الدول
من
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
إن التهديد الحقيقي الذي يواجه حكومات العامل يف ظل الجائحة
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
الحالية ليس الوفيات ،بل حالة الفوىض؛ ذلك أن مهمة الحكومات
البشري كلّه.
كافة هي العكس؛ أي إرساء النظام ،وتحتدم املنافسة يف الوقت
االستبدادية،الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
اللحظة أو الظرف
يكونا ولي َد
املجتمعات النهج
هذهبنيالرؤية وهذا
الغربيواألنظمة
الدميقرلماطية يف
الراهن
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
عليها
قامت
التي
اسخة
ر
ال
المبادئ
ومن
المعطاء،
الدولة
لهذه
واالجتماعية
السياسية
ّ
مثل الصني حول من ميكنه استعادة النظام السيايس برسعة وبأي
مثن .عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
منذ
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
باألحداث رئيس
ايد آل نهيان
عىلبن ز
خليفة
الشيخ
لصاحب يفالسمو
الرشيدة
ويخشون
التنبؤ
القدرة
امتالك
يرغب الناس
إعادةوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
العطاء
النخوة وحب
فطر على
العاملراتي
اإلنسان اإلما
شخصية
تسعى إىل
البلدان التي
الذيرياً بني
سباقاً كب
الفوىض ،ويشهد
مصلحتهم.
ويحقق
كوروناالناس
فيما ينفع
السابق،ومن
نظامهامن عرف
التعاون مع
اإلغالق
وحاالت
يعرففريوس
حيثلم يهز
إرساء
العقلية والثقافية
البشريةثالثة:
تبتلى يفبهامجاالت
التيالفوىض
تتكشف
وميكن أن
بين الحين
والشدائد
أمريكاأوقات المحن
أن في
يبدوأكثر
اآلن،لّى
أنه يتج
اإلنساني
ويهدداإلمار
مجتمعاتها ،دولة
وما يم ّيز نهج
وحتى
بنرشاتالفوىض.
ثوابت
الصينيون الفوىض
العقيل ،ع
واملجتمعية .عىل
القطريأفادت
الركب،أويف حني
المستوىعن
علىمتخلفتان
وأوروبا
الحكام جمعاء،
عنرّفاإلنسانية
املستوى األضرار
األخطار ودفع
بأنيبادر لمواجهة
التقاريرمن
فتجدها أول
العالمي
الشامليةسواء
واآلخر،
الحزب الشيوعي
النوازلتفكري
ساحاتطريقة
تختلف عن
طريقة تفكري
كورونا،
احتوت
العظمى ،قد
الصني،منالقوة
تفيش ودائماً
والكوارث،
يوجدون في
تكون فيبأنهامق ّدأيمة من
فريوس ما
المكروب،
وإغاثة
االستبداديةالمنكوب
يهب لنجدة
وأول
ملعالجةأنأي اختالف،
الفكري»
«العمل
يسميه
ويستخدم ما
االقتصادي.
المنكوبينالتعايف
وتواسيعىل طريق
تضعاحأقدامها
ومن أجل
جودتها،
وتعزيز
نوعيتها
الصيني،وتحسين
حساب في سبيل بناء الحياة
وتبذل بال
وبدأتالجر
تض ّمد
انتظار الجامعات
املنتمون إىل
الصينيون
من نهجها
إنسانيتهاللعامل
الصينية تقدم
األزمة ،كانت
وطوال
ومن دون
الجامعاتللحياة،
طالب الصالحة
يتجاوزوالبيئة
وعندماالكريم
مقومات العيش
الحكومةتستحقه
والمستقبل بما
أجيالهذهالحاضر
تحظى
وسمعة.اإلعالم الصيني من املاركسية والنشطاء اآلخرين الحدود ،تجربهم الحكومة عىل تصحيح
بينام يسخر
السيطرة
الخاص يف
الفوىض،إلطراء
عىل أو تح ّر
مصالح
بحث عن
لر ّد أو
أفكارهم من
كورونا بنهج
فيروسأن تأتم
قدرتها عىل
الدول
افات.هو ديدنها ،أياديها البيضاء
االعرتوكما
خاللرات
دولة اإلما
محاربةالعالم ،م ّدت
الصنيالتييفتجتاح
المستجد
لعدموتفشي
الغربيةظهور
في أزمة
وميكن أن تظهر الفوىض أيضاً يف املجال الثقايف ،وتعترب املذكرات
الفريوس .العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
إلى دول
وهذا النهج ليس بجديد؛ حيث ينطوي عىل استنفار الشعب الرقمية للكاتبة فانغ فانغ ،مثاالً عليها؛ إذ أغضبت مذكراتها ،التي
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
للمشاركة يف «حرب الشعب» ،ويفرتض أن الفوىض هي العدو اجتذبت  3.8مليون متابع ،مستخدمي اإلنرتنت الصينيني الذين
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
الغربية.
املشرتك للدولة واملجتمع عىل حد سواء .وقبل وقت طويل من شعروا أنها تصدِّر الفوىض الداخلية بالصني للشعوب
القضاء
الدولةتضمن
واللقاحات التي
املجال األدوية
البشري ،ثيف ّم إيجاد
للحد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء
العمل الجامعي املنظم
االجتامعي ،فرتى
الجنس أما
تويل ّ الرئيس الصيني يش جني بينغ السلطة ،طور الحزب الشيوعي
وقت.
ظهوره في
من من
اإلنسان
ووقاية
عليه
الحتواء الفوىض .عىل أنه فوىض عارمة ،وال تُستخدم عبارة «حركات اجتامعية» يف
أيبها
واملوثوق
مخاطراملجربة
األساليب
مجموعة
الصيني
القناعةيفوالتزاماً
مثلاحتواء
الساعية إلى
الجهود الدولية
اللغةإلى دعم
دولةعىلاإلمارات
اسخكانسارعت
بنهجها الر
انطالقاًراكمن هذه
المرضهونغ كونغ
احتجاجات
توصف حركات
الرسمية ،وإمنا
الحفاظ
،1989
تيانامنن عام
الدميقراطي
ومنذ الح
الرسميانتشار
اإلعالم عانت
الدول التي
والوقوف إلى جانب
واالقتصادية،
والتخفيف من
أطنان االجتامعي
فتدفقتالتواصل
المرض ،وسائل
ومنشورات
األخرية يف
السياسية.
الصحيةاألولويات
آثارهعىل رأس
الداخيل
وتداعياتهاالجتامعي
االستقرار
دعم الدول
في سبيل
متحركة»ماأوأمكن
لتقديم كل
عالميةأنهاجليلة
على عاتقها
الفكرةاإلمارات
وأخذت
الطبيةمنشرقاً وغرب
مشاغبة».
«فوىض
«فوىض
مهمة عىل
الحفاظ عىل
القائلة بأن
الصينينياً،أيضاً
المساعداتالعديد
ويقبل
المجتمعات.
يخلووص ّح
الشعوب
الصالحكورونا
تحقيقانتشار
للحد من
األرض
والشعوب في شتى
الكامنة .وتتمثل الخطوة
منة املخاطر
لحياةالنهج ال
تهديدههذا
والتخفيف من لكن
العام ،والخوف
عوامل
بقاعأهم
االجتامعي هو
االستقرار
إخامد معظم
صاحبيف إخفاء
األوىل له
بإمكانيةولي
الثقةآل نهيان
انطالقاًبنمنزايد
املشكلة،محمد
السمو الشيخ
الداخلية ،بادر
ويفبالدهم
شؤون
الدول على
منانكفأ
وعندما
الحقبة األخرية،
الوطنية،
وزعماءالنفس
قادةاسخ يف
الفوىض ر
الصيني
هذه الخطوة،
فشلت
جانباً ،وإذا
إنسانيزاحتها
دوليمبكر وإ
وقت
التهديداتريفاك ٍ
انطالقاً
للفيروس
للتصدي
الفوىض إلى إطالق ح
حفظه الله،
األعلى للقوات
الحزب نائب
غرسأبوظبي
عهد
المسلحة ،من
الشعور بالخوف
القائدالصيني
الشيوعي
استعادة النظام
الثانية ،وهي
الخطوة
ُلجأ إىل
املشكلة ،ي
وتفجرت
الحقوقيني
الناس ،بل
تقومعامة
وجدان
رؤيةاب يف
واالضطر
باقتدار ،وهو
وهزيمته
بكفاءة
لمواجهته
الوحيد
هو السبيل
النشطاء الخطر
بعضأمام هذا
اتحادإنالعالم
على أن
حصيفة
من
األجانب.
الدخالء
االتهام إىل
الصعبأصابع
الواقعوتوجيه
الداخيل
دليلإطالق
حساب
تقديربحاجة
لقيالصني
شعروا أن
واملندسنيدولة
 ،»19لتؤكّد
«كوفيد
الذي فرضه
الخروج من
عىلفيه
ليسرأوا
ولكنالذين
اإلصالح،العالم
إىل زعماء
وتجاوب
حراك
جمعاء .معالجة االضطراب والتكتم عليه حتى
الخطوة األوىل
الفوىض
ات مجددا ً
تقتيضللبشرية
الكاملة .أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل
اإلمار
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االفتتاحية
ال يتفىش يف سائر املجتمع ،ومن أمثلتها إسكات حكومة هويب االجتامعية الداخلية ،مبا يف ذلك «ميثاق  »08و«ثورة الياسمني»،
كورونا
مواجهة
العالم
اإلمارات
كوروناّ ،
كونغ إىل الشوارع يف األشهر التي سبقت
سكان هونغ
يستخدمهفيوعندما نزل
توحدتكتيك
وهو
املحلية لكاشفي أخبار تفيش فريوس
املسؤولون املحليون يف جميع أنحاء البالد إلسكات املعارضني .تفيش فريوس كورونا ،ألقت الحكومة الصينية باللوم يف االحتجاجات
الغربية.إعادة صياغة مفاهيم
للقوى ّرفة في
أمثلة مش
«اليدوتضرب
اإلنسانية
ناصعة
دولة اإلمارات
وحشد يوم تس
كل
السوداء»
تاريخ عىل
ائفةفيمل يكن
جديدةأخبار ز
صفحات لنرش
مستخدمي اإلنرتنت
مسؤويلطّرهويب
الطوارئ الوطنية
النموذج
في كيفية لقد
للعالمحملة
الرئيس يش
،2013
بينعام
والتكافلففي
غري معتاد؛
جديداً أو
شيئاً
لالستجابةجميعاً
لحاالتسواسية،
الصينيأساس أنهم
الناس على
ولدبين
التآخي
أطلقالنموذج
وتق ّدم
البشر،
والتعاضد
التعاون
منوذج الوالينبغي ،وال
السيطرةالعىل
الحياةرحم
اإلنرتنت،أ ّن من
شبكة
املنتقدين عرب
تهدف
الشائعات
الفوىض،زاعلكنهوالصراع،
تستقيم بالن
سياسةالكوكب
على هذا
لون ،لتؤكّد
عرق أو
معاقبةأو معتقد أو
لغةإىلأو دين
النظر إلى
ضد دون
من
الجنساملجتمعات
املواطنني يف
ذلك أن
األزماتبلدان
محاكاته يف
والطبيب املقيم
بالتكامل أهدافها.
وإنمايف تحقيق
األساليب
ونزعاتهذه
باألنانيةمعظم
وتنجح
تهدد وجود
أخرى؛التي
والكوارث
ميكنمواجهة
وخصوصاً في
والوحدة واالتحاد
الهيمنة،
ووهانّ،ه.يل ون ليانغ ،كان مجرد طبيب واحد من بني العديد الحرة يرتاحون بصورة أكرب يف ظل وجود مستوى من االنشقاق
يف
البشري كل
للحرية.
مكوناتار مثناً
نطاق االستقر
محدودية
والفوىض،
ألسنتهم،ي لكن
الحكومة
أخرست
من األف
الشخصية
أصيالن من
ويعتربونّونان
وإنما هما مك
قصتهالراهن،
الفرقأو أنالظرف
اللحظة
يكونا ولي َد
النهج لم
الذينوهذا
هذهرادالرؤية
جيلفإن فكرتها
فكرةبعدأيضاً،
ختهامجرد
أمريكا
وإذا مل تكن
السياسيةهذه املرة.
انترشت
وإمناجيالً
دولةعليها
وسارت
ورس
واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
القيادةنفسها .فهل
ظلالحياة
أهمية
الحرية تعدل
أهمية
نهيان أن
املحورية هي
الله،الصني
بإذنتلجأ
السيطرة،
والتسرت عن
القائدالتكتم
عهدخرج
منذوإذا
لتستمر في
الله ثراه،
طيب
الخطوة سلطان آل
الشيخإىلزايد بن
المغفور له،
المؤسس
الثانية ،وهي استعادة النظام املحيل بأي مثن كان؛ ألن الحفاظ عىل مثة غرابة أنه بالرغم من تكبد الواليات املتحدة  70ألف حالة وفاة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
االستقرار االجتامعي كان دامئاً عىل رأس األولويات السياسية باعتباره مرتبطة بالفريوس ،ما زال العديد من األمريكيني يتحدون أوامر
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
العزلة االجتامعية؟ يبدو أن املتظاهرين املناهضني لإلغالق يف
الركيزة األساسية التي تعطي الرشعية للحزب الشيوعي الصيني.
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
ومنذ اليوم األول ،تعاملت الحكومة الصينية مع تفيش فريوس الواليات املتحدة يتبنون رصخة األب املؤسس باتريك هرني حني قال
البشرية
أعطنيتبتلى بها
والشدائدأو التي
أكثر في
وليس يتجل
اإلنساني أنه
دولة اإلمار
وما يم ّيز
الحين جوهرياً يف
بيناختالفاً
يعكس
املوت» ،وهذا
المحن الحرية،
طوارئأوقات«أعطني
فقطّىحالة
لألمناتالداخيل،
باعتبارهنهجتهديداً
كورونا
والغرب.عن اإلنسانية جمعاء،
ودفع األضرار
األخطار
لمواجهة
يبادر
من
أول
فتجدها
القطري
أو
العالمي
المستوى
على
سواء
واآلخر،
صحية عامة ،وحشدت كل أجهزة الدولة عىل مستوى الحكومة القيم السياسية بني الصني
والكوارث،
النوازل
ساحات
في
خضممنهذايوجدون
تكون في مقيف ّدمة
ودائماً ما
وبدأتلنجدة
واملجتمع،يهب
وأول من
السباق الكبري ،يجب عىل قادة املجتمعات الحرة
املواطنني
المكروب،لب من
وإغاثةاألزمة ،وطُ
المنكوبمواجهة
الحكومات يف
ومن أجل
وتحسين
ببياناتبناء الحياة
الرشطةسبيل
حساب في
التكنولوجيابال
المنكوبين وتبذل
انهم،وتواسي
اقبة جالجريراح
تض ّمد
وبني أنالحفاظ عىل
جودتها،برسعة
وتعزيز النظام
نوعيتهااستعادة
توازن بني
الغربية أن
الصينية
وزودت رشكات
مر
دون ماانتظار
الكريمادوالبيئة
مقومات العيش
عزلمن
إنسانيتها
والمستقبل
التطبيقاتالحاضر
تحظى أجيال
أدى إىل تبني
ومن هذا
للحياة،ولعل
الصالحةاملحلية،
والحكومات
حريات األفر
املواطنني
تستحقهينبغي
تحددبماإذا ما كان
الصحية التي
من
وسمعة.
حظرإلطر
ُرضتح ّر
مصالحف أو
بالحجربحث
لر ّد أو
نحو  60مليون شخص سياسات مرتبكة أسفرت عن تباطؤ العمل ،وأثارت نقاشات مقلقة
عىلاء حركة
عنأو ال ،و
الصحي
هو ديدنها ،أياديها البيضاء
ات وكما
اءاتاإلمار
بشأنتإجردولة
تجتاح العالم ،م ّد
المستجد التي
ووهانأزمةمنظهور
يف في
الوطنية.
اإلغالق
االجتامعي.
كوروناواالستقرار
فيروساألكرب
وتفشي الصالح
أجل تحقيق
تختلف باختالف
ومقاييس
ينتهالبعد،
العدوالسباق
لمواجهة هذا لكن
والتعاون ستؤجج
هذه كانت
املفرطة
العالم إجر
دولشك أن
إلى وال
النجاح يقتصر
بعينها وال
يهدد دولة
الخفي ملالذي
االتحاد
السيطرةرا ً إلى
اءاتودعت فو
أجمع،
وهواألعظم من
والسواد
الصينية
للحكومة
ويزهقلكن
مجتمع حر،
يضرب أي
الشغب يف
أعامل
ومغاربها،
األرض
فبالنسبةمشارق
السياسية؛الحياة في
النظممقومات
كل
ليسويهدد ّ
األرواح
بال تمييز
آخر ،بل
ورمبادون
االحتجاجات،شعب
خطره على
ألنه هو الذي
وهو استعادة
اإلنساني فإن
المصيرمواطنيها،
وحدةوفاة
اإلنرتنت بعد
شبكة
ظهور ثورة
وبالرغم
مايف الصني.
النظام،واحدا ً
والوقوف صفاً
واحد ،كافّة
الهدفاألطراف
وتكاتف
على أساس
مختلفعىليقوم
فعلمنإنساني
يستدعي رد
استخدام الحكومة
التيحقيقة
وخاصة أن
األدويةالعام،
إيجادالصالح
تحقيق
الجنس يضمن
أبناء لقوله
عوقب
المرضتفيش
كشف عن
من الذي
الطبيب
تضمن القضاء
واللقاحات
البشري ،ث ّم
والذيبين
الفريوس،تفشيه
القاتل ووقف
مخاطر هذا
للح ّد
وقت.من الصينيني الصينية لتكنولوجيات املراقبة الجديدة قد تستمر لفرتة طويلة بعد
العظمى
الغالبية
تعتقد
ً،
ا
جد
مبكر
وقت
يف
الحقيقة
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي
مواطنيها.
تزعج
ال
الجائحة
انقشاع
واألمريكيني.
اإليطاليني
مصري
أنقذتهم من
والتزاماً
أن انطالقاً
بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
القناعة
الحكومةمن هذه
كثريين هي أن
المرض،الجائحة
ستخلِّفها
عانتالتي
التيالفكرة
الدولتكون
إلى جانبورمبا
والوقوفتحت
واالقتصادية ،تدخل
املحلية يف الصني
العدوى
حاالت
وتداعياتهإن بدأت
وما
لدىأطنان
فتدفقت
انتشار
الصحية
من آثاره
والتخفيف
السيطرة ،إال واتبَّع اإلعالم الرسمي طريقة أخرى مألوفة؛ وهي العيش يف ظل نظام ديكتاتوري عىل غرار الصني أحسن كثرياً من
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
إلقاء اللوم يف سبب وقوع األزمة وسوء التعامل معها عىل األجانب ،العيش يف املجتمعات الغربية الحرة التي ال ميكنها احتواء االضطراب
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
والقصة الطويلة التي نسجت خيوطها وزارة الخارجية الصينية حول برسعة.
ولي
نهيان
آل
ايد
ز
بن
محمد
الشيخ
السمو
صاحب
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم
الداخلية ،بادر إن استعادة النظام يف نظر حكومات وشعوب ما يسمى «العامل
يد الواليات املتحدة يف تفيش الفريوس هي تكتيك قديم ،يعود إىل
القيود للفيروس
إنسانيمنللتصدي
إطالق حر
حفظه الله،
المسلحة،
الدميقرالقائد
تيانامنننائب
حركةأبوظبي
عهد
انطالقاًالحرية التي
املفروضة عىل
دوليالتخلص
تعنياكأيضاً
جيانغ إلىالحر»
القائد آنذاك
للقواتاتهم
األعلى1989؛ إذ
اطية عام
هلوهو
باقتدار،
وهزيمته
أفرزهاالوحيد
هو السبيل
مبحاولةالخطر
أمام هذا
وثائقالعالم
جمعوااتحاد
على أن
حصيفة
زمينيرؤية
من
ستكون هذه
السؤال:
بكفاءةويبقى
لمواجهتهكورونا،
تفيش فريوس
«الدعاية
تيانامنن
تقومالذين
الغربيني
العلامء
الحريةلتؤماكتّدزالدولة
«كوفيد ،»19
الواقع
الخروج من
الذينذلكرأوا فيه
وتجاوب زعماء
الحدثتقدير
لهذااك لقي
حر
تستحق عناء
فرضهالعامل أن
الذيبقية
الصعبإقناع
قادرة عىل
الدول
دليلانفكت
الحني ،ما
العالمومنذ
داخلية لنا».
لخلق فوىض
الحكومة مجددا ً
للبشرية جمعاء.
والسعادة
عىل ينير
باللومسيظل
مشعل
اإلمارات
األفضلمن أجلها؟
والحياةالكفاح
الحركات
الخير من
دروبالعديد
الغرب يف
الصينيةأنهاتلقي
7249
- 2020
إبريل
العدد 7268
والعشـرون --العدد
السادسةوالعشرون
السنةالسادسة
السنة
- 2020
الخميس169مايو
السبت
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االفتتاحية
اقتصادية
شؤون
اإلمارات تستقطب  50مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة
املايض،في مواجهة كورونا
العالم
توحد
اإلمارات ّ
عززت دولة اإلمارات جاذبيتها االستثامرية خالل العام

مستقطبة استثامرات أجنبية مبارشة بنحو  50.6مليار درهم،
تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
عامفي
ناصعة
الناتجاإلمار
منّر دولة
%3.4تسط
شكلت يوم
كل
.2019
جديدةخالل
صفحاتللدولة
املحيلاتاإلجاميل
في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
النموذج
البشر،عنوتق ّدم
والتكافل بين
وتظهروالتعاضد
التعاون
للعالم أن
املركزي،
املرصف
الصادرة
اإلحصائيات
مقارنةأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
خاللعرق
معتقد أو
منتأو دين
املبارشةلغة
النظر إلى
من
عامأو2019
بنسبةأو%32.8
دونرات
االستثام
حيث كانت
بالتكامل عام
درهم خالل
ونزعات38.1
باألنانية البالغة
بقيمتها
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
،2018واالتحاد
والوحدة
ملياروإنما
الهيمنة،
 %2.5من الناتج املحيل اإلجاميل للدولة.
تشكل
البشري كلّه.
تقريروهذاملؤسسة
التابعةالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
إنتليجنس» ،الظرف
آيي اللحظة أو
«إفيكوناديولي َد
النهج لم
وصنفالرؤية
هذه
ً
بعد ماجيلميثل %52.5
عليهاعامجيالً،2018
مرشوعات يف
306
بـ
مقارنة
ا
مرشوع
ملجموعة «فايننشال تاميز» دولة اإلمارات يف املرتبة األوىل رشق
ورسختها وسارت
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
أوسطياً بني الوجهات األعىل استقطاباً للمرشوعات االستثامرية من عدد املرشوعات األجنبية الجديدة يف منطقة الرشق األوسط
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الجديدة خالل العام املايض .وأفادت املؤسسة يف تقريرها بأن عدد البالغة  748مرشوعاً ،ونحو  %33من إجاميل قيمة رؤوس األموال
التغيير في
أساسية ال
فالتعاوناتقيمة
الدولة ،حفظه
نهيان رئيس
بن زايد آل
السمو الشيخ
الرشيدة
الرشق األوسط
تقبلإىل دول
املبارشة
األجنبية
الله،لالستثامر
االستثامرية
األجنبية يف
االستثامرات
خليفةخالل
تأسيسها من
لصاحب جرى
املرشوعات التي
للقريب والبعيد والرغبة في
393وبذل الخير
العطاء
%28.4وحب
بنسبةالنخوة
فطر على
اإلمار
شخصية
المساعدةدوالر.
وتقديم 38.7مليار
املقدرة بنحو
ليصل إىل
الذيارتفع
عاماتي2019
اإلنسانخالل
اإلمارات
دولة
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
البشرية بين الحين
تبتلى بها
اإلنتاج التي
المحن والشدائد
في أوقات
ّ%5ى أكثر
يصعدأنه يتجل
النفط اإلنساني
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات
الطلب
وآمال
تخفيضات
بفضل
رشكاتجمعاء،
اإلنسانية
الوقود.عن
ودفععىلاألضرار
األخطار
لمواجهة
مكسبأول من
القطريثاينفتجدها
العالمي أو
المستوى
سواء على
النفط بأمريكا
وقلصت
الطلب
كورونا يف
أسبوعييبادرفريوس
ارتفاع  %5يف
النفط عىل
تسوية أسعار
واآلخر،جرت
الشامليةساحات
المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في
املنتجون وإغاثة
قلصالمنكوب
يهب إذلنجدة
وأول
والكوارث،املحللون،
النوازل مام توقع
اإلنتاج بأرسع
األمريكيون
عىلمنالتوايل،
ومن1.7أجل أن
جودتها،
وتبذل إىلبال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها
تض ّمد
مليون برميل
لخفض
وتعزيزطريقها
وهي يف
المنكوبين الحفر
وتواسيعدد منصات
اإلنتاجالجرمعاح نزول
نهاية يونيو.
للحياة،بحلول
الصالحة اإلنتاج
تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة يومياً من
مىض مزيد
تاريخي ،يف
منخفض
مستوى
انتظار
ومن دون
حنيبما
والمستقبل
الحاضر
أجيال
تحظى
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.51
لتخفيف
خطط
وسمعة.
إلطراء
األمريكيةأويفتح ّر
الوالياتعن مصالح
لر ّدمنأو بحث
دوالر ،مبا يعادل  ،%5.1إىل  30.97دوالر
إجراءات العزل العام الرامية إىل الحد من
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
للربميل .وربحت العقود اآلجلة لخام غرب
جائحة كورونا.
ً
يقتصر
وال
بعينها
دولة
يهدد
ال
الذي
الخفي
العدو
هذا
لمواجهة
والتعاون
االتحاد
إلى
ا
ر
فو
ودعت
أجمع،
إلى دول
تكساس الوسيط األمرييك  1.19دوالر ،أو ،%5
العالم حفارات النفط والغاز الطبيعي
ونزل عدد
ومغاربها،
كل مقومات الحياة في
اإلطالقتمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
يضرب بال
دونأقلآخر ،بل
شعب
خطره
وهوعقود كال
وسجلت
األرضللربميل.
مشارق دوالر
لتبلغ 24.74
مستوى عىل
 34إىل
علىبواقع
العاملة
أساسعاماً
واحدا ًبأكرث من
تقدماً برنت
لألسبوع الثاين ،إذ
اإلنسانيالقياسيني
المصيرالخامني
مضت،
تعود إىل 80
وذلك بناء عىل
يستدعيهذا
ما عند 374
والوقوف صف
مكاسباف كافّة
وتكاتف األطر
وحدة
بيانات على
مختلف يقوم
األسبوع،إنساني
رد فعل
.%33
األدويةغرب تكساس
األسبوع ،وزاد
الجنس %18
الناجم عن
للتعامل مع
الطاقة اإلنتاج
قلص قطاع
بحوايلالقضاء
الوسيطتضمن
واللقاحات التي
هذا ّم إيجاد
البشري ،ث
االنهيار أبناء
تفشيه بين
اإلنفاقووقف
المرضوالقاتل
مخاطر هذا
للح ّإذد من
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
الحمائية
من
وتحذر
العالمي
االقتصاد
توقعات
حيال
متشائمة
غورغيفا
القناعة والتزاماً
اسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
بنهجها الر
انطالقاً من هذه
أطناناملهم للغاية
قائلة« :من
حرجة،
انتشارمرحلة
العاملي يف
محتمل
واالقتصادية،تعديل
أمس الجمعة ،إىل
آثارهالدويل،
صندوقمنالنقد
أشارت مديرة
فتدفقت
المرض،
التعايفعانت
آفاقالتي
يضعفالدول
إلى جانب
والوقوف
الصحية
والتخفيف
وتداعياته
أمكنميالًفيطبيعياً
خلف حدودنا»،
سبيلللرت
قد مايكون
جليلةمقاومة
بالنسبة لنا
عاتقهاوالصني
املتحدة
لتوقعات
بالخفض
الطبية شرقاً
اجعالدول
دعم
لتقديمماكل
مهمة عالمية
الوالياتعلى
وحذرتاإلمارات
العاملي،وأخذت
االقتصادوغرباً،
المساعدات
لضامن تعاف اقتصادي
العاملية رضوري
كورونا كورونا.
من جائحة
التعايف
قد تق ّو
تجارية
من إعادة
المجتمعات.
التجارة وص ّحة
إنعاشالشعوب
إعادةلحياة
والتخفيف منوإنتهديده
انتشار
للحدضمن
األرض
حرببقاع
إشعالشتى
والشعوب في
وليوسنكون يف
الدخول
التكاليف
عاملي،
أحدث البيانات
غورغيفا،
الصندوق
وعندما مديرة
وقالت
وستنخفضنهيان
بن زايد آل
سرتتفعمحمد
«وإالالشيخ
مضيفةالسمو
صاحب
الداخلية ،بادر
شؤونإنبالدهم
كريستالينا على
وزعماء الدول
انكفأ قادة
االقتصادية للكثري من الدول تأيت دون توقعات الصندوق املتشامئة بالفعل عامل أقل أماناً» .وقالت غورغيفا إن الصندوق قدم بالفعل متويالً طارئاً
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
النكامش بنسبة  %3يف  .2020مضيفة «بدون حلول طبية حالياً ،رمبا إىل  50من أصل  103دول طلبت املساعدة .وال تزال الدول الفقرية
باقتدار،حادوهو
بكفاءة وهزيمته
هو السبيل
أمام هذا
العالم
اتحاد
أكرثأن
سيناريوهاتعلى
حصيفة تقوم
رؤية
من
تواجه خطرا ً
وتهاوي أسعار
التحويالت بشكل
لمواجهتهانخفاض
الوحيدكبريا ً يف ظل
الخطروإنه
االقتصادات»،
لبعض
بالنسبة
سلبية
لألسف
تتحقق
معدالت ،»19لتؤ
انخفاض«كوفيد
مع فرضه
حتىالذي
الصعب
الواقع
التنبؤات».دليل الخروج من
الذين رأوا فيه
وتجاوب زعماء
حر
دولةالفريوس منها
الوفياتكّدجراء
األساسية،
السلع
العالميص ّعب
الفريوس الذي
تقديرسلوك هذا
«مناكغريلقياملعلوم
جمعاء.
للبشرية
دروب الخير
سيظلترينير
مجددا ً أنها
اإلمارات
األكرث ثراء.
األفضلالدول
والحياةيف بعض
والسعادة قد
السياسات الحامئية
اجعاً إىل
مشعلمن أن
غورغيفا ،أمس،
وحذرت
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االفتتاحية
إصدارات المركز
من

قضاياه بالتطبيق
األمن النووي:
وتحديدكورونا
المفهوممواجهة
ضبط العالم في
توحد
اإلمارات ّ
منطقة
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحاتعلى
األوسط ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
الشرقوتضرب أمثلة مش
تاريخ اإلنسانية
جديدة ناصعة في

التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
النووي:
كتاب
وتحديد أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
املفهوملون ،لتؤكّد
ضبط عرق أو
معتقد أو
«األمندين أو
إلى لغة أو
يتناولالنظر
من دون
واالتحاد أحد
والوحدةاألوسط»،
بالتكاملالرشق
منطقة
بالتطبيق
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
عىلوإنما
الهيمنة،
قضاياه ونزعات
باألنانية
املوضوعات املهمة التي باتت تحتل مكان الصدارة يف
البشري كلّه.
املجتمع
اهتاممات
أجندة
باألمن الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
الصلةأو الظرف
ذاتاللحظة
الدويلولي َدي
لم يكونا
وهذا النهج
هذه الرؤية
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
المبادئ الر
المعطاء،
فمنذالدولة
املتعددة؛ لهذه
مبستوياتهواالجتماعية
السياسية
النووي
ومنللسالح
األول
االستخدام
اسخة التي قامت عليها ّ
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
التهديدزايد
الله ،الشيخ
المغفور له،
ضد عهد
منذ
األكرب
ظل
بإذن َّ
الثانية،
المؤسس العاملية
القائديف الحرب
اليابان
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
نهيان رئيس
الفعيلايد آل
خليفة بن ز
السمو الشيخ
الرشيدة لصاحب
مرتبطاً
النووية،
لألسلحة
االستخدام
باحتامالت
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
وشكَّلت الحرب النووية دامئاً أخطر ما كان يهدد البرشية
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
آنذاك؛ ملا قد ينتج بسببها من تدمري شامل يتجاوز حياة
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
وبحكم
األرض.
المستوى مناخ
الدول إىل
البرش
الخصائص يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
فتجدها أول من
القطري
العالمي أو
وبنيةعلى
واآلخر ،سواء
اتيجي
المكروب ،االس
استقر التفكري
لألسلحة
تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
ودائماًرت ما
النووية ،وإغاثة
لنجدة المنكوب
التدمرييةيهب
وأول من
المنكوبينالفعيل
وتواسيلالستخدام
غري قابلة
عىلدأنها
الحربيةبناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
العملياتفي سبيل
وتبذل يفبال حساب
الجراح
تض ّم
الردع.مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
إنسانيتها من
الوظيفةتستحقه
والمستقبل بما
تحظى
الرئيسية هي
الحاضروظلَّت
أجيالدفاعاً،
هجوماً أو
ظهرتاء وسمعة.
الوقت،تح ّر إلطر
مبرورمصالح أو
بحث عن
تهديدات أخرى لحالة
لر ّد أوولكن
تجتاحيفالعالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
المستجد التي
فيروس كورونا
ظهور وتفشي
في أزمة
املرشوعة
التجارة غري
شملت منو
النووي،
األمن
ودعت فورا ً
لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
والتعاون
إلى االتحاد
املواددول العالم
إلى
فيام بات
تطورها،
وكذلك
واملعداتأجمع،النووية،
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
يُعرف بالسوق النووية السوداء ،وكذلك محاوالت بعض
عبدالقادرً
والوقوف صفاً واحدا
ّة
ف
كا
اف
ر
األط
وتكاتف
اإلنساني
المصير
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة
تأليف :أشرف عبدالعزيز
بها،
«قدرات
امتالك
التنظيامت
خاصة الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
نووية»بين أبناء
ووقف تفشيه
القاتل
اإلرهابيةالمرض
مخاطر هذا
للح ّد من
سنة النشر2019 :
وقت.بات يُعرف
قامئة ،فيام
نووية
منشآت
مهاجمة
محاوالت
أو
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي
عىل منطقة
التطبيق
الساعية مع
الدوليةالنووي،
الجهوداألمن
دعملحالة
الرئيسية
االستخدام
انطالقاً
المرض
إلى احتواء
الفعيلاإلمارات إلى
سارعت دولة
مستوىالراسخ
عىلاماً بنهجها
وحتىوالتز
النووي.القناعة
باإلرهاب من هذه
يتناول أهم
وذلك
الرشق
تطورات
السنوات األخرية،
شهدت
وتداعياته النووية،
لألسلحة
تحلييل،أطنان
منهجفتدفقت
وفقالمرض،
انتشار
األوسط؛عانت
الدول التي
ذاتإلى جانب
والوقوف
واالقتصادية،
آثاره الصحية
والتخفيف من
النووي.
املرتبطة
القضايا
الطبيةبداشرقاً
في سبيل دعم الدول
باألمن أمكن
لتقديم كل ما
جليلة
مهمة عالمية
االستخدامعلى
وأخذت اإلمارات
المساعدات
عاتقهالتلك
الفعيل
منهاوغربأناً ،فكرة
خاصة،
أهمية
المجتمعات.
وتجدرلحياة
والتخفيف من تهديده
ستبعدة؛للحد
شتى ُمبقاع األرض
األحيان ،يحدث خلط
وص ّحيفةكثري من
الشعوبأنه
اإلشارة إىل
كوروناالحال من
انتشارعليه
كام منكانت
في تعد
والشعوب مل
األسلحة،
وغريهزايدمنآل نهيان
محمد بن
األمنالشيخ
مفهومالسمو
الداخلية ،بادربنيصاحب
أنواعالدول
وزعماء
انكفأمعقادة
قبل،وعندما
ولي املتداخلة
املفاهيم
النووي
بالدهمالنووية
شؤوناألسلحة
على من
جديدة
ظهور
وخاصة
للفيروس انطالقاً
للتصدي
إنساني
وخاصةدولي
إطالق حراك
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
السالمة النووية؛
النووي أو
األمان
مفهوم
التحكمالله،يف إلى معه،
القابلة لالستخدام يف مناطق محدودة ،وميكن
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
حتى إنه يف بعض األحيان قد يتم التعامل مع املفهومني
نتائج استخدامها.
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
مفهوماً
جمعاء.واحدا ً .ويف هذا السياق ،تناول
باعتبارهام
وانطالقاً
الكتاب،
مجددا ًمامأنهاسبق،
التهديداتوالحياة األفضل للبشرية
الخير والسعادة
هذادروب
يتناول ينير
مشعل سيظل
اإلمارات
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االفتتاحية
كورونا هذا الفصل بعض آليات التعامل
الجزء الثاين من
النووي في تناول
مبفهومداألمن
الفصل األول من الكتاب التعريف
مواجهة
العالم
توح
اإلمارات ّ
ومحدداته الرئيسية ،وكذلك الخطوط الفاصلة والنقاط مع تهديدات األمن النووي يف منطقة الرشق األوسط،
فة في إعادة صياغة مفاهيم
أمثلة مش ّر
النووي.في تاريخ اإلنسانية
واألمان ناصعة
صفحات جديدة
مفهومياإلمار
تسطّر دولة
كل
آليات:
وتضربثالث
والسيام عرب
ات النووي
األمن
يومبني
املشرتكة،
منطقةجميعاً
سواسية،
أساس أنهم
بشأنفي كيفية التآخي
السائدةللعالم
الجـدلالنموذج
البشر ،وتق ّدم
استعـرضوالتكافل
كام والتعاضد
التعاون
األوسط من
الرشق
الناساتعلىإخالء
األوىل،بينمبادر
الكتاببينحالـة
والصراع ،وال
تستقيم بالنز
الكوكب ال
على هذا
القضايا أ ّن الحياة
النووي،أوأولون ،لتؤكّد
معتقد أو عرق
التهديداتلغة أو دين
دون النظر إلى
من
الصعوبات التي
التطرقاع إىل
حيث تم
النووية؛
األسلحة
الرئيسيةأولألمن
تحديد
الجنس
وجود
دوناألزمات
مواجهة
والوحدة
بالتكامل
الهيمنة،يفوإنما
الواقع.
أرض
تهددعىل
التيرات
والكوارثاملباد
تطبيق تلك
وخصوصاً فيتحول
واالتحادتقرص
االتجاهات
فبعض
إطاره؛
ونزعاتدراستها
باألنانيةيفرتض
التي
البشري كلّه.
الثانية ،التوازن النووي يف منطقة الرشق األوسط
تلك القضايا عىل االتجار غري املرشوع يف املواد النووية،
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
النووي من
بسيناريوهـاته املختلفـة؛ ومنها :التوازن
توسع من النطاق
واإلرهاب النووي .ومثة اتجاهات أخرى ِّ
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
القيادةسواء عىل
النوويظلاملبارش،
التوازن
املنطقة،
أخرى
وتدرج
األمن
املوضوعيالقائدملفهوم
لتستمر في
وكذلكراه،
طيب الله ث
خارج نهيان
بن سلطان آل
قضايا زايد
الله ،الشيخ
النووي ،بإذن
المغفور له،
المؤسس
منذ عهد
تقبلقياساً
التغييرإىلفيحالة الهند
وإيالران،
رسائيل
الله،الثنايئ
املستوى
بعديه
النوويزيف
الرشيدةتهديدات
متثل
أساسية
بني إقيمة
فالتعاون
اإلقليميالدولة ،حفظه
نهيان رئيس
ايد آل
لألمنخليفة بن
مبارشةالشيخ
لصاحب السمو
املتعددفي األطراف،
وباكستان،
االنتشار
مبخاطر
أسايس
وتتعلق
املبارشوالرغبة
النوويوالبعيد
التوازن للقريب
وتقديمأوالمساعدة
النووي.وبذل الخير
وحب العطاء
النخوة
فطر على
بشكلالذي
اإلماراتي
والعاملي،اإلنسان
شخصية
وهو القائم عىل فكرة امتالك أكرث من دولة يف املنطقة،
الذي
الناسوهو
للمفهوم،
النطاق
عرفاسة
من الدر
تبنت
مصلحتهم.
ويحقق
األوسع ينفع
يعرف فيما
ومن لم
وقدمع
التعاون
تبتلى بها
الرؤىأوقات المحن
أكثر في
التييتجلّى
الرئيسية أنه
ات اإلنساني
االعتبار،دولة اإلمار
ومايفيم ّيز نهج
الحين أيضاً إىل
البشريةتمبينالتطرق
ائيل .كام
التي إرس
والشدائد غري
السالح النووي
تعكس
التهـديدات
يأخذ
غريرار عن
النووي األض
األخطار ودفع
فتجدها أول
يجعـلالقطري
العالمي أو
الدوليـةسواء على
واآلخر،
جمعاء ،يعرف يف
اإلنسانيةما بات
املبارش ،أو
لمواجهةالتوازن
من يبادرمسار
املوضـوعي
النطاق
المستوى نحو
املختلفـة؛ عىل
المكروب ،ودائماً
والكوارث،
«الغطاءالنوازل
في ساحات
يوجدون
بعضدمة من
لنجدةالًالمنكوب
اسة،يهب
وأولر من
والتناول.ما تكون في مق ّ
النووي».
مبفهوم
الكتابات،
وإغاثةيف الطرح
وموضوعية
أكرث شمو
للد
اءاتجودتها ،ومن
وتعزيز
في سبيل
حساب
وتبذل بال
وتواسي
ويفالجراح
تض ّمد
أجل يفأن مواجهة
والسياسات
نوعيتهااإلجر
وتحسينالثالثة،
تهديدبناء الحياةاآللية
مصادر
الكتاب
المنكوبينتناول
ابع واألخري،
الفصل الر
حيثومنتمدون انتظار
للحياة،
والبيئةيفالصالحة
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش
التفصيل يف بعض
املنطقة؛
الكريمالنووي
اإلرهاب
حالة األمن النووي ،يف منطقة الرشق األوسط وآليات
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
الرتكيز عىل ثالثة مصادر رئيسية السياسات واإلجراءات؛ بالتطبيق عىل بعض الحاالت؛
التعامل معها .وتم
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
يقتصرالعربية يف
لدىوالالدول
لتهديدات األمن النووي يف املنطقة :األول ،التهديدات التي بوصفها مناذج ميكن االسرتشاد بها
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها
املنطقة.
املستويات،
عىل كل
رسائيلية
األسلحة
مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
كل
األرواحمباويهدد ّ
تمييز ويزهق
يضرب بال
النوويةآخر،اإل بل
شعب دون
متثلها على
خطره
واحدا ًاملالحظات
والوقوفعددصفاًمن
الكتاب،اف كاتمفّة وضع
نهاية
ويف
األسلحة.
لتلك
الفعيل
االستخدام
احتامالت
ذلك
مايف يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطر
القضاء مستــوى
تقسيمها عىل
والتوصيات ،وقد
اإليراين
بالربنامج
الثاينهذاللتهديد،
واللقاحاتتمالتي تضمن
الختاميـةإيجاد األدوية
الجنس البشري ،ث ّم
النوويأبناء
تفشيه بين
يتعلقووقف
المرض القاتل
املصدرمخاطر
للح ّد من
استمر العمل املوضوعات الرئيسية ،بحسب ما ورد يف فصــول الكتاب
تهديدات
ووقاية من
عليه يثريه
وما
سواء وقت.
محتملة ،في أي
مخاطر ظهوره
اإلنسان من
تم والتزاماً
دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
ومجموعةاإلمارات إلى
اسخرانسارعت دولة
بنهجها الر
القناعة
انطالقاً من
األربعة.
بني إي
التوصل إليه
هذهالذي
النووي
باالتفاق
المرض،
انتشار
التي عانت
واالقتصادية،
يوليو آثاره
والتخفيف من
أطنان عىل أهم
فتدفقتالضوء
عام -إلقاء
بشكل
الكتاب -
الدولحاول
والوقوف إلى جانب لقد
العمل به.
الصحيةمل يستمر
 ،2017أو
وتداعياتهمنتصف
 1+5يف
عىلسبيل
النووي؛ في
كل ما أمكن
لتقديم
مالمحجليلة
مهمة عالمية
مبخاطر اإلمارات
يتعلقاً ،وأخذت
الثالث،شرقاً وغرب
المساعدات الطبية
الدولإىل ترشيد
نحودعميؤدي
األمن
قضية
عاتقها يف
اإلرهابعلىالنووي
املصدر
الشعوب وص ّحة
تهديده لحياة
األرض
والشعوب في
المجتمعات .ألبعادها .وحاول
واملزيد من الفهم
العام حولها
والتخفيف منالنقاش
كوروناتعزز تلك
انتشارالتي
للحداملؤمنرشات
بعض
حيثشتىتمبقاعرصد
املنطقة؛
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
النووي ،ترتكز
املخاطر ،وتناولت الدراسة بعض أشكالها املحتملة يف أيضاً تقديم رؤية عربية تجاه قضية األمن
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
املنطقة ،ويف مقدمتها سيناريو تصنيع ما يُعرف بـ «القنبلة عىل عنارص واضحة ومحددة ،والسيام أن الدول العربية
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
غريها،لتؤكإّدزاءدولةالتهديدات
املنطقة ،تقع يف منطقة تعاين أكرث من
النووية يف
مهاجمة
وسيناريو
الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد ،»19
فيه دليل
املنشآتالذين رأوا
زعماء العالم
وتجاوب
الذرة»،لقي تقدير
حراك
النووية.
املختلفة.
اته
ر
مبسارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
اإلما
7249
- 2020
إبريل
العدد 7268
والعشـرون --العدد
السادسةوالعشرون
السنةالسادسة
السنة
- 2020
الخميس169مايو
السبت

2

11

االفتتاحية
إنفوغراف
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
من دون النظر إلى لغة أو دين أو معتقد أو عرق أو لون ،لتؤكّد أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
البشري كلّه.
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
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