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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لتؤكّدالشيخ
السمو
الواقع الداء
من هذا
فيهمتاماً
بتعليامتها
زعماء وااللت
وتجاوبالدولة
ودعم جهود
املسؤولية
للبشرية
األفضل
والدوليةوالسعادة
دروب الخير
الجهودينير
يقود سيظل
الذيمشعل
نهيان،ا ً أنها
ات مجدد
زاإلما
جمعاء.شاء الله.
قريباً إن
الفريوس
والحياةهذا
لالنتصار عىل
الوطنية
ايدرآل
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االفتتاحيةاليوم
اإلمارات

كوروناوتكاملية
ممأسسة
وممارسة
توحدأصيلة
التطوع..
مواجهة
العالم في
اإلماراتثقافة ّ
مفاهيماملستدامة،
صياغةالتنمية
إعادةتعزيز
خالله إىل
اإلنسانية إنسانية
باعتباره قيمة
دولةطّراإلمار
منفة في
تهدفمش ّر
وتضرب أمثلة
التطوعي تاريخ
للعملناصعة في
املتحدةجديدة
العربيةصفحات
دولةاتاإلمارات
تنظريوم تس
كل
اإلمارايت التي
األحمر
الهالل
كيفية تنظم
ومؤسسية
ترشيعية
عربمبيئة
والتعاضدأفضل
التعاونمستقبل
وبناء
جميعاً
سواسية،
كهيئةأنهم
التطوعي؛أساس
العملالناس على
التآخي بين
للعالم في
النموذج
يتحققوتق ّد
لألجيال ،البشر،
والتكافل بين
ايد آل نهيان
ومؤسسةزاعخليفة
والثقافية
االجتامعية
األنشطة
معتقدرشأواكهم
املتطوعني وإ
دونعملها
تواصل
والصربناع،زوال
واالقتصادية،تستقيم بالن
هذا الكوكب ال
الحياة على
لتؤكّد أ ّن
عرقيفأو لون،
جذبأو دين أو
عىل لغة
النظر إلى
من
قيمة التالحم
لتجسيد
والكوارثعام
األزماتاإلماراتيني
األعامل
وخصوصاًمنفيرجال
واالتحادمجموعة
والوحدةأطلقته
الوطن» الذي
اإلنسانية،
الجنس
 ،2016وجود
التي تهدد
مواجهة
و«صندوقبالتكامل
الهيمنة ،وإنما
لألعامل ونزعات
باألنانية
املجتمعيّه.يف تحقيق التنمية املستدامة ،واملنصة الوطنية للتطوع «متطوعني .إمارات» ،والربنامج الوطني التطوعي لحاالت
البشري كل
ومساندة جهود
وتدريبهم
وتأهيلهم
متميزة
اللحظة أوقاعدة
الهادفولي َدإىلي تكوين
والكوارث
واألزمات
لدعمالشخصية
مكونات
أصيالن من
املتطوعنيكّونان
اهن،منوإنما هما م
الظرف الر
لم يكونا
وهذا النهج
الطوارئ الرؤية
هذه
الكثري.
الحاالت،
االستجابة الوطنية
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
وغريهاومن
المعطاء،
هذه الدولة
واالجتماعيةيف لهذه
السياسية
المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
والتنظيم؛ ففي
األثراه ،ويتسم
طيببالغ
إنساين
دولةبن اإلمار
التطوع
المؤسسكان لكل
القائدكورونا»
عهد«عهد
منذويف
باملأسسةالقيادة
لتستمر في ظل
الله ثر
اتآلدورنهيان
سلطان
الشيخيفزايد
مؤسساتالله،
المغفور له ،بإذن
مكتوم،فينائب رئيس
محمد بن
الدولة،صاحب
رئيسبرئاسة
الوزراء
الجاري،
األسبوع األول
آل التغيير
أساسيةر الاشدتقبل
الشيخ قيمة
السموفالتعاون
حفظه الله،
مجلسنهيان
اعتمدزايد آل
خليفة بن
الشهرالشيخ
لصاحبمنالسمو
الرشيدة
يرتأسها سمو
التطوع خالل
العليا لتنظيم
الوطنية
وحبتشكيل
النخوةالله،
ديب ،رعاه
الوزراء
شخصيةرئيس
الدولة
األزمات ،في
والبعيد والرغبة
المساعدة للقريب
وتقديم
اللجنةالخير
العطاء وبذل
حاكم على
الذي فطر
مجلسراتي
اإلنسان اإلما
سعياً إىل تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي
ويحقق الدويل،
الناسوالتعاون
الخارجية
يعرفوزير
ومنآللمنهيان،
عرفزايد
عبدالله بن
الشيخ
مصلحتهم.
فيما ينفع
التعاون مع من
الحينالتي أعلنت
بينارات
البشرية القر
بها يف ضوء
تشكيلها
الدولة،
التطوعي يف
اإلنسانيراف
معاتكافة األط
وبالتعاون
خالل
جاء تبتلى
حيثالتي
والشدائد
المحن
بالعملفي أوقات
املعنيةّى أكثر
أنه يتجل
اإلمار
األزمات،نهج دولة
وما يم ّيز
اإلنسانيةاألصعدة.
عىلعنمختلف
املجتمع
القطريوتنسيق
الفريوس،أوودعم
الحكومةعلىللوقاية
عنها
جمعاء،
األضرار
خدمةودفع
وأنشطةاألخطار
التطوعيلمواجهة
العملمن يبادر
فتجدها أول
من العالمي
المستوى
واآلخر ،سواء
والكوارث،أجل توحيد
إبريل ،من
منتصف
«اللجنة» يف
أعلنتمنعنها
«اإلمار
وإغاثةالوطنية
المنكوبالحملة
لنجدةفعاليات
يهبإطالق
وأولكاممنجاء
ودائماً
النوازل
ساحات
يوجدون في
التيمق ّدمة
تتطوع» في
ات ما تكون
المكروب،
وتعزيز املشاركة
الحكومية
بني جميع
والتعاون
التكامل
الوطنيبالوتعزيز
التطوعية
والخاصة،أجل أن
جودتها ،ومن
القطاعاتوتعزيز
وتحسين نوعيتها
الحياة
سبيل بناء
حساب في
املستوى وتبذل
وتواسيعىلالمنكوبين
األنشطةالجراح
تض ّمد
انتظاردعم جهود
كورونا،ومنمندونخالل
العيشالجهود
مقوماتودعم
والتعاون
ومامرسات التالحم
تعزز من
أجيالالتي
املجتمعية
ملواجهةللحياة،
الوطنيةالصالحة
الكريم والبيئة
إنسانيتها من
قيم بما تستحقه
والمستقبل
الحاضر
تحظى
ومواهب أفراد املجتمع وإرشاكهم يف عملية التطوع امليداين واالفرتايض ،ضمن منظومة
مصالحربأواتتح ّرومها
وتسخري خ
املتطوعني
ات وسمعة.
إلطرراء
بحث عن
لر ّد أو
البيضاء وممرضني
أياديهامن أطباء
الصحي
الكادر
أصحابتالخربة
األزمات،
كوروناخالل
التطوعي
ديدنها،
من هو
واملهارراتاتوكما
دولة اإلما
تستقطبالعالم ،م ّد
التي تجتاح
المستجد
للعملفيروس
ومستدامةوتفشي
متكاملةأزمة ظهور
في
منازلهم ،بخرباتهم
الحملة
املساهمة
املجتمع
لمواجهة أفر
فيها مختلف
يتمكن
إلىبعد
تطوعيةرا ًعن
بعينهامنوال يقتصر
يهدديفدولة
منالذي ال
الخفي
هذاادالعدو
والتعاون
االتحاد
فرصاًودعت فو
وتوفرأجمع،
ومسعفني،العالم
إلى دول
«متطوعني.
شعبخالل
اتهم ،من
ومها
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
ات»ّ .
األرواحإمارويهدد
للتطوع ويزهق
الوطنيةبال تمييز
املنصةبل يضرب
دون آخر،
خطرهر على
واحدا ًعىل توفري
وعملت
وإقليمياً ودولي
المصيررات
الدولة مباد
التطوعية
الهيئات
اعتمدت
والوقوفاً،صفاً
محلياًاف كافّة
األيتام األطر
لكفالةوتكاتف
اإلنساني
أساسيف وحدة
يقوم على
مختلف
ذلكإنساني
إىلفعل
وإضافة رد
ما يستدعي
تجاوزت قيمة
مؤخرا ً،
األدوية أُعلن
وجبة ،التي
«حملة 10
واألرس،
األفراد
للمعوزين
الدعممنالغذايئ
التيالقضاء
تضمن
عنها التي
واللقاحات
ماليني إيجاد
البشري ،ث ّم
أبرزها الجنس
تفشيهكانبين أبناء
ووقف
المرضمنالقاتل
مخاطر هذا
للح ّد
إبريل الجاري نحو  11مليون وجبة ،وذلك خالل أيام قليلة من انطالق هذه
مخاطرلغاية
من فيها
املجتمعية
27أيمنوقت.
ظهورهالـ في
املساهامت اإلنسان
عليه ووقاية
نهيان لألعامل
بن زايد
الفضيل.إلىكامدعماستمرت
طوال أيام
املجتمعية
الحملة
احتواءآلالمرض
«خليفةإلى
مؤسسةالساعية
الجهود الدولية
الشهراإلمارات
سارعت دولة
ستتواصلاسخ
التيً بنهجها الر
الضخمة،والتزاما
هذه القناعة
انطالقاً من
أطنان مرشوعها
فتدفقت ضمن
المرض ،املبارك،
من الشهر
الصحيةعىل العامل
الوجبات
اإلنسانية» بتوزيع
األوىلانتشار
األيامعانت
خاللالتي
الصناعية الدول
املناطقإلى جانب
واالقتصادية،يفوالوقوف
آالفآثاره
والتخفيف من
وتداعياته
الدولتوزيع املري
عملت عىل
األحمر»فيالتي
و»هيئة
والظفرة،
ات يفعلىأبوظبي
للعامل»
وغرباً،رمضانية
شرقاًوجبة
مليون
المساعدات«4.5
الرمضاين
سبيل دعم
الهاللما أمكن
لتقديم كل
جليلة
والعنيعالمية
عاتقها مهمة
وأخذت اإلمار
الطبية
مبحافظة الحديدة.
لحياة الغريب
والساحل
وشبوة
كورونا حرضموت
شخص يف
استفاد
الرمضاين
المجتمعات.
الشعوب وص ّحة
تهديده
والتخفيف من
360منألفانتشار
منهللحد
األرض
اليمن،بقاع
والشعوب يففي شتى
ولي أن الدولة
نهيانأجمع
للعامل
املرحلة التي
الداخلية،هذه
بالدهمات خالل
دولة اإلمار
وتعزز
تأصل
لقد
ليؤكد آل
بالعامل،بن زايد
تعصف محمد
السمو الشيخ
بادر صاحب
علىيفشؤون
التطوعيالدول
العمل وزعماء
انكفأ قادة
وعندما
املسؤوليةاً الشخصية
للتصدييف إطار
إنسانيالجميع
دولييؤديه
واجباًراكوطنياً،
بوصفه
للقوات تنظر
ومؤسساتها،
الحكيمة
بقيادتها
للفيروس انطالق
إطالق ح
التطوعي إلى
للعملحفظه الله،
المسلحة،
وأبنائهااألعلى
نائب القائد
أبوظبي
عهد
جهود مكافحة
والطبية لدعم
بتقديم الطرود
تجسدهوذلك
اتحادوانتام ًء
للوطن
تقوم وفا ًء
واألخالقية،
باقتدار ،وهو
الصحيةوهزيمته
لمواجهته بكفاءة
كله الوحيد
السبيل
الخطر
العالم أمام هذا
على أن
والوطنية حصيفة
من رؤية
لإلنسانية؛ ّ
من  27دولة
 ،»19إىل
«كوفيدالطبية
املساعدات
الصعباً من
الواقع 314طن
أكرث من
بإرسال الدولة
العالماالثنني
زعماءيوم
وتجاوبولغاية
تقديرووصلت
عاملياً،
أكرثدولة
لتؤكّد
الذي فرضه
الخروج من
املايض،فيه دليل
الذين رأوا
كورونالقي
حراك
يف
العامل.مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

دعم الشركات في أبوظبي ..مسيرة متواصلة ورؤية استراتيجية
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

من قبل أن يظهر فريوس كورونا وينترش بوصفه وبا ًء عاملياً ،اعتربت دولة اإلمارات العربية املتحدة عموماً ،وإمارة أبوظبي
عىل وجه الخصوص أن دعم الرشكات الناشئة والصغرية واملتوسطة ،يشكل ركناً أساسياً من أركان اسرتاتيجيتها البعيدة املدى يف
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
تنويع االقتصاد ،والوصول إىل اقتصاد مرن وتنافيس يقوم عىل االبتكار والتكنولوجيا.
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
األعامل،أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
لون ،لتؤكّد
لغة أو دين
وتأكيداًالنظر
من دون
عرق أوورواد
معتقد أوالناشئة
أبوظبي أوللرشكات
عىلإلىمتكني
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
االقتصاديةبالتكامل
الهيمنة ،وإنما
باألنانية ونزعات
واالتحاد سلطة
والوحدة أعلنت
بأشكالها كافة،
النشاطات
وتعزيز
التسجيلكلّه.لدى سوق أبوظبي العاملي مؤخراً ،إطالق مزيد من
البشري
التسجيل
الجديدةوليال َدرياغبة يف
التحفيزية
لدىالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
الظرف
اللحظة أو
للرشكاتلم يكونا
وهذا النهج
اءاتالرؤية
اإلجرهذه
السوق ،مبا ميكّنها من إنشاء األعامل يف ظل الظروف الراهنة،
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
ويعزز الخدمات املقدمة لها؛ حيث تتضمن اإلجراءات التحفيزية
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
تخفيض ما نسبته  %50عىل رسوم تأسيس الرشكات الجديدة
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
السوق،آلإذنهيان
خليفةيفبن زايد
املسؤوليةالشيخ
لصاحب السمو
الرشيدة
رئيسهذه
ستستمر
املحدودة
والرشكات ذات
اخيصوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
العطاء
النخوة وحب
املقبل ،على
الذي فطر
اإلماراتي
شخصية
طلبات تر
عىل كافة
ديسمرب
اإلنسان 31
اءات حتى
اإلجر
التجزئة.مصلحتهم.
قطاعويحقق
ينفعيفالناس
والرشكاتفيما
املاليةلم يعرف
عرف ومن
التعاون
العاملة
من وغري
الرشكاتمعاملالية
واملتوسطةّىيشكل
الناشئةاتوالصغرية
الرشكات
الخامس الصادر
فقد أكد
الوطني،
أولويةأوقات أما
التقرير الحين
البشرية بين
تبتلى بها
املستوىالتي
المحنعىلوالشدائد
أكثر في
اإلنساني أنه يتجل
دولة اإلمار
دعمنهج
وألنيم ّيز
وما
دعامة مهمة
أبوظبي،
سياسات
«الحياة بعد
بعنوان
للمستقبل»،
«مؤسسة
ملستقبليبادرمؤخراً
جمعاء،
اإلنسانية
ودفعديباألضرار عن
عناألخطار
لمواجهة
فتجدها أول من
بوصفهالقطري
العالمي أو
المستوى
لدى على
أساسية سواء
واآلخر،
جروب يف
بيزنس
أوكسفورد
مؤسسة
أشارت
مستدام،
متكني الرشكات
األعامل» ،أن
مستقبل
والكوارث،
وريادة النوازل
االبتكار ساحات
يوجدون في
كوفيد:19-من
تكون في مق ّدمة
ودائماً ما
المكروب،
وإغاثة
المنكوب
لنجدة
اقتصادي يهب
وأول من
تقرير نرشته حديثاً إىل أن حكومة أبوظبي «وضعت املشاريع الناشئة ورواد األعامل ،يشكل حالياً أولوية أساسية ملواجهة
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة يف صدارة أولوياتها ضمن التحديات املتوقعة عىل املستوى املحيل والعاملي ،وهو ما جعل
الناشئةدون
للحياة ،ومن
الصالحة
تعملوالبيئة
الكريم
املجلس من
أعلنهاإنسانيتها
االقتصاديبماالتيتستحقه
التحفيزوالمستقبل
أجيال الحاضر
التنفيذي
تحظى وحزم
برامج
انتظارفرص منوها،
وتعزيز
الرشكات
عىل دعم
العيشعدة
مقومات دوالً
وسمعة.
اء
ر
إلط
ر
تح
أو
مصالح
عن
بحث
أو
لر ّد
مؤخراً» الحتواء تداعيات ّ
كورونا االقتصادية ،حيث تضمنت تلك عرب حزم تحفيزية ومبادرات داعمة لدورها التنموي .ويف الوقت
وتعزيز
ظهور جديدة
أزمةمبادرة
في 16
الحزم
ديدنها،منأياديها
دولةفيهاإلمار
تجتاحثقةالعالم ،م
واألرس،التي
الرشكاتالمستجد
لحامية كورونا
وتفشي فيروس
البيضاءالتي يفرضها
التحديات
وكمااتهواستثنا ًء
اتاإلمار
دولة
الذيّد التتع ّد
والتعاونللرشكات
البنوك املحلية
وبرغم ذلك فإن
األعامل،
كورونا
بعينهاإالوالأنهيقتصر
وريادةدولة
االبتكار يهدد
قطاع الذي ال
عىلالخفي
العدو
لمواجهة هذا
ومتويلاالتحاد
باألسواق،فورا ً إلى
واملتعاملني ودعت
املستثمرينالعالم أجمع،
إلى دول
اجتياز
عىل
الرشكات
هذه
قدرة
تعزيز
بهدف
واملتوسطة،
املستقبلية ،من
ات
ري
للتغ
ً
ا
استعداد
الدول
أفضل
من
تعد
الدولة
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
الصغريةعلى شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
خطره
تداعيات
من
للتأثر
عرضة
األكرث
لكونها
الحالية،
السوق
رواد األعامل
عىل
ّل
ه
تس
التي
ات
ز
واملحف
لها
املقدمة
الحزم
خالل
مابيئةيستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
كورونا عىل أعاملها.
عملية تأسيس رشكاتهم.
القضاء
تضمن
التي
واللقاحات
األدوية
إيجاد
م
ث
البشري،
الجنس
أبناء
بين
تفشيه
ووقف
القاتل
المرض
هذا
منصة مخاطر
للح ّد من
ّ
«هب  »71التي تم إطالقها يف مارس  ،2019لدعم
إن الكثري من التقارير الدولية أكدت أن أثر كورونا االقتصادي
في أي
ووقاية اإلنسان
عليه
مليون
ظهوره520
مخاطربقيمة
التكنولوجيةمنالناشئة
املشاريع
وقت.درهم ،أعلنت سيكون أكرب عىل الرشكات الناشئة ،ولذلك تبنت حكومة دولة
اتاحتواء
مبادرإلى
الساعية
الجهود الدولية
بذلكاإلمارات
ليزيددولة
سارعت
بنهجها الإىلراسخ
 15والتز
القناعة
قليلة،هذه
انطالقاً من
املنصة
رشكةاماًجديدة
انضامم
قبل أيام
المرضلدعم قطاع
تحفيزية
واالتحادية،
اإلمارإلىات،دعماملحلية
والوقوف من
واالقتصادية 51،رشكة
الصحية مظلتها إىل
املنضوية تحت
الرشكات
عدد
االقتصادي يف
دورها
انطالقاً من
الرشكات
أطنان
فتدفقت
األعامل،المرض،
وريادةانتشار
الناشئة عانت
الدول التي
إلى جانب
الناشئةمن آثاره
والتخفيف
وتداعياته
الناشئة
بالرشكات
دول عدّة،
مستحدثة ومرنة يف
وذلككلمنماخالل
مهمة النمو
آلياتدعم الدول
تطويرسبيل
أمكن في
والتنمية،لتقديم
عالمية جليلة
عاتقها
حاليراًات على
املنصة اإلما
اهتامموأخذت
إىلاً وغرباً،
يشريشرق
المساعدات ماالطبية
والتعليم ،يف
العاملة
النقدية ،وتعزيز العمل
وإدارةةالتدفقات
لحياةالتجارية،
الرخص
والتخفيف منإصدار
المجتمعات.
الشعوب وص ّح
تهديده
الصحيةكورونا
الرعاية انتشار
تكنولوجياللحد من
مجاالتبقاع األرض
والشعوبيففي شتى
مواجهة التحديات الناجمة عن تفيش كورونا ،ولتسهم يف هذا عىل مواكبة التغريات املتسارعة يف قطاع التكنولوجيا ،وتطوير
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
السياق يف تغطية النقص الحاصل عاملياً يف تجهيزات ومعدات ترشيعات وأنظمة تواكب املرحلة ،وخاصة يف قطاعات الصحة
للفيروس انطالق
للتصدي
والتعليمحراك
الصحية ،إلى إطالق
حفظه الله،
المسلحة،
األعلى للقوات
الوقايةأبوظبي
عهد
للرعاية
الصفوف األوىل
القائد طواقم
نائبلحامية
الشخصية
والرسوماً والرضائب
املدفوعات
إنسانيسداد
دوليوتأجيل
والطاقة،
الحتضانباقتدار،
مواتيةوهزيمته
بيئةبكفاءة
لمواجهته
هو السبيل
األعاملهذايفالخطر
العالم أمام
القيمةعلى أن
يعزز تقوم
الذيحصيفة
األمررؤية
من
أبوظبي،
املضافةاتحادملجتمع
وهو واملواهب،
املبتكرين
الوحيدمبا يوفر
املستحقة،
أعاملها،كّد دولة
«كوفيديف ،»19لتؤ
الصعب الذي
الخروج من
الذين رأوا
زعماءيفالعالم
حراك
دليلع من
أعاملها،فيهويرسّ
منظومة
وتجاوبالتنوع
تقدير وإثراء
لقياملعريف
والتبادل
وينعكس إيجابياً
فرضهالتوسع
الناشئة من
الواقعالرشكات
وميكن
وإقليمياًينيروعاملياً.
الرقمي ،محلي
التحوّل
وتعزيز حجم األرباح املنشودة لرواد األعامل.
الوظائفجمعاء.
توفري للبشرية
دروب الخير والسعادة والحياةعىلاألفضل
مشعلاً سيظل
مجددا ً أنها
تبنيرات
اإلما
العدد7249
والعشرون--العدد
السادسة والعشـرون
السنة السادسة
7262
--2020السنة
إبريل2020
 16مايو
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

من قبل كورونا ومعه ..السودان يرزح تحت ويالت اقتصادية كبرى
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

مل يكن ينقص السودان أزمات جديدة تضاف إىل سجلّه االقتصادي املتهاوي؛ فمع ظهور كورونا أصبح هذا البلد يرضخ
تحت أزمات أشد وطأة ،كان آخرها إعالن الجهاز املركزي لإلحصاء ارتفاع معدل التضخم العام يف مارس بأكرث من  %10عنه
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
يف فرباير املايض.
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
واالتحادالتضخم
والوحدة حجم
لإلحصاء إن
املركزي
تقرير الجهاز
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
بالتكامل
الهيمنة ،وإنما
قالونزعات
باألنانية
شهر مارس املايض إىل  ،%81.64مقارنة بـ %71.36
وصل
البشرييفكلّه.
أسعار
والنقل.الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
املواصالت الظرف
وكلفة اللحظة أو
الغذاءولي َدي
لم يكونا
ارتفاعالنهج
نتيجةوهذا
فرباير،الرؤية
يف هذه
األمم املتحدة بدورها ،حذرت مؤخرا ً من أن السودان معرض
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
عليها
قامت
التي
اسخة
المبادئ الر
فريوسالدولة
بسبب لهذه
واالجتماعية
ّ
العقوبات
ومن ترفع
المعطاء ،لو مل
كورونا ،فيام
السياسيةإنسانية
لكارثة
عملية سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
تنهارزايد بن
الله ،الالشيخ
بإذن
له،
المغفور
المؤسس
القائد
عهد
منذ
املفروضة عليه ومل يتلق مساعدة مالية ،حتى
بحسب
الرشيدة الحايل
التحول
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
وذلكرئيس
ومستقرة ،نهيان
اطية بن زايد آل
دميقرخليفة
دولةالشيخ
لصاحبإىلالسمو
املتحدةعلىلحقوق
مفوضةاتياألمم
شخصية باشليه،
ميشيل
اإلنسان.العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
النخوة وحب
الذي فطر
اإلنسان اإلمار
ويحقق كام
الناسكورونا»
تكون مع
«نقطة
األجور ،وضعف البنية التحتية والخدمات ،وتراجع أداء امليزان
مصلحتهم.
ميكنفيماأن ينفع
السودان لمالتييعرف
انهيارعرف ومن
مع من
التعاون
يعاين
البلد
هذا
أن
وخاصة
بالفعل،
مقلقة
مسألة
باشليه،
الحيناملستوردات
وتزايد
والشدائدضعف
المحن نتيجة
قالتوما يميز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقاتالتجاري
والصادراتبين
اإلنتاجبها البشرية
التي تبتلى
أزمات ّ
سياسية واقتصادية كبرية؛ أهمها عدم جاهزية نظامه من السلع والخدمات.
اإلنسانية جمعاء،
املواردعن
توافراألضرار
منودفع
األخطار
فتجدها أول من
الصحي سواء
واآلخر،
القطري القامئة
العالميما أوزال عىل
المستوىكام أنه
على الوباء،
ملواجهة
السودان ،وخاصة
الطبيعية يف
لمواجهةالرغم
األمريكيةيبادر وعىل
شأنهودائماً
والكوارث،
النوازل
الزراعيةيوجدون في
الرثوتنيمة من
تكون في مق ّد
المكروب،
المنكوب وإغاثة
للدول لنجدة
من يهب
وأول
حرمانماهذه
اإلرهاب ،ما من
املتهمة بدعم
السوداء
ضعف اإلنتاج
البلد عاىن
ساحاتهذا
والحيوانية ،إال أن
االستفادة
المنكوبينوعدم
وتواسي األجنبي،
منراحاالستثامر
أجل أن
جودتها،
التجاريوتعزيز
وتحسيناننوعيتها
مساعداتبناء الحياة
حسابمنفي سبيل
وتبذل بال
الدولة الج
تض ّمد
نتيجة استرياد
ومندوالر
مليارات
بلغت 6
وفجوة يف امليز
كورونا.
وصندوق النقد
البنك
نظام البشري.
ومن يفدونعهد
املحيل
االستهالك
العيش%80
مقومات نحو
انتظار
للحياة،
حاجةالصالحة
الكريممنوالبيئة
مبكافحة من
الخاصة إنسانيتها
الدويلتستحقه
والمستقبل بما
الدويل الحاضر
تحظى أجيال
السودان الذي ثار أبناؤه عىل حكم
الرئيس عمر البشري وكان صندوق النقد الدويل قد توقع انخفاض الناتج املحيل
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
قبل أكرث من عام ،ثم أطاح الجيش بالرئيس يف  11إبريل من اإلجاميل للسودان بنسبة  %-1.2يف عام  ،2020و  %-0.6يف عام
جميعالعالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
التيتتجتاح
المستجد
لالحتجاجاتكورونا
وتفشي فيروس
املايض،ظهور
العامفي أزمة
التي ع ّم
الشعبية
استجابة
 ،2021وستكون معدالت التضخم  ،66.4و %74.8عىل التوايل،
دولة بعينها
الذي ال يهدد
ومع الخفي
لكنهالعدو
لمواجهة هذا
اقتصاديةاالتحاد
أزمةفورا ً إلى
ودعت
أجمع،
أنحاءدول
إلى
والتعاونبلغ دينه
كبرية؛ حيث
يعيش
العالم زال
البالد ،ما
يقتصر اآلن ،ومع
يواجههاوالالسودان
املستجدة التي
التحديات
ويزهق 60
الدويل ،نحو
صندوق
بيانات
الخارجي،
التيوهو
ومغاربها،
إىل األرض
مشارق
مقومات الحياة
كل
مليارويهدد ّ
األرواح
النقد تمييز
يضرب بال
آخر ،بل
بحسبدون
على شعب
خطره
التضخمفيحديثاً
ذكرت سابقاً،
املستويات
وصول حجم
وحدة 9.1
العاملي أن
إنسانيأعلن
فعلاملايض
فرباير
مادوالر .ويف
السودان ستتغري
اقتصاد
التوقعاتفّةبشأن
اإلنساني الجيل
المصيرفإنه من
صفاً واحدا ً
والوقوف
وتكاتفأناألطراف كا
األغذية أساس
برنامجيقوم على
مختلف
يستدعي رد
أبناءالً عن
هذا فض
ووقفإنسانية.
مساعدات
يحتاجون
مليونمنسوداين
األدوية االنخفاض.
مزيد من
وتنحدرث ّمنحو
واللقاحات التي تضمن القضاء
إيجاد
الجنس البشري،
تفشيه بين
إىل القاتل
المرض
مخاطر هذا
للح ّد
تعاظم التحديات االقتصادية الخاصة بارتفاع معدالت التضخم
يف ظل كل تلك التحديات التي يقبع السودان تحتها ،فإن
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
واختالالت امليزان التجاري وتوزيع الدخل والبطالة والفساد األولوية اآلن تكمن يف مجموعة من الحلول ،أهمها البدء بإنهاء
القناعة والتزاماً
المرض
السودان ،إلى
الدولية الساعية
دعم الجهود
الحكومية.بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى
انطالقاًأداءمن هذه
املؤسسات
وتراجع
تحرك خارجي
احتواءنحو
والتوجه
االقتصادية عىل
العقوبات
التمويليةأطنان
املؤسساتفتدفقت
انتشار المرض،
هذاعانت
عالقة التي
يعيد الدول
إلى جانب
واالقتصادية،
الصحية
والتخفيف من
وتداعياته
والوقوفكربى
اقتصادية
شهد تحديات
2019آثارهالذي
بالعودة إىل عام
لضخ رأسامل
البلد مع
عاتقها نحو
التضخم بلغ
بيانات أن
السودان ،فقد
يف
الطبية شرقاً
املنتجة،دعم
القطاعاتفي سبيل
لتقديممنهكل ما أمكن
تشغييلجليلة
مهمة عالمية
معدلرات على
وأخذت اإلما
أفادتوغرباً،
المساعدات
الدولإىل رضورة
إضافة
تستفيد
مقابل العمالت
الجنيهمنالسوداين
بقاع قيمة
انخفاض
نتيجة
،%54
المجتمعات .النقدية والرضيبية
السياسات االئتامنية؛
استقرار
والتخفيف منالعمل
الشعوب وص ّحة
تهديدهعىللحياة
انتشار كورونا
األرض للحد
في شتى
والشعوب
الحرة ،رافقه تراكم يف قيمة الدين الداخيل والخارجي الذي
وإقرار حزمة
محفز
ومرن،ولي
آل نهيان
استثامرزايد
قانونمحمد بن
وتفعيلالشيخ
والجمركية ،السمو
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب
حدث نتيجة مساعي الدولة يف متويل عجز املوازنة الذي زاد من السياسات التي تحقق اإلصالح االقتصادي الشامل ،حتى
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
عن  %3من الناتج املحيل يف العام املايض .كل تلك التحديات تتحقق طموحات الثورة الخاصة ببناء دولة دميقراطية وتنموية،
باقتدار،أن وهو
بكفاءة
هو السبيل
بشحالخطر
تجسدهذا
العالم أمام
على أن
من
السيولة
اتحادأبرزها
السلبية،
تقوماآلثار
حصيفةمن
رؤيةبالعديد
تسببت
أكرث من %50
وهزيمتهوخاصة
والبطالة،
لمواجهتهالفقر
الوحيد معدالت
تتقلص فيها
دليلاملعييش
العبء
وارتفاع
وتجاوبوالخبز
تقديرالدقيق
وشح يف
ومعدلدولة
 ،»19لتؤكّد
يعيشونفرضه
الصعب الذي
منالواقع
الخروج من
رأوا فيه
والوقود،الذين
زعماء العالم
املالية،لقي
حراك
البطالة وصل
«كوفيدالفقر،
تحت خط
السودانيني
املساواة يف
الفقر
معدالت
املواطن،
عىل
.2019
للبشريةعام
األفضل %24يف
والحياةإىل نحو
جمعاء.
وعدموالسعادة
والبطالة الخير
ينير دروب
سيظل
وتناميمشعل
مجددا ً أنها
اإلمارات
العدد7249
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االفتتاحية
وتحليالت
تقارير

قمع أردوغان يصل إلى مستويات جديدة

توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ

يتناول مايكل روبن ،باحث مقيم يف معهد «أمريكان إنرتبرايز» ،وعمل سابقاً كمسؤول يف البنتاغون ،مستشاراً سياسياً لسلطة
التحالف املؤقتة ،يف تقريره يف صحيفة «واشنطن إكزاميرن» سياسة أردوغان ،خاصة فيام يتعلق بقمع الحريات الصحفية.
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
تركياللعالم
النموذج
البشر ،وتق ّدم
والتكافل بين
التعاون
انتهاكات
الصحافة يف
عانت حرية
والتعاضدأردوغان،
تحت حكم
تركياأ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
احتلتلتؤكّد
رسمياً،أو لون،
السلطة عرق
أردوغانمعتقد أو
تويلدين أو
لغة أو
من
إلىمن
النظرعام
دونفقبل
فظيعة.
وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
واالتحاد
والوحدة
حريةوإنما
الهيمنة،
ائيل ودول
من إرس
بالتكاملبالقرب
الصحافة،
ونزعاتمجال
باألنانية 100يف
املرتبة
مثلّه.روسيا وبيالروسيا وأفغانستان .وهذا العام ،يبدو أن
أخرى
البشري كل
لالنضامم
املوجودةالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
الصحافةأو الظرف
حريةاللحظة
مستوياتولي َدي
النهجإىللم يكونا
مستعدوهذا
أردوغان الرؤية
هذه
يف دول مثل إيران وليبيا والسودان والصومال .ومتاماً كام وصف
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الر
اسخة التي قامت عليها ّ
أردوغان االنقالب الفاشل يف عام  2016بأنه «هدية من الله» ألنه
بسيطبنأو سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الشيخ زايد
له ،بإذن
المغفور
المؤسس
من القائد
مكنهعهد
منذ
الله،لسبب
املعارضني
وسجن
الطوارئ
إعالن حالة
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
كورونارئيس
فريوسنهيان
أزمةزايد آل
خليفة بن
السمو الشيخ
لصاحب
للقضاء
أردوغان اآلن
يستخدم
الرشيدةسبب،
بدون
وسائل
عىل
والرغبةاتفياملعارضة يف
والبعيدانتصار
للقريبيرون أن
المساعدةالذين
وتقديمواملحللني،
الدبلوماسيني
املتبقية.الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير
اإلعالماإلماراتي
اإلنسان
شخصية
املؤامرة
نظريات
ألردوغان
القنوات
وقامت
االنتخابات املحلية يف إسطنبول وأنقرة كعالمة أمل ،حقيقة أن
مصلحتهم.
ويحقق
بتعزيز الناس
فيما ينفع
املواليةلم يعرف
عرف ومن
مع من
التعاون
أحد
بسجن
الحكومة
وقامت
وقائعي.
أساس
أي
عن
الغائبة
عىل الخسائر
ومتثلت
التيراطية.
والشدائدالدميق
المحن يزدري
وما يميز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقاتأردوغان
فعلهالحين
ردة بين
البشرية
تبتلى بها
ّ
العاملني يف مجال الصحافة وحاكمته بتهمة إهانة الدين عندما املحلية التي مني بها حزبه يف االنتخابات البلدية يف معاقبة أولئك
اإلنسانية
ودفع األضرار
لديهماألخطار
لمواجهة
تركياأول من
فتجدها
الشؤونالقطري
العالمي أو
المستوى
الدينية يف
مديرية
علىمطالبة
سواءسبب
واآلخر ،عن
تساءل
جمعاء،أن أردوغان
وعىل الرغم
التصويتعنضده.
الجرأة عىل
بتسميةيبادرالذين
ً
والكوارث،
النوازل
ساحات
في
يوجدون
من
مة
د
مق
في
تكون
ما
ا
ودائم
المكروب،
وإغاثة
المنكوب
لنجدة
يهب
من
وأول
ضحايا فريوس كورونا بـ«شهداء» يف غياب أي سابقة دينية أو حصل ّ يف البداية عىل السلطة جزئياً ألن حزب العدالة والتنمية
الخدماتنوعيتها
الحياةيفوتحسين
تض ّمد
أجلابأنالقامئة غري
ومناألحز
جودتها،كانت
وتعزيزيف حني
التأسيسية،
قانونية.الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء برع
وقاممنأردوغان
«جمهوريات»
صحيفة
الحاضر بقمع
أجيالالحكومة
وقامت
أصبح كسوالً.
والتنمية
العدالة
الصالحةحزب
والبيئة إال أن
الكريممبالية،
العيش أو غري
مقومات فعالة
انتظار
ومن دون
للحياة،
إنسانيتها
بما تستحقه
والمستقبل
تحظى
بعد أن
رئيس
كشف عن قيام تركيا وعندما شدد أردوغان قبضته ،حتى داخل حزب العدالة والتنمية،
وسمعة.
السابقإلطراء
تحريرهاأو تح ّر
عن مصالح
مبحاكمةبحث
لر ّد أو
بتسليح جامعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» يف سوريا وبعد أن أدرك أفراد الحزب أن مستقبلهم يعني إرضاء أردوغان بدالً
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،مدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
كشف أن السكرتري الصحفي ألردوغان قام بشكل غري قانوين من ّخدمة الجمهور ،وتعرثت الخدمات التي كان حزب العدالة
يقدمها .الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
العدو الخفي
لمواجهة هذا
عامة.را ً إلى
ودعت فو
إلى
والتعاونوالسلطة
االتحادأردوغان
وتجاهل
أجمع،أرض
العالم عىل
دول منزله
بتوسيع
والتنمية
تركيا،وهو
ومغاربها،
فريوساألرض
وباءمشارق
تفيش في
قبل الحياة
مقومات
العامة،ويهدد ّ
ايضاألرواح
ويزهق
ايضبال تمييز
يضرب
قوانني آخر،
شعب دون
خطره
ومصادرة األر
بل األر
تقسيم
علىانتهاك
القضائية
كان االقتصاد
كورونا يف
كلوحتى
وحدةألنها
باإلرهاب
صحيفة
اتهموا
ماوبدالً من
املعارضةا ً مثل حزب
الحاجة،فّةسعت أحز
وتكاتفزايد
يعاين .ومع ت
المصيرالرتيك
والوقوفابصفاً واحد
األطراف كا
اإلنساني
«جمهوريات»أساس
مختلف يقوم على
إنساني
ذلكفعل
يستدعي رد
أبناءكهدف
وأظهرته
ووقف كبري
القاتلمسؤول
المرض فيه
هذا يعيش
مخاطرالذي
كشفتمناملكان
اإلنقاذ .وردا ً
القضاء عىل ذلك،
اليساري
الجمهوري
العلامينالتيإىلتضمن
واللقاحات
األدوية
الشعبث ّم إيجاد
الجنس البشري،
تفشيه بين
للح ّد
رئيس
باعتقال
األمن
قوات
قامت
كام
لإلرهابيني.
املنطقة املحلية منعت حكومة أردوغان البلديات التي تسيطر عليها املعارضة
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
عندما قام بتصوير املنزل ،وعندما دافعت عنه رئيسة «حزب مثل إسطنبول وأنقرة من االنخراط يف توزيع األغذية التكميلية
تذرعت المرض
إلى احتواء
الساعية
الصدقاتالدولية
دعم الجهود
واتهمهااإلمارات إلى
سارعت دولة
بنهجها الر
القناعة والتزام
انطالقاً من هذه
اسخلها أيضاً
تحقيقاً
إسطنبول،اً فتح
الجمهوري» يف
الشعب
حكومة أردوغان
ورسمياً،
النقدية.
واألقنعة أو
فتدفقتوالأطنان
جانب الالدول
والتخفيف
وتداعياتهعمل إجر
بامتداح
ميكن السامح
المرض،يف البالد،
انتشارواحدة
عانتحكومة
يوجدالتيسوى
امي.من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى بأنه
أردوغانشرقاً
عاتقهارساح
علىأطلق
اتفقد
الصحافة،
وغرباً،يتخطى
املتزايد
إن
الناحيةفي سبيل
من أمكن
كل ما
لتقديم
جليلة
مهمة عالمية
وأخذت اإلمار
حقد الطبية
المساعدات
الدولالذي تقوم
دعمالوقت
العملية ،يف
ولكن
موازية.
بعمليات
كورونامن سجون
انتشاراملافيا،
والقتلةمنورجال
آالف
العدالة والتنمية ،بإيقاف
عليها حزب
الرشطة،
المجتمعات.
يسيطروص ّحة
لحياةالتيالشعوب
والتخفيف منفيهتهديده
املحتالونللحد
ومنهمبقاع األرض
السجناء،شتى
والشعوب في
كورونا .ومع
االزدحام يف
انكفأ من
للتخفيف
لحزب العدالة
الخريية ألحز
الجمعيات
تسمح ولي
املعارضة،زايدفإنهاآل نهيان
الشيخابمحمد بن
صاحب السمو
الداخلية ،بادر
فريوسبالدهم
مواجهةشؤون
الدول على
قادة وزعماء
تركياوعندما
ذلك ،مل يقترص األمر عىل إبقاء الدبلوماسيني واملوظفني املدنيني والتنمية وحلفائه بالقيام بهذه األنشطة بحرية.
الفاشلةالله،يف إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
االنقالبحفظه
محاولةالمسلحة،
األعلى يفللقوات
القائد
عهد
تطهريهم
نائب تم
أبوظبيالذين
واألكادمييني
ويجب أن تُبنى الدميقراطية عىل أرض متساوية مع املساواة
ليسباقتدار،
وهزيمته
القانون،بكفاءة
لمواجهته
للجميعالوحيد
هو السبيل
الخطر
أمام هذا
السامحالعالم
أن اتحاد
من
علىأيضاً
داخل
االزدحام
بتخفيف
حصيفة بلتقومرفض
رؤيةفحسب،
السجن
وهوتركيا ،حيث
كذلك يف
ولكن األمر
مبوجب
جميعلتؤكّد دولة
«كوفيد ،»19
الذي فرضه
الصعب
وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من
تقدير
حراك
تضمهم.
لقيالتي
السجون
الحيوانات متساوية،
أورويل» ،فإن
«جورج
الواقعمنظور
إنه من
والسعادةمن
يتجاهل العديد
اإلطاحة به؟
للمعارضة
ولكن هل
متساوية أكرث من غريها.
الحيوانات
والحياةولكن
جمعاء.
بعضللبشرية
األفضل
دروب الخير
سيظل ينير
ميكن مشعل
مجددا ً أنها
اإلمارات
العدد7249
والعشرون--العدد
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االفتتاحية
اقتصادية
شؤون
اقتصاد اإلمارات األقوى إقليميًا في مواجهة كورونا
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
أجمعت تقارير دولية حديثة عىل متتع دولة اإلمارات بأفضلية نسبية تضم اإلمارات عددا ً من أضخم منصات التسوق الشبيك يف املنطقة.

وذكرت مجلة «يوروموين» الربيطانية يف تقرير حديث أن ترتيب
مقارنة بباقي دول املنطقة فيام يتعلق بقدرتها عىل اجتياز التداعيات
مفاهيم
صياغة
إعادة
في
فة
ر
مش
أمثلة
وتضرب
اإلنسانية
تاريخ
ناصعة في
جديدة
صفحات
جائحة اإلمارات
لتفيشطّر دولة
يوم تس
كل
األفضلية إىل دولة اإلمارات عىل مؤرش ّ«يوروموين للمخاطر» ال يتجاوز الــ 39
التقارير
وأرجعت
«كوفيد.»19-
االقتصادية
أنهم ماجميعاً
سواسية،
أساس
الناس
 174بين
ضمنالتآخي
في كيفية
البشر ،وتق
والتكافل
التعاون
درجة املخاطر
يعني أن
املؤرش،
علىعىل
در َجة
دولة ُم
للعالم ويف
النموذجتسيريه،
اإلما ّردمايت وطريقة
بيناالقتصاد
تركيب
والتعاضدكامنة يف
خصائص هيكلية
منخفضة وال
كوروناوالصراع،
تداعياتبالنزاع
بسبب تستقيم
الكوكب ال
على هذا
لون ،لتؤكّد
عرق أو
معتقد أو
واألقلدين أو
لغة أو
دونأنهالنظر
من
األكرثإلىتنوعاً
للغاية مقارنة
اقتصادها
الحياةتهدد
املنطقة.أ ّن التي
النفط يف
عائدات
اعتامدا ً عىل
مقدمتها
النفط ،ومتتعها
وجودعىل
تهدداالعتامد
درجة
األزمات عن
املنطقة ،فضالً
واالتحاد الجديد
والوحدة الشكل
بالتكاملتقريرا ً عن
«يورونيوز»
أصدرت شبكة
الجنس
انخفاضالتي
والكوارث
بدولمواجهة
وخصوصاً في
الهيمنة ،وإنما
وأمسونزعات
باألنانية
القتصاد الرشق األوسط بعد انحسار كورونا ،قائلة إن اقتصاد باستقرار حكومي هائل مينحانها قدرة عالية عىل التعامل بثقة مع
املتوقع
البشري كلّه.
الشخصيةوقال موقع
مكونات املمكنة.
من الخسائر
أصيالنبأقل
واجتيازها
تداعيات
وهذابوضع
الرؤيةيتميز
اإلمارات
الجائحةكّونان
وإنما هما م
املنطقةالراهن،
اقتصادات الظرف
بباقياللحظة أو
مقارنةولي َدي
أفضليكونا
النهج لم
دولةهذه
جيالًإنبعددولةجيلاإلمارات من
الربيطاين
ختها الشبيك
إنفستمنت»
بحكم أنه األكرث تنوعاً إىل جانب كونه االقتصاد األكرث تقدماً وحداثة «إنرتناشيونال
وسارت عليها
ورس
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
عىل مستوى املنطقة أيضاً عىل مستوى الرشق األوسط فيام يتعلق أوائل الدول التي رشعت يف إعادة فتح اقتصادها بعد أن أوقفت
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
بالرقمنة والقدرة عىل استغالل منتجات التقنيات الحديثة ،كام أنها العديد من أنشطته بسبب تفيش كورونا ،موضحاً أنها تعتزم التجاوب
االقتصادالتغيير
عىلال تقبل
أساسية
املتغريالله،
حفظه
التجارةآل نهيان
وعائداتبن زايد
الشيخ خليفة
لصاحب
العامليفيبعد الجائحة.
قيمةطرأت
فالتعاونالتي
ات الجديدة
الدولة ،مع
رئيس كام
اإللكرتونية،
السمويف حجم
املنطقة
الرشيدةدول
تتصدر

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.
لـ«أوبك»+
قياسية
تخفيضات
بدء
النفط ينهي األسبوع على ارتفاع مع
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
األخطار دوالرا ً
الجلســة.
سابق من
الصعود إىل 20
القطريتجاوز
العالمي،%5أو يف حني
المستوىاألمرييك
أسعار النفط
جمعاء،
اإلنسانية
وقتار عن
ودفع يفاألضر
برنتمن26يبادربعدلمواجهة
خام أول
فتجدها
ارتفعتعلى
واآلخر ،سواء
وبعد ثالثة أسابيع متتالية من الخسائر ،حقق برنت زيادة 23
دوالرا ً للربميل ،يوم أمس الجمعة ،وسجل كال الخامني القياسيني أول
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
باملئة ،يف حني أضاف غرب تكساس الوسيط
زيادة أسبوعية لهام يف أربعة أسابيع ،إذ
أن
أجل
ومن
جودتها،
وتعزيز
نوعيتها
وتحسين
الحياة
بناء
سبيل
في
حساب
بال
تخفيضاتوتبذل
وحلفاؤهاالمنكوبين
«أوبك»وتواسي
بدأتالجراح
تض ّمد
حوايل  17باملئة .وبدأت منظمة البلدان
قياسية
وروسيادون انتظار
للبرتول ومن
املصدرة للحياة،
تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة
والمستقبل
لإلنتاجأجيال
تحظى
ومنتجون آخرون،
املعروضبمابسبب
الحاضرتخمة
ملواجهة
كورونا.عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
أزمةبحث
لر ّد أو
فيام يُعرف مبجموعة «أوبك ،»+خفض
أياديها يومياً
اإلنتاجهو9.7ديدنها،
لشهرالمستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما
لربنتكورونا
فيروس
في أزمة
البيضاءاعتبارا ً من
مليون برميل
وتفشياآلجلة
ظهورالعقود
وانخفضت
يقتصرمن بيانات
األسعاروالالدعم
أجمع0.2 ،
سنتات ،أو
إلىيوليو
وتلقتبعينها
مايو .دولة
أوليهدد
لتجرياالتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال
باملئة،را ً إلى
ودعت فو
دول 4العالم
الخام زادت
مشارقأظهرت
األمريكية
ويزهق يونيو
أجل عقود
للربميل،
دوندوالر
26.44
علىعند
تسويته
مخزوناتوهو
األرضأنومغاربها،
الطاقةفي
معلوماتالحياة
إلدارة مقومات
كل
األرواحيومويهدد ّ
وانتهىتمييز
يضرب بال
آخر ،بل
شعب
خطره
برميل ما يقل
مليون
527.6
إىل
املايض
األسبوع
يف
برميل
ماليني
9
الوسيط
تكساس
غرب
خام
وأنهى
دوالر.
25.27
عند
املايض
الخميس
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
األمرييك الجلسة مرتفعاً  94سنتاً ،أو  ،%5إىل  19.78دوالر للربميل عن توقعات محللني لزيادة قدرها  10.6مليون برميل.
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.
باألسهم
الجمركية
الرسوم
تهديد
تجدد
والتزاماً
األمريكيةاحتواء المرض
الدولية الساعية إلى
يهوي الجهود
ات إلى دعم
سارعت دولة اإلمار
بنهجها الراسخ
انطالقاً من هذه القناعة
إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
والوقوف
الصحية
والتخفيف من
وتداعياته
الجمعة،
واالقتصادية،أمـس
بيـع حادة ،يـوم
آثارهموجـة
األمريكيـة
شـهدت البورصـة
الطبية شرقاً
الرسـوم
علىشـبح
بسـبباتعودة
عىلً،املخاطرة
إقبـال
إذ تراجـع
مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
عاتقها
وأخذت اإلمار
املسـتثمرينوغربا
المساعدات
دونالـد ترامب
األمرييك
هـدد بها
الصين ،و
الجمركيـة
والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
كورونا
الرئيـسانتشار
للحد من
بقاعالتياألرض
ضـد شتى
والشعوب في
بالدهمالعامليـة يف
لالقتصـادات
كوفيـد19-
وعندماً على
مجـددا ً ،ردا
الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
وتسـببتشؤون
الدول على
جائحـةوزعماء
انكفأ قادة
الصناعـي
األعلىجونـز
املـؤرش داو
مبـا إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
نقطـة،الله،
617.09حفظه
المسلحة،
للقوات
وهبـطالقائد
شـديد.نائب
توقـفأبوظبي
عهد
يعـادل  2.53باملئـة ،إىل  23728.63نقطـة ،وأغلـق املـؤرش سـتاندرد آنـد
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
بـورز  500على انخفـاض  81.13نقطـة ،أو  2.79باملئـة ،إىل 2831.3
الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
رأوا أوفيه3.2دليل
الذين
املجمـعالعالم
ناسـداكزعماء
املـؤرشوتجاوب
ونـزلتقدير
نقطـة،لقي
حراك
باملئة ،إىل
نقطـة،
284.60
نقطـة.ا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
 8604.95مجدد
اإلمارات
العدد7249
والعشرون--العدد
السادسة والعشـرون
السنة السادسة
7262
--2020السنة
إبريل2020
 16مايو
الخميس02
السبت
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االفتتاحية
إصدارات المركز
من
معتدل
دينيفيلغرس
تعليم
فكر كورونا
مواجهة
العالم
توحد
اإلمارات
منهج ّ
تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
ناصعة في
جديدة
التطـاإلمار
ـاجدولة
تسـطّر
العنــف
ـي إىل
صفحات -املفـ
ـرفاتالدينــي
يومـد ع
ملكلي ُعـ
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
واإلرهـــاب ،بزيـــادة «الجرعـــة الدينيـــة» الوســـطية
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
أو املعتدلـــة يف مضمـــون تعليمنـــا ومناهجـــه -هـــو
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
الســـحري كـــا يطرحـــه بعـــض و ّعـــاظ الديـــن
الحـــل
البشري كلّه.
اللحظةـه أوبالدرج ـ
نحت َدـيـاج إلي ـ
ـل لمإن م ــا
وهذاـه ،ب ـ
وخطبائ ـ
ودعات ـ
الظرفـةالراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
يكونا ولي
النهج
هذهـهالرؤية
المبادئت الَعنرــي
ـة» الت ــي
«زي ــادة
السياسيةـية ه ــو
األساس ـ
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
العلمي ـومن
الجرع ــةالمعطاء،
لهذه الدولة
واالجتماعية
اسخة التي قامت عليها ّ
المؤسسالتفكـــر
القائد نـــر
جوهرهـــا
يف
عـــى سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
وترســـيخهزايد بن
العلمـــي الله ،الشيخ
المغفور له ،بإذن
منذ عهد
ّنهـــم
نهيانميك
الشـــباب،آل مبـــا
الشيخبـــن
والســـيام
الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
رئيس
خليفة بن زايد
واســـع،السمو
نطـــاق لصاحب
الرشيدة
والســـؤالوبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
وحب العطاء
النظـــر النخوة
عـــىفطر على
اتي الذي
اإلنسان اإلمار
بعمـــق،
القـــدرة
شخصيةحيـــازة
مـــن
مصلحتهم.
الناسـنويحقق
ـمعونهلمأويعرف
عرف ومن
وحول ــه،
ينفعالدي ـ
فيماـه يف
يقرؤون ـ
التعاونكلمعم ــامنيس ـ
ع ــن
اإلنسانيـه.أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
اإلماـرـهاتأو يكتب ـ
دولةـق ب
نهجينط ـ
أيــاًوماكانيم ّي َمزــن
بـــأنيبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
يؤمنـــونأول من
القطري فتجدها
المستوى العالمي
سواء على
واآلخر،
أولئـــك أوالذيـــن
هـــذا ،فـــإن
ومـــع
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
التط ــرف قائ ــم باألس ــاس ع ــى تعلي ــم دين ــي مغل ــوط،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
وم ــن ث ــم يتطل ــب األم ــر تصحي ــح ه ــذا الن ــوع م ــن
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
وسمعة.ـة نظره ــم تل ــك،
ـرح ِوجه ـ
ـنر ط ـ
التعلي ــم ،ل ــن يك ّف ــوا ع ـ
إلطراء
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّ
وتفشي قبـــو
ظهور تلقـــى
التـــي الأزمةتـــزال
اجتامعيـــةالعالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
دوائـــر التي تجتاح
لـــدىالمستجد
فيروسالً كورونا
في
والتعاونمصالـــح
االتحادترتجـــم
عـــنإلىأنهـــا
أجمع ،فضـــ
واســـعة،
ودعتاً فورا ً
عليوال يقتصر
بعينها
الدكتوردولة
الذي ال يهدد
لمواجهة هذا العدو الخفي
وفكريـــةالعالم
إلى دول
حسن
عمار
تأليف:
التعليـــم
عـــى
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
الدينـــي،ويهدد ّ
ويزهق األرواح
بال تمييز
تقـــوميضرب
ومؤسســـاتآخر ،بل
أفـــرادعلى شعب دون
خطره
سنة النشر2019 :
املكانـــة
الـــرزق،علىونيـــل
تحصيـــل
يستدعي ردبـــه
ماوتتوســـل
المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
أساس وحدة
مختلف يقوم
فعليفإنساني
الرتبـــوي يف
البحـــث
فنشـــأ
الدارســـن؛
القضاء
التي تضمن
واللقاحات
بعـــضاألدوية
جزئيـــثا ً ّم إيجاد
الجنس البشري،
ووقف تفشيه بين
وتحقيـــق القاتل
مخاطر هذا المرض
للح ّد من
الشـــخيصأبناءلـــدى
الطمـــوح
االجتامعيـــة،
وقت .املســـاجد العل ــوم الرشعي ــة ،ومن ــا الح ــرص ع ــى إنج ــاز مس ــاقات
ظهوره في أي
إلقـــاءمخاطر
اإلنسان من
عليه
الدينيـــة يف
الـــدروس
ووقايةعـــى
القامئـــن
القناعة والتزاماً
انطالقاً
المرض
التدريـــسإلى احتواء
الدولية الساعية
دعم يفالجهود
األهليـــة.سارعت دولة اإلمارات إلى
بنهجها الراسخ
واملـــدارسمن هذه
وأســـاليبهام
والتقويـــم
طـــرق
ومناهـــج
الجمعيـــات
وبعـــض
فتدفقت أطنان
المرض،
عانت انتشار
لـــداريس التي
إلى جانب الدول
بـــدآثارهأنالصحية
والتخفيفال من
وتداعياته
عالقـــة النـــص
وفحـــص
الدينيـــة،
العلـــوم
والوقوف يف
واالقتصادية،االتجـــاه
يؤخـــذ هـــذا
مـــن هنـــا،
ـردعم
سبيل
ديني ـفي
معرف ـماـةأمكن
لتقديم كل
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية
الدولومحاول ــة
نضجــاً،
ـة أك ـ
جليلةلبن ــاء
بالتاري ــخ
الحســـبان ،ونحـــن نبحـــث عـــن توظيـــف التعليـــم يف
المجتمعات.
ة
ح
وص
الشعوب
لحياة
تهديده
من
والتخفيف
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا
ّ
والســـيام أنـــه فهـــم أســـباب تـــردي هـــذا الصنـــف مـــن التعليـــم
محاربـــة التطـــرف العنيـــف واإلرهـــاب،
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
ال يتناق ــض بال ــرورة م ــع العم ــل الخ ــاق واملس ــتمر الت ــي ال ميك ــن فصله ــا ع ــن التخل ــف امل ــادي والتقن ــي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
املجتمـــع ،والـــردي األخالقـــي.
العلمـــي يف
التفكـــر
رؤيةنـــر
عـــى
هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
ربـــوعهذا الخطر
العالم أمام
على أن اتحاد
حصيفة تقوم
من
دولةالتصـــور
االســـتنادّد إىل
رضورة
إىل
هنـــا
ونشـــر
الدين ــي
التعلي ـ
إص ــاح
زعماءـب
وتجاوب مطل ـ
تقديرعرفن ــا أن
لقي إ ْن
وخاص ــة
الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤك
فيهـمدليل
الذين رأوا
العالم
حراك
جمعاء .أثنـــاء عمليـــة وضـــع مســـاق
ومنهجـــه
اإلســـامي
اس ــتجاب ل
ينيرـن ،وق
العرشي ـ
ـع الق ـ
اإلمارـوداتإىل
يع ـ
مجددا ً
للبشرية
والسعادةــهوالحياة األفضل
دروبــدالخير
ـرنسيظل
مشعل
مطل ـأنها
العدد7249
والعشرون--العدد
السادسة والعشـرون
السنة السادسة
7262
--2020السنة
إبريل2020
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االفتتاحية
هـــذا الصـــدد مـــن الحديـــث عـــن
لنـــا يف
ينعكـــسفي وال بـــد
تعليمـــي دينـــي وتأليفـــه
كورونا
مواجهة
وتدبـــره؛دإذالعالم
توح
اإلمارات ّ
هـــذا التصـــور عـــى القضايـــا واملشـــكالت كافـــة عي ــوب الخط ــاب الس ــائد يف مضم ــون التعلي ــم الدين ــي
إعادة صياغة
يشـــكل ّرفة في
وتضربإذ أمثلة مش
تاريخ اإلنسانية
ناصعة في
يعالجهـــادولة اإلمار
التـــي يوم تسطّر
كل
مفاهيممضمونـــه
الدينـــي يف
التعليـــم
وأســـلوبه؛
عقليـــة
جديدة بنـــاء
صفحاتعمليـــة
اإلســـام،اتومنهـــا
أساس أنهم
الناسً ،على
التآخي بين
ـن كيفية
الذي ـفي
ـدىللعالم
النموذج
التعاونـيةوالتعاضد
سواسية،املبالغـــة
جميعاًمثـــل:
عيـــوب
تعرتيـــه
خطابـــا
وشـــكله
البشر،ـة،وتق ّسد ـمـواء ل ـ
والتكافلــةبينمعتدل ـ
وذائق ــة ديني
ونفس ـ
اع ،وال
والتلفيـــقبالنزاع والصر
والتقليـــد ال تستقيم
والصخـــبهذا الكوكب
الذيكـّدـنأ ّن الحياة على
لون ،لتؤ
عرق أو
دينـأو
إلىً لغة
ـونالنظر
يتلق ـدون
من
لـــذا ال بـــد
واإلقصـــاء؛
أولئ ــك
معتقدل ـأوـدى
ـمياً ،أو
دينيــأواً رس
تعليــا
شـــاملةوجود الجنس
إصالحيـــةالتي تهدد
األزمات والكوارث
مـــنمواجهة
وخصوصاً في
واالتحاد
املعـــارفوالوحدة
وإنما بالتكامل
عـــنالهيمنة،
ونزعات
باألنانية
وعميقـــة.
مبـــادرات
بوصفهـــا
الدينيـــة
تحصيـــل
يبحثـــون
البشري كلّه.
وميك ــن يف ه ــذا الش ــأن أن يأخ ــذ إص ــاح التعلي ــم
«ف ــرض ع ــن» ع ــى كل مس ــلم ،حس ــبام يؤم ــن كث ــر
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
بعدــرجيلبال ــرورة،
جيالًتتناف
ـارات ،ال
عليهاـمي ثالث ــة مس ـ
قامتالرس ـ
الدين ــي
مـــن املســـلمني ،مســـتندين يف هـــذا إىل آراء الفقهـــاء
ورسختها وسارت عليها
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي
ّ
لتصبـــح أكـــر
تتالقـــى أو
بوســـعها
واملعارصيـــن.
الســـابقني
تتكامـــل ،القيادة
لتستمر في ظل
طيبأنالله ثراه،
إمنـــاآل نهيان
المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان
القائد المؤسس
منذ عهد
حفظهـة،الله،وه ــي:
الدولة،نجاع ـ
يفك ــر
خليفةــهبن زالايدميك ـآلـن مل َـ
تأكي ــد أن
لصاحبــد م ـ
وهن ــا ،ال ب
فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
نهيانـنرئيس
السموـنالشيخ
الرشيدة
والرغبةأيفيأن تقـــوم
والبعيدأعـــى؛
للقريب مـــن
املؤسســـات
إصـــاح
وحبــاً بحت
كان ديني
فطرــى ل
الذي حت
تعليم ــي،
اإلنسانــج
شخصيةــع منه
يف وض
المساعدة
أوالً،وتقديم
العطاءــا ً،وبذل الخير
علىــوالنخوة
اإلماراتي
ينفع ملالناس ِ
الس ــلطة السياس ــية يف أي بل ــد في ــه مؤسس ــات للتعلي ــم
بذكـــر
يـــأت
الكريـــم
فالقـــرآن
أن
مصلحتهم.
ويحقق
يعرف فيما
العقـــل؛ومن لم
يهمـــلمن عرف
التعاون مع
وترشيعـــات بين الحين
تبتلى بها البشرية
بوضـــع التي
الدينـــي والشدائد
وجـــوبأوقات المحن
إىلأكثر في
يتجلّى
اإلنساني أنه
مقـــاماإلمارات
نهج دولة
وما
وخطـــط إلصـــاح
قوانـــن
والتنبيـــه
التعظيـــم
للعقـــليم ّيزإال يف
ودفع األضرار
املناهـــج،األخطار
منـميبادر لمواجهة
فتجدها أول
العالمي أو
سواءـهعلى
جمعاء،العمليـــة
اإلنسانيةعـــى
كفـــاءةعنالقامئـــن
وتحســـن
الكري ـ
القطريالق ــرآن
ويجع ــل
المستوى إلي ــه،
والرج ــوع
واآلخر،ـل ب ـ
العم ـ
ودائماً
تكون في مق ّد
المكروب،
ـن من
وأول
يوجدونــمفيجي ــدا ً
والكوارث،املختل ــف
النوازلاملضم ــون
ساحاتع ــى
التعليميمةــة،منوتدريبه
ـولماالل ــه
ـث يق ـ
وإغاثةـان ،حي ـ
المنكوباً لإلمي ـ
لنجدةـاً واس ــع
يهب طريق
العق ــل
مـ
ومن أجل
وتعزيز جودتها،
نوعيتها
الـــذيوتحسين
للـــهبناء الحياة
تقومـــواسبيل
حساب في
كـــم وتبذل بال
المنكوبين
وتواسي
تعـــاىل:الجراح
تض ّمد
إمنـــا ِ
ثانيـــاً،أناإلصـــاح
بتدريســـه.
القيـــام
عليهـــم
بواحـــدة أن
أعظ
﴿قـــل
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
إىل أن ي ــأيت
مثن ــى وف ــرادى ث ــم تتفك ــروا﴾ [س ــبأ ،]46 :ث ــم يجع ــل ال ــذايت؛ وه ــو خي ــار أفض ــل ،لكن ــه يحت ــاج
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تحر إلطراء وسمعة.
من ــه واس ــطة للترشي ــعّ .وحت ــى م ــا رتّب ــه الفقه ــاء م ــن عـــى رأس املؤسســـات التعليميـــة الدينيـــة ،أو تلـــك
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
يقتصر بأهميـــة
الـــذيواليؤمـــن
وســـائل للتفقـــه -مثـــل االجتهـــاد والقيـــاس واإلجـــاع التـــي تنتـــج الخطـــاب الدينـــي
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها
وهواملتنامي ــة
ومغاربها،ـدرة
األرضــة والق ـ
مشارقالدامئ
الرغب ــة
مقوماتوميتل ـ
كلــاح،
اإلص
تتطلـــب
وغريهـــا-
واالستحســـان
ـك في
الحياة
األرواح يفويهدد ّ
ويزهق
املرســـلةبال تمييز
واملصالـــحبل يضرب
شعب دون آخر،
خطره على
واحدـا ًـة؛ وه ــي
الخارجي
ـاعدة
ـ
املس
ً،
ا
ـ
ـ
ثالث
ـه.
ـ
ب
ـوض
ـ
النه
ـى
ـ
ع
عـــى
قدرتـــه
واســـتنهاض
الذهـــن،
إعـــال
جوهرهـــا
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً
القضاءمؤسســـات
خـــارج
إيجادإميـــان
تقـــوم ث ّمعـــى
والتفكـــر
واإلدراك
مـــنتضمن
اآلخريـــن-التي
األدوية واللقاحات
والتدبـــر.أبناء الجنس البشري،
والتذكـــرتفشيه بين
القاتل ووقف
هذا المرض
الوعـــي مخاطر
للح ّد من
وقت.إىل املعرفــة التعلي ــم الدين ــي -ب ــأن إص ــاح التعلي ــم الدين ــي رضورة
الكريــم
ظهورهـرآن
مخاطرـر القـ
منــه ،نظـ
اإلنساننفس
الســياق
عليهويف
في أي
ووقاية
انطالقاً
الساعية إلى
الجهود الدولية
اإلنســـاناإلمارات إلى دعم
سارعت دولة
أودعهـــاالراسخ
فطريـــةاماً بنهجها
القناعة والتز
من هذه
المرضخريجـــي
احتواءيـــر
ذلـــك ال
التأخـــر يف
اجتامعيـــة ،وأن
اللـــه يف
رغبـــة
أنهـــا
عـــى
فتدفقت
انتشارــمالمرض،
واالقتصادية،
أطنان ــد رضره
إمن ــا ميت
فحس ــب،
عانتالتعلي
التيم ــن
الدولــوع
جانبـذا الن
إلى ه ـ
والوقوفع ــل
الصحيةبع ــارة
منــهآثارهللقي ــام
والتخفيفأدوات
وتداعياته إح ــدى
لتك ــون
األرض ،وج َ
دعم الدول
في سبيل
ظـــلما أمكن
لتقديم كل
عالمية جليلة
ـاس اإلما ّر
وأخذت
وغربا
المساعدات
الدينـــي مـــع
التصـــور
تداخـــل
الجميـــع ،يف
مهمة إىل
عاتقهاكث ــر
اتــمعلىع ــى
وفضله
ـنً ،الن ـ
شرقاًـة ب ـ
الطبيةمكان ـ
العل ــم
أله ــل
وص ّحة
تهديده
المجتمعات .والس ــيام أن م ــن
ـاالت الحي ــاة،
الشعوبومج ـ
لحياةــارات
ـف مس
والتخفيف منمختل ـ
كورونا البين ــات
انتشارالق ــرآن
للحد آيمنــات
األرضتب ّين ــه
بقاع م ــا
والشعوبخل ـفيـق،شتىوه ــو
م ّم ــن
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
االختصـــاصولييف الديـــن
يف س ــور ع ــدة .وطري ــق العل ــم يف اإلس ــام مس ــتمر ال يطلقـــون عـــى أنفســـهم أهـــل
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
ينته ــي؛ فه ــو منه ــاج قب ــل أن يك ــون نتيج ــة مقطوعــاً ومســـائله يتحدثـــون يف كل يشء تقريبـــاً ،يف السياســـة
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
دولةإىل عل ــوم
وص ــوالً
الذيالنف ـ
الصعبــب
الواقعـاد والط
واالقتص ـ
فيهــهدليلتتبعه ــا
ـة في
زعماء ــق
وتجاوب متدف
تقديرــو تي ــار
لقيـا ،وه
بصوابه ـ
ـوي،لتؤكّد
والعض ـ،»19
ـي«كوفيد
فرضه
الخروج من
موج ـرأوا
العالمكلالذين
حراك
جمعاء.الدي ــن ل ــه عالق ــة ب ــكل ه ــذا.
ـرون أن
ـ
ويعت
ـك،
ـ
الفل
ـاطه.
ـ
نش
ـل
ـ
للعق
دام
ـا
ـ
م
ـدوم
ـ
ت
ـة
ـ
حرك
يف
ـة
ـ
موجرات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية
اإلما
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االفتتاحية
إنفوغراف
توحد العالم في مواجهة كورونا
اإلمارات ّ
كل يوم تسطّر دولة اإلمارات صفحات جديدة ناصعة في تاريخ اإلنسانية وتضرب أمثلة مش ّرفة في إعادة صياغة مفاهيم
التعاون والتعاضد والتكافل بين البشر ،وتق ّدم النموذج للعالم في كيفية التآخي بين الناس على أساس أنهم جميعاً سواسية،
من دون النظر إلى لغة أو دين أو معتقد أو عرق أو لون ،لتؤكّد أ ّن الحياة على هذا الكوكب ال تستقيم بالنزاع والصراع ،وال
باألنانية ونزعات الهيمنة ،وإنما بالتكامل والوحدة واالتحاد وخصوصاً في مواجهة األزمات والكوارث التي تهدد وجود الجنس
البشري كلّه.
هذه الرؤية وهذا النهج لم يكونا ولي َدي اللحظة أو الظرف الراهن ،وإنما هما مكّونان أصيالن من مكونات الشخصية
ورسختها وسارت عليها جيالً بعد جيل
السياسية واالجتماعية لهذه الدولة المعطاء ،ومن المبادئ الراسخة التي قامت عليها ّ
منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،لتستمر في ظل القيادة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،فالتعاون قيمة أساسية ال تقبل التغيير في
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي فطر على النخوة وحب العطاء وبذل الخير وتقديم المساعدة للقريب والبعيد والرغبة في
التعاون مع من عرف ومن لم يعرف فيما ينفع الناس ويحقق مصلحتهم.
وما يم ّيز نهج دولة اإلمارات اإلنساني أنه يتجلّى أكثر في أوقات المحن والشدائد التي تبتلى بها البشرية بين الحين
واآلخر ،سواء على المستوى العالمي أو القطري فتجدها أول من يبادر لمواجهة األخطار ودفع األضرار عن اإلنسانية جمعاء،
وأول من يهب لنجدة المنكوب وإغاثة المكروب ،ودائماً ما تكون في مق ّدمة من يوجدون في ساحات النوازل والكوارث،
تض ّمد الجراح وتواسي المنكوبين وتبذل بال حساب في سبيل بناء الحياة وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها ،ومن أجل أن
تحظى أجيال الحاضر والمستقبل بما تستحقه إنسانيتها من مقومات العيش الكريم والبيئة الصالحة للحياة ،ومن دون انتظار
لر ّد أو بحث عن مصالح أو تح ّر إلطراء وسمعة.
في أزمة ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد التي تجتاح العالم ،م ّدت دولة اإلمارات وكما هو ديدنها ،أياديها البيضاء
إلى دول العالم أجمع ،ودعت فورا ً إلى االتحاد والتعاون لمواجهة هذا العدو الخفي الذي ال يهدد دولة بعينها وال يقتصر
كل مقومات الحياة في مشارق األرض ومغاربها ،وهو
خطره على شعب دون آخر ،بل يضرب بال تمييز ويزهق األرواح ويهدد ّ
ما يستدعي رد فعل إنساني مختلف يقوم على أساس وحدة المصير اإلنساني وتكاتف األطراف كافّة والوقوف صفاً واحدا ً
للح ّد من مخاطر هذا المرض القاتل ووقف تفشيه بين أبناء الجنس البشري ،ث ّم إيجاد األدوية واللقاحات التي تضمن القضاء
عليه ووقاية اإلنسان من مخاطر ظهوره في أي وقت.
انطالقاً من هذه القناعة والتزاماً بنهجها الراسخ سارعت دولة اإلمارات إلى دعم الجهود الدولية الساعية إلى احتواء المرض
وتداعياته والتخفيف من آثاره الصحية واالقتصادية ،والوقوف إلى جانب الدول التي عانت انتشار المرض ،فتدفقت أطنان
المساعدات الطبية شرقاً وغرباً ،وأخذت اإلمارات على عاتقها مهمة عالمية جليلة لتقديم كل ما أمكن في سبيل دعم الدول
والشعوب في شتى بقاع األرض للحد من انتشار كورونا والتخفيف من تهديده لحياة الشعوب وص ّحة المجتمعات.
وعندما انكفأ قادة وزعماء الدول على شؤون بالدهم الداخلية ،بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،إلى إطالق حراك دولي إنساني للتصدي للفيروس انطالقاً
من رؤية حصيفة تقوم على أن اتحاد العالم أمام هذا الخطر هو السبيل الوحيد لمواجهته بكفاءة وهزيمته باقتدار ،وهو
حراك لقي تقدير وتجاوب زعماء العالم الذين رأوا فيه دليل الخروج من الواقع الصعب الذي فرضه «كوفيد  ،»19لتؤكّد دولة
اإلمارات مجددا ً أنها مشعل سيظل ينير دروب الخير والسعادة والحياة األفضل للبشرية جمعاء.
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