أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
بالتالحم المجتمعي والوحدة الوطنية سننتصر
لطالما كانت الوحدة الوطنية والتكاتف بين كل أبناء المجتمع وفئاته في أي دولة ،هي األساس في مواجهة التحديات
وتحقيق التقدم الذي تسعى إليه األمم المتحضرة؛ كما هي الحال بالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي للعالقة فيها
بين المواطنين والمقيمين طابع خاص ،يختلف ربما عن بقية دول المنطقة؛ حيث يحظى المقيمون هنا بمعاملة خاصة؛
وهناك حرص على أعلى المستويات ،وحتى قبل قيام االتحاد ،على تعميق هذه العالقة؛ حيث حرص المغفور له ،بإذن الله
تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،على تعزيز التالحم المجتمعي وكان ال يتحدث عن توفير خدمات أو
تقديم مساعدات إال ويتحدث عن المواطنين والمقيمين.
وقد واصلت القيادة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،على
النهج نفسه؛ وفي السياق ذاته يأتي حديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،وهو يتابع عن كثب ويقود الجهود الكبيرة والمتواصلة من أجل مواجهة كورونا ،ليس
فقط داخل الدولة ،بل وخارجها أيضاً ،حيث أكد أننا« :نعيش مع العالم كله ،مرحلة تح ٍّد صعبة ..وأقول للفرق الوطنية :عليكم
مسؤولية وطنية تاريخية ،والقيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان ..وكلنا ثقة بأنها ستثمر بعون الله نصرا ً في هذه
المعركة ،ما تقومون به سيظل محفورا ً في ذاكرة الوطن .في هذه األزمة نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين ،ولنا الشرف
بخدمتهم ..ونعتز بإخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا ..قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني اإلماراتي
في هذا الوقت الصعب ..نحن محظوظون بالجميع في وطننا ..وبمشيئة الله سنتجاوز معاً هذه المرحلة».
وينطوي هذا الحديث على أهمية كبيرة؛ خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع وشعورهم
بحس المسؤولية الوطنية واألخالقية؛ ولهذا بالطبع دالالت متعددة منها:
أوالً ،وقبل كل شيء ،فيه رسالة طمأنة للجميع في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بأن القيادة الرشيدة تقود وتتابع بشكل
مباشر الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا؛ حيث نجدها تواصل ليالً نهارا ً وعلى كل المستويات من أجل تعبئة كل
اإلمكانات لمواجهة هذا الخطر الذي يمس الجميع دون استثناء؛ ولهذا نشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
يومياً وهو يشرف بنفسه على أدق التفاصيل من أجل ضمان أن األمور تسير في االتجاه الصحيح؛ وهدف كل ذلك بالطبع هو
حفظ الناس وحمايتهم من أي مكروه وضمان راحتهم.
ثانياً ،فيه تأكيد أهمية الوحدة الوطنية وتالحم الجميع ،مواطنين ومقيمين ،لمواجهة هذه الجائحة ،وضرورة عدم توفير
أي جهد في سبيل التخلص منها بأسرع وقت وبأقل الخسائر الممكنة؛ وال تخفى هنا روح المسؤولية التي أظهرها الناس داخل
الدولة تجاه هذا التحدي؛ حيث نجد االلتزام الذاتي باإلجراءات الحكومية المتدرجة التي أخذت طابع النصح والتوعية قبل
طابع اإلجبار ،كما حصل في دول أخرى؛ وحرصت على ضمان أمن الناس بشكل متوازن ودون تضييق على حياتهم؛ وبالفعل
فإن تجاوب الناس مع اإلجراءات وحرص الجميع على االلتزام بها ،يبعث على الفخر؛ بل إن هذه التجربة يمكن لآلخرين
االستفادة منها؛ حيث أظهرت نجاعة كبيرة حتى اآلن؛ وبإذن الله سيتحقق الهدف األساسي منها وهو حماية الناس وصحتهم،
التي تعد األولوية؛ وضمان تجاوز هذه األزمة بسالم للجميع.
ثالثاً ،فيها تأكيد عمق العالقة بين المواطنين والمقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ وهي عالقات أثبتت السنون
أنها خاصة ،حيث يحظى الجميع هنا باالحترام؛ وهناك حرص من القيادة الرشيدة باستمرار على تعميق هذه العالقات ،لتكون
نموذجاً يحتذى به.
رابعا ،فيها رسالة تضامن عالمية ،حيث تشارك دولة اإلمارات كل دول العالم هذه المحنة؛ وهي شريكة لها في مواجهة
هذا الفيروس القاتل؛ ومستعدة لتقديم كل مساعدة لمكافحته والتعامل مع تداعياته المختلفة.
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اإلمارات اليوم
المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية
هناك اهتمام بالغ لدى كل دول العالم بأن يكون لديها مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية لمدة معينة ،بهدف
تأمين الضروري من هذه السلع في حاالت الطوارئ والتقلبات غير المتوقعة ،مثل الكوارث الطبيعية والهبوط المفاجئ في
اإلنتاج المحلي أو العالمي والمتغيرات السياسية الدولية ،وانقطاع خطوط المواصالت أو الحصار بسبب الحروب وغيرها،
على النحو الذي يساعد الدول على الصمود أطول وقت ممكن في ظل هذه الظروف الطارئة .وعلى الرغم من أن المخزون
االستراتيجي للسلع ينصرف بشكل تلقائي في أذهان الناس إلى السلع الغذائية بالضرورة ،إال أنه بات أوسع من ذلك خالل
المرحلة الراهنة ،فهذا المخزون توسع ليشمل عددا ً كبيرا ً جدا ً من السلع ،بخالف الغذائية منها ،مثل الطاقة ووسائل االتصال،
وكذلك األسلحة وغيرها.
وتضع دولة اإلمارات العربية المتحدة قضية المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية على قمة أجندة اهتماماتها الوطنية،
وتعمل قيادتنا الرشيدة كل ما في وسعها من أجل ترسيخ أمننا الغذائي ،وتدعيم ركائزه األساسية ،باعتباره من أهم األولويات.
ومن هذا المنطلق ،اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،القانون االتحادي رقم
 3لسنة  2020بشأن تنظيم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة ،الذي يهدف إلى تنظيم المخزون االستراتيجي
للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث ،وتحقيق االستدامة في مجال الغذاء .وقد حدد القانون
الذي تسري أحكامه على المزود والتاجر المسجل ،عددا ً من االلتزامات لتطبيق إجراءات القانون ،كما حدد اختصاصات وزارة
االقتصاد لغايات تنفيذ أحكام القانون ،التي تتمثل في اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون االستراتيجي
للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لالعتماد ،والتنسيق مع اللجان االقتصادية المشتركة
للدول المزودة للسلع حول البرامج المتعلقة بالمخزون االستراتيجي للسلع الغذائية ،ووضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم
وكمية مخزون األمان وما يتعلق بزيادة سعة المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب على السلع الغذائية
على مستوى الدولة.
وفي الواقع ،فإن اعتماد القانون االتحادي بشأن تنظيم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة ،يعد إشارة واضحة
إلى أن ملف األمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للقيادة الرشيدة ،كما تؤكد معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
وزيرة الدولة لألمن الغذائي ،أن دولة اإلمارات دائماً كانت سباقة في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة بناء مستقبل
مستدام لألجيال الحالية والمستقبلية ،ومنها تأمين الغذاء الصحي واآلمن لكل أفراد المجتمع في كل األوقات والظروف حتى
في حاالت الطوارئ واألزمات .وفي الوقت نفسه ،فإن هذا القانون سيعزر مكانة اإلمارات كمركز عالمي لألمن الغذائي ،ويعد
خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.
ومما ال شك فيه أن توقيت صدور القانون االتحادي رقم  3لسنة  2020بشأن تنظيم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية
في الدولة ،الذي كان المجلس الوطني االتحادي قد وافق عليه خالل جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي األول للفصل
التشريعي السابع عشر ،التي عقدت في  18فبراير الماضي ،يتمتع بأهمية كبيرة ،حيث تتصاعد المخاوف العالمية خالل
الفترة الحالية بشأن األمن الغذائي ،وتدرس بعض الحكومات تقييد تدفق السلع الغذائية األساسية مع اتجاه العالم على نحو
متزايد نحو إجراءات عزلة عامة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)19 -الذي حول دول العالم إلى جزر منعزلة.
والحاصل أن صدور هذا القانون يحقق حزمة من األهداف الحيوية التي تصب في سبيل تعزيز أمننا الغذائي ،والمحافظة
على استقرار األسواق ،كما أنه يحمل عدة رسائل مهمة :أولها ،تعزيز الجهود الرامية لتوفير المخزون االستراتيجي من السلع
الغذائية وفق أعلى المعايير المتبعة دولياً .ثانيها ،طمأنة جمهور المستهلكين بتوافر المخزون السلعي االستراتيجي الطويل
األمد .ثالثها ،الحيلولة دون حدوث عمليات تالعب أو استغالل من جانب التجار أو الباعة ،من خالل ما تضمنه القانون من
عقوبات رادعة.
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تقارير وتحليالت
أوروبا في مواجهة كورونا ..التكاتف والتضامن أم ُّ
التفكك وانهيار المنظومة؟
على الرغم من التفاؤل المشوب بالتو ُّجس والحذر ،الذي ع َّبر عنه مدير الفرع األوروبي في منظمة الصحة العالمية،
هانس كلوغي ،يوم الخميس الماضي ،حين تحدث عن مؤشرات مشجعة إلى تباطؤ تفشي فيروس كورونا في أوروبا،
فإن المؤشرات كافَّة تؤكد أن هذا الوباء العالمي لن يغادر القارة العجوز من دون أن يترك آثاره العميقة على كل
جوانب الحياة فيها.

تعاني دول االتحاد األوروبي ،التي يبلغ عددها  28دولة،
منذ تحول فيروس كورونا إلى جائحة ،حالة أقرب ما تكون
إلى الفوضى في التعامل مع الوباء ،وانعدام التنسيق الف َّعال
لمواجهة انتشاره داخل حدودها كالنار في الهشيم؛ األمر الذي
ح َّولها ،خالل فترة وجيزة تبلغ شهرا ً واحدا ً تقريباً ،إلى بؤرة
النتشار الفيروس والمنطقة األكثر تضررا ً منه؛ وهو ما دفع
الكثير من دولها إلى إعالن ما يشبه حالة االستسالم للقدر ،وترك
شعوبها لمواجهة مصيرها وفقاً لقاعدة «البقاء لألقوى».
لقد تجلَّت حالة اإلحباط وخيبة األمل ،تجاه رد فعل االتحاد
وعدم نجاعة اإلجراءات التي اتخذها بشكل جماعي لمساندة
أعضائه األكثر تضررا ً من الفيروس ،على لسان رئيس وزراء
إيطاليا ،جوسيبي كونتي ،الذي تتربَّع بالده على قمة مؤشرات
انتشار المرض ،وتُع ُّد حالياً الدولة األكثر تضررا ً منه؛ حيث
فاق عدد اإلصابات والوفيات الناجمة عنه فيها عدد تلك التي
سجلتها الصين «مصدر الفيروس ومهد انطالقه»؛ إذ قال يوم
السبت الماضي ،في حديث مع صحيفة «إل سول  ،»24إن
التكتل األوروبي كله قد يفقد سبب وجوده إذا واصل تقاعسه
وتقصيره في مكافحة فيروس كورونا المستجد؛ وهو ما سيح ّمل
أبناء االتحاد عبئاً هائالً القتصاد مد َّمر.
وقد دعا كونتي دول االتحاد مجتمع ًة إلى عدم ارتكاب
أخطاء فادحة قد تكون معالجة نتائجها شبه مستحيلة،
والمسارعة إلى مواجهة هذا التحدي التاريخي غير المسبوق
بإطالق خطة أوروبية للتعافي وإعادة االستثمار ،تدعم وتنعش
االقتصاد األوروبي كله .وحذَّر من استمرار الخالفات بين قادة
دول االتحاد ،التي تعيش «أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا
من مواطنيها ،وتسبب ركودا ً اقتصادياً شديدا ً»؛ وهو األمر الذي
يتطلب منهم تج ُّنب اتخاذ خيارات مأساوية كتلك التي اضطرت
بالده إلى اتخاذها ،وأن يثبتوا للعالم ولشعوبهم أن أوروبا
المو َّحدة على مستوى هذا التحدي.
الرئيس الصربي ،ألكسندر فوتشيتش ،الذي لم تنضم بالده
رسمياً إلى االتحاد األوروبي ،وما زالت في طور التفاوض ،ش َّن
هو اآلخر هجوماً غاضباً وقاسياً على االتحاد ،ووصفه بأنه يفتقر
إلى أدنى حدود التضامن والتكاتف.
وكانت صحيفة «الريبابليكا» اإليطالية قد كشفت ،في

 23مارس الماضي ،عن قضية ع َّمقت جراح الوحدة األوروبية،
تمثلت في مصادرة جمهورية التشيك مئات اآلالف من معدات
الوقاية الطبية وأجهزة التنفس التي أرسلتها الصين هبة إليطاليا.
كما رفضت ألمانيا ودول أوروبية أخرى مناشدة تسع دول،
من بينها إيطاليا األكثر تضررا ً ،من أجل االقتراض الجماعي
من خالل «سندات كورونا»؛ للمساعدة على تخفيف الضربة
االقتصادية للوباء؛ وهو ما دفع صحيفة «الريبابليكا» ،ذات
الخط السياسي المؤيد لالتحاد األوروبي تقليدياً ،إلى عنونة
صفحتها الرئيسية بـ«أوروبا قبيحة» .وذلك في الوقت الذي
رأت صحيفة «كورييري ديال سيرا» أنه «في حال افتقد االتحاد
األوروبي اتفاقاً بشأن كورونا؛ فإن هذا يعني أن المشروع
األوروبي نفسه قد انتهى».
وقد هاجم رئيس الوزراء البرتغالي ،أنطونيو كوستا ،الحكومة
الهولندية على خلفية تداعيات كورونا ،وانتقد ما س َّماه «التفاهة
المتكررة» للحكومة الهولندية ،التي تُ َع ُّد عادة واحدة من أقوى
المدافعين عن االنضباط في ميزانية االتحاد األوروبي .وقال:
«هذا الحديث بغيض في إطار االتحاد األوروبي».
وقد بات الخبراء والمحللون السياسيون يجمعون على أن
فيروس كورونا وضع الوحدة األوروبية على المحك ،وكشف
بشكل ال يقبل التأويل عن الكثير من جوانب الخلل والقصور
في منظومتها الخاصة بمواجهة الكوارث واألزمات ،وخصوصاً
العالمية منها؛ وهو ما يستدعي من قياداتها اليوم إما العودة
إلى العمل على قلب رجل واحد ،وتسخير الجهود والمقدرات
كافة إلنقاذ المنظومة بشكل جماعي ال على أساس فردي ،وإما
قبول خيار التفكك ،ومن ث َّم انهيار التكتل العمالق الذي كان
يُنظَر إليه على أنه نموذج يحتذى به.
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تقارير وتحليالت
هل صناديق الثروات السيادية في مأمن من مخاطر كورونا؟
ال يستطيع أحد اإلنكار أن أزمة «كورونا» تسببت بأضرار ليست باله ّينة على مجموعة كبيرة من القطاعات
واألنشطة االقتصادية العالمية ،التي إن طال أمدها ،ستهدد صناديق الثروات السيادية للدول ،وخاصة تلك التي
تضررت أكثر من غيرها من انتشار الوباء.
مؤخرا ً ،ولتخفيف وطأة تحديات كورونا المستجد (كوفيد –
 ،)19وانخفاض أسعار النفط إلى أكثر من  ،%50قررت كازاخستان،
الدولة التي تعتمد على تصدير النفط بشكل أساسي ،سحب
نحو 4.1مليار دوالر إضافية هذا العام من صندوقها الوطني
الذي تبلغ قيمته  60مليار دوالر ،وذلك بحسب وزير اإلعالم
الكازاخستاني دورين أباييف ،الذي قال إن ذلك سيساعد في تمويل
حزمة تحفيز بـ  10مليارات دوالر ،يتم توجيهها نحو مدفوعات
الرعاية االجتماعية ،ومشاريع البنية التحتية للحد من البطالة،
وتقديم إعانات للقطاعات المتضررة
من تفشي الفيروس .هذا الحدث يفتح
اآلفاق نحو سؤال مهم يتعلق بمقدار
تح ّمل الصناديق السيادية للدول على
مواجهة األزمة والمدى الزمني الذي
من الممكن أن يحميها أو يضرها من
تنامي حجم السحوبات؛ فصناديق
الثروة السيادية غالباً ما يتم العمل على
تأسيسها لحماية الدول وقت األزمات،
ووفقاً لموقع ( )investing.comتُع ّرف صناديق الثروة السيادية
بأنها َمحافظ استثمارية مهمتها إدارة الثروات واالحتياطيات المالية
للحكومات والدول ،وتتكون من أصول مثل األراضي واألسهم
والعقارات التجارية وأدوات استثمارية أخرى ،تسعى الحكومات
إليها للمحافظة على ثرواتها وزيادة عائداتها .وللصناديق السيادية
أهمية ذات أبعاد استراتيجية أكبر من ذلك ،فهي صناديق ذات
أهداف تحوطية ،تتم إدارتها بدقة عالية حتى تتمكن الدول من
اللجوء إليها عند الحاجة ،كما يحدث إبان األزمات االقتصادية،
ولذلك وبرغم أن لها أهدافاً استثمارية فإنه ال يمكن للدول الخوض
في استثمارات عالية المخاطر ،فهذه الصناديق مملوكة للدولة،
ونشأت لحاجة أساسية تقوم على الحفاظ على المدخرات لمن
يملك فائضاً كبيرا ً من األموال .وبرغم قتامة المشهد ،فإن تقريرا ً
أصدرته مؤخرا ً مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قال إن دولة اإلمارات
هي الدولة الخليجية األفضل استعدادا ً لمواجهة تراجعات أسعار
النفط وتداعيات «كورونا» االقتصادية ،ألسباب عدة ،ذكر أن من
أهمها أنها موطن لثالث أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم،
جهاز أبوظبي لالستثمار ،الذي تق ّدر أصوله بنحو  697مليار دوالر،
وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية.

ومؤخرا ً ،نشرت وكالة «رويترز» تحليالً بدأته بقول للخبير
االستراتيجي ،نيكوالس بانيجير تزوجلو ،إن «صناديق الثروة السيادية
في الدول المنتجة للنفط ،والسيما في الشرق األوسط وإفريقيا،
في سبيلها إلى التخلص من أسهم قيمتها  225مليار دوالر ،بعد أن
أثرت أسعار النفط المتهاوية ووباء فيروس كورونا في إيرادات تلك
الدول» ،مضيفاً أن هذه السلسلة من التطورات ك ّبدت صناديق
الثروة السيادية ،سواء في الدول النفطية وغير النفطية خسائر في
األسهم تقترب قيمتها من تريليون دوالر .وبحسب «رويترز» ،فإن
موازنات دول في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا تتعرض لضغوط بسبب انخفاض
أسعار النفط؛ ما يستدعي االنتباه إلى
ضرورة حماية أصول صناديقها السيادية،
شح السيولة ،وإن اضطرها األمر إلى
لتجنب ّ
تخفيض أصولها الخارجية لتغطية العجز
المتوقع في موازناتها.
هذه البيانات تستدعي التوقف عند
قضيتين :األولى ،أن لجوء بعض الدول
لسحب أموال من صناديقها السيادية لتقوية أسواق األسهم يع ّد
مخاطرة كبيرة ،فأغلب التوقعات ليست متفائلة بشأن استمرارية
األسهم بحماية نفسها إن طال أمد أزمة كورونا .أما القضية الثانية،
فهي أن السحوبات ستتسبب بمزيد من الخسائر لصناديق الدول،
فخيار مواجهة انخفاض أسعار النفط ليس حلّه بالسحوبات ،إنما
بضبط األسواق وإعادة التوازن إليها من خالل تقليص المعروض،
وخاصة في ظل ارتفاع حجم اإلنفاق على خدمات الرعاية الصحية،
وانخفاض اإليرادات القادمة من القطاعات غير النفطية ،وأهمها
السياحة والنقل والصناعة والتجارة.
لقد بات من الضروري أن تحتفظ الدول بسيولة احتياطية
كبيرة ،نظرا ً لضبابية المشهد الخاص بانتهاء أزمة كورونا ،ولكنها في
الوقت نفسه تفعل خيرا ً لصالح اقتصادها ،إن بقيت تواظب على
تقديم حزم مالية لدعم قطاعاتها االقتصادية ،مع ضرورة التركيز
على القطاعات االقتصادية ذات األبعاد االجتماعية ،كالتجارة
اإللكترونية والمصارف والصناعات الغذائية والخدمات الرقمية،
والبحث عن سبل جديدة لزيادة إنتاج السلع والخدمات ،وخاصة
ما يتعلق بالرعاية الصحية والدوائية ،حتى تتمكن من حماية
منظومتها الصحية من االنهيار.
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تقارير وتحليالت
فيروس كورونا واألمن عبر األطلسي :اآلثار المترتبة على التخطيط الدفاعي
يتناول كريستوفر سكالوبا ،مدير مبادرة األمن عبر األطلنطي في مركز سكوكروفت للشؤون االستراتيجية التابع للمجلس
األطلسي في تقريره المنشور على موقع «المجلس األطلسي» ،تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الخطط
الدفاعية لحلف شمال األطلسي «الناتو»؛ ودوره ومهامه المستقبلية.

في  25مارس الماضي ،أعلن حلف الناتو أن عشرين
جندياً من كتيبته المتعددة الجنسيات المنتشرة في ليتوانيا
كانت نتائج اختبارهم إيجابية لفيروس كورونا كوفيد.19-
ومنذ ذلك الحين ،خفضت الوحدة ،وهي جزء من الدفاع
األمامي لحلف الناتو ضد روسيا ،من أنشطتها من أجل
الحفاظ على استعدادها.
وفي اليوم نفسه ،أصدرت وزارة الدفاع األمريكية أمرا ً
بوقف حركة األفراد العسكريين والتمارين العسكرية على
االستثمار الدفاعي» التي جرت في ويلز عام  ،2014التي
مدى الشهرين المقبلين ،وهو قرار ُصمم للحد من انتشار
أعادت فيه دول حلف الناتو التزامها بإنفاق ما يعادل
فيروس كورونا كوفيد .19-ويؤكد هذا اإلجراء ،الذي له
 %2من الناتج المحلي اإلجمالي على الدفاع .ومن شأن
تداعيات عالمية على الوضع العسكري والعمليات والعالقات
ذلك أن يشعل نقاشاً حول تقاسم األعباء من الممكن أن
العسكرية األمريكية مع الحلفاء واألصدقاء والخصوم ،األثر
يضر بالتضامن عبر األطلسي ،بما في ذلك التأثير على
االستراتيجي لوباء فيروس كورونا كوفيد 19-على األمن عبر
رغبة الواليات المتحدة في إبقاء قواتها في أوروبا.
األطلسي ،حيث دخلت الحرب البيولوجية ،سواء تم إطالقها ثانياً ،االستعداد :من المؤكد أن تفشي وباء كورونا كوفيد19-
عن قصد أو ال ،عصرا ً جديدا ً مهماً للغاية.
في كتيبة الناتو المتعددة الجنسيات المنتشرة في
وبمجرد أن يسيطر الغرب على انتشار الفيروس ،سيتعين
ليتوانيا ليس الحادث األخير في سلسلة اإلصابات
على حلف الناتو ومؤسسات الدفاع الوطني إجراء تقييم
بالفيروس .وهذا األمر يطرح تساؤالت حول مصداقية
دقيق لآلثار والمتطلبات العسكرية الطويلة المدى التي تنبع
عامل الردع لحلف األطلسي ،وذلك في حال كانت قوات
من الواقع الحالي ،والتي يمكن فيها لألوبئة ،خالل أسابيع،
الخطوط األمامية مشلولة بسبب الفيروس .وباإلضافة
إضعاف السكان وإغراق االقتصادات وإغالق الحدود وشل
إلى ذلك ،تم تقليص مناورات الواليات المتحدة التي
العمليات العسكرية وتفتت التحالفات بين أقرب الحلفاء.
تجريها في أوروبا ،والتي تحمل اسم «DEFENDER-
وفيما يلي أمثلة على القضايا الطويلة المدى والمتداخلة
 »Europe 20بسبب مخاوف من فيروس كورونا .ولهذا،
التي سيضطر مخططو الدفاع عن الحلفاء والشركاء إلى
يجب على الحلف إيجاد حلول في كيفية الحفاظ على
مواجهتها:
االستعداد والتمارين وسط األوبئة والجائحات .وسيتعين
أوالً ،اإلنفاق الدفاعي األوروبي :من المرجح أن يضع
على الحلف تصميم سياسات وبروتوكوالت لضمان أن
فيروس كورونا عوائق أمام تنفيذ الزيادات األخيرة
الوحدات العسكرية في األوبئة في المستقبل ،وخاصة
في اإلنفاق الدفاعي األوروبي ،ومن الممكن أن يقلل
عناصر االستجابة السريعة ،ستكون قادرة على الحفاظ
من اإلنفاق الدفاعي األوروبي ،وذلك في الوقت الذي
على المستويات الالزمة من االستعداد والقدرة على
تتصارع فيه البلدان للحد من التأثير االقتصادي للوباء.
تحريك القوات عبر أراضي الدول األعضاء وإجراء
وسيكون هناك ضغوط من أجل تغيير األولويات المالية
عمليات متعددة الجنسيات .وتنطبق القضايا نفسها
لمعالجة العواقب المالية والصحية لهذا الوباء ،وهو ما
على مجموعات القتال التابعة لالتحاد األوروبي.
قد يكون بمثابة المسمار األخير في نعش «تعهدات ثالثاً ،القيادة والسيطرة :التي تُعتبر جانباً رئيسياً من
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االستعداد ،حيث أكد فيروس كورونا كوفيد 19-مدى
أهمية االتصاالت الفعالة ،في حالة تفشي األوبئة ،في
الحفاظ على النظام المدني والصحة العامة والرفاهية
االقتصادية .وينطبق الشيء نفسه على الجيش ،الذي
سيتعين عليه التفكير في كيفية زيادة متانة القيادة
والسيطرة لديه في ظل الضغوط التي يسببها الوباء.
ويجب على حلف الناتو أن يقيّم إذا ما كانت عناصر
القيادة والسيطرة تتأثر باألزمة الحالية وكيفية تحسين
مرونة خطوط اتصاالته في حاالت الطوارئ المستقبلية.
رابعاً ،ضعف الصناعة وسالسل التوريد :إن تأثير األزمة
الحالية في صناعة الدفاع ال يزال يخضع للدراسة ،ولكن
آثار اإلغالق العالمي لفترات طويلة تثير القلق .فقد
يؤدي التوقف عن التصنيع إلى تأخير تسليم األسلحة
القتالية الرئيسية أو نفاد مخزون األسلحة والذخيرة أو
الحد من توافر قطع الغيار .ويمكن أن يؤثر تفشي الوباء
في قدرة الخبراء التقنيين على العمل .ولهذا ،سيحتاج
مخططو الدفاع إلى العمل مع شركات الصناعة الدفاعية
لمضاعفة الجهود حول استمرارية العمليات الحيوية
وتعزيز سالسل اإلمداد اللوجستية وتعزيز القوانين لمنع
االستحواذ األجنبي على الشركات الضعيفة.
خامساً ،الحرب الهجينة والتضليل :أثبت االستخدام الروسي
والصيني للحرب الهجينة ،وال سيما تسليح المعلومات
المضللة ،أنه وسيلة فعالة لمهاجمة الحكومات
الديمقراطية .فالطبيعة المفتوحة للمجتمعات
الديمقراطية وبروز وسائل التواصل االجتماعي تركت
السكان عرضة للتأثر بالعمليات التي تؤدي إلى نشر
معلومات مغلوطة وتقويض مصداقية المؤسسات
والعمليات الديمقراطية وتفاقم االنقسامات الثقافية.
وقد يخلق الخوف المصاحب للوباء ظروفاً أكثر خصوبة
لنشر معلومات كاذبة وتنظيم نظريات المؤامرة ،خاصة
في الحاالت التي تستخدم فيها الحكومات والجيوش
سلطات استثنائية لالستجابة لألزمة في البيئات المحلية.
وسيكون فهم الطرق التي يستغل بها الخصوم األوبئة
أمرا ً بالغ األهمية لتطوير القدرة على الصمود في
مواجهة مثل هذه األساليب.
سادساً ،الدعم العسكري للجهود المدنية :تم استدعاء
القوات العسكرية حول العالم للعمل من أجل دعم
الجهود المدنية للتعامل مع فيروس كورونا كوفيد.19-

وتقوم الجيوش الوطنية بتوزيع وتسليم المعدات
واإلمدادات ونقل المرضى ونشر سفن المستشفيات
وبناء المستشفيات وتشغيلها ودعم إنفاذ القانون
المحلي .ومن المتوقع أن توفر مؤسسات الدفاع المزيد
من الموارد والقدرات للمساعدة في األحداث الحيوية
المستقبلية ،لتشمل المستشفيات الميدانية المتنقلة
والشرطة العسكرية وتخزين وتسليم المعدات الطبية
الحيوية .إن تقييم الكيفية التي تعمل بها وحدات
«الكارانيبيري» (قوات الدرك الوطنية في إيطاليا التي
تعتبر جزءا ً من القوات المسلحة اإليطالية) في إيطاليا
وتعلم الدروس من مفاهيم «الدفاع الكامل» المتقدمة
في دول الشمال األوروبي سيكون أمرا ً مهماً في إنشاء
دليل حول كيفية دعم جيوش الناتو للسلطات والجهود
المدنية.
سابعاً ،دور ومهمة الناتو :في ضوء ما سبق ،هل يجب
أن يكون الحلف أكثر قوة لإلسهام في االستجابة
لحاالت تفشي األوبئة؟ إن قدرات الناتو غير المعروفة
نسبياً ،مثل مركز تنسيق االستجابة للكوارث األوروبية
األطلسية ،والقدرة على إقامة جسر جوي استراتيجي،
ستكون بمثابة األساس لدور موسع لحلف الناتو في
مهام االستجابة للوباء .وعلى صعيد آخر ،يجب النظر
في حل المسائل العالقة حول جدوى التعاون بين الناتو
واالتحاد األوروبي ،وهي القضايا التي يجب تضمينها
في عملية التفكير بمستقبل الحلف ،والتي انطلقت في
قمة لندن في ديسمبر من العام الماضي.
لقد أصبح فيروس كورونا كوفيد 19-عالمة تجارية
جديدة لألزمات التي تفرض علينا مواجهة تحديات
مصيرية .فآثار الفيروس على العمليات العسكرية واألمن
عبر األطلسي عميقة ،تماماً كما هي على الصحة والرفاه
االقتصادي للمجتمعات على جانبي المحيط األطلسي.
وسيتعين على مؤسساتنا العسكرية ،بما في ذلك حلف
الناتو ،تكييف العمليات وحتى توسيع مجموعات مهامها
لتتناسب مع هذه التحديات .ومن الممكن أن يكون الوباء
التالي أكثر فتكاً وعدوى وحصدا ً لألرواح ،ولهذا يجب على
حلف الناتو ودوله استغالل هذه األزمة الحالية لطرح أسئلة
صعبة حول أفضل السبل لالستعداد لحاالت الطوارئ تلك.
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شـؤون اقتصاديــة
 487مليار درهم االحتياطيات األجنبية للقطاع المصرفي
ارتفع صافي احتياطي العمالت األجنبية لدى القطاع المصرفي
(المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة) إلى  487مليار درهم
( 133مليار دوالر) ،بنهاية فبراير  ،2020مقارنة بـ  484مليار درهم
بنهاية ديسمبر  ،2019بنمو نسبته  %0.8خالل شهرين ،وفقاً
لبيانات المصرف المركزي الصادرة حديثاً.
وتظهر البيانات التاريخية الحتياطيات العمالت األجنبية
للقطاع المصرفي ،أن هذا المستوى هو األعلى في تاريخها ،ما
يؤكد متانة القطاع المصرفي ،وقوة االقتصاد الوطني ،وقدرته على
مواجهة أي أزمة اقتصادية أو تحديات ناتجة عن وباء كورونا
بقوة ولفترات طويلة ،حتى في حال تعطل أو تباطؤ عمل بعض
القطاعات الحيوية .وتوزع صافي االحتياطيات من العمالت
األجنبية على المصرف المركزي ،بحصة بلغت  403مليارات ،فيما
بلغ صافي احتياطيات البنوك العاملة بالدولة نحو  84مليار درهم
في نهاية فبراير .2020

وتظهر البيانات أن ثقة الشركات ورجال األعمال والعمالء في
العالم ارتفعت بقوة بالقطاع المصرفي اإلماراتي ،حيث زادت
الودائع األجنبية ،أي الودائع لدى فروع البنوك اإلماراتية في
الخارج بنسبة  ،%4.7بنحو  32مليار درهم خالل الشهرين األولين
من العام الجاري ،لتبلغ  712مليار درهم بنهاية فبراير ،2020
مقارنة بـ  680مليار درهم بنهاية ديسمبر .2019

 52متجر ًا إلكتروني ًا للتسوق باإلمارات

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت في الدولة إضافة  9تطبيقات جديدة إلى قائمة المتاجر اإللكترونية لترتفع
إلى  52حالياً ،بما يساعد المستهلكين األفراد على شراء احتياجاتهم بسهولة ويسر خالل الفترة الراهنة ،ويسهم في تجاوز أزمة
«كورونا» .وأوضحت الهيئة ،أمس ،أن القائمة تضم أكثر التطبيقات المستخدمة للشراء في الدولة ،موضحة أنها قابلة للتحديث
وفقاً للمتغيرات في السوق ،مشيرة إلى زيادة اإلقبال على هذه التطبيقات إلتمام علميات الشراء اإللكتروني من قبل عدد كبير
من المواطنين والمقيمين في اإلمارات .وبحسب القائمة المحدثة ،شملت التطبيقات الجديدة في قسم السوبر ماركت كالً من:
«بلك روز» ،و«صناديق» ،و«فالكون سيتي ماركت» ،و«ايت ايزي» ،و«ناري بورت» ،و«راشن» ،كما أضافت الهيئة قائمة جديدة
للخضراوات والفواكه واألغذية الطازجة شملت تطبيقات« :بلدي العين» ،و«كازينيتو» ،و«كركوي».

مباحثات أمريكية  -روسية بشأن تراجع أسعار النفط العالمية
أجرى وزير الطاقة األمريكي دان برويليت ،أمس الثالثاء،
محادثات عبر الهاتف مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن
التراجع الحاد في أسعار النفط .وقالت وزارة الطاقة األمريكية
إن االتصال جاء بعد يوم من اتفاق الرئيس دونالد ترامب
والرئيس الروسي فالديمير بوتين في مكالمة
هاتفية على أن يناقش الوزيران التراجع
الذي تشهده أسواق النفط العالمية .وقالت
شايلين هاينس ،المتحدثة باسم وزارة الطاقة
األمريكية إن الوزيرين أجريا «محادثات بناءة
بشأن االضطرابات الراهنة في أسواق النفط
العالمية» .وقال ترامب ،أمس ،إنه سينضم إلى
السعودية وروسيا إذا تطلب األمر لعقد محادثات بشأن التراجع
الحاد في أسعار النفط الناجمة عن حرب أسعار بين البلدين،

مضيفاً للصحفيين« :البلدان يناقشان األمر وسأنضم في الوقت
المناسب إذا تطلب ذلك» ،قائالً إنه أجرى مباحثات «عظيمة»
خالل اتصاالت أجراها على نحو منفصل مع ولي عهد السعودية
األمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فالديمير بوتين.
وختمت أسعار النفط الخام القياسية
ربع سنة من التقلبات بأكبر خسارة لها على
اإلطالق ،إذ تهاوت العقود اآلجلة للخام
األمريكي وبرنت على مدار شهر مارس .وفقد
كال خامي القياس نحو ثلثي قيمته على مدار
الربع األول ،ووصلت خسارات مارس إلى نحو
 .%55ووصل سعر برنت صباح اليوم األربعاء،
 22.74دوالر للبرميل ،فيما وصل سعر برميل الخام األمريكي إلى
 20.56دوالر.

األربعاء  1إبريل  - 2020السنة السادسة والعشـرون  -العدد 7236

8

من إصدارات المركز
إدارة المؤسسات العسكرية ..بين النظرية والتطبيق
يدرس هذا الكتاب -الذي أع ّده فريق من أكاديمية الدفاع
الهولندية ،بدعم من زمالئهم في المملكة المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية -المؤسسات العسكرية ،باعتبارها كياناً
مستقالً بذاته وفريدا ً بخصائصه .وقد حدد المؤلفون في الفصل
األول الهدف منه ،وهو هدف مزدوج يشمل :تطبيق النظرية
التنظيمية اإلدارية المدنية على المؤسسات العسكرية ،وترسيخ
األفكار والمدركات التي يمكن أن تعود بالفائدة على المنظمات
التقليدية من دراسة المؤسسات العسكرية.
كما ب ّينوا أن مبنى هذا الكتاب مؤسس على «دورة التخطيط
والتحكم» ،وهي دورة أنشطة ،تبدأ بعمليات التوجيه الخارجي
والتخطيط االستراتيجي ،تعقبها عملية التنسيق الداخلي
و«التأهب» ،ثم عملية اإلنتاج أو التسليم ،وتنتهي برصد الفعالية
والنتائج.

القسم األول

في أول أقسام الكتاب ،ركز المؤلفون على الجوانب
السياقية والخارجية واالستراتيجية للمؤسسات العسكرية؛
واستُهِل هذا القسم بفصل [الفصل الثاني] رسم فيه مؤلفوه
المشهد والبيئة اللذين قد يتعين على هذه المؤسسات اليوم
ممارسة مهماتها فيهما ،أي عالم القرن الحادي والعشرين الذي
يحفل باالنتفاضات واالضطرابات في «الدول الفاشلة» في
عدد من المناطق اآلسيوية واإلفريقية ،بينما تشكل الشبكات
اإلرهابية الناشطة عالمياً تهديدا ً مستمرا ً للحياة اليومية عبر
العالم .وتحتاج المؤسسات العسكرية المعاصرة إلى الرد على
هذه التطورات تحت درع مؤسسات دولية .وفي عالم التقنيات،
ظهرت الحروب المرتكزة إلى الشبكة ،التي تقيم خط اتصال بين
الجندي أو الطيار وبين قادته أو مقر القيادة ،أضف إلى ذلك
الروبوتات التي تُنشر برا ً وبحرا ً وجوا ً ،وقد دخلت ساحة المعركة
لتعمل مع روبوتات أخرى أو مع البشر.
واستفاد مؤلفو الفصل الثالث من اإلطار النظري فيما يخص
الرقابة الخارجية التي تخضع لها المؤسسات العسكرية ،وعملوا
على ترجمة ما تعنيه األفكار والرؤى التي اشتمل عليها هذا
اإلطار للمؤسسات العسكرية الحالية .وقد أولَ ْوا ُج َّل اهتمامهم
لتأثيرات األوساط السياسية والرأي العام ووسائل اإلعالم
واإلنترنت ،وأدوارها في تقرير شرعية هذه المهمات ،وتوصيف
الطريقة التي ت ُدار بها العمليات العسكرية واقعياً.
وركز الفصل الرابع على تدويل المؤسسات العسكرية.
ففي ضوء التوازن المأزوم ما بين المهمات العسكرية والموارد
المتاحة ،أمست هذه المؤسسات بحاجة إلى التعاون مع
نظيراتها في الدول األخرى .ولكن هذا ال يمكن تحقيقه من دون

تأليف :تحرير :جوزيف سويرتز
وبول سي .فان فينيما وروبرت برييز
تاريخ النشر2016 :

مشكالت عملياتية تنشأ من جراء اختالف األنظمة والمعايير
وأساليب العمل على المستوى الوطني ،والفوارق اللغوية،
وتباين القدرات والمهارات وظروف العمل.
وفي الفصل الخامس تم تقديم صورة لميدان البحث
والتطوير ،سواء في داخل المؤسسة العسكرية أو ما حولها.
وغالباً ما تأتي االبتكارات في هذا المجال نتيجة الشراكات
المعقودة بين القطاعين العام والخاص في سياق دولي .غير أن
المصالح الوطنية غالباً ما تفرض تأثيرها في المساعي الدولية
الرامية الستنباط تقنيات وابتكارات جديدة.

القسم الثاين

احتلت القضايا ذات الصلة بالتنسيق الداخلي واالستعداد
للعمليات موقعاً مركزياً في القسم الثاني .فالفصل السادس
من الكتاب يشتمل على نظرة عامة إلى المفاهيم والمدركات
المتعلقة بهيكلة المؤسسات العسكرية وتهيئتها لعمليات انتشار
مؤقتة تُنفَّذ في الخارج .فطرق التنظيم الوظيفية التقليدية لم
تعد كافية ،بسبب افتقارها إلى المرونة .وردا ً على ذلك ،برزت
فكرة التنظيم التركيبي؛ لإلسهام في تيسير نشر وحدات مصممة
بحسب المهمة ،إضافة إلى تحقيق قدر معين من الالمركزية
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التي قد تكون مفيدة في العمليات المعاصرة التي تتسم بغياب
التيقن.
وركز الفصل السابع ،على األهمية المتعاظمة حالياً
للضوابط التنظيمية .فثمة أسباب عدة صارت تدفع بالسياسيين
والقادة العسكريين إلى االعتقاد بأن من الحكمة التركيز على
توفير الخدمات داخل المؤسسة العسكرية ،أو إيكال بعض
نشاطاتها إلى مؤسسات تجارية .وهكذا تصاعدت أهمية دور
المشتريات والمقاوالت الخارجية؛ فكان أن دخل المشهد ما
يعرف بـ«الشركات العسكرية الخاصة».
ويعالج الفصل الثامن التخطيط الفعلي للعمليات ،بما
تشمله من المسائل اللوجستية ،وإدارة الموارد ،وتقنية
المعلومات ،والنشاطات االستخبارية .وقد صارت اللوجستيات
تكتسب أهمية متزايدة ألن هذه العمليات يمكن أن تحدث في
أي بقعة من بقاع األرض ،األمر الذي قد يخلق إحساساً بغياب
التيقن ،والعجز عن التنبؤ.

القسم الثالث

تركز االهتمام في القسم الثالث على العمليات الفعلية
وقيادة الناس المشاركين فيها .ويقدم كتَّاب الفصل التاسع ،نظرة
عامة إلى الدراسات التي تتناول مسألة القيادة بوجه عام ،وفي
المؤسسة العسكرية بوجه خاص .ثم ينتقلون إلى التعامل مع
القضايا اآلنية المتصلة باألحداث الجارية.
ويسلط مؤلفو الفصل العاشر الضوء على ما يحدث حين
تواجه الوحدات العسكرية وأفرادها أحداثاً جساماً مهددة
للحياة ومربكة .لقد ثبتت قيمة الممارسات والتدريبات المتقنة
التصميم وأهميتها في أمثال هذه الحاالت بوضوح؛ ولكن عندما
تصبح هذه الممارسات والتدريبات غير كافية ،فإن التوصل إلى
فهم منطقي لما يجري من أحداث يصبح أمرا ً بالغ األهمية.
ويسعى مؤلفو الفصل الحادي عشر إلى جعل القارئ
يدرك أن المؤسسات العسكرية بحاجة إلى إيالء اهتمام
ٍ
كاف للمعضالت األخالقية والمعنوية في أثناء إدارة عملياتها
العسكرية .فـ«المهنية األخالقية» تغدو مطلباً أساسياً من
مطالب األفراد الذين يُنشَ رون في مواقع نائية وواسعة.
أما الفصل الثاني عشر فيركز على الدور المهم للقانون
العسكري في إدارة العمليات؛ فالقادة العسكريون يمتلكون
الوسائل الالزمة ،من قانون االنضباط ،لمعالجة السلوك غير
الالئق أو الجنائي فيما بين قواتهم .وتجدر اإلشارة إلى أن الخط
الفاصل ما بين األخالق وأحكام القوانين يغدو دقيقاً للغاية
أحياناً.
وركز مؤلفو الفصل الثالث عشر على توظيف الثقة والرقابة
لبلوغ النتائج المتوخاة ،ليكونا أشبه بقناتي تواصل :فكلما زاد
رصيد المرء من إحداهما ،قلت حاجته إلى األخرى .ويتقصى
الفصل الرابع عشر الشراكات العسكرية مع اآلخرين .فقد برزت

حاجة المؤسسة العسكرية إلى العمل مع نظيراتها من دول
أخرى .كما باتت المؤسسة العسكرية بحاجة إلى التعاون مع
األطراف الفاعلة في الميدان؛ مثل قوات الشرطة ،واألجهزة
العسكرية والسياسية عند مختلف المستويات اإلدارية في
الدولة (الدول) المستضيفة ،ورؤساء المؤسسات االقتصادية؛
وكذلك المنظمات اإلنسانية واإلنمائية واإلغاثية ،المحلية أو
الدولية.
ويستقرئ الفصل الخامس عشر إحدى مهمات المؤسسة
العسكرية التي تغيب عن الذهن أحياناً ،وهي تأمين المعونات
اإلنسانية عند حلول الكوارث الطبيعية أو اإلنسانية التي يمكن
أن تحل في الداخل أو الخارج .وأياً كانت قيمة هذه اإلسهامات
العسكرية ،فال يزال هناك حيز واسع لتطوير سبل تنظيم هذه
التدخالت وتحسينها.

القسم الرابع

في رابع أقسام الكتاب وآخرها نكون قد وصلنا إلى خاتمة
دورة التخطيط والتحكم ،وهي مراقبة الفعالية العملياتية
والنتائج (الثانوية).
ففي الفصل السادس عشر ،يركز المؤلفون على جانب
السيطرة على العملية العسكرية .وعلى الرغم من أن تقنيات
االستشعار والمعلومات واالتصاالت التي طُورت حديثاً سيكون
لها دور ملموس في هذا المجال ،فال غنى من بعد ذلك عن
التفاعل وجهاً لوجه ،وهو المبني على إحساس سليم بالتفاعل
اإلنساني المالئم.
ويركز مؤلفو الفصل السابع عشر على تحديد مدى فعالية
ما يجري في منطقة العمليات .ففي نهاية المطاف ،ال ينبغي
االستمرار إال في األنشطة الناجحة التي تتمخض عن نتائج
دائمة .ويشار إلى األنظمة التي تطبقها المؤسسة العسكرية
لتحديد مدى الفعالية العملياتية بعبارة «مقاربة العمليات بنا ًء
على التأثيرات».
في الفصل الثامن عشر يعالج المؤلفون السبل التي تسعى
ِ
مؤسسات تعلُّم.
المؤسسات العسكرية من خاللها لكي تصبح
وهذا هو سبب االهتمام الكبير الذي توليه المؤسسات العسكرية
لمرا َجعات ما بعد الفعل ،والدروس المستفادة ،وإدارة المعرفة
بوجه عام .ويمكن لهذه األدوات أن توفر وسيلة إلحداث مزيد
من التحسينات التنظيمية.
ويتحرى مؤلفو الفصل التاسع عشر نتائج العمليات
العسكرية من حيث صحة أفراد المؤسسة العسكرية ورفاهيتهم
هم وأُ َسرهم .ولذلك أصبح على المؤسسة العسكرية توفير
الرعاية لجنودها بعد عودتهم من العمليات العسكرية.
وفي الفصل الختامي ،يقدم المحررون خالصة لفصول
الكتاب على اختالفها؛ مع التركيز على تعددية الواجبات التي
باتت مطلوبة من القوات العسكرية في الوقت الحاضر.
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إنفوغراف

االجتماعي

التباعد

ممارسة تهدف للحفاظ على مسافة جسدية أكبرمن املعتاد عن األشخاص اآلخرين وتجنب االتصال
معد ،من أجل تقليل اإلصابة به أو انتقال العدوى.
املباشرمعهم في األماكن العامة ،أثناء تف�شي مرض ٍ

«ألن العواطف معدية كالفيروسات ...علينا االنتباه عند نقل عواطفنا لآلخرين»
عدم املتابعة اإلخبارية املتواصلة

عدم التفكير في أنفسنا

النظر إلى التباعد كعمل

ألخبار الفيروس ألنها تزيد من

كجزيرة منعزلة ألن الطبيعة

سخي نقدم من خالله الخير

وتيرة القلق والخوف

ال تحترم تلك الفروق

ألنفسنا ولآلخرين

عدم التعرض بشكل

التركيز على األشياء

النظر إلى التباعد كفرصة

مفرط لوسائل التواصل

اإليجابية والهادفة التي

لتوسيع حدود تفكيرنا

االجتماعي

تحدث اآلن

لتشمل اآلخرين
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