أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
العالم يحتفل بيوم الصحة العالمي في ظروف استثنائية
احتفل العالم ،أمس الثالثاء ،بيوم الصحة العالمي ،الذي يوافق السابع من إبريل كل عام ،وتسعى منظمة الصحة العالمية
من خالل هذا اليوم إلى نشر الوعي الصحي ،والتوعية بأهمية التمتع بحياة صحية سليمة ،وقد خصص احتفال هذا العام
لالحتفاء بعمل كادر التمريض والقبالة من أجل تذكير القيادات العالمية بالدور الحاسم األهمية الذي يضطلع به هذا الكادر
في الحفاظ على الصحة في العالم.
وقد شهد االحتفال بيوم الصحة العالمي صدور أول تقرير عن حالة التمريض في العالم لعام  .2020ويقدم التقرير
معلومات وافية عن القوى العاملة في مجال التمريض ،وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت العام الحالي « 2020سنة
دولية لكادر التمريض والقبالة» ،مستهدفة تسليط الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها العاملون في هذه المهنة
والدعوة إلى زيادة االستثمارات في القوى العاملة في مجالي التمريض والقبالة.
والحاصل أن العالم قد احتفل بيوم الصحة العالمي  2020في ظل ظروف أقل ما يقال عنها إنها عصيبة حقاً ،حيث تمر
دول العالم المختلفة خالل المرحلة الحالية بأزمة كبيرة جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-الذي أعلنته
منظمة الصحة العالمية وباء عالمياً في  11مارس الماضي ،بعد أن ضرب معظم الدول في كل قارات العالم ،مسبباً حالة من
الشلل االقتصادي على الصعيد الدولي وحالة من الهلع والفزع في أوساط المجتمعات كافة ،وتتعمق هذه الحالة من الهلع
والفزع في ظل عدم التوصل إلى دواء أو لقاح لعالج هذا الوباء ،الذي يتميز بمعدالت انتشار عالية ،ما يعني أن المعركة معه
ال تزال مفتوحة على جميع االحتماالت ،وحتى يتم االنتصار في هذه المعركة ،سيظل الضحايا يتساقطون كل يوم ،بل كل ساعة
ودقيقة ،في أكبر تح ٍّد يشهده العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (.)1945-1939
وقد مثل االحتفال بيوم الصحة العالمي  2020مناسبة مهمة في هذه الظروف العصيبة التي خلقها تفشي وباء فيروس
كورونا المستجد (كوفيد ،)19 -لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الطبية ،التي تعتبر خط دفاعنا األول
في هذه المعركة الضروس التي تخوضها البشرية ضد هذا الوباء الفتاك ،وأهمية دعم هذه الكوادر بكل قوة ،حتى يمكن قهر
هذا العدو ،الذي قتل عشرات اآلالف ،وأصاب أكثر من مليون وربع شخص.
وفي الواقع ،فإنه ومنذ األيام األولى النتشار الوباء ،انطلقت في العالم حملة شكر وتقدير لألطباء والممرضين الذين يقفون
في الخطوط األمامية لمحاربة هذا العدو الخفي ،ويمثلون جنوداً مجهولين يعرضون حياتهم للخطر ويعملون ساعات طويلة
ومتواصلة إلنقاذ حياة المرضى ،وفي هذا السياق ،أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،عبر حساباته التواصلية على شبكة اإلنترنت حملة #شكراً_خط_دفاعنا_األول،
تقديراً لجهود الفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة ،من أطباء وممرضين ومسعفين
وإداريين وفنيين.
وفي الوقت الذي مثـّل فيه االحتفال بيوم الصحة العالمي  2020مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به
الكوادر الطبية ،أو ما بات يعرف بالجيش األبيض ،فإنه مثل في السياق نفسه مناسبة مهمة إلبراز األهمية الحاسمة لتطوير
القطاع الصحي في كل الدول ،بما فيها الدول المتقدمة ،مثل الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها التي تواجه صعوبات
جمة في كبح جماح تفشي الوباء ،حيث تبين أن البنى الصحية في هذه الدول ليست قوية على النحو الذي كان متصوراً قبل
ظهور هذا الوباء الذي يقتل ويصيب بال رحمة .وفضالً عن ذلك ،فإن هذا االحتفال مناسبة جديدة لتأكيد األهمية الحيوية
لتطوير التعاون الدولي لمواجهة األزمات الدولية ،في ظل عالم بات بالفعل قرية صغيرة.
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اإلمارات اليوم
ثوابت اإلمارات اإلنسانية راسخة في عصر كورونا
تأسست دولة اإلمارات العربية المتحدة وتقدمت على ثوابت راسخة من القيم واالعتبارات اإلنسانية ،التي تُظهر القيم
األصيلة لقيادتها الرشيدة وشعبها الطيب؛ فالوقوف إلى جانب الشقيق والصديق هو األصل في وقت األزمات ،والبشرية على
امتداد رقعة وجودها الجغرافية واختالفها في الدين والعرق واللغة والدين ،لم تُحرم يوماً من خير دولة اإلمارات وأهلها ،فعند
الش ّدة تظهر «المعادن» كما يقال؛ فوقوف الدولة إلى جانب المتضررين ودعمهم ومساعدتهم ،يعكس حقيقة هذه األرض
الطيبة والمعطاءة ،التي تربت على قيم الوالد المؤسس ،المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه.
المفردات التي ما انفك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،يرددها منذ بدء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد –  ،)19وحتى قبل ذلك ،والتي تشير إلى أن العالم
يخوض معركة ضد انتشار هذا الفيروس ،لذلك يحتاج أكثر من أي وقت مضى ،إلى التضامن والتكاتف وتنسيق الجهود وم ّد
يد العون للدول والمجتمعات التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة ،هي القاعدة الثابتة التي ال تتزحزح لدى دولة اإلمارات
وقيادتها الحكيمة؛ وهو ما جاء مؤخرا ً في االتصاالت الهاتفية التي أجراها سموه مع كل من :سورونباي جينبيكوف رئيس
جمهورية قرغيزستان الصديقة ،وألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا الصديقة ،وكيه بي شرما أولي رئيس وزراء جمهورية النيبال
الديمقراطية الفيدرالية الصديقة ،وغيرها من االتصاالت المكثفة التي أجراها سموه في األيام واألسابيع القليلة الماضية.
تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،الدائم لزعماء وقادة الدول الشقيقة والصديقة ،بحث
إمكانات وسبل تعزيز التعاون المشترك ،للحد من انتشار كورونا واحتواء تداعياته ،وتثمين هذه الدول لمواقف دولة اإلمارات
ومبادراتها اإلنسانية في تكاتفها مع الدول ،ودعم شعوبها خالل هذه الظروف االستثنائية ،ال يدخل في باب المجامالت
الدبلوماسية أو السياسية ،إنما هو حقيقة ال غبار عليها في هذه الظروف؛ وهو ما يتجلّى بإرسال دولة اإلمارات ،يوم االثنين
 6إبريل الجاري ،طائرة مساعدات تحمل نحو  10أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا ،يستفيد منها
نحو  10آالف من العاملين في القطاع الطبي ،لدعمها في مواجهة الفيروس ،إضافة إلى تسيير الدولة طائرة مساعدات صحية
وصلت إلى مطار سقطرى الدولي ،تحمل  3أطنان من األدوية والمواد العالجية والوقائية الهادفة إلى دعم القطاع الصحي في
األرخبيل وإنعاش الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمحتاجين.
هذا اله ّم اإلنساني الذي يحمله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،في قلبه تجاه الهموم اإلنسانية
يعني الكثير؛ فهو دليل على أن دولة اإلمارات تواصل برغم التحديات دعم فرص التنمية الوطنية والعالمية في المجاالت كافة،
وذلك ألثره الكبير في تحقيق المصالح المتبادلة ،من خالل تعزيز النهج اإلنساني القائم على مساندة الشعوب ،وم ّد يد العون
إليها في أوقات الشدة ،كما هي الحال في أوقات الرفاه واالستقرار ،فصحة وسالمة البشرية هي األولوية التي يجب النظر إليها
والعمل عليها في هذه الظروف ،ألن اإلنسان هو من يبني األوطان ،وهو الثروة األولى التي إن ص ّحت فإن الباقي يصح ويسلم
ويتقدم ،وال رفاه وال سعادة وال استقرارا ً إال بضمان أمن البشرية الصحي واالقتصادي واالجتماعي واإلنساني.
لقد أبقت دولة اإلمارات ،به ّمة وتوجيهات قيادتها ،وسواعد أهلها الطيبين ،على تعزيز قيم التضامن والتعاون مع شعوب
العالم خالل هذه الظروف الصعبة؛ فمبادراتها اإلنسانية وتكاتفها مع الدول ،مستمرة ال تتوقف ،ومواجهة الوباء والسيطرة
على انتشاره هدف حيوي يجب أن يتضامن الجميع من أجله ،إلى أن يتم تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر البشرية ،بتعاون
ومسؤولية وتنسيق تشترك فيه الدول والحكومات.
األربعاء  8إبريل  - 2020السنة السادسة والعشـرون  -العدد 7242

3

تقارير وتحليالت
تشكيل الحكومة العراقية ..ضبابية الرؤية واستمرار المناكفات يعطالن الحياة السياسية
برغم مرور أربعة أشهر على استقالة حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي في نهاية نوفمبر الماضي
تحت ضغط االحتجاجات الشعبية الواسعة التي اجتاحت مختلف محافظات البالد ،ما زالت جهود تشكيل حكومة
جديدة تقود العراق في هذه المرحلة الحرجة غير قادرة على الخروج من نفق الخالفات بين الكتل السياسية التي تعيد
الكرة إلى مربعها األول في كل مرة يتم فيها تكليف شخصية يمكن أن تحظى بالقبول العام.

العجز الذي تتسم به هذه الجهود بدا واضحاً من خالل
مساعي الكتل الشيعية صاحبة التمثيل األكبر في مجلس النواب
إلفشال محاوالت رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لطرح
تشكيلته على المجلس بهدف نيل الثقة ومن ث ّم المباشرة في
إعادة تنظيم ملفات إدارة البالد ،وإعالنها التوافق فيما بينها على
ترشيح شخص آخر لتشكيل الحكومة هو رئيس جهاز المخابرات
الحالي مصطفى الكاظمي ،ونيتها طرحه على رئاسة الجمهورية
لتكليفه رسمياً بالمهمة.
ويبدو أن الكتل التي تتبنى ترشيح الكاظمي ،والتي تدرك
عدم دستورية طرحها في الوقت الحالي ،تعمل حالياً على هدر
الوقت وتشتيت الجهود المؤيدة للزرفي ،وذلك لحين انقضاء
المهلة الدستورية التي يجب على الرئيس المكلف خاللها تقديم
حكومته للبرلمان ،وهي  30يوماً من تاريخ التكليف ،والتي
تنتهي منتصف إبريل الجاري ،وذلك على الرغم من حاجة البالد
الماسة لحكومة بصالحيات كاملة تكون قادرة على التعامل مع
ملفات ملحة وحرجة وال يمكن تأجيلها وفي مق ّدمتها مواجهة
انتشار فيروس كورونا واالرتفاع المطرد في أعداد اإلصابات
والوفيات الناجمة عنه في العديد من مدن البالد ،واألزمة
االقتصادية الخانقة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على
دفع رواتب الموظفين ،والتوتر مع الواليات المتحدة األمريكية
والميليشيات الموالية إليران ،إلى جانب االحتجاجات التي قد
تعود إلى الشارع في أي وقت رفضاً للعملية السياسية برمتها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الزرفي االنتهاء من تشكيل
حكومته واختيار كامل أعضائها وتوزيع الحقائب عليهم،
وتسليم برنامجه إلى البرلمان والطلب من رئاسته عقد جلسة
للتصويت على الثقة ،أعلن كل من تيار الحكمة الذي يتزعمه
عمار الحكيم ،وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري ،وائتالف
دولة القانون بزعامة نوري المالكي ،وحزب الفضيلة بزعامة
محمد اليعقوبي ،وتحالف العقد بزعامة فالح الفياض ،استمرار
إصرارهم على رفض التكليف من األساس ألنه تم دون التشاور
معهم ،واالتفاق على تقديم مرشح آخر هو الكاظمي ،وهو ما
يعني ضمناً أنها ستسعى إلى تعطيل انعقاد جلسة برلمانية

للتصويت على حكومة الرئيس المكلف.
ردود األفعال على إعالن الكتل السياسية الخمس ع ّمقت
التجاذبات والخالفات السياسية بين مختلف األطياف ،حيث
يؤكد الزرفي من جانبه أنه سيواصل المشوار حتى النهاية ولن
يعتذر عن المهمة التي ت ّم تكليفه بها دستورياً وأنه ينتظر
انعقاد جلسة نيل الثقة للخروج بحكومة تستمد شرعيتها من
البرلمان وتلبي مطالب الشارع العراقي.
ويحظى رئيس الوزراء المكلف بدعم واسع قد يتيح له
الحصول على الثقة البرلمانية في حال انعقاد جلسة التصويت،
حيث يؤيده كل من تحالف «سائرون» الذي يأتمر بأوامر
الزعيم الديني مقتدى الصدر ،والذي أعلن صراحة دعمه
لحكومته شريطة أن تتسم باالستقاللية والتخصصية وتبتعد
عن المحاصصة ،وكذلك الكتل الكردية التي أكّد ممثلوها عدم
وجود أي اعتراضات لديها على الزرفي شريطة أن تنفذ حكومته
االلتزامات التي تقع على عاتقها ،وعلى رأسها حل المشاكل
العالقة بين بغداد وأربيل ودفع مستحقات إقليم كردستان من
الرواتب وغيرها.
الضبابية وعدم وضوح الرؤية هما سيدا الموقف في الساحة
السياسية العراقية ،وهو ما تؤكده المعلومات التي رشحت عن
الدوائر المحيطة رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي،
والتي تؤكد أنه لم يوافق بعد على تكليفه برئاسة الوزراء وأنه
يشترط لذلك منح عدنان الزرفي فرصته الكاملة في التشكيل،
وموافقة كل القوى السياسية الشيعية بكتاب خطي على تكليفه
حال فشل أو اعتذار الرئيس المكلف وعدم تدخلها بتشكيل
الحكومة أو برنامجها الوزاري أو في اختيار الوزراء والمسؤولين
في مختلف المواقع التنفيذية.
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تقارير وتحليالت
حقوق اإلنسان في عصر كورونا

يثار جدل كبير حول التأثيرات التي أفرزها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -على حقوق اإلنسان،
وتخشى المنظمات الحقوقية ،التي عبرت عن موقفها بشكل صريح في هذا السياق ،أن يؤثر هذا الوباء في هذه
الحقوق بشكل سلبي.
يعتقد البعض أن شعار هذه المرحلة يجب أن يكون :ال صوت
يعلو فوق المعركة ضد كورونا ،وأن الحديث عن حقوق اإلنسان
في ظل هذه الظروف العصيبة التي يخوض فيها العالم معركة
حامية الوطيس ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19 -
يعتبر نوعاً من الرفاهية ،وهذه رؤية قاصرة ،من أكثر من جانب،
لعل أهمها ما يلي:
 إن تفشي وباء فيروس كورونا وتهديده لحياة اإلنسان،يثيران بالضرورة الحق في الصحة باعتباره أحد الحقوق
األصيلة لإلنسان ،التي تشمل شبكة متكاملة من الحقوق،
تضم الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية
والحقوق الجماعية وغيرها من حقوق اإلنسان ،التقليدية منها
والمستحدثة .وهنا يجب التأكيد أن حق الفرد في الصحة،
مكفول بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،الذي ينص
على الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية ،وحظر التمييز
في تقديم الخدمات الطبية ،وعدم اإلخضاع للعالج الطبي
دون موافقة المريض ،وغيرها من الضمانات المهمة.

التفشي السريع للفيروس الذي يمكن أن ينتقل بسهولة
بين األفراد ،ولكنها في نهاية المطاف تعني أن الوباء هدد
الحريات الشخصية لألفراد الذين اضطروا إلى الدخول في
حجر منزلي .وفي مقاله بمجلة «فورين بوليسي» األمريكية،
اعتبر فلوريان بيبر ،أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة
«غراتس» النمساوية ،أن الوباء وفّر للحكومات الديكتاتورية
والديمقراطية -على حد سواء -فرصة للتعسف وإساءة
استخدام القرار وتقليص الحريات المدنية .ويرى بيبر ،أن
اإلجراءات الحالية قد تنجح في التخفيف من انتشار الفيروس
وتفشي الجائحة ،لكن العالم سيواجه خطرا ً من نوع آخر؛ إذ
ستكون العديد من البلدان أقل ديمقراطية بكثير مما كانت
عليه قبل ،حتى بعد أن يتراجع خطر الفيروس.

 أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى إحداث جملة من التأثيراتاالقتصادية السلبية في معظم الدول ،مثل فقدان الوظائف - ،أدى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -إلى
توقف كبير في مظاهر الحياة العامة ،وتم العمل في بعض
وهو ما يثير قضية الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،ومنها
الدول وفقاً لقوانين استثنائية ،أو سن قوانين طوارئ جديدة
الحق في العمل أو إعانات البطالة لحين الحصول على وظيفة
أحدثت حالة من الجدل ،وعلى سبيل المثال ،ففي المجر،
جديدة ،وقد بدأت كثير من الدول في تعويض األشخاص
تم العمل بقانون طوارئ جديد أثار عاصفة من الجدل ،وتم
الذين فقدوا وظائفهم وانضموا إلى طابور العاطلين .وقد
انتقاده من قبل مؤسسات االتحاد األوروبي المعنية .ونشير
أثرت تدابير الحجر الصحي بشكل واضح على هذه الطائفة
في هذا السياق إلى أن األمينة العامة لمجلس أوروبا في
من حقوق اإلنسان وغيرها من الحقوق األخرى .وفي هذا
ستراسبورغ ،ماريا بيجينوفيتش بوريتش ردت على خطوة
الصدد ،يقول كينيث روث ،المدير التنفيذي لهيومن رايتس
المجر بالتحذير من أن البلدان األعضاء في االتحاد عليها
ووتش ،إنه يجب على الحكومات تجنب القيود الشاملة
الحفاظ على المبادئ الديمقراطية ،وقالت إن حالة طوارئ
والواسعة بشكل مفرط على الحركة والحرية الشخصية،
غير معروفة وغير محددة زمنياً ال يمكن لها أن تضمن هذا
واالعتماد على التباعد االجتماعي الطوعي ،وفرض القيود
األمر .وأضافت بوريتش أن النقاش في وسائل اإلعالم يعتبر
اإللزامية فقط عندما يكون ذلك مبررا ً وضرورياً وعلمياً.
مكوناً أساسياً لنظام حر وديمقراطي .والقانون الجديد في
 أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى فرض حاالت طوارئالمجر يعا ِقب بالسجن حتى الصحفيين على نشر معلومات
وحظر التجول في عدد من الدول ،وعزل مدن أو مناطق
«غير صحيحة» عن كورونا .والخوف هو أن تتعرض أي تغطية
إعالمية ال تروق للحكومة للعقاب أو المنع.
بعينها ،وهذه إجراءات ضرورية ومطلوبة للحد من هذا
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 أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى تأجيل عقد االنتخاباتالعامة في كثير من الدول ،وهذا التأجيل قد ينطوي بطبيعة
الحال على حزمة من التأثيرات السلبية المفهومة بالنسبة
للديمقراطية ،وعلى سبيل المثال ،فقد قرر رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون ،تأجيل االنتخابات المحلية
التي كانت مقررة في السابع من مايو المقبل لمدة عام،
وفي تشيلي ،قرر البرلمان تأجيل االستفتاء على الدستور
الجديد لمدة  6أشهر ،معلناً إجراءه في  25أكتوبر المقبل
بدالً من موعده الذي كان مقررا ً في  26إبريل الجاري ،وفي
إيران ،أعلن مجلس صيانة الدستور تأجيل الجولة الثانية
من انتخابات الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى إلى
 11سبتمبر المقبل ،بعد أن كانت مقررة في  17إبريل
الجاري .وفي فرنسا ،أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون ،تأجيل
الجولة الثانية من االنتخابات البلدية التي كان من المقرر
أن تُجرى في  22من الشهر نفسه إلى  21يونيو المقبل،
وقد شهدت الجولة األولى التي أجريت في منتصف
مارس حضورا ً منخفضاً بسبب تفشي الفيروس في البالد.
وفي بوليفيا أجلت المحكمة االنتخابية العليا االنتخابات
الرئاسية إلى أجل غير مسمى ،وقد كان مقررا ً إجراؤها في
 3مايو المقبل ،داعية جميع األحزاب السياسية إلى حوار
واسع وتعددي لتحديد موعد جديد لالنتخابات الرئاسية.
 أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى توقف الكثير من وسائلاإلعالم في بعض الدول ،وبخاصة الصحف الورقية ،التي كانت
تمثل منابر مهمة للتعبير عن الرأي والرقابة على الحكومات،
كما أن الكثير من وسائل اإلعالم أصبحت تعمل بالحد األدنى
من كوادرها البشرية ،وهو أمر يحد من قدرتها على القيام
بدورها على النحو األكمل كمنابر للتعبير عن الرأي أو
كأدوات للرقابة على الحكومة.
هذه الشواهد تعني أن قضية حقوق اإلنسان تقع في قلب
الحديث عن األزمة الوجودية التي يواجهها العالم حالياً بفعل
تفشي وباء فيروس كورونا .والمشكلة تكمن في توظيف هذا
الوباء من قبل جهات معينة لتحقيق أهداف سياسية ،سواء
كانت نظماً حاكمة أو قوى سياسية ،وهذا األمر ال يجوز من
الناحية األخالقية ،فاحترام حقوق اإلنسان قضية أساسية ،ولكن
ال يجب استغاللها لتحقيق أهداف خاصة ،والحديث ينبغي أن
يكون حول األولوية القصوى لمواجهة هذا التحدي الخطير
دون تأثيرات سلبية على حقوق اإلنسان.

الرقابة الرقمية

أثارت قضية الرقابة الرقمية لمكافحة وباء فيروس كورونا
المستجد جدالً خاصاً فيما يتصل بقضية حقوق اإلنسان ،وفي
هذا الصدد ،وقّعت أكثر من  100مجموعة من منظمات
المجتمع المدني على بيان مشترك يحدد الشروط التي يجب
استيفاؤها قبل استخدام تكنولوجيا الرقابة الرقمية .وقالت رشا
عبدالرحيم ،نائبة مديرة برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو
الدولية« :يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا ً مهماً في الجهد
العالمي لمكافحة وباء كورونا ،ولكن هذا ال يمنح الحكومات
تفويضاً مطلقاً لتوسيع عملية الرقابة الرقمية» .وأردف البيان
قائالً إنه ال يمكن استخدام الرقابة الرقمية المتزايدة للتعامل مع
حالة الطوارئ الصحية العامة هذه إال في حالة استيفاء بعض
الشروط الصارمة .وال يمكن للسلطات ببساطة أن تتجاهل الحق
في الخصوصية ،ويتعين عليها ضمان أن أي إجراءات جديدة
ال بد أن تشمل ضمانات قوية لحقوق اإلنسان ،كما أكد البيان،
الذي شدد على أنه أينما تستخدم الحكومات قوة التكنولوجيا
كجزء من استراتيجيتها للتغلب على وباء كورونا ،يجب أن تفعل
ذلك بطريقة تحترم فيها حقوق اإلنسان.
ويؤكد كثير من المحللين أن الحق في الحصول على
المعلومات ،وما يعنيه ذلك من تكريس الشفافية أمر مهم
للغاية لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد –  ،)19وهو أمر
ال يمكن تصوره في ظل كبت حرية التعبير ،وهم يشيرون في
هذا الصدد إلى أنه في  30ديسمبر  ،2019حذر طبيب العيون
الصيني «لي وينلينانغ» الذي كان يعمل في مستشفى ووهان
المركزي ،من فيروس كورونا ،وأخبر زمالءه عبر موقع «ويبو»
اإللكتروني الصيني بوجود فيروس جديد ٍ
معد ينتقل بسرعة
كبيرة ،وطلب منهم أخذ الحيطة عند التعامل مع المرضى ،إال
أن «وينلينانغ» فوجئ بحضور قادة من الشرطة أمروه بالتزام
الصمت وعدم التحدث بشأن الموضوع .وتقول المعلومات
المتاحة إن «وينلينانغ» الذي توفي الحقاً بعد إصابته بفيروس
كورونا الذي اكتشفه بنفسه ،لم يكن الوحيد الذي أسكتت
السلطات الصينية صوته في بدايات انتشار الفيروس ،إذ حققت
السلطات مع  8أشخاص آخرين تداولوا معلومات حول الفيروس
الجديد عبر منصات التواصل االجتماعي الصينية بذريعة نشر
الشائعات واإلخالل بالنظام العام للدولة.
وال شك أن هذه الواقعة التي تضمنت حجرا ً على الحق في
الحصول على المعلومات ،والتي حالت دون إمكانية تطويق
الفيروس في مراحله األولى ،تؤكد أن مراعاة حماية حقوق
اإلنسان ،وفضالً عن أنها قضية أساسية ،يمكن أن تقوم بدور كبير
في الجهود الخاصة بمكافحة الوباء.
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تقارير وتحليالت
الواليات المتحدة تواجه تحديات االرهاب وكورونا في العراق

تناول إلداد شافيت ،باحث أول في معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي ،وآري هايشتاين ،كبير موظفي المدير
العام وزميل باحث في المعهد ،في مقالتهما التي نشرتها مجلة «ناشونال إنترست» األمريكية التحديات التي تواجه
الواليات المتحدة األمريكية في العراق ،وخاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة اإلرهاب ،وذلك في ظل انتشار فيروس
كورونا «كوفيد.»19-
أصبح مستقبل السياسة األمريكية في العراق يشوبه
الغموض ،في الوقت الذي يقف فيه الوجود العسكري األمريكي
هناك على مفترق طرق عدة عندما يتعلق األمر بأهدافه
الرئيسية المتعارضة والتي تتمثل في مكافحة اإلرهاب ،وإنهاء
«الحروب التي ال نهاية لها» في الشرق األوسط ،والصراع من
أجل احتواء إيران.
وقد أدى االنتشار العالمي لفيروس كورونا ،والمأزق السياسي
في العراق ،واغتيال الجنرال اإليراني قاسم سليماني في يناير
 ،2020إلى إضافة المزيد من االضطراب إلى المسرح المضطرب
أصالً .ومن الواضح أن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران،
بما في ذلك كتائب حزب الله العراقية ،قامت بتصعيد ضغوطها
على القوات األمريكية المتمركزة هناك.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها
الواليات المتحدة في العراق في كيفية الرد على
الهجمات المتكررة التي تتعرض لها قواتها من قبل
الفصائل المدعومة من إيران .ومن أجل التغلب
على هذا التحدي ،فإنه يجب استعادة عامل الردع،
وهو األمر الذي ستواجهه عوائق كبيرة .وتتمثل
الصورة االستراتيجية األوسع للبنتاغون في تنفيذ
استجابة فعالة في ظل وجود ميليشيات موالية إليران تملك
دوافع عالية وعزيمة كبيرة ،وذلك في الوقت الذي يعاني فيه
القائد العام للقوات المسلحة في الواليات المتحدة مزاجاً
متقلبة ورغبة كبيرة في تجنب المخاطر.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن قيام الواليات المتحدة بعمليات
انتقامية ضد الميليشيات العراقية الموالية إليران (والعديد منها
مدمج اآلن في جهاز أمن الدولة) سوف يثير غضب الحكومة
والشعب العراقي وسيثير المطالبات المتعلقة بطرد القوات
األمريكية أو زعزعة الجهود العراقية الجارية من أجل تشكيل
حكومة وطنية.
أما على المستوى التكتيكي ،وبالنظر إلى أن تأثير اغتيال
سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس ال يزال
غامضاً ،فإنه ليس من الواضح ما هي نوعية اإلجراءات التي قد
تردع هذه الميليشيات ودرجة التأثير الذي تملكه إيران على تلك

الميليشيات .واألمر الوحيد المؤكد بهذا الخصوص ،هو أن اختيار
عدم الرد على األنشطة العدائية لتلك الميليشيات سيدعوها إلى
زيادة التصعيد .وعندما يتم الجمع بين هذه المعضالت وتسارع
االنتشار العالمي لوباء فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط
واالنتخابات الرئاسية األمريكية المقبل ،فمن المحتمل أن يميل
البيت األبيض إلى تجنب معالجة تلك المعضالت والقيام بدالً
من ذلك بسحب القوات األمريكية من العراق.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن االنسحاب األمريكي من العراق
ستكون له عواقب كبيرة ،وخاصة فيما يتعلق بجهود احتواء
إيران التي ستعزز وجودها في العراق ،ما سيسمح بامتداد
نفوذها إلى منطقة الخليج .كما أن هذا االنسحاب من شأنه
أن يرسل رسالة إلى طهران مفادها ،أن الواليات
المتحدة في حالة تراجع.
ومن الممكن أن تساعد الشحنة األخيرة من
أنظمة الدفاع الصاروخي التي تم إرسالها إلى العراق
من أجل الدفاع عن القوات األمريكية في تخفيف
الضغط الذي تفرضه الميليشيات الشيعية ،ولكنها
لن تكون كافية لحل األسباب الجذرية الكامنة وراء
التحديات األمريكية في العراق .فالواليات المتحدة
في حاجة ماسة إلى برنامج استراتيجي ،بما في ذلك وضع
أهداف سياسية وعسكرية محددة جيدا ً ،باإلضافة إلى القيام
بردود أفعال معدة مسبقاً ومحسوبة ومتسقة مع اإلجراءات
المتوقع أن يقوم بها كل من خصوم وشركاء الواليات المتحدة.
وبدون ذلك ،لن يكون أمام الواليات المتحدة خيار سوى مواصلة
العمل على أساس الفعل وردة الفعل.
ومن الممكن أن يؤدي النهج األمريكي االرتجالي الحالي
إلى زيادة احتمال حدوث سوء تفاهم بين الواليات المتحدة
وإيران ،كما من شأنه أن يعيق قدرة واشنطن على التحرك
بناء على رؤية استراتيجية طويلة المدى من أجل تحقيق ما
تصبو إليه .ومن جانب آخر ،فإن عدم قدرة السياسة األمريكية
على التنبؤ باألحداث ،سيجعل الشركاء يشككون في مصداقية
الواليات المتحدة ،وخاصة فيما يتعلق بفشلها في تحقيق الردع
مع خصومها.
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شـؤون اقتصاديــة
شبكات النطاق العريض في اإلمارات األسرع عالمي ًا

سجلت دولة اإلمارات زيادة فصلية غير مسبوقة بسرعات
التحميل عبر النطاق العريض «الثابت» ،بلغت نسبتها ،%11.46
وحلت الدولة في المركز األول عالمياً في سرعة التحميل عبر
شبكات الهاتف المتحرك في نهاية شهر مارس الماضي ،بحسب
مؤشر «سبيد تيست جلوبال» التابع لمؤسسة  Ooklaالمختص
في مجال تحليل واختبار سرعات اإلنترنت على مستوى العالم.
وتحسنت سرعة التحميل عبر شبكة النطاق العريض الثابت
بنسبة  %72.18خالل عام ،وشهرياً بلغت نسبة زيادة سرعة
التحميل عبر النطاق العريض الثابت في الدولة  %5.3بنهاية شهر
مارس مقارنة بشهر فبراير.
وشهدت األشهر الثالثة الماضية زيادات متتالية في سرعات
التحميل عبر شبكة النطاق العريض الثابت .كما زاد متوسط
سرعة تنزيل الملفات عبر شبكة النطاق العريض الثابت في دولة

اإلمارات بنسبة  %35.24على المتوسط العالمي ،فيما تزيد سرعة
التحميل إلى شبكة اإلنترنت محلياً بنسبة  %113على المتوسط
العالمي .ووفق المؤشر ،يزيد متوسط سرعة تنزيل الملفات من
«اإلنترنت» عبر شبكة الهاتف المتحرك في دولة اإلمارات بنسبة
 %174على المتوسط العالمي ،فيما تزيد سرعة التحميل إلى
شبكة اإلنترنت محلياً بنسبة  %103على المتوسط العالمي.

«موديز» :خطة «المركزي» تعزز سيولة بنوك اإلمارات

قالت وكالة التقييم العالمية (موديز) ،إن خطة الدعم الجديدة ،التي أعلنها مصرف
اإلمارات المركزي في مواجهة تبعات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ،التي تصل
قيمتها إلى  256مليار درهم (أو ما يعادل  %17من إجمالي الناتج المحلي للدولة)
سوف تدعم سيولة بنوك دولة اإلمارات ،وتح ّد من التأثير السلبي لألزمة على نوعية
األصول المصرفية ،وتخفف من تداعيات كورونا االقتصادية .وأضافت الوكالة :تخفيف
القيود المالية على البنوك من رأس مال وقائي واحتياطي إلزامي على مدى األشهر القليلة
المقبلة؛ يعزز وضع السيولة لدى البنوك ،وييسر تحديات التمويل ،وإذا ما أدت إلى ارتفاع االئتمان للمقترضين الذي يواجهون
ضغوطاً في السيولة في المرحلة المقبلة؛ فسوف تحد من التراجع في نوعية أصول القطاع المصرفي.
ولفتت الوكالة النظر إلى أن تيسير هذه المعايير واحتياطيات السيولة من جهة أخرى من الممكن أن يحدا من قوة البنوك
على المدى الطويل ،كما أن طرح معايير محاسبية انتقالية على مستوى احتساب الخسائر االئتمانية؛ سوف يؤجل استقطاع
المخصصات الالزمة المتصاص خسائر االئتمان المستقبلية .إال أن الوكالة عادت وأكدت أن الدعم والمعايير االنتقالية سيتيحان
أمام البنوك مرونة أكبر تساعدها على دعم العمالء الذين يواجهون مشاكل مالية مؤقتة .وأكدت الوكالة أن بنوك دولة اإلمارات
تتمتع بمصدات مالية ضخمة بما في ذلك مستويات الرسملة التي تقدر بمتوسط  %14.9من األصول الملموسة على مستوى
القطاع ،كما أن لديها مستويات تغطية صحية على القروض المتعثرة تصل إلى .%92

النفط يهبط مع تنامي تخمة في المعروض

هبطت أسعار النفط ،يوم أمس الثالثاء ،متأثرة بتضخم في إمدادات الخام وطلب ضعيف على الوقود بسبب جائحة فيروس كورونا،
بينما يتزايد أيضاً حذر المستثمرين بشأن توقعات بأن أكبر المنتجين في العالم سيتفقون سريعاً على تخفيضات في اإلمدادات.
وأنهت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط ألقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة  ،%9.4لتسجل عند التسوية
 23.63دوالر للبرميل .وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة  ،%3.6إلى  31.87دوالر للبرميل.
وتسارعت وتيرة الهبوط قبل تقارير أسبوعية بشأن المخزونات البترولية األمريكية ،يتوقع محللون أن تظهر زيادة قدرها  9.3مليون
برميل في مخزون النفط الخام وقفزة في مخزونات المنتجات المكررة .ويعتزم أكبر موردي الخام في العالم ،ومن بينهم السعودية
وروسيا ،االجتماع يوم ٍ
غد الخميس لمناقشة خفض اإلنتاج ،لكن مصادر أبلغت «رويترز» أن بضعة وزراء قالوا لن يتم هذا إال إذا انضمت
الواليات المتحدة إلى التخفيضات.
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من إصدارات المركز
مستلزمات الردع ..مفاتيح التحكم بسلوك الخصم
تتعرض الدراسة لمسألة الردع التقليدي وتحدياته ،مؤكدة وأن على صانعي السياسات والقرار أن يحددوا بدقة إمكانات
أهمية توافر المعرفة والقدرات المطلوبة من أجل تنفيذ دولتهم ،إضافة إلى إمكانات أعدائهم المحتملين ونظرتهم
استراتيجية الردع بنجاح .وهو ما ينطبق على الردع بالعقاب ،إلى العالم ،حتى يتسنى لهم االختيار بين استراتيجيات الردع
والردع بحرمان الخصم من استخدام القوة ،والردع بطمأنة بالعقاب أو الحرمان أو التطمين أو المهادنة ،وترى الدراسة أن
الخصم وإقناعه بأن نيته سليمة ،والردع بالمصالحة ومكافأة جمع المعلومات االستخباراتية هو الشرط األهم ،لكي تعرف
الخصم على اإلحجام عن اتخاذ إجراءات غير مرغوب فيها .عدوك ،بما في ذلك الكيفية التي ينظر فيها إلى بلدك ،لكي
ويتناول البحث المتطلبات االستخباراتية ،بما فيها معرفة يصبح من األسهل عليك وضع االستراتيجية الناجحة للردع.
ما يفضله الخصم ،والشخصيات التي تصنع قراره .ثم يطبق ومن الضرورة بمكان أن تق ّيم قدراتك العسكرية والمساهمات
هذه الفرضيات على بعض الصراعات ،كالهجوم الياباني على المحتملة من حلفائك لكي تحدد أنواع التهديدات التي يمكن
إطالقها ،وليس كافياً توقع الحصول
بيرل هاربر ،وسياسة «حلف شمال
على مساعدات عسكرية من
األطلسي» (ناتو) في ردع االتحاد
الحكومات الصديقة ،إذ يجب أن
السوفيتي السابق ،وحرب الخليج
يحمل االلتزام قدرا ً من المصداقية
الثانية ( )1991-1990بوصفها تجسيدا ً
في نظر أعدائك.
لقوى الردع في إخفاقاته ونجاحاته.
وترى الدراسة أخيرا ً أن الردع
وتقول الدراسة إن الدول تحقق
يتوقف على النظام السياسي
الردع عندما تثني دوالً أخرى عن
المحلي ،وتحدثت عن أن القادة
التصرف بطريقة تؤذي مصالحها،
األمريكيين أساؤوا فهم السياسة
وتقول إن هذه مهمة صعبة في
العراقية قبل حرب الخليج الثانية
األغلب ،لكنها عادة ما تكون أسهل من
وبعدها ،فقبل الحرب بالغوا في
اإلكراه الذي يعني حمل الدول األخرى
الحديث عن التماسك السياسي
على التصرف أو التوقف عن التصرف
في العراق ،وارتفاع معنويات
بطريقة محددة ،وتطبق الدراسة هذا
العسكريين والسكان المدنيين،
المفهوم على العديد من الحروب،
ومع انتهاء الحرب افترضوا خطأً
ومن بينها حربا الخليج األولى والثانية.
تأليف :ديفيد جارنم
أن هزيمة العراق قد حكمت على
وتقول الدراسة إن هناك أربع طرق
تاريخ النشر1995 :
نظام صدام حسين بالسقوط ،وهذه
رئيسية للردع :األولى هي تهديد الخصم
بعقاب رهيب إذا أقدم على اتخاذ إجراءات يعارضها المرء ،األحكام لم تكن صحيحة في مجملها.
وانتهت الدراسة إلى أن الردع محاط بضبابية شديدة ،فإنه
وهذا ما يعرف بالردع عن طريق العقاب .الطريقة الثانية هي
الردع بالحرمان من استخدام القوة بإقناع الخصم بأنه محصن قد يصعب عليك تقييم قدراتك الذاتية ،فما بالك بالقدرات
تماماً لدرجة تجعل أن العدوان غير ٍ
مجد .والطريقة الثالثة التي بيد خصمك ،التي هي أكثر غموضاً ،لكن هذا ال يعني أن
للردع هي التطمين ،وهو أسلوب يسعى إلى إقناع الدول الردع عقيم ،بل يقتضي بذل الكثير من الجهد ،حتى ينقشع
األخرى بأن نياتها سليمة ما يخفف من استفزازها تجاهك .الضباب ويتحقق النجاح.
وحرصاً من «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
أما الطريقة الرابعة فهي الردع بالمصالحة ،أي مكافأة الخصم
االستراتيجية» ،على توسيع دائرة المعرفة وإثراء ثقافة القارئ
على اإلحجام عن اتخاذ إجراءات غير مرغوب فيها.
وتخلص الدراسة إلى أن الردع الناجح يستند إلى القدرات العربي ،فقد أصدر المركز هذا البحث باللغتين العربية
االستخباراتية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية والمحلية ،واإلنجليزية لضمان وصوله إلى القارئ أينما كان.
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إنفوغراف

ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ؟
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 2.2تريليون دوالر

حزمة لمساعدة الصناعات المتضررة ،وتمويل
مدفوعات لماليين األسر ،وقروض للشركات الصغيرة ،والتوسع في إعانة البطالة،
ودعم المستشفيات واألنظمة الصحية

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
 350مليار جنيه

على شكل
قروض ومنح وإعفاءات ضريبية للشركات

 330مليار جنيه

ضمانات ائتمانية
تسمح للشركات بالحصول على قروض
ميسرة

%80

من رواتب العمال غير
تحمل
ّ
القادرين على الذهاب إلى أعمالهم

 20مليار جنيه

على شكل خفض
للضرائب وإعانات ومساعدات للشركات
المعرضة للخطر
ّ

ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
 1.1تريليون يورو

خطة تدابير شاملة

 145مليون يورو

لدعم وزارة
التربية والبحث لتطوير لقاح ضد كورونا

 50مليون يورو

إلعادة السياح
األلمان العالقين في بلدان العالم

 156مليار يورو

على شكل
قروض جديدة تمت المصادقة عليها لدعم
الشركات والموظفين

ﻓﺮﻧﺴﺎ
 45مليار يورو

لمساعدة
الشركات والموظفين والعمال
المتضررين من تداعيات كورونا

مصدر البيانات ،)DW( :العربية.نت ،سكاي نيوز عربية

األربعاء  8إبريل  - 2020السنة السادسة والعشـرون  -العدد 7242

استعداد حكومي للجوء إلى التأميم
لحماية الشركات الفرنسية

TheECSSR

10

