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االفتتاحية
الكراهية ال «كورونا» هي الوباء الحقيقي
في الوقت الذي تمثل فيه قيم التسامح والتعايش واالنفتاح على الثقافات األخرى وقبول اآلخر األساس المتين لبناء
مجتمعات قوية ،فإن الكراهية هي العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى هدم المجتمعات وتخريبها ،ويبدو العالم في اللحظة
أمس الحاجة إلى التعاضد والتضامن في مواجهة خطر طارئ نشر الرعب والفزع في قلوب الجميع ،يتمثل في
الراهنة في ّ
أزمة فيروس كورونا الجديد «كوفيد  ،»19التي تتصدى لها الهيئات الصحية الدولية والمحلية ،وتمتد آثارها لتطال االقتصادات
حول العالم ،لكن ضريبتها على المجتمعات واإلنسان أكثر وطأة؛ ذلك أن الثروة البشرية التي تمتلكها المجتمعات المختلفة
هي الثروة األثمن واألكثر أهمية بشكل ال يقا َرن مع أي ثروات أخرى.
وقد أكدت اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية ،في بيان لها ،أنه في الوقت الذي يقول فيه العلماء إن فيروس كورونا الجديد
يصيب الجهاز التنفسي لإلنسان ،إال أن اإلصابة الحقيقية التي نخشاها جميعاً هي تلك العدوى التي تصيب إنسانيتنا في
صميمها عندما نغمض أعيننا عن معاناة إخوتنا ،وننطلق في حملة التنميط العنصري التي لن تنقذ أحدا ً من العدوى ،بل على
العكس تماماً ،ستؤدي إلى شلل ال ينفع معه بعدها دواء .وقالت اللجنة إن االختبار الحقيقي الذي يقف أمامه العالم اليوم
ليس مدى جاهزية األنظمة الصحية أو البنى التحتية ،بقدر ما هو اختبار إلنسانيتنا ومنظومة األخالق التي تحكمنا ،مضيفة
أن الذعر من كورونا الجديد امتد ليصبح أخالقياً وقيمياً ،نحتاج جميعاً إلى أن نتوقف عنده ،ونمنع انتشاره ،ونصححه بقوة؛
أكثر ربما من قوتنا في محاربة الفيروس.
ولقد تنبهت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى األهمية الحاسمة لنشر قيم التسامح والتعايش ،وتعزيز قيم االنفتاح
وقبول اآلخر ومحاربة قيم الكراهية والتعصب ،فأصدرت العديد من القوانين لتحقيق هذه األهداف ،ونشير في هذا السياق،
على سبيل المثال ال الحصر ،إلى أنه وفي يوليو  2015أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله ،مرسوماً بقانون رقم  2لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية .ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح
العالمي ،ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية ،أياً كانت طبيعتها؛ عرقية ،أو دينية ،أو ثقافية .ويقضي القانون بتجريم األفعال
المرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها ،ومكافحة أشكال التمييز كافة ،ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
ويحظر القانون التمييز بين األفراد أو الجماعات على أساس الدين ،أو العقيدة ،أو المذهب ،أو الملة ،أو الطائفة ،أو العرق،
أو اللون ،أو األصل .كما يجرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات ،أو التمييز بين األفراد أو الجماعات
من خالل نشره على شبكة المعلومات ،أو شبكات التواصل ،أو المواقع اإللكترونية ،أو المواد الصناعية ،أو وسائل تقنية
المعلومات ،أو أي وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية ،وذلك بمختلف طرق التعبير؛ كالقول ،أو الكتابة ،أو
الرسم .وفي ظل هذه الجهود الدؤوبة التي بذلتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا السياق ،أصبحت الدولة نموذجاً
يحتذى به بصفتها مجتمعاً متسامحاً استطاع أن يحتضن أبناء أكثر من  200جنسية يعيشون في وئام وسالم.
والحاصل أن فيروس كورونا الجديد ،كغيره من األزمات الصحية التي شهدها العالم ،سينحسر في النهاية ،كما تقول اللجنة
العليا لألخوة اإلنسانية ،ولكن علينا أن نتأكد من أن آثاره على اإلنسانية تتم معالجتها والوقاية منها في المرات المقبلة .فال
يمكن أن نقبل مثالً بالعنصرية وكره األجانب ،وتوظيف المرض في إنتاج أفكار أكثر مرضاً ،ولغة كريهة في سياق تبرير غضبنا
وخوفنا من اآلخر ،كما تؤكد اللجنة التي تقول إن الوباء الحقيقي هو الكراهية ،وينبغي علينا أن نقلق على صحة أبنائنا من
األفكار الملوثة ،واإلصابات الخطيرة للقيم والمجتمعات ،تلك التي تستعصي على المضادات واللقاحات ،وهي أشد فتكاً من
الجراثيم والفيروسات ،وهذا قول بالغ الدقة والعمق في آن واحد.
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اإلمارات اليوم
مبادرات لحماية النمو وتعزيز التنافسية
تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة استحداث وتطوير محفزاتها االقتصادية ،ألثرها اإليجابي في تعزيز القطاعات
الحيوية وزيادة إسهامها في الناتج المحلي اإلجمالي ،وخاصة القطاعات غير النفطية كالسياحة والنقل والبنى التحتية
والصناعة والتكنولوجيا ،وتحفيز األعمال وجذب المزيد من االستثمارات إليها .وجاء اجتماع المجلس الوزاري للتنمية ،أول من
أمس االثنين ،برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،لبحث مقترح
لدعم قطاعي االستثمار والسياحة ،اللذين يقعان ضمن إطار ُحزم المحفزات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية االقتصاد
الوطني على خارطة االستثمار العالمي ،من خالل تخفيض األعباء المالية على المستثمرين في قطاع الصناعة ،ودعم عدد من
القطاعات الحيوية؛ التي تشمل قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز التسوق والمجمعات السكنية.
االجتماع الذي استعرض مجموعة قرارات ومبادرات حكومية تعنى بتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في
الحكومة االتحادية ،كمستجدات السياسات الضريبية على الساحة الدولية قيد المناقشة في منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،وتقرير بشأن اإلنفاق على استضافة المؤتمرات في الدولة ،وتقرير حول فوز دولة اإلمارات بمقعد في المجلس
التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» ،وموضوعات أخرى ،يتفق والسياق الذي تسير فيه
الدولة على خطى التقدم والنمو؛ حيث حافظت دولة اإلمارات ،وبحسب تقرير صدر حديثاً عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز»
البريطانية العالمية للدراسات االقتصادية ،في المؤشر اإلقليمي لمحفزات االقتصاد ،على صدارتها لدول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا في محفزات االقتصاد العام الماضي ،حيث يشير التقرير إلى أنها كانت أفضل دول المنطقة في تحفيز اقتصادها على
مدار عام  ،2019الذي شهد تطبيق حزمة من المحفزات االقتصادية النوعية الجريئة؛ كالقانون الخاص بحاالت اإلعسار وخفض
رسوم السداد المبكر للرهون العقارية وغيرها.
وألن دولة اإلمارات دائماً ما تتنبه إلى ضرورة مواكبة التغيرات والتحديات الجارية على الساحتين اإلقليمية والدولية،
وذلك للحفاظ على مكانتها االقتصادية المرموقة؛ بحثت هيئة األوراق المالية والسلع مؤخرا ً ،خالل اجتماع لها مع سوق
أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي أوضاع السوق المالي في الدولة ،مؤكدة متانة أسس اقتصاد دولة اإلمارات وصالبته
ومناعته ،عبر النظر إلى واقع مؤشرات االقتصاد الكلي اإليجابية ،ومستعرضة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى استقرار
السوق المالي في الدولة ،مثل :تفعيل صالحيات «الهيئة» لتسهيل إعادة شراء الشركات ألسهمها ،واتخاذ إجراءات تسهم في
دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء ،وتخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش ،والنظر في آليات تسييل البنوك لألسهم
المستخدمة كضمانات ،وإجراءات لضمان انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.
ولطالما أكدت التقارير الدولية قدرة دولة اإلمارات على مواصلة النمو ،وتحديدا ً في القطاعات غير النفطية ،بدعم
المحفزات االقتصادية والمالية ،التي آتت أُكلها على نحو تدريجي ،وبدأت آثارها اإليجابية تترسخ في اقتصاد الدولة بصورة
ملموسة ،من خالل التركيز على تنشيط السوق والحفاظ على تنافسية االقتصاد والنمو المستدام ،وتحفيز الشركات وأصحاب
األعمال وإعادة الزخم لحركة التجارة ،وخفض الرسوم وتقديم تمويالت ميسرة لقطاع األعمال وإصدار رخص تجارية جديدة
لألنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وفتح السوق اإلماراتية وجعلها مسهماً بارزا ً في منح االقتصاد مزيدا ً من الزخم
وتحفيز النشاط التجاري والصناعي.
لقد حافظت دولة اإلمارات ،في الظروف كافة ،وحتى خالل سنوات األزمة المالية العالمية على سبيل المثال ،على
تنافسيتها وتصدرها لكثير من المؤشرات العالمية ،وذلك بفضل المنسوب الذي امتلكته من ثقة رجال األعمال والمستثمرين
بها ،وقوة ومتانة مالءتها المالية وقدرة صناديقها السيادية على دعم االقتصاد الوطني ،وانفتاحها المستمر على مراجعة
ظروف السوق وتحسين آليات عملها ،وحرصها على تخفيف النفقات عن القطاع الخاص من رسوم أو ضرائب ،وتقليل الكلفة
التشغيلية على الشركات ،يدعم كل ذلك مناخ ملهم من االستقرار واألمن ،وتطور الفت للنظر في بنيتها التحتية وبيئتها
االستثمارية والتشريعية والمؤسسية.
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تقارير وتحليالت
محاولة اغتيال حمدوك ..قراءة تحليلية
ال شك في أن الجهة التي تقف وراء محاولة االغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ،إنما
سعت من وراء هذه المحاولة إلى تقويض المرحلة االنتقالية التي يعيشها السودان حالياً ،وإعادة البالد إلى الوراء،
وتفرض هذه المحاولة اإلجرامية إعادة النظر في اإلجراءات األمنية المتبعة لحماية أفراد النخبة الحاكمة.
تعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمحاولة
اغتيال يوم االثنين الماضي؛ إثر تفجير استهدف موكبه في
يصب
العاصمة الخرطوم ،وإطالق رصاص عليه ،ولكن لم َ
حمدوك بأي أذى ،وكذلك المجموعة المرافقة له ،ما عدا
أحد أفراد الفرقة التشريفية الذي أصيب بشكل طفيف في
كتفه.
وقد أصدر مجلس الوزراء السوداني بياناً أكد فيه أن
حمدوك يمارس مهامه في مكتبه .وأشار البيان ،إلى أنه
سيتم التعامل بحسم مع المحاوالت اإلرهابية ،مضيفاً:
«نحن نعلم أن هناك من يستهدف ثورة الشعب السوداني
والمكاسب التي حققتها ،لكن مسيرتها مستمرة ،ولن
تفقد بوصلتها» .وكتب حمدوك ،على حسابه على موقع
«فيسبوك»« :أُطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة
تامة ..ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ،ولن يكون إال
دفقة إضافية في موج الثورة العاتي».
ال شك في أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
عبدالله حمدوك قد هدفت إلى تقويض المرحلة االنتقالية
التي يعيشها السودان بكل ما تحمله من آمال وتطلعات
للمواطن السوداني ،وإعادة البالد إلى الوراء .وفي الوقت
الذي لم توجه فيه أصابع االتهام بع ُد إلى جهة محددة،
فإنه من المؤكد أن قوى الثورة المضادة هي الجهة الوحيدة
المستفيدة من ذلك ،والسيما في ظل المؤشرات اإليجابية
الخاصة بأداء الحكومة االنتقالية التي بدأت جهودها الخاصة
بفك العزلة الخارجية التي بدأت تؤتي ثمارها؛ إثر لقاء وفد
من وزارة الخزانة األمريكية ،وقرب رفع اسم السودان من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب ،فضالً عن التحسن النسبي
في مؤشرات االقتصاد برغم األزمة ،والتعاون مع المحكمة
الجنائية الدولية .وفي هذا الصدد ،قالت قوى الحرية
والتغيير في بيان« :إن هذا الهجوم اإلرهابي يشكل امتدادا ً
لمحاوالت قوى الردة لالنقضاض على الثورة السودانية
وإجهاضها ،وهي محاوالت ظلت تتكسر واحدة تلو األخرى
على سد قوة شعبنا العظيم الذي ال يقهر».

وقد أدانت دولة اإلمارات العربية المتحدة بشدة
الهجوم اإلجرامي الذي استهدف موكب رئيس مجلس
الوزراء السوداني ،وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي،
في بيان ،أن دولة اإلمارات تعرب عن استنكارها الشديد
لهذا االستهداف اإلجرامي ،ورفضها الدائم جميع أشكال
العنف واإلرهاب الذي يستهدف زعزعة األمن واالستقرار،
ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية واإلنسانية.
وفي الواقع ،فإن محاولة اغتيال حمدوك تفرض أن تكون
هناك ترتيبات تأمين صارمة ألفراد النخبة الحاكمة ،سواء
كان في مجلس السيادة ،أو مجلس الوزراء؛ ذلك أن هذه
المحاولة ربما لن تكون األخيرة ،فقوى الثورة المضادة
موجودة وفاعلة ،وإن لم تكن واضحة للعيان ،ولعل استهدافها
حمدوك ين ّم عن قوتها وجرأتها .ويبقى األهم أنه في ظل
هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الثورة السودانية ،يجب
تأكيد أن قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاوالت
االنقضاض على الثورة ،كما أكد ذلك البيا ُن الذي أصدرته
قوى الحرية والتغيير التي دعت جماهير الشعب إلى
التالحم لحماية الثورة ،وصد المحاوالت الخبيثة التي تقوم
بها قوى الثورة المضادة لتقويض أحالم الشعب السوداني.
وفي الختام ،ال بد من تأكيد أن مصطلح «قوى الثورة
المضادة» ،المتهمة بتنفيذ محاولة اغتيال حمدوك ،ال ينبغي
أن يقتصر فقط على تلك التيارات التي شكلت قاعدة تأييد
نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ،وإنما يجب أن يمتد
ليشمل كل المتضررين من نجاح ثورة الشعب السوداني؛
سواء في الخارج أو الداخل ،بما فيها تيارات قد تكون
محسوبة على النظام الجديد نفسه.

األربعاء  11مارس  - 2020السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 7218

4

تقارير وتحليالت
تداعيات خطيرة لألزمة السياسية في أفغانستان
جاء إعالن كل من أشرف غني وخصمه اللدود عبدالله عبدالله ،خالل حفلي تنصيب مختلفين ،نفسه رئيساً ألفغانستان،
ليكشف عن أزمة سياسية تعيشها وسط تطورات سياسية وميدانية تنذر بدخول البالد نفقاً مظلماً قد ال تستطيع
الخروج منه بسهولة إذا لم يجلس «الرئيسان» الخصمان على طاولة المفاوضات للتوصل إلى صيغة تلبي طموحاتهما.
وقد الحت األزمة التي سبق أن نشبت عام  ،2014في
األفق مع إجراء االنتخابات الرئاسية في سبتمبر 2019
وتأجيل إعالن النتيجة مرارا ً وتكرارا ً وسط اتهامات بالتزوير،
إلى أن أُعلن في فبراير  2020أن أشرف غني هو الفائز
بوالية رئاسية هي الثانية له ،ما أثار غضب عبدالله عبدالله
الذي رفض هذه النتيجة وتعهد بتشكيل حكومة موازية.
وقد ازداد حجم األزمة مع فشل الخصمين في التوصل إلى
صيغة تلبي طموحاتهما في السلطة ،ما دفع كل منهما إلى
اإلصرار على أنه رئيس البالد ومضيهما في محاولة فرض
األمر الواقع عبر إقامة حفلتي تنصيب أقيمتا واحدة بعد
أخرى يوم أول من أمس االثنين ،حيث أحاط كل منهما
نفسه بأنصاره.
وال شك أن استمرار الصراع على السلطة بين غني
وعبدالله من شأنه أن يثير المخاوف بشأن الديموقراطية
«الهشة» في البالد ،خاصة مع بدء الواليات المتحدة سحب
قواتها من البالد تنفيذا ً لالتفاق الذي وقعته مع حركة
طالبان في  29فبراير الماضي ونص على سحب القوات
األجنبية من أفغانستان في فترة ال تتجاوز  14شهرا ً،
فاستمرار غني وعبدالله في نزاعهما قد يوفر البيئة المالئمة
لطالبان لالنقضاض على السلطة السياسية خاصة في ظل
عدم وجود «الحامي» األمريكي ،وهو ما ألمح إليه الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،حينما طرح احتمال أن تستعيد
حركة «طالبان» الحكم بعد انسحاب القوات األمريكية من
البالد ،ما قد يؤشّ ر حسب بعض المراقبين ،إلى أن إدارة
ترامب ليست في سبيل ممانعة حدث كهذا بعد توقيع
اتفاق ُوصف بـ«التاريخي» بينها وبين الحركة األفغانية.
وتبدو أهمية تلميحات الرئيس األمريكي ،في ضوء ما
يؤكده المراقبون من أن استمرار الصراع الرئاسي سيكون
له أثر بالغ في موقف الحكومة األفغانية في المفاوضات
مع حركة طالبان ،فالحكومة التي استثنيت من مفاوضات
الدوحة التي تم خاللها التوصل إلى اتفاق بين واشنطن
وحركة طالبان ،أصبح لزاماً عليها الدخول في مفاوضات مع

الحركة ،من أجل االتفاق على كيفية تحقيق السالم في البالد
بعد خروج القوات األمريكية ،وفي هذه الحالة ستؤدي
االنقسامات والصراعات بين األقطاب السياسيين إلى تق ّوية
شوكة طالبان في هذه المفاوضات.
باإلضافة إلى ذلك فإن استمرار الصراع الرئاسي ودخول
حركة طالبان حلبة هذا الصراع في محاولة لالنقضاض على
السلطة السياسية ،سيوفر بيئة مواتية لتنظيم «داعش» كي
يرسخ وجوده في البالد ،عبر استغالل ما سينتج من فوضى
سياسية وأمنية ،ستمكنه آنذاك من حشد أتباع له أو جلب
مقاتلين من الخارج ،وعنده ستدخل البالد نفقاً مظلماً
سيكون من الصعب الخروج منه دون كلفة هائلة تضاف
إلى ما عاشته البالد من فوضى خالل عقود ماضية.
في ضوء هذه التداعيات السياسية واألمنية الخطيرة،
فإنه ال يتصور أن يستمر هذا الصراع الرئاسي من دون تدخل
الواليات المتحدة ،التي أعلنت بوضوح ،على لسان وزير
خارجيتها مايك بومبيو أنها «تعارض بش ّدة» محاولة تشكيل
«حكومة موازية» في أفغانستان ،وأن «إعطاء األولوية
لحكومة جامعة وأفغانستان مو ّحدة هو أمر بالغ األهمية
لمستقبل البالد وخاصة لقضية السالم» ،وقد صدرت عن
واشنطن إشارات واضحة إلى دعمها أشرف غني حين حضر
المبعوث األمريكي للبالد زلماي خليل زاد وقائد القوات
األمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر حفل تنصيبه.
وفي ضوء ذلك من المرجح أن تتجه واشنطن إلى دفع
الطرفين المتصارعين إلى التفاوض كما حدث عام 2014
حين توصال إلى صيغة القتسام السلطة بينهما.
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تقارير وتحليالت
الصين تهدد برمي أمريكا في «بحر كورونا العظيم»
تهدد الصين بتدمير سلسلة إمدادات صناعة األدوية األمريكية وسط تفشي فيروس كورونا .وبفضل النخب السياسية
في الواليات المتحدة ،وبسبب األخطاء التي تم ارتكابها خالل إدارة الرئيس األمريكي السابق ،باراك أوباما ،أصبحت
بكين قادرة بالفعل على القيام بتدمير سلسلة إمدادات صناعة األدوية األمريكية.
في مقال نشرته وكالة األنباء الصينية «شينخوا» ،أحد
أبواق الحزب الشيوعي الصيني ،كما يقول كريستيان وايتون،
مؤلف كتاب «القوة الذكية :بين الدبلوماسية والحرب» ،في
مجلة «ناشونال إنترست» ،هددت بكين بأنها قادرة على
فرض ضوابط على تصدير األدوية ،وهو األمر الذي سوف
يؤدي إلى «غ َرق الواليات المتحدة األمريكية في بحر
فيروس كورونا العظيم» .وكما ذكرت روزماري جيبسون،
مؤلفة مشاركة في كتاب «الصين آر إكس :كشف مخاطر
اعتماد الواليات المتحدة على الصين في الطب» ،في
شهادتها أمام لجنة تابعة للكونجرس األمريكي في الصيف
الماضي ،أن الصين لها دور مهيمن في تصنيع األدوية
الجينية التي تدخل في تصنيع  %90من إجمالي األدوية
العامة التي يستهلكها المواطنون األمريكيون.
وال تكمن نقطة الضعف الحرجة التي تواجهها الواليات
المتحدة في العقاقير الجاهزة فحسب ،ولكن أيضاً
فيما يسمى بالمكونات الدوائية الفاعلة ،والتي ت َستورد
منها الواليات المتحدة حالياً ما نسبته  %80من إجمالي
المكونات التي تدخل في صناعاتها الدوائية ،حيث تأتي
معظم هذه المكونات من الصين .وحتى األدوية المصنعة
األخرى التي تأتي من دول أخرى غير الصين ،فإنها تعتمد
على الصين أيضاً ،حيث إن  %80من مكونات األدوية ذات
االستخدام العام التي تقوم الهند بتصنيعها تأتي من الصين.
وهناك العديد من المذنبين وراء تلك الكارثة ،ولكن بعضهم
يستحق الذكر بشكل خاص.
فأوالً ،وقبل كل شيء ،يجب توجيه اللوم األكبر إلى
البوابة العالمية التي نقلت الصناعات األمريكية من األراضي
األمريكية إلى الصين تحت ذريعة «التجارة الحرة» .وكما
ذكرت جيبسون أيضاً ،فإنه خالل أربع سنوات من إقرار
القانون ،في عهد الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون،
الذي يمنح الصين وصوالً غير مقيد إلى األسواق األمريكية
وعضوية منظمة التجارة العالمية ،تم إغالق آخر مصنع
لتخمير البنسلين في الواليات المتحدة ،كما قامت كبريات
شركات تصنيع فيتامين  Cالصينية بإجبار آخر منشأة إنتاج

فيتامين  ،Cموجودة في الواليات المتحدة ،على اإلغالق.
وتوقفت آخر منشأة لتصنيع األسبرين عن العمل؛ بسبب
حرب األسعار الشرسة التي شنتها عليها الشركات الصينية.
ومن أجل تحقيق ذلك ،استخدمت الحكومة الصينية
وصفتها المفضلة من أجل جعل العالم يعتمد على األدوية
والعقاقير التي تقوم بإنتاجها ،وذلك من خالل حماية
المنتجين المحليين ودعمهم للتغلب على المنافسين
األمريكيين بمساعدة التجسس الصناعي الصيني.
وثانياً ،تُعد إدارة الرئيس األمريكي السابق ،باراك أوباما،
مسؤولة بشكل خاص عن تعريض الواليات المتحدة لهذا
الخطر؛ فخالل ثماني سنوات من حكم تلك اإلدارة ،لم
يكن أعضاء إدارة أوباما على دراية بعجز الواليات المتحدة
المتزايد عن تصنيع األدوية األساسية .وخالل هذه الفترة،
ازداد اعتماد الواليات المتحدة األمريكية على الصين في
مجال األدوية والعقاقير الطبية.
وإلصالح هذه الثغرة الطبية ،يجب على إدارة الرئيس
دونالد ترامب تطبيق تعرفة دائمة متزايدة على األدوية
والعقاقير الطبية الصينية .كما يجب إنشاء احتياطي
استراتيجي لألدوية أيضاً؛ من خالل مطالبة وزارة الدفاع
وشؤون المحاربين القدامى بشراء األدوية التي يتم تصنيعها
بنسبة  %100فقط في الواليات المتحدة؛ وهو األمر الذي
من شأنه زيادة الطلب على األدوية المحلية .كما يجب
على ترامب أيضاً الضغط على شركات األدوية لبدء برنامج
لتحقيق استقالل سلسلة التوريد عن الصين.
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شـؤون اقتصاديــة
ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة بالدولة في فبراير

ارتفعت القيمة اإلجمالية للشيكات المتداولة في السوق المحلية
لدولة اإلمارات خالل فبراير  2020بنسبة  ،%2وزادت نحو 2.2
مليار درهم ،لتصل قيمتها إلى  103.5مليار درهم ،مقارنة مع
 101.3مليار درهم في يناير 2020؛ ما يشير إلى تحسن المالءة
المالية للعمالء من األفراد والشركات في الدولة ،وفقاً إلحصائيات
صادرة ،يوم أمس الثالثاء ،عن المصرف المركزي.
كما زاد عدد الشيكات التي دخلت إلى نظام مقاصة الشيكات
المعمول به في الدولة ،بنحو  %4.8خالل الشهر نفسه ،تعادل
زيادة بنحو  100ألف شيك ،ليصل عدد الشيكات اإلجمالي التي
تمت مقاصتها بالدولة ،نحو  2.166مليون شيك في فبراير ،2020
مقارنة مع  2.066مليون شيك في يناير .2020
وبلغ إجمالي التحويالت المالية بين البنوك العاملة بالدولة
 563مليار درهم في فبراير  ،2020فيما بلغت قيمة التحويالت
المالية اإلجمالية لعمالء البنوك والمستهلكين بالدولة  284مليار
درهم خالل الشهر نفسه ،وبذلك تبلغ القيمة اإلجمالية للتحويالت
المالية في الدولة من ِقبل البنوك والعمالء نحو  847مليار درهم.

وأظهرت اإليداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي في
فبراير ،التي بلغت  16.4مليار درهم ،استمرار توافر السيولة لدى
البنوك في اإلمارات عند مستوياتها تقريباً في يناير الذي سبقه،
حيث بلغت اإليداعات النقدية للبنوك نحو  16.5مليار درهم في
يناير  .2020أما السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي،
فقد بلغت  17.3مليار درهم في فبراير  ،2020وقد جاءت أقل
بشكل طفيف عن مستوياتها في يناير  ،2020حيث بلغت 17.9
مليار درهم.

أسعار النفط تقفز أكثر من  %8وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل

قفزت أسعار النفط أكثر من  ،%8يوم أمس الثالثاء ،مرتدة عن أكبر خسارة لها في نحو 30
عاماً التي ُمنيت بها في الجلسة السابقة ،مع إقبال المتعاملين على الشراء وسط تفاؤل بتحفيز
اقتصادي محتمل ،وخفض منتجين أمريكيين اإلنفاق ،في تحرك قد يقلص اإلنتاج .وتعهد الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،االثنين الماضي ،بخطوات «كبرى» لحماية أكبر اقتصاد في العالم من
تداعيات انتشار فيروس كورونا .وقالت الحكومة اليابانية إنها تخطط إلنفاق أكثر من أربعة
مليارات دوالر في حزمة ثانية تتضمن خطوات للتصدي للفيروس .وع ّمق منتجو النفط الصخري
األمريكيون ،بما في ذلك «أوكسيدنتال بتروليوم كورب» ،تخفيضات في اإلنفاق قد تخفض اإلنتاج.
وبعد هبوطها نحو  %25االثنين الماضي ،تعافت أسعار النفط ،أمس الثالثاء ،حاذية حذو
األسهم واألسواق المالية األخرى .وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة  2.86دوالر ،أو ،%8.3
لتسجل عند التسوية  37.22دوالر للبرميل .وأغلقت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة  3.23دوالر ،أو
 ،%10.4إلى  34.36دوالر للبرميل .وكان الخامان القياسيان كالهما قد هبطا ،االثنين الماضي ،إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016
مسجلَين أكبر خسائرهما ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ  17يناير  ،1991في مستهل حرب الخليج األولى.

«وول ستريت» تتعافى بشكل حاد بدعم من آمال التحفيز
عادت الحياة إلى بورصة وول ستريت ،يوم أمس الثالثاء ،مع إقبال المستثمرين على شراء األسهم التي هبطت أسعارها مؤخرا ً،وبدعم
من آمال في تحفيز مالي حكومي؛ ما ه ّدأ مخاوف المستثمرين حيال فيروس كورونا وعالمات متزايدة على ركود وشيك .وأنهى المؤشر
داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً  1167.14نقطة ،أو  ،%4.89إلى  25018.16نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500
األوسع نطاقاً  135.67نقطة ،أو  ،%4.94ليغلق عند  2882.23نقطة .وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً  393.58نقطة ،أو ،%4.95
إلى  8344.25نقطة.
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من إصدارات المركز

النظام السياسي في الواليات المتحدة األمريكية
يناقش هذا الكتاب التطورات التي مرت بها الواليات
المتحدة األمريكية منذ قيام ثالث عشرة مستعمرة بإعالن
استقاللها عن بريطانيا ،ويبين أسباب ذلك ،ثم يناقش سياسة
التوسع الجغرافي التي انتهجتها الواليات المستقلة ،ودأبها على
استقبال المهاجرين ،ويشير في هذا السياق إلى مدى قدرة
المجتمع األمريكي على دمج كل الفئات في نسيجه ،ويبين
كفاح المواطنين السود لنيل حقوقهم.
كما يتناول الكتاب أسس النظام الفيدرالي الذي اختارته
الواليات لنفسها ،ويستعرض خصائص منظمات المجتمع
المدني ،وجماعات الضغط ،وتنظيم األحزاب األمريكية ،وماهية
االختالفات القائمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويبين بالتفصيل القواعد المتبعة في انتخاب الرئيس وأعضاء
مجلسي النواب والشيوخ .ويعرض خصائص وسائل اإلعالم
َ
األمريكية ودورها في الحياة العامة ،ويوضح أن المعضلة
السياسية األساسية في هذا القطاع ،تكمن في ت َرك ُّــز ملكيته في
شركات عمالقة تتحكم فيما يحصل عليه الرأي العام األمريكي
من معلومات .ويركز الكتاب  -أيضاً  -على توزيع السلطة بين
الرئيس والكونجرس ،ويبين أسس النظام القضائي ،ويتطرق إلى
جذور الثقافة السياسية السائدة في الواليات المتحدة األمريكية.
في الفصل األول من الكتاب ،يذهب المؤلف إلى أن حرب
االستقالل األمريكية لم تخلق ثورة اجتماعية ،بل سببت اندالع
«ثورة دستورية»؛ فهذه الحرب أفرزت دستورا ً مكتوباً لنظام
حكم جمهوري  -ديمقراطي يؤكد الفصل بين السلطات؛ دستورا ً
يظل ،بالنسبة إلى ظروف ذلك الزمن ،تقدمياً ولو انطوى على
مناحي قصور شديدة بالنسبة إلى حقوق السكان السود؛ دستورا ً
أقر بسلطة األمة وسيادة الشعب ،وثبّت أركان الحكم الفيدرالي،
وحدد في الوثيقة الملحقة به ،ماهية حقوق المواطن األساسية؛
ولهذه األسباب مجتمعة فإن الدستور الذي أفرزته حركة
االستقالل األمريكية كان حافزا ً جوهرياً للتطورات التي مرت بها
أنظمة الحكم الديمقراطية في المجتمعات الغربية الحقاً.
وفي الفصل الثاني ،يتناول المؤلف تاريخ توسع الواليات
المتحدة أرضاً وشعباً؛ فلم تعد البالد خالل أكثر من قرنين
من تاريخها مكونة من المستعمرات األولى فحسب  -أي
المستعمرات الثالث عشرة  -بل ارتفع عدد الواليات ارتفاعاً
كبيرا ً ،وتطورت الواليات المتحدة إلى دولة تحتل المرتبة األولى
في العالم قاطبة ،ولم يؤسس األمريكيون  -باستحواذهم على
نصف القارة األمريكية الشمالية « -رابع أكبر» دولة في العالم

تأليف :إميل هوبنر
ترجمة :عدنان عباس علي
تاريخ النشر2009 :

من حيث المساحة فحسب -بعد روسيا وكندا وجمهورية الصين
الشعبية  -بل كانوا أيضاً ،قد أمسوا ثالث أكبر دولة في العالم
من حيث تعداد السكان ،بعد الصين والهند .ولم يكن لتعداد
السكان هذا أن يبلغ هذه القوة إال من خالل الهجرة التي كانت
داعماً مهماً إلمداد الواليات المتحدة بالخبرات واأليدي العاملة.
وفي الفصل الثالث ،يناقش المؤلف النظام الفيدرالي في
الواليات المتحدة ومكوناته وصالحيات كل مكون ،فيذهب
إلى أن توزيع الصالحيات بين السلطات المركزية والواليات
المختلفة ،كان أحد أهم الموضوعات التي كان المكلفون بصوغ
الدستور األمريكي قد تنازعوا بشأنها نزاعاً قوياً؛ فبينما كان
األطراف المعارضون لالتحاد يشتكون من أن «مؤتمر فيالدلفيا»
قد عمل على تركيز كثير من السلطة بيد الدولة المركزية ،كان
مؤيدو االتحاد يدافعون دفاعاً قوياً عن االقتراح الذي تقدم به
هذا المؤتمر .وكان الدستور ،في المادة األولى ،وفي الفقرة
الثامنة على وجه الخصوص ،قد سمى الصالحيات والحقوق التي
تتمتع بها السلطات المركزية.
وفي الفصل الرابع حول منظمات المجتمع المدني،
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يناقش الكتاب أوالً نظرية التعددية في الواليات المتحدة
األمريكية .كما يناقش ثانياً الجماعات التقليدية المدافعة عن
المصالح الشخصية المختلفة ،ويصنفها ضمن مجموعات ،هي:
«الجماعات المهنية» ،وعلى وجه الخصوص «الجمعية الوطنية
للصناعيين» ،و«الغرفة التجارية للواليات المتحدة» ،و«االتحاد
الوطني للمهن الحرة» ،باإلضافة إلى النقابات العمالية.
ويتناول الفصل الخامس ،األحزاب السياسية في الواليات
المتحدة األمريكية ،ويوضح أن تعزيز دور المنظمات الحزبية
تعوقه معضالت كبيرة؛ فهناك أوالً الالمركزية التي تتصف بها
األحزاب األمريكية ،وهناك ظاهرة االنتخابات األولية؛ فهذه
االنتخابات تجرد األحزاب جزئياً على أدنى تقدير من أهم
وظائفها  -أي مهمة تحديد المرشحين  -وتجعل هذه الوظيفة
من صالحيات أنصار الحزب المعني.
ويتطرق الفصل السادس ،إلى االنتخابات األمريكية؛
فالدستور األمريكي يتحدث باقتضاب عن اللوائح الخاصة
بانتخاب الرئيس األمريكي وأعضاء الكونجرس؛ فهو يثبت الحدود
الدنيا للشروط التي ال بد للمرشحين  -أو بتعبير أكثر دقة ال بد
لبعض المسؤولين السياسيين  -من الوفاء بها.
وأما الفصل السابع ،فيبحث في وسائل اإلعالم الجماهيرية،
ويستعرض المؤلف إحصاءات مهمة حول عدد الصحف
المطبوعة والمجالت واإلذاعات ومحطات التلفزة وغيرها ،ولكنه
يخلص إلى مالحظات مهمة ،منها أنه مع االعتراف بأن االنتشار
على المستوى الوطني ال يعني بالضرورة ،بالنسبة إلى الواليات
المتحدة األمريكية ،أن الصحيفة أو المجلة المعنية تمارسان
على المستوى الوطني تأثيرا ً أيضاً.
وفي الفصل الثامن ،يتحدث المؤلف مطوالً عن أهم رك َنين
في النظام السياسي األمريكي ،وهما الرئيس والكونجرس،
ويقارن بين نظام الحكم البرلماني السائد في أوروبا ونظام
الحكم الرئاسي المطبق في الواليات المتحدة األمريكية.
إن توزيع القوة والنفوذ بين الكونجرس والرئيس موقوف على
عدد كبير من العوامل :توزيع األصوات في الكونجرس ،وشخصية
الرئيس وبالغته وقدراته ال على اإلقناع فحسب ،بل على ممارسة
الضغط من خالل الرأي العام أيضاً؛ أي من خالل قدراته على
حشد الجماهير من ورائه ،كما يتوقف على طموحات الناخبين
وآمالهم ،وعلى الوضع الدولي ،واألزمات الداخلية والخارجية
التي تمر بها البالد ،وعلى تفسير روح الدستور ،وعلى ما لدى
االتحادات المدافعة عن المصالح الخاصة من إمكانيات للتأثير
في مسيرة األمور ،وعلى تماسك األحزاب ،وغير ذلك من أمور
أخرى كثيرة.

وفي الفصل التاسع ،يبحث الكتاب في خصائص النظام
القضائي في الواليات المتحدة األمريكية؛ فعند أخذ ما ورد
في الدستور األمريكي من صيغ بخصوص النظام القضائي في
الحسبان ،ال يمكن تفسير األهمية التي اكتسبها القضاء في النظام
السياسي األمريكي في األزمنة الالحقة أول وهلة؛ فالمادة الثالثة
تشير بنحو مقتضب ،إلى أن السلطة القضائية هي من اختصاص
المحكمة العليا ومحاكم يُ َعيِّنها الكونجرس من حين إلى آخر
بحسب الحاجة ،وتتحدث عن وظائف السلطة القضائية من
دون إشارة إلى أن تفسير الدستور يشكل إحدى هذه الوظائف.
واشتمل الفصل العاشر واألخير على مالحظات حول
الثقافة السياسية في الواليات المتحدة األمريكية ،حيث يقول
المؤلف :إن المؤسسات السياسية والجماعات القائمة بدور
الوسيط تشكل ركناً مهماً من أركان كل نظام سياسي ،بيد أن
األمر الواضح أيضاً ،هو أن هذه المؤسسات والجماعات ال
يمكن تقويمها من غير إمعان النظر في المحيط الذي تعمل
فيه؛ بيد أن الثقافة السياسية في الواليات المتحدة األمريكية
مرت بهموم كبيرة؛ فبينما زعزعت االضطرابات العرقية والحرب
الفيتنامية وفضيحة ووترغيت وفضيحة إيران  -كونترا غيت ،ثقة
األمريكيين بنظامهم ،فإن الوضع االقتصادي المأزوم في نهاية
الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين عزز  -من
ثم  -ما خيم على األمريكيين في السبعينيات من شكوك وريب
في حسن أداء نظامهم ،وظلت هذه الشكوك تساورهم حتى
التسعينيات .وتشهد البيانات اإلحصائية أن هذه اإلشكاليات قد
سببت انحسار الثقة بالمؤسسات األمريكية .وإذا كانت الثقة
بالمؤسسات األمريكية قد ارتفعت ثانية بعض الشيء إبان حكم
الرئيس ريجان ،فإن هذه الثقة انخفضت في الحقبة الالحقة
انخفاضاً كبيرا ً ثانية.
وعلى صعيد آخر ،فإن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن
االرتباط العاطفي الذي يكنه األمريكيون لنظامهم ،ال يتأثر بيسر
بانحسار الثقة بالمؤسسات والنخب السياسية؛ فأوالً ،وبالنسبة
إلى النتائج المحتمل تحققها على خلفية اندالع أزمات اقتصادية
طويلة المدى ،فإن الواقع القائم يحتم علينا أن نأخذ في
الحسبان ثانية أن األمريكيين يراهنون على المبادرة الشخصية
أكثر بكثير من مراهنتهم على التدخل الحكومي .وغني عن
البيان أن موقفاً من هذا القبيل يسهم في تخفيف العبء عن
كاهل النظام ،ويساعد على تعزيز أركانه ،مع اإلشارة إلى أن
الثقة العالية بالمبادرة الشخصية تفرز نتائج وخيمة بالنسبة إلى
الفئات الفقيرة والشرائح المستضعفة.

األربعاء  11مارس  - 2020السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 7218

9

إنفوغراف

أقوى منظومات الدفاع

الجوي السوري
S-200

أقدم منظومات الصواريخ في سوريا
يتراوح مدى صواريخها بين  200و 300كيلومتر
أسقطت طائرة «إف »16-اإلسرائيلية الوحيدة
في  10فبراير .2018

S-300PMU-2
منظومة صواريخ
مدى الصواريخ يبلغ  200كيلومتر وسرعتها  8.2ماخ
ً
هدفا في آن واحد
تستطيع إصابة 36
تستطيع إصابة الصواريخ والطائرات المعادية

R-40

أكبر وأثقل صواريخ «جو – جو»
وهو سالح مقاتلة «ميغ »25-االعتراضية

R-77

صاروخ روسي الصنع
من سلسلة سالح مقاتالت «ميغ »29-التابعة لسوريا
ً
تكنولوجيا
خصص لمكافحة الطائرات الغربية المتقدمة
يستطيع إصابة الطائرات المعادية مثل «إف»16-

BUK-M2

أحدث منظومة دفاع جوي سوري
تستطيع تدمير الطائرات والصواريخ الباليستية المعادية
ً
ً
مميتا على طائرات «إف»16-
خطرا
تشكل

مصدر البيانات« :ميليتري ووتش»« +سبوتنيك»
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