أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
على المجتمع الدولي التحرك إلنهاء حرب اليمن!
تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة مسألة إنهاء الصراع المسلح في اليمن أولوية قصوى؛ حيث الحاجة ملحة أكثر من أي
وقت مضى ،إليجاد حل سياسي ،خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يواجه فيها العالم بأكمله فيروس كورونا المستجد
(كوفيد)19-؛ وتتزايد في ظلها المخاوف من تفشيه في دول النزاعات مثل اليمن التي تعاني ظروفاً إنسانية قاسية؛ ونقصاً
في اإلمكانات الطبية ،ولوال المساعدات المتواصلة التي تقدمها بعض الدول ،وفي مقدمتها دولة اإلمارات لكان الوضع كارثياً.
وال توفر الدولة أي جهد وال تفوت أي فرصة إال وتحاول استغاللها من أجل العودة إلى مسار التفاوض للتوصل إلى حل
يحقق مطالب كل أبناء الشعب اليمني دون استثناء .وقد قدم التحالف الدولي الستعادة الشرعية في اليمن ،الذي تقوده
المملكة العربية السعودية ،مبادرة من جانب واحد لوقف إطالق النار ،وذلك استجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش الذي شدد على ضرورة وقف إطالق النار في كل مناطق النزاعات وخص اليمن أكثر من مرة ،وذلك من
أجل توحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا القاتل ،الذي لو تفشى فيها ،في ظل الظروف التي تمر بها ،النهار كل شيء .وقد
لقيت هذه المبادرة ترحيباً دولياً واضحاً؛ وكان يؤمل أن تلقى استجابة وقبوالً والتزماً من الطرف اآلخر المعني بها؛ ولكن
لألسف ،فقد واصل هذا الطرف خروقاته حيث ارتكب أكثر من  250خرقاً منذ سريان الهدنة؛ ومع ذلك فقد أعلن التحالف
مجددا ً التزامه بها ،وذلك حرصاً منه على إتاحة الفرصة أمام المتمردين ،لعلهم يعيدون النظر في موقفهم المتعنت ،وفي
الوقت نفسه فسح المجال أمام المجتمع الدولي للضغط على هذه الجماعة المتمردة والالأخالقية في سلوكها وتصرفاتها.
ولكن ،ال الجماعة التزمت -وال يبدو أن ستفعل ذلك من تلقاء نفسها ،حيث تتواصل الخروقات -وال المجتمع الدولي مارس
ضغوطاً حقيقية باتجاه إجبارها على القبول بالهدنة.
ال شك أن مسألة وقف إطالق النار تقع ،من حيث المبدأ ،على عاتق أطراف النزاع ،التي يجب ،وبغض النظر عن أي شيء
آخر ،أن ترقى إلى مسؤولية الحدث ،وتتخذ قرارا ً ذاتياً بوقف إطالق النار ،على األقل في ظل هذه التحديات التي يفرضها
كورونا المستجد؛ ولكن ،بالمقابل ،وفي ظل تعنت أحد أطراف الصراع وإصراره على مواصلة العدوان ،سواء باعتداءاته داخل
اليمن أو على الجيران ،ورفضه القبول بوقف إطالق النار ،فإن على المجتمع الدولي ،وتحديدا ً األمم المتحدة ،دورا ً أساسياً
ومحورياً للضغط على الحوثيين لتغيير موقفهم؛ وقد أكد الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية ،أن الدعم
وااللتفاف الدولي حول قرار التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة وقف العمليات العسكرية في اليمن ضروري .وقال
في تغريدة له على «تويتر»« :ال بد من اغتنام الفرصة لتعزيز فرص السالم ،وال يجب انتهاز وقف إطالق النار وانتهاكه لترتيب
المواقع» ،وأكد جدية التحالف للوصول إلى حل سياسي شامل.
هذه بالطبع ليست المرة األولى التي يعلن فيها التحالف وقف إطالق النار ،كما أنه استجاب لكل الدعوات في هذا
االتجاه؛ وأظهر رغبة قوية وصريحة في إنهاء الحرب وحل األزمة؛ ولكن كان الحوثيون دائماً وأبدا ً هم الطرف الرافض؛ والطرف
الذي يواصل خرق الهدنة ،وإفشال االتفاقيات ،التي كان يطالب بها إلنقاذ نفسه مع تزايد خسائره ،لكن ما يلبث أن يخرقها
حتى قبل أن يجف حبرها؛ وكأن هذه استراتيجية للمماطلة وكسب الوقت؛ بينما تزداد معاناة الشعب اليمني يوماً بعد يوم.
ال شك أن األمم المتحدة قد ال تملك أدوات إجبار المتمردين الحوثيين على القبول بوقف إطالق النار واألهم تنفيذه؛
حيث ال يوجد موقف قوي من مجلس األمن يحسم األمر ،وال قوة قاهرة تجبر األطراف على االلتزام باالتفاقيات والهدنات؛
ولكن لديها وسائل أخرى مهمة للضغط على هذه الجماعة ،من بينها أوالً تحميلها المسؤولية الكاملة وبشكل صريح ومباشر
عما يجري؛ حيث ال مجال هنا للمجامالت ،وال حتى االعتبارات السياسية التي من الواضح أن المبعوث األممي يأخذها بعين
االعتبار ،سواء في تصريحاته أو بياناته؛ وثانياً ،إصدار قرار ملزم بوقف إطالق النار مشفوع بإجراءات عقابية ضد من يرفض
التنفيذ؛ وثالثاً ،موقف حازم من األطراف الداعمة للمتمردين؛ التي تمكّنهم من االستمرار في غيهم وعدوانهم.
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اإلمارات اليوم
جهود إماراتية متواصلة لمكافحة «كورونا» عالميًا
منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-لم تتوقف دولة اإلمارات العربية المتحدة عن التعاون مع دول العالم
ومساعدة الدول التي تضررت بشدة من هذه األزمة ،من أجل محاصرة انتشار هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة
العالمية وباء في  11مارس الماضي ،ومع تصاعد أعداد ضحاياه ،وانتشاره في معظم إن لم يكن كل دول العالم ،بدأ الحديث
عن جائحة خطيرة حولت دول العالم إلى ما يشبه الجزر المنعزلة .ومما ال شك فيه أن المساهمات التي قامت بها الدولة
لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تلك األزمة ،أكدت مرة أخرى الدور الفاعل لها على الساحة الدولية.
وفي الواقع ،فإن هذه الجهود التي تقوم بها دولة اإلمارات العربية المتحدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )19-على الصعيدين اإلقليمي والعالمي ،ليست منبتة الصلة عن النهج اإلنساني الراسخ الذي طبع السياسة اإلماراتية
على الصعيدين الداخلي والخارجي ،منذ تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة على يد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي كان يؤمن بشكل مطلق بأننا جميعاً إخوة في اإلنسانية ،يجب أن نهب
لمساعدة بعضنا بعضاً ،وبخاصة في حاالت الكوارث واألزمات ،وقد سارت القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،على هذا النهج المبارك ،فأصبحت دولة اإلمارات في مقدمة الدول التي
تمنح المساعدات اإلنسانية للدول األخرى ،وهي مساعدات يتم تقديمها دون أدنى اعتبار لمعايير السياسة؛ أي إنها مساعدات
غير مسيسة بالمرة ،وإنما هدفها دعم اإلنسان ،بغض النظر عن دينه وعرقه ومذهبه وجنسه ولونه.
وتحظى هذه الجهود اإلماراتية المتواصلة لدعم عملية مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-بكل تقدير
واحترام على الصعيدين اإلقليمي والدولي ومن قبل المؤسسات المعنية ،وبالذات منظمة الصحة العالمية ،التي تقود معركة
ضد هذه الجائحة .وقد شكر مدير عام منظمة الصحة العالمية ،تيدروس أدهانوم غيبريسوس ،دولة اإلمارات على دعمها
المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس كورونا ،ونشر «تغريدة» على حسابه في موقع تويتر قال فيها« :شكرا ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،على الدعم المتواصل للجهود العالمية للتصدي لفيروس
كورونا المستجد».
وال تفوت قيادتنا الرشيدة فرصة لتأكيد أهمية دعم العمل اإلنساني على الصعيد الدولي وتعزيز روح التضامن والتعاون
والتكاتف بين مختلف الدول والشعوب واألمم انطالقاً من األخوة اإلنسانية التي تربط بيننا جميعاً بغض النظر عن أعراقنا
وأدياننا ومذاهبنا ،والتأكيد في الوقت نفسه على حقيقة أساسية ،مفادها أن العمل اإلنساني يعتبر ركيزة أساسية وراسخة
للسياسة اإلماراتية .وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،في اتصال هاتفي مع الرئيس األوكراني ،فولوديمير زيلينسكي أن نهج العمل اإلنساني يعد ركيزة
أساسية وأحد الثوابت اإلماراتية في مد يد العون والمساعدة لشعوب العالم كافة.
ومما ال شك فيه أن ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،هو تأكيد جديد على األولوية المطلقة التي
يحظى بها العمل اإلنساني في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حتى في ظل انشغالها الشديد وتأثرها بأزمة جائحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19 -كغيرها من دول العالم .وما يجب تأكيده في هذا المضمار ،أن المساهمات اإلماراتية لمكافحة
هذه الكارثة التي ألمت بالعالم على حين غرة ،سوف تعزز الجهود الدولية في هذا الصدد ،وهي جهود تبذل على قدم وساق
من أجل حصار تلك الكارثة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن ،ذلك أن ما يشهده العالم من ظروف استثنائية خلفت
تجميد الكثير من األنشطة االقتصادية وعمليات اإلنتاج ال يمكن أن تستمر طويالً.
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تقارير وتحليالت
التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على أمن المعلومات

اتخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والعديد من دول العالم ،إجراءات وقائية للحد من تبعات جائحة فيروس
كورونا ،بما فيها تفعيل سياسات «العمل عن بعد» ،أو «العمل من المنزل» ،التي تهدف إلى إبطاء الفيروس ووقف
انتقاله من شخص إلى آخر.
مع أن هذه السياسات قد نجحت بالفعل في التخفيف
كثيرا ً من انتشار الفيروس ،لكنها أضحت في الوقت نفسه
محفزا ً لتحديات جديدة في أمن المعلومات السيبراني ،والتي
يتوقع أن تكون أكثر تواترا ً وتعقيدا ً في األيام القادمة ،خاصة مع
استمرار الجائحة بإلقاء ظاللها على أغلب دول العالم ،وبما يمثل
بالفعل اختبارا ً حقيقياً لمدى التأهب والمرونة في التعامل مع
تداعياتها األمنية على مختلف النظم الرقمية وشبكات األعمال،
الحكومية منها والخاصة.
ومع توجه مزيد من الموظفين للعمل من منازلهم ،فقد
أطلق خبراء أمن المعلومات تحذيرات جدية من أن كثيرا ً منهم
قد يصبح عرضة لمخاطر االختراق والقرصنة ،خاصة مع امتالك
أغلبهم لبيئات حاسوب أقل أمناً من تلك التي تستخدم عادة
ببيئات األعمال ،التي تمتلك إجراءات أمنية عالية المستوى،
مثل نظام فلترة مواقع الويب المؤذية وجدران الحماية وآليات
تشفير البيانات وغيرها .وبالفعل ،فقد تم رصد مؤشرات
متعددة حول سعي مجرمي اإلنترنت إلى استغالل األوضاع
الراهنة بسبب الجائحة للتكسب المالي ،أو لغايات التجسس
السياسي ،او حتى إلحداث اضطرابات اجتماعية في دول عدة
حول العالم .وينتهز هؤالء شعور الشخص بالقلق على صحته،
ومخاوفه على سالمة أحبائه ،كإغراء يدفعه الستقبال ملفات
عبر بريده اإللكتروني ،تبدو كأنها من هيئات صحية عالمية
أو من جهات حكومية رسمية ،وتحتوي على تعليمات فيديو
أو إرشادات حول كيفية الحماية من الفيروس ،أو تحديثات
بأرقام اإلصابات ضمن منطقته الجغرافية ،أو إجراءات حول
كيفية الكشف عن اإلصابة الفيروس ،لكنها في الحقيقة تحتوي
برمجيات خبيثة .ويكمن الخطر حال تنزيل هذه البرمجيات
إلى جهاز الموظف المنزلي ووصولها إلى الخدمات والملفات
الموجودة عليه ،ما يعني إمكانية وصولها بالتالي إلى البيانات
الحساسة ككلمات المرور ،ثم االنتشار بعدها إلى شبكة العمل
المرتبطة بجهاز الموظف.
وتشير تقارير عدة إلى زيادة هائلة في عدد التهديدات
اإللكترونية حالياً؛ فقد كشفت شركة األمن السيبراني «ساي
فيرما» السنغافورية عن ارتفاع بأكثر من  %600في مؤشرات
التهديد السيبراني ،تمت مالحظتها وكشفها في الويب المظلم

ومنتديات المتسللين والمجتمعات المغلقة ،وتشير إلى نية
المخترقين وقراصنة المعلومات االستفادة من مناخ الخوف
العام الحالي لتحقيق أهدافهم السياسية أو المالية عبر نشرهم
للبرمجيات الضارة .وبالفعل ،فقد تعرضت وزارة الصحة
والخدمات اإلنسانية األمريكية ،في مارس الماضي ،لهجوم
إلكتروني واسع على أنظمتها الحاسوبية ،كجزء من حملة تضليل
هدفت إلى تقويض جهود الحكومة األمريكية ضد الفيروس.
ويشتبه في أن دولة أجنبية تقف وراء الهجوم لكن دون تأكيد
ذلك أو نفيه من قبل اإلدارة األمريكية .ولم ينجح هذا الهجوم
تحميل زائدا ً على خوادم الوزارة بماليين الزيارات
ً
الذي تضمن
على مدار ساعات عدة ،لكنه تمكن من إبطاء أنظمتها بشكل
كبير ،كما كان مقصودا ً على ما يبدو .وأصدر فريق الواليات
المتحدة للطوارئ الحاسوبية بعد هذا الهجوم نشرة تعريفية
لألفراد والمؤسسات بشأن التهديدات اإللكترونية التي قد تؤدي
إلى تعطيل األعمال ،أو خداع األفراد للكشف عن المعلومات
السرية والحساسة ،أو دفعهم للتبرع لجمعيات خيرية وهمية،
وكل ذلك تحت ذريعة احتواء الفيروس ومحاربته.
إذن ،تظهر التهديدات اإللكترونية على أمن المعلومات
اليوم بشكل قد ال يقل ربما خطورة عن التداعيات الصحية
للجائحة .ومع أننا في وقت أشد ما نكون فيه حاجة إلى تركيز
الجهود نحو الحماية من الفيروس ومخاطره ،لكن الوعي بهذه
التهديدات هو كذلك مسؤولية كل فرد منا .ويجب أن نعلم في
النهاية أن هذه الجائحة عالمية في أبعادها ،ما يجعلها وقودا ً
مثالياً النتشار مثل تلك المخاطر بسرعة وأن تصبح لألسف
سالحاً ضد أمن معلوماتنا أكثر من أي وقت مضى.
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تقارير وتحليالت
التجارة العالمية ..األكثر تضررًا من «كورونا»

التجارة ليست استثناء من اآلثار التي سببها وما زال يسببها انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد –  ،)19فهي قطاع
يشتمل على العديد من أنشطة اإلنتاج والتوريد واالستيراد ،من سلع وخدمات ،وهو متأثر كبير بفعل قرارات اإلغالق
التي اتخذتها معظم دول العالم.
منظمة التجارة العالمية ( )WTOدقت مؤخرا ً ناقوس خطر
«كورونا» على التجارة الدولية ،إذ أشارت إلى توقعات بانخفاض
التجارة الدولية بنسبة تتراوح بين  13و %32في العام الجاري،
فيما توقعت انتعاشها في عام  .2021المسألة األخطر ما أشارت
إليه المنظمة أن خبراء واقتصاديين يعتقدون أن انخفاض
هذا العام سيتجاوز في ح ّدته الركود التجاري الذي نتج في
عامي  2008و 2009بفعل األزمة المالية العالمية ،وأن التعافي
المتوقع لها العام المقبل مرتبط بمدة تفشي الوباء وفاعلية
استجابات السياسة.
قول المدير العام للمنظمة ،روبرتو أزيفيدو ،إنه «سيكون
لالنخفاضات الحتمية في التجارة عواقب وخيمة على األسر
والشركات» ،ال ينفصل في معناه عن تحذير أطلقته منظمة
نصه أن نصف مليار شخص
«أوكسفام» األربعاء الماضيّ ،
إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر ج ّراء تداعيات
«كورونا» ،إذا لم يتم اإلسراع في تفعيل خطط لدعم الدول
األكثر فقرا ً؛ حيث يشير هذا التحذير إلى ارتباط ما سمته
منظمة التجارة «العواقب الوخيمة على األسر والشركات»
بالتسبب بزيادة ارتفاع معدالت الفقر العالمي ،الناجم عن
تفاقم معدالت البطالة وتدني القدرة الشرائية لألفراد وتوجه
عجلة االقتصاد نحو حالة من الركود ،لتصبح سلسلة آثار كورونا
تصب في النهاية ضد اإلنسان ومستويات معيشته الكريمة.
وفي التقرير ،تتنبأ منظمة التجارة العالمية بأن غالبية
مناطق العالم ستعاني انخفاضاً مزدوجاً في أحجام التجارة خالل
عام  ،2020وخاصة الصادرات من مناطق شمال أمريكا وآسيا.
كما توقعت انخفاض التجارة بشكل أكبر في القطاعات ذات
سالسل القيمة المعقدة؛ كاإللكترونيات ومنتجات السيارات،
وتجارة الخدمات التي ستتضرر من قيود النقل والسفر ،األمر
الذي يؤثر بالنهاية في حركة التجارة العالمية ،ويخلق تداعيات
سلبية على وضع الغذاء في العالم.
وعلى الرغم من تأثير انتشار وباء «كورونا» على معظم
القطاعات االقتصادية وأهمها التجارة الدولية ،فإن التجارة
الدولية عانت كذلك منذ نحو عامين تطورات أثرت في حجم
نموها وأسهمت في تراجعها ،وهو ما يرتبط بما ش ّنه الرئيس
األمريكي دونالد ترامب من حمالت حمائية ،بإقراره رسوماً

جمركية على واردات بالده من الصين ودول أوروبا وكندا؛ حيث
أشار تقرير المنظمة إلى أن نمو التجارة العالمية قد توقف
بالفعل نهاية عام  ،2019وأنه بحلول الربع األخير منه ،سجلت
تجارة السلع تراجعاً أقل بنسبة  %1مقارنة بعام  ،2018نتيجة
«التوترات التجارية المستمرة» ،ما يشير إلى النهج التصادمي
الذي تبنته إدارة ترامب في تعامالتها التجارية مع الدول.
وفي السياق ذاته ،أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل مؤخرا ً،
تقرير «الحياة بعد كوفيد :19-مستقبل التجارة» ،الستشراف أهم
التغيرات المحتملة في قطاع التجارة ،محلياً وإقليمياً وعالمياً؛
حيث أشار التقرير إلى أن قيمة التجارة العالمية للبضائع بلغت
في عام  2018نحو  19.67تريليون دوالر ،بنسبة نمو وصلت
إلى  ،%3إال أن تصا ُعد التوترات التجارية ،وتباطؤ نمو االقتصاد
الصيني؛ أسهما في إضعاف النمو االقتصادي العالمي نهاية عام
 ،2018وخالل عام 2019؛ إلى نحو  ،%3.3بعد أن كان بحدود
 %3.9في عام  ،2017ليأتي «كورونا» اآلن كأحد أبرز التحديات
التي تح ّد من اآلمال بالعودة إلى معدالت النمو ،وخاصة بعد
أن فرضت ٌ
دول عدة القيود والضوابط على حدودها ،فانخفض
التبادل التجاري ،وتأثرت تجارة التجزئة والخدمات المصرفية
والتصنيع والنقل.
لقد بات محسوماً أن نمو التجارة الدولية يعني تعافياً
القتصادات الدول واالقتصاد العالمي؛ وهو ما ينجم عن انفتاح
األسواق وتنامي معدالت الشحن ،وتزايد حجم اإلنتاج وحجم
الطلب على السلع والخدمات والمعدات ،وتقليل التعطيالت
في سالسل اإلمداد ،بما يضمن استمرار تدفقها وبيعها بأسعار
معقولة ،ويهيئ أجواء تجارية واستثمارية تتسم بالحرية
والمرونة والقدرة على التنبؤ.
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تقارير وتحليالت
مقاييس جديدة لبناء القوة الجيوسياسية في عالم جديد

تتناول إيميلي دوال برويير ،المسؤولة عن إدارة تحليل األخبار بشركة «هورايزون أدفيزوري» ،المتخصصة في اآلثار
العسكرية واالقتصادية والتكنولوجية للنهج الصيني نحو المنافسة العالمية ،والمتدربة في الكلية الحربية البحرية
بالواليات المتحدة ،في تقريرها في «ناشونال إنترست» ،معايير ومقايس القوة الجيوسياسية في ظل ثورة تكنولوجيا
المعلومات التي تزيد من حدة التنافس الدولي بدل أن تخففه كما كان يؤمل.

كان من المفترض أن تمهد العولمة وتكنولوجيا المعلومات
لعصر جديد من التعاون ،لكنهما أوجدا شكالً جديدا ً من التنافس
الدولي ،ولم يعد الهدف هو تحقيق اليد العليا في الصراعات
أو امتالك الموارد والثروات ،وإنما بات الهدف التحكم في نظم
التبادل ،من شبكات ومعايير ومنصات.
وتنافس الصين في هذا المجال بقوة؛ إذ تعمل بكين على
بناء قوة عالمية غير مسبوقة ،وتوفر شبكات الصين التحكم
المدعوم بالمعلومات في المجاالت العسكرية واالقتصادية
واإلخبارية ،وهي تؤثر في الحكومات والشركات واألفراد.
وتتجه أطر العمل الغربية إلى التركيز على الشؤون «األمنية»
باعتباره الميدان الرئيسي للتنافس الدولي ،وتقيس هذه األطر
القوة النسبية بنا ًء على رأس المال واألسلحة المتقدمة ومخزون
الطاقة ،وعدد حامالت الطائرات ،والناتج المحلي اإلجمالي،
وهي مقاييس كانت مهمة في عالم كان قوامه الحدود الثابتة
والسلع المادية ،وكانت الطريقة الرئيسية للحصول على الموارد
فيه هي الصراع ،وكان االعتداد حينها بحجم الموارد الحاسمة
وعددها.
لكن اليوم بات التبادل الطريقة الرئيسية للحصول على
الموارد؛ إذ تتدفق الموارد باستمرار من خالل الشبكات التي
تتجاوز الحدود الوطنية ،وأصبحت المعلومات المورد األهم
على اإلطالق ،وعالم التبادل ال يعني عالماً من التعاون ،بل أصبح
التبادل هو ساحة المعركة ،وهي ساحة أكبر وأشمل من ميدان
التنافس التقليدي بين الدول ،وتأثيرها يصل إلى كل مجال
وكل مستوى من مستويات المجتمع ،وتعتمد على الشبكات
والمعايير والمنصات.
ويتم التبادل عن طريق الشبكات وأنظمة الترابط البيني:
ومنها المادية مثل أنظمة االتصاالت وخطوط األنابيب،
واالفتراضية مثل اإلنترنت واألسواق المالية ،والبشرية مثل
األوساط األكاديمية .ويخضع التبادل عبر هذه الشبكات
لمجموعة من القواعد أو المعايير ،مثل العملة وعناوين
بروتوكول اإلنترنت ،وشبكات الجيل الخامس ،واللوائح الخاصة
بمنظمة التجارة العالمية ،ويتم التبادل عبر المنصات ،ومعظمها
افتراضية مثل :فينمو ،وأليباي ،وفيسبوك ،ووي تشات ،فضالً عن
بورصة نيويورك ،واألمم المتحدة.

والشبكات والمعايير والمنصات تتجاوز الحدود ،وتوثر
في األفراد بقدر تأثيرها في الحكومات ،ويمكن التحكم فيها؛
فالعولمة قد تضيق المسافات لكنها ال تزيل السلطات ،وحتماً
ستكون القوى الفاعلة التي تحرص على وضع قواعد ،وتنظيم
عمل المنصات ،وتأسيس الشبكات ،وتلك القوى يمكن أن تنفع
أطرافاً بعينهم ،ويمكنها أيضاً جمع البيانات الدولية وتوجيهها،
بل ويمكنها إجبار اآلخرين عن طريق التهديد بمنع خصومها
من التبادل.
لنفكر على سبيل المثال في شركة أمازون التي تهيمن على
التجارة األمريكية ،ال المتالكها أفضل المنتجات أو الخدمات،
بل المتالكها المنصة الرئيسية للتبادل؛ فمهما كانت البضائع
متميزة ،ومهما كان البائع يملك من قوة تقليدية عظيمة ،ال بد
له من المرور عبر شبكة أمازون والتقيد بقواعدها.
ويمكن ألمازون ،من خالل االستفادة من قاعدة بيانات
شاملة للمعامالت ،تحديد المنتج الذي سيطر على سوق األلفية،
على سبيل المثال ،وطرحه من جديد بسعر أفضل مع تصنيف
بحثي أعلى ،وإبرازه للمشتري المستهدف .ومن خالل البيانات
الكافية يمكن ألمازون أن تتوقع كيف ستتطور سوق هذا المنتج
خالل العام المقبل.
وقوة أمازون ال تقف عند حدود عرض المنتجات ،بل إنها
توجه الطلب عليها؛ فعند تحديد المعلومات التي تستلمها،
تحدد أمازون دوافعك ورغباتك ومشترياتك ،ومن ثم تُظهر
لك اإلعالنات التي تلبي رغباتك ،وكذلك األسعار والتوصيات
والعروض الخاصة بالكتب اإللكترونية المجانية.
تخيل ماذا يمكن أن يحدث عندما تمتلك دولة من الدول قوة
أمازون وتسعى إلى بسط هيمنتها على العالم؛ عندها سيتسنى
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لهذه الدولة توجيه سالسل اإلمداد العالمية كيفما شاءت،
وستستطيع توجيه األخبار العالمية ،بحيث يروي اإلعالم القصص
اإليجابية ،وينقلها إلى الجمهور المستهدف ،بل وستتمكن هذه
الدولة من التحكم في البيانات العالمية بشأن الحركة العسكرية
والتجارية لألفراد واألغراض جوا ً وبرا ً وبحرا ً ،ويمكنها كذلك
تعديل البيانات لتغيير أسعار التأمين والتصنيفات االئتمانية،
وبإمكانها ،متى أرادت ،أن تحرم خصومها من البيانات الضرورية،
أو حتى تتالعب بالبيانات التي تصل إلى خصومها.

هل ميكن لدولة فعالً أن تفعل هذا؟

راهنت بكين طوال السنوات العشرين الماضية على أنها
تستطيع هذا ،معتمدة على استغالل هيئات وضع المعايير،
وعلى تصدير منصات دولية جديدة ،وعلى تأسيس البنية التحتية
للشبكات الناشئة ،وعلى تخريب الشبكات الموجودة ،وتزيد
بكين من وتيرة هجومها من خالل تعزيز المركزية والنطاق
والحجم في مواجهة عالم منقسم ،ومن خالل التالعب بالتوجه
الغربي نحو الفصل بين التنافس والتعاون ،وبين العام والخاص.
وقوة الشبكات الجديدة تتفوق على القوة التقليدية؛ فال
يهم إن كانت أمازون ال تمتلك أفضل المنتجات الجديدة أو
تبتكر طريقة تطويرها ،ألنها تستفيد من جودة كل مورد في
شبكتها ،ومن ثم تصبح المزايا التي يملكها هؤالء الموردون مزايا
ألمازون نفسها ،وتحتفظ أمازون بهذه المكانة ألن الموردين
بحاجة إلى منصة أمازون من أجل الوصول إلى العمالء
والمستهلكين ،واألمر األسوأ من العيش مع أمازون هو استحالة
العيش من دونها.
وتمتلك الواليات المتحدة القدرات االبتكارية األعظم في
العالم ،كما أن شركاتها وقواتها المسلحة هي األفضل عالمياً،
إضافة إلى أن الدوالر األمريكي هو العملة الرئيسية التي
تتعامل بها األسواق واالقتصادات العالمية ،ومن غير المتوقع
أن تزول نقاط القوة هذه في المدى المنظور ،وذلك بالرغم
من أنها لم ت ُع ْد عوامل حاسمة ،حيث يمكن نقل االبتكارات أو
سرقتها من قبل مالك الشبكة التي تتم مشاركتها من خاللها ،كما
أ ّن الشركات باتت أسيرة توجهات المنصات التي تستخدمها في
عملياتها ،في حين لم يعد الدوالر العملة الوحيدة التي يعتمد
عليها االقتصاد العالمي.
إذن ،في عالم تسيطر فيه بكين على المعلومات ،فإنه «لم
وال يمكن للواليات المتحدة أن تستمر في السيطرة» ،على حد
وصف الخبراء االستراتيجيين الصينيين.
وطبيعة هذا التنافس تصب في مصلحة الصين ،من
حيث النطاق والحجم والمركزية ،وتتمايز الشبكات والمعايير
والمنصات تبعاً لحجمها ،واألكبر بينها هي األفضل؛ فالمعيار

يُطبق بسبب اتفاق معظم الناس عليه ،والمنصات أو الشبكات
تجتذب المستخدمين بسبب عرضها ألكبر عدد من االتصاالت،
والصين دولة كبيرة ،وتعمل وفق رؤية بعيدة المدى في ٍ
وقت
يعمل فيه بقية النظام العالمي وفق رؤى قصيرة المدى ،ويعتمد
على جني أكبر أرباح ممكنة.
والواليات المتحدة تشاهد الصين وهي تتقدم ،لكن من
دون أن تعرف وجهتها أو الهدف االستراتيجي الذي يحركها.
وبالطبع ،تجازف شركة االتصاالت الصينية العمالقة المدعومة
من الحكومة بتخطي الشركات العريقة في مجال شبكات الجيل
الخامس ،لكن ما تداعيات ذلك؟ ماذا قد يحدث عندما تصبح
وسائل اإلعالم األمريكية والتطبيقات واألنظمة الذاتية القيادة
معتمدة على منصة بكين ،وال بد أن تتقيد بقواعدها؟ ماذا قد
يحدث عندما تستغل بكين منصتها وهيمنتها على المعلومات
لتحديد المعلومات التي نستلمها ونرسلها؟ وماذا قد يحدث
عندما تبدأ بكين في استغالل األمم المتحدة أو شبكة نتفليكس
أو األوساط األكاديمية في الترويج لرسائلها وأهدافها؟
والواقع أن بكين تفعل كل هذا في الوقت الراهن؛ فهي
تتحكم في بيئة العمليات البحرية من خالل منصة المعلومات
اللوجستية العالمية ،وتشير حوادث التشويش األخيرة في ميناء
شنغهاي إلى اآلثار األولى لذلك ،وتتحكم الصين في السلوك
الفردي والتجاري محلياً وخارجياً من خالل نظام االئتمان
االجتماعي ،ولننظر كيف تشارك الشركات األمريكية بياناتها
مع بكين أو كيف يعدل الصينيون عمليات البحث على شبكة
اإلنترنت.
ومن هنا ،على األطر التحليلية األمريكية أن تنظر بعين االعتبار
إلى هذا النوع الجديد من التنافس وهذه القوة الجديدة ،وهذا
يتطلب تعديل المقاييس التقليدية بطريقة جديدة .إن شركة
أمازون هي شركة غير ربحية ،لكنها األكثر قيمة في العالم ،وإن
كانت شركة وول مارت تنظر إلى هامش الربح فقط ،فما كانت
لترى أمازون تمثل تهديدا ً لها؛ ذلك أن القوة في يومنا الراهن
هي قدرة دولة من الدول على تجريد خصومها من مواردها
وتحديد طريقة استخدامها للموارد التي تملكها ،ودور الشبكات
يقتضي التركيز على النطاق والحجم ،وبات األمر مرهوناً بالقدرة
على االستفادة من الموارد وليس إنتاجها.
وربما تغدو الصين الدولة األقوى في العالم من دون أن
تتفوق على الواليات المتحدة من حيث الناتج المحلي اإلجمالي
أو القوة العسكرية التقليدية ،وإذا استمرت الواليات المتحدة
في النظر إلى عدد حامالت الطائرات والمبالغ االحتياطية التي
تملكها ،فإنها ستخسر المعركة حتى قبل خروج وول مارت من
المنافسة.
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شـؤون اقتصاديــة
«النقد الدولي» متفائل بشأن اقتصاد اإلمارات

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دولة اإلمارات
تعافياً سريعاً من اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا التي تدفع
االقتصاد العالمي باتجاه أسوأ أزمة ركود يتعرض لها منذ
سنوات الركود الكبير ،متجاوزا ً كذلك كل تداعيات األزمة المالية
العالمية عام  ،2008متوقعاً أن يسجل اقتصاد الدولة نموا ً بواقع
 %3.3عام  .2021ور ّجح «الصندوق» ،في تقرير آفاق االقتصاد
العالمي  2020الذي أصدره أمس ،نجاح الجهود العالمية في
احتواء فيروس كورونا خالل النصف الثاني من هذا العام،
متوقعاً أن يشهد االقتصاد العالمي انكماشاً حادا ً ،بواقع %3
في عام  .2020ور ّجح تعافي االقتصاد العالمي في عام 2021
ليسجل نموا ً بمعدل  %5.8مع عودة النشاط االقتصادي إلى
طبيعته ،بمساعدة الدعم المقدم من السياسات .وأفادت بيانات
الصندوق بأن اقتصاد اإلمارات مثله مثل بقية اقتصادات العالم
الرئيسية قد يتعرض لنمو سلبي هذا العام ،لكنه سيكون ضمن

األسرع تعافياً خالل العام
المقبل ،متوقعاً أن يرتفع
فائض الحسابات الجارية
للدولة خالل العام
المقبل إلى  %4.1من
الناتج المحلي اإلجمالي.
وتوقع الصندوق أن تسجل العديد من االقتصادات المتقدمة
نموا ً سلبياً في العام الحالي بنحو  ،%6.1قبل أن تتعافى العام
المقبل لتسجل نموا ً يصل إلى  .%4.5وذكر التقرير أنه من
المتوقع أن يتقلص نمو معظم اقتصادات مجموعة الدول
المتقدمة ،هذا العام ،بما في ذلك الواليات المتحدة ليصل
معدل نموها إلى ( ،)%-5.9واليابان ( ،)%-5.2والمملكة
المتحدة ( ،)%-6.5وألمانيا ( ،)%-7وفرنسا ( ،)%-7.2وإيطاليا
( ،)%-9.1وإسبانيا (.)%-8

النفط يغلق على هبوط حاد بفعل مخاوف من عدم مجاراة الطلب للتخفيضات

هبطت أسعار النفط بشكل حاد يوم أمس الثالثاء ،وتراجع الخام األمريكي مع مراهنة
المستثمرين على أن انهيارا ً في الطلب على الوقود ناجم عن جائحة فيروس كورونا
سيكون كبيرا ً بدرجة لن تعوضه تخفيضات عالمية قياسية من المنتجين .وأنهت عقود خام
القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط ألقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.30
دوالر ،أو  ،%10.3لتسجل عند التسوية  20.11دوالر للبرميل .وهبطت عقود خام القياس
العالمي مزيج برنت  2.14دوالر ،أو  ،%6.7لتبلغ عند التسوية  29.60دوالر للبرميل .والخامان القياسيان كالهما منخفضان أكثر
من  %50عن مستوياتهما في بداية العام .ومن المتوقع أن يخفض أكبر منتجي النفط في العالم اإلنتاج بما يصل إلى  19.5مليون
برميل يومياً ،لكن تلك التخفيضات يجري تنفيذها ببطء في بعض الحاالت ،ولن تبدأ قبل أسابيع .وعلى النقيض ،فإن الطلب
العالمي هوى بنحو  %30قبل بضعة أسابيع؛ وهو ما تسبب في امتالء سريع لصهاريج التخزين في مصافي التكرير.

األسهم العالمية تلتقط أنفاسها بدعم النتائج وتباطؤ «كورونا»

تمكنت مؤشرات األسهم العالمية ،أمس الثالثاء ،من التقاط أنفاسها مستفيدة من بدء موسم إعالن نتائج الشركات الربعية ،بالتزامن مع
تفاؤل المستثمرين بشأن بلوغ «كوفيد »19-ذروته مع تباطؤ الوفيات في الواليات المتحدة وتباطؤ عدد اإلصابات في كثير من دول
أوروبا ،إضافة إلى بيانات تجارية جيدة من الصين والواليات المتحدة األمريكية.
ففي بورصة نيويورك ،ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي  ،%2.56بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز  500بنسبة  ،%2.52فيما صعد مؤشر
ناسداك بنسبة  .%2.9وأفادت جي بي مورجان بانخفاض كبير في األرباح في الربع األول ،لكن السهم ارتفع بنسبة  ،%0.5وارتفعت
أسهم جونسون آند جونسون ما يقرب من  .%3وارتفعت األسهم األوروبية؛ إذ عززت بيانات تجارة من الصين جاءت أفضل من المتوقع.
وصعد المؤشر ستوكس  600األوروبي  .%1.1وارتفعت األسهم اإلسبانية  .%1.5وقفز سهم سوبي السويدية لصنع عقاقير األمراض النادرة
 .%7.6وفي آسيا ،قفز المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو لألوراق المالية  %3ليسجل أعلى مستوى إغالق فيما يزيد على شهر .وكسب
المؤشر توبكس األوسع نطاقاً  %2إلى  1433.50نقطة.
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من إصدارات المركز

اإلخوان المسلمون واإلرهاب :الحقائـق واألدلـة
دأبت جامعة اإلخوان املسلمني منذ تأسـيسها
عىل يد حسن البنا يف عام  ،1928عىل تقديم صورة
لنفسها بوصفها الوجه املعتدل لتيار اإلسالم السـياسـي،
وأنها تنبذ كل صور العنف ،والتطرف ،واإلرهاب ،يف
حني أن املراقب الدقيق لتاريخ هذه الجامعة منذ
نشأتها ،واملطلع عىل أدبياتها الفكرية ،وأيديولوجيتها
السـياسـية ،والدينية ،يستطيع أن يكتشف بسهولة
زيف هذه األكاذيب وعدم واقعيتها ،وأن هذه الجامعة
هي منبع اإلرهاب والتطرف يف املنطقة ،والعامل.
ويستعرض هذا الكتاب بعض الحقائق واألدلة
من واقع أدبيات اإلخوان املسلمني أنفسهم ،وأفكار
قادتهم ،ورموزهم ،التي تؤكد عالقتهم بالفكر املتطرف
وبأعامل العنف ،واإلرهاب ،التي امتدت تأثرياتها إىل
خارج حدود املنطقة العربية ،لتشمل العامل أجمع،
وتوضح حقيقة ما يحاول اإلخوان املسلمون إخفاءه،
حول مسؤوليتهم عن انتشار التطرف ،واإلرهاب
تحت شعارات االعتدال واملظلومية .كام يقدم بعض
األدلة التي تؤكد ارتباط هذه الجامعة بأعامل العنف،
واإلرهاب بشكل مبارش ،وليس فقط من خالل ما
توفره من مظلة فكرية تربر كل ما يشهده العامل
اليوم من أعامل إرهابية تهدد أمن الدول واملجتمعات
واستقرارها.
ويف الشق األول من الكتاب ،الذي جاء تحت
عنوان« :التأسـيس للعنف واإلرهاب يف فكر اإلخوان
املسلمني» ،تم الرتكيز بشكل خاص عىل إظهار أفكار
قادة جامعة اإلخوان املسلمني ومنظريها وتوضيحها،
التي شكلت األساس للفكر املتطرف الذي ساد العامل
منذ تأسيس هذه الجامعة عام  ،1928والسـيام ما
يتعلق منها مبفاهيم الجهاد والتحريض عىل استخدام
القوة والعنف لتحقيق األهداف السـياسـية ،وتشكيل

الناشر :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية
سنة النشر2017 :

التنظيامت السـرية املسلحة ،التي وضع مؤسس
الجامعة حسن البنا ،نفسه أسسها من خالل تأسـيس
ما يعرف باسم «التنظيم الخاص لإلخوان املسلمني».
ويستعرض الكتاب األفكار التي تؤكد ذلك من خالل
القراءة الدقيقة ملؤلفات قادة «اإلخوان املسلمني»،
ورموزها ،وخُطبهم وتصـريحاتهم ،وعىل رأسهم مؤسس
الجامعة ،حسن البنا ،ومنظرها األهم سيد قطب ،الذي
وصفه الكتاب بأنه «املنظّر األول لإلرهاب» ،حيث
متثل أفكاره بشأن العنف ،التي ضمنها كتابه «معامل
يف الطريق» ،األيديولوجيا الرسمية للجامعة ،كام يع ّد
هذا الكتاب مبنزلة «دستور الجامعة» ،وخاصة أنه
يتم استخدامه يف مجال تربية النشء والشباب يف
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اإلخوان ،ومل يحدث أن تربأت الجامعة من أفكاره التي
تسوغ اإلرهاب ،بل بالعكس هي حريصة عىل نشـرها
واالحتفاء بها وبصاحبها .وتع ّد األفكار التي جاءت يف
كتاب «معامل يف الطريق» ،األساس لكل الفكر اإلرهايب
الذي ظهر يف املنطقة بعد ذلك ،سواء تعلق األمر
بتنظيم الجهاد ،أو التكفري والهجرة أو القاعدة ،وأخرياً
تنظيم داعش ،حيث تستقي كل هذه التنظيامت
توجهاتها من هذا الكتاب بشكل ،أو بآخر .ومن قيادات
الجامعة التي يركز عليها الكتاب يوسف القرضاوي،
الذي وصفه الكتاب بأنه «منظّر اإلرهاب الحديث»،
املُنظّر األيديولوجي األهم لـ «اإلخوان املسلمني» يف
املرحلة الحالية.
موضحاً أن تاريخه يحفل بالعديد من املواقف
والتصـريحات التي تظهر دعمه املبطن ،والعلني أحياناً،
لإلرهاب والعنف ،عىل عكس الصورة التي يحاول أن
ير ّوجها لنفسه ،أو وير ّوجها له أتباعه ،باعتباره معرباً
عن تيار اإلسالم املعتدل .وكذلك حسن الدقي ،النسخة
اإلماراتية للفكر اإلخواين املتطرف ،الذي حاول أن ينرش
أفكاره الهدامة داخل مجتمع إمارايت ،تعود العيش يف
سالم يف محاولة لنشـر الخراب والفوضـى ،والتي ضمن
الكثري منها ،يف كتابه الصادر يف عام  2002بعنوان:
«مالمح املشـروع اإلسالمي :رؤية استشـرافية» ،الذي
تضمن الكثري من األفكار التي تحض عىل العنف،
والتطرف ،واإلرهاب تحت شعار «الجهاد» ،وحفل
الكتاب باستخدام املصطلحات التكفريية مثل« ،كفار
العامل» ،و«النظام الكفري العاملي» ،و«الصليبية
العاملية» ،و«الغرب الصليبي» ،وغريها ،من املصطلحات
التي تستخدمها الجامعات الجهادية التكفريية يف تربير
أعاملها اإلرهابية ضد الغرب.
ويف الشق الثاين من الكتاب الذي جاء تحت
عنوان «اإلخـوان املسلمـون :تاريخ من املامرسات
اإلرهابية» ،عرض الكتاب لجوانب من تاريخ الجامعة

اململوء بالحوادث ،واملامرسات التي تربطها باإلرهاب
عىل املستوى العميل ،مثل اغتيال رئيس الوزراء
املصـري األسبق أحمد ماهر باشا يف24 فرباير ،1945
واغتيال محمود فهمي النقراشـي باشا رئيس الوزراء
املصـري األسبق عام  ،1948واغتيال القاضـي املرصي
أحمد الخازندار يف  22مارس  ،1948ومحاولة اغتيال
الرئيس املصـري األسبق جامل عبد الناصـر يف أكتوبر
 ،1954وأعامل العنف واإلرهاب التي قامت بها
الجامعة عقب ثوريت  25يناير  2011و 30يونيو 2013
يف مرص ،والدور الذي لعبته جامعة اإلخوان املسلمني
يف ليبيا يف تفكيك الدولة الليبية ،من خالل رفع السالح
يف مواجهة الحكومة الشـرعية املعرتف بها من خالل
بعض املجموعات املسلحة التابعة لها بشكل مباشـر،
والسـيام قوات «درع ليبيا» ،أو تلك املتحالفة معها
مثل «قوات فجر ليبيا» ،و«أنصار الشـريعة» وغريها،
وبدعم من بعض القوى اإلقليمية ،وغري ذلك من أمثلة.
أما الشق الثالث واألخري يف الكتاب ،وهو الذي
جاء تحت عنوان« :اإلخوان املسلمون :أصل كل
جامعات اإلرهاب» ،فقد سعى خالله الكتاب إىل
توضيح العالقة بني اإلخوان املسلمني ،والجامعات
اإلرهابية األخرى ،مؤكداً أن «اإلخوان املسلمني»
يعتربون أصل كل الجامعات اإلرهابية واملتطرفة ،التي
إما أنها انشقت عنها ،وإما أنها تب َّنت أفكارها ،مثل
«القاعدة» ،و«داعش» ،وجامعة «أنصار بيت املقدس»،
أو «داعش  -والية سـيناء» ،و«بوكو حرام» ،وجامعات
العنف التي انترشت يف مرص بعد ثورة  30يونيو ،التي
أطاحت حكم اإلخوان املسلمني ،مثل «جند اإلسالم»،
وتنظيم «أجناد مصـر» ،وحركة «سواعد مصـر -
حسم» ،و«العقاب الثوري» وغريها.
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إنفوغراف

ﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﻄﺮ

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮﻭﺱ

؟

ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

ً
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺟﺎﺳﻴﻨﺪﺍ ﺃﺭﺩﺭﻥ ،ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺯﺍﺣﺖ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
 28ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

2020

• ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﺇﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

 23ﻣﺎﺭﺱ • ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ
"ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"
2020
ﻭﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ

 19ﻣﺎﺭﺱ

2020

• ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ

 23ﻣﺎﺭﺱ • ﺗﺴﺠﻴﻞ  102ﺇﺻﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺃﻱ
2020
ﻭﻓﻴﺎﺕ

 26ﻣﺎﺭﺱ • ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ
2020

ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺇﻏﻼﻕ ﺻﺎﺭﻡ
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ

ﺣﺮﺻﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﻓﺮﺽ
"ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"

ً
ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺷﻬﺪﺕ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

 15ﺇﺑﺮﻳﻞ

2020

• ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ  1386ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭ 9ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻓﺎﺓ
ً
ﻣﺼﺎﺑﺎ
• ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﻔﺎﺀ 728

ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ" :ﺳﻲ ﺇﻥ ﺑﻲ ﺳﻲ" " +ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ" " +ﻻﻳﻒ ﺳﺎﻳﻨﺲ" " +ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ"
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ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ،ﺗﻮﺍﻟﺖ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ،ﻟﻜﻦ
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﺎﺭﺿﺖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ.
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