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االســتجابات الحكوميــة تجــاه أزمــة فيروس كورونا:
تحليــل مقــارن بيــن مصــر وتركيــا والمملكــة العربية الســعودية
أحمد محسن

المصدر :وكالة األناضول

2

هذا الموضوع مترجم من اللغة االنجليزية عن موقع منتدى الشرق

المقدمة
إن دور الحكومــات فــي إدارة أزمــة جائحــة كوفيــد 19-هــو مــا يحـ ِّ
مهمــة،
ـدد ،باالضافــة لعوامــل أخــرى َّ
وضعيــة الوبــاء فــي كل دولــة .1تبحــث هــذه الورقــة فــي كيفيــة تأثيــر التدخــل الحكومــي علــى مــدى
الســنوات القليلــة الماضيــة فــي قــدرة مختلــف الحكومــات علــى التعامــل مــع أزمــة فيــروس كورونــا
الحاليــة ،وكذلــك كيفيــة تأثيــر التدخــل الحكومــي الحالــي فــي القــدرة المســتقبلية للحكومــات علــى
التعامــل مــع التحديــات المماثلــة.
ـي قصيــر المــدى؛ حيــث يجــب
يحتــاج قطــاع الرعايــة الصحيــة إلــى أكثــر مــن مجـ َّـرد تدخــل ٍ حكومـ ٍّ
معينــة مــن أجــل التأكُّــد مــن حــل
أن يكــون التدخــل الحكومــي طويــل المــدى وموجهً ــا نحــو أهـ ٍ
ـداف َّ
ملموســا فــي تشــكيل التدخــل الحكومــي ،ومــن
المشــكالت .لكــن هنــاك بعــض العوامــل التــي تلعــب دو ًرا
ً
بينهــا الخبــرة فــي التعامــل مــع األوبئــة الســابقة واالقتصــاد السياســي للدولــة.
تتنــاول هــذه الورقــة هــذا الموضــوع مــن خــال المقارنــة بيــن ثــاث دول ٍ مــن منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا :مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا .وتدفــع الورقــة  -مــن خــال المقارنــة بيــن
االســتجابة الحكوميــة فــي كل دولــة  -بــأن هنــاك دو ًرا لالقتصــاد السياســي والتجــارب الســابقة المماثلــة
فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي تحديــد كيفيــة اســتجابة كل دولــة ألزمــة فيــروس كورونــا.
توجــد اختالفـ ٌ
ـات كبيــرة فــي نــوع النظــام بيــن هــذه الــدول ،وكذلــك فــي مــدى مركزهــا االجتماعــي
االقتصــادي وطبيعتــه ،كمــا تختلــف األدوار التــي لعبتهــا الحكومــات فــي قطاعــات الرعايــة الصحيــة.
وقــد أ َّثــرت هــذه األدوار فــي إدارة األزمــات واالســتجابة ألزمــة فيــروس كورونــا.
ـي لالســتجابات الحكوميــة؛ ألن تفاصيــل األزمــة لــم تتكشــف
مــن الســابق ألوانــه إجـ ُ
ـراء تقييـ ٍـم موضوعـ ٍّ
ً
اســتراتيجية مفيــد ًة
بالكامــلَّ .إل أن تت ُّبــع االســتجابات الحكوميــة ومقارنــة بعضهــا ببعــض يمثــان
للوصــول إلــى َّ
أدلــة متينــة حــول أفضــل السياســات واالســتراتيجيات إلدارة أزمــة فيــروس كورونــا.
لقــد جــرت العــادة علــى أن يأخــذ التدخــل الحكومــي فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ثالثــة أشــكال:
التمويــل والتنظيــم وتقديــم الخدمــاتَّ .إل أن التدخــل الحكومــي يُ عَ ــدُّ ضروريًّ ــا فــي قطــاع الرعايــة
الصحيــة فــي جميــع الحــاالت ،علــى الرغــم مــن أن حجــم هــذا التدخــل ومضمونــه قــد يختلفــان مــن
دولــة إلــى أخــرى.2

وتدفع الورقة  -من خالل المقارنة بين االستجابة الحكومية في كل دولة
 بأن هناك دورً ا لالقتصاد السياسي والتجارب السابقة المماثلة في قطاعالرعاية الصحية في تحديد كيفية استجابة كل دولة ألزمة فيروس كورونا
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لماذا يُ عَ ُّد التدخل الحكومي في مجال الرعاية الصحية ضروريًّ ا؟
هناك سببان على األقل لهذا التدخل:
الســبب األول هــو «إخفــاق الســوق» فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ،حيــث تعجــز آليــات الســوق عــن تقديــم
المنتجــات أو الخدمــات المطلوبــة للعمــاء بكفــاءة .وفــي القطــاع الصحــي يملــك ِّ
مقدمــو الرعايــة الطبيــة
ـازات علــى المرضــى تســمح لهــم بتحديــد األســعار واإلجــراءات الطبيــة المتبعــة ،وفــي الوقــت ذاتــه ال يملــك
امتيـ ٍ
المرضــى المعلومــات الطبيــة الكافيــة للســماح لهــم بالمقارنــة واختيــار مــا يحتاجــون إليــه ًّ
حقــا .هــذا االختــال
فــي المعلومــات ِّ
ـدي للتدخــل الحكومــي فــي أي
يمثــل أحــد األســباب الرئيســة إلخفــاق الســوق ،وهــو ســبب تقليـ ٌّ
قطــاع .وفــي أي دولــة قــد يتخــذ التدخــل الحكومــي لعــاج إخفــاق الســوق شـ ً
ـيطا كمــا هــو الحــال فــي
ـكل بسـ ً
ـكل شـ ً
الواليــات المتحــدة ،أو شـ ً
ـامل فــي صــورة منافســة منظمــة كمــا هــو الحــال فــي ألمانيــا والمملكــة المتحــدة،
ـكل أكثــر شـ ً
أو شـ ً
ـمول كمــا فــي حالــة كوبــا.
والســبب الثانــي للتدخــل الحكومــي هــو تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة لجميــع المواطنيــن .إذ إن التدخــل
ـروري للتأكُّــد مــن قــدرة جميــع المواطنيــن علــى الحصــول علــى العــاج المناســب بتكلفــة معقولــة.
الحكومــي ضـ
ٌّ
عالجــا علــى اإلطــاق بســبب موقعهــا
كاف أو قــد ال تتلقــى
فقــد تتلقــى شــرائح كثيــرة فــي المجتمــع
عالجــا غيــر ٍ
ً
ً
االجتماعــي أو االقتصــادي أو الجغرافــي .وفــي الــدول الديمقراطيــة يُ عَ ــدُّ الوعــد بتقديــم رعايــة صحيــة جيــدة
بأســعار معقولــة طريقـ ً
ـة يمكــن للسياســيين مــن خاللهــا الحصــول علــى المزيــد مــن األصــوات .أمــا فــي األنظمــة
العامــة بتكلفــة منخفضــة مقابــل عــدم تدخــل المواطنين في السياســة
غيــر الديمقراطيــة ،فيتــم تقديــم الخدمــات
َّ
كمــا هــو الحــال فــي دول الخليــج العربــي.
تنــص المــادة  56مــن الدســتور التركــي علــى أنــه يجــب علــى الدولــة إنشــاء هيئــة تخطيــط مركــزي لتنظيــم
ُّ
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ـص المــادة 18
الرعايــة الصحيــة واإلشــراف علــى القطــاع الصحــي العــام والخــاص والتأميــن الصحــي العــام  .وتنـ ُّ
مــن الدســتور المصــري علــى أن الدولــة تضمــن تقديــم الدعــم لمرافــق الصحــة العامــة وتلتــزم بإنشــاء نظــام رعايــة
صحيــة شــامل ،كمــا أنهــا مســؤولة عــن تحســين أوضــاع ُمقدمــي الرعايــة الصحيــة .4وفــي المملكــة العربيــة
ـص المــادة  31مــن الدســتور علــى أن ِّ
توفــر المملكــة الرعايـ َ
ـة الصحيــة لــكل مواطــن .5وباختصــار،
الســعودية تنـ ُّ
ـص علــى أنــه مــن واجــب الحكومــات التدخــل فــي قطاعــات الرعايــة
فــإن جميــع الدســاتير المذكــورة أعــاه تنـ ُّ
الصحيــة مــع اختــاف األســاليب والمســتويات.
ًّ
مستعدا قبل األزمة؟
َم ْن كان
لقــد أ َّثــرت ثالثــة عوامــل فــي كفــاءة الحكومــة فــي التعامــل مــع أزمــة فيــروس كورونــا ،وهــي :طبيعــة االقتصــاد
السياســي ،ودرجــة تدخــل الحكومــة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة ،والخبــرة الســابقة فــي التعامــل مــع أزمــات
مماثلــة.
ـاء علــى حجــم التنميــة االقتصاديــة والمــوارد الماليــة المتاحــةِّ .
يوضــح الشــكل  1مؤشــر
يتشـكَّل دور الحكومــة بنـ ً
ِّ
ويوضــح الرســم البيانــي أن المواطنيــن الســعوديين
اإلنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام للفــرد الواحــد.
يتلقــون نفقــات رعايــة صحيــة أكثــر مــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي تركيــا أو فــي مصــر .حيــث كان معــدل
لقد َّ
أثرت ثالثة عوامل في كفاءة الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس
كورونا ،وهي :طبيعة االقتصاد السياسي ،ودرجة تدخل الحكومة في نظام
الرعاية الصحية ،والخبرة السابقة في التعامل مع أزمات مماثلة
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ً
ملحوظــا مــن عــام  2010إلــى عــام  ،2016فقــد بلــغ اإلنفــاق الحكومــي
الزيــادة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
علــى الصحــة بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ( 1800دوالر للفــرد)
ـم فحصهــا أظهــرت تركيــا زيــاد ًة
ضعــف نظيــره فــي تركيــا ( 917دوال ًرا للفــرد) .إال أنــه فــي الفتــرة التــي تـ َّ
ً
ً
ملحوظــا .ويشــير هــذا إلــى
ـتدامة فــي هــذا المؤشــر ،بينمــا أظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية تباي ًنــا
مسـ
أن الحكومــة التركيــة قــد وجــدت سـ ً
ً
ـتدامة ،بينمــا تأ َّثــر
ـبيل لجعــل مصــادر تمويــل الرعايــة الصحيــة مسـ
التمويــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية بانخفــاض أســعار النفــط فــي عــام  .2016وأخيـ ًـرا ،علــى الرغــم
مــن أن مصــر قــد ضاعفــت تقري ًبــا مــن اإلنفــاق الحكومــي للفــرد (مــن  99دوال ًرا إلــى  200دوالر) ،فقــد َّ
ظلــت
هنــاك فجــوة بينهــا وبيــن تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية ،واســتمرت هــذه الفجــوة فــي االزديــاد بمــرور
الوقــت.

الشــكل  :1مؤشــر اإلنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام للفــرد الواحــد بالــدوالر فــي تركيــا والمملكــة
6
العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة
ً
ـدر أكبــر مــن اإلنفــاق الحكومــي
وفقــا للمؤشــر الســابق ،كان مواطنــو المملكــة العربيــة الســعودية يحظــون بقـ ٍ
علــى الصحــة قبــل األزمــة .لكــن إذا نظرنــا لإلنفــاق الحكومــي الصحــي المحلــي العــام كنســبة مئويــة مــن
َّ
فستتكشــف لنــا المزيــد مــن البيانــات حــول دور الحكومــة.
اإلنفــاق الحكومــي العــام،

الشــكل  :2اإلنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام (كنســبة مئويــة مــن اإلنفــاق الحكومــي العــام)  -تركيــا
7
(أزرق) ،جمهوريــة مصــر العربيــة (أخضــر) ،المملكــة العربيــة الســعودية (أحمــر)
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ِّ
يوضــح الشــكل  2أنــه خــال الفتــرة قيــد الدراســة (مــن عــام  2000إلــى عــام  ،)2016ســجلت مصــر أدنــى نســبة مــن
اإلنفــاق الصحــي الحكومــي ،وكذلــك كانــت النســبة تنخفــض بمــرور الوقــت (مــن أقــل مــن  ٪7إلــى حوالــي .)٪4.5
وعلــى النقيــض مــن ذلــك ســجلت زيــادة كبيــرة خــال الفتــرة نفســها ،ووصلــت ذروتهــا فــي عــام  2009بنســبة
 ،٪11.6بينمــا أظهــر اإلنفــاق الصحــي الحكومــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية تباي ًنــا مــع مــرور الوقــت.
وإذا أخذنا كال المؤشرين بعين االعتبار ،يمكننا استنتاج ما يلي:
ً
ـات
أول :علــى الرغــم مــن مضاعفــة مصــر لإلنفــاق الصحــي الحكومــي للفــرد الواحــد ،فــإن الحكومــة أظهــرت عالمـ ٍ
علــى انخفــاض االلتــزام تجــاه اإلنفــاق الصحــي كجــزء مــن اإلنفــاق الحكومــي.
ثانيــا :تظهــر تباينــات بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية فــي كلتــا الحالتيــن ،وهــي ترتبــط فــي معظمهــا
ً
ً
بأســعار النفــط ،مــع حــدوث زيــادة تدريجيــة بدايــة مــن عــام .2010
ـة فــي الفتــرة المدروســة مــع أقــل قــدر مــن التقلبــات ،خاصـ ً
ثالثــا :أظهــرت الحكومــات التركيــة زيــاد ًة ملحوظـ ً
ً
ـة
بعــد عــام .2004
مــن المثيــر لالهتمــام أنــه عنــد مقارنــة حكومتــي تركيــا ومصــر ،نجــد أن اإلنفــاق الصحــي الحكومــي كان متماثـ ًـا
تقري ًبــا فــي الدولتيــن فــي عــام  2000بنســبة  7بالمائــة تقري ًبــا ،لكــن مــع مــرور الســنين اتســعت الفجــوة بيــن
البلديــن ،ممــا يـ ُّ
ـدل علــى اختــاف األولويــات بيــن الحكومتيــن واختــاف مســتويات التدخــل الحكومــي فــي
قطــاع الرعايــة الصحيــة.

الشــكل  :3اإلنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام (كنســبة مئويــة مــن اإلنفــاق الصحــي الحالــي) فــي تركيــا
8
وجمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية
يكشــف اإلنفــاق الصحــي الحكومــي المحلــي العــام  -ممثـ ًـا كنســبة مئويــة مــن اإلنفــاق الصحــي الحالــي  -عــن
تغيــر هــذا
نســبة اإلنفــاق الحكومــي علــى الصحــة مــن جميــع النفقــات الصحيــة فــي الــدول قيــد الدراســة .وقــد َّ
َّ
المؤشــر  -الــذي يشــير إلــى حجــم الــدور الحكومــي  -مــع مــرور الوقــت ،خاصـ ً
يتعلــق باإلنفــاق الفــردي
ـة فيمــا
والمجتمعــي.
ِّ
تدريجيــا مــع مــرور الوقــت ،حيــث تمــوِّ ل
يوضــح الرســم البيانــي أن مصــر لديهــا أقــل نســبة ،وقــد انخفضــت
ًّ
الحكومــة المصريــة مــا يقــل عــن  %30مــن اإلنفــاق الصحــي ،ويأتــي معظــم الباقــي مــن إنفــاق أمــوال المواطنيــن،
ممــا يضــع األفــراد تحــت ضغــط .وعنــد المقارنــة بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا ،نجــد أن اإلنفــاق
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الحكومــي علــى الصحــة يمثــل أكثــر مــن  %60مــن إجمالــي اإلنفــاق الصحــي فــي كلتــا الدولتيــن ،مــع وجــود
ـم دعــم نفقــات الرعايــة الصحيــة مــن ِقبــل الحكومــة فــي
تحســن ملحــوظ فــي تركيــا ليصــل إلــى  .%78ويتـ ُّ
ُّ
كلتــا الدولتيــن ،مــع زيــادة النســبة فــي تركيــا عــن المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل ملحــوظ.
وبشــكل عــام ،فقــد تلقــى المواطنــون المصريــون َّ
أقــل قــدر مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى الصحــة علــى
الرغــم مــن زيــادة المبلــغ بشــكل ٍ طفيـ ٍـف مــع مــرور الوقــت .وتضــع التنميــة االقتصاديــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية المواطنيــن فــي وضــعٍ أفضــل ،حيــث يتلقــون المزيــد مــن اإلنفــاق الحكومــي علــى الرعايــة
الصحيــة .لكــن الحكومــة التركيــة أظهــرت قــد ًرا كبيـ ًـرا مــن المرونــة ضــد التقلبــات فــي النفقــات الحكوميــة
علــى الرعايــة الصحيــة.
ـرة أكبــر مــن تركيــا ومصــر .فقــد شــهدت المملكــة
وعــاوة علــى ذلــك ،تتمتَّ ــع المملكــة العربيــة الســعودية بخبـ ٍ
تــم تشــخيص
تفشــي المتالزمــة التنفســية الشــرق أوســطية (ميــرس) فــي ســبتمبر/أيلول  ،2012حيــث َّ
ً
عدوانيــة
معظــم الحــاالت فــي المملكــة العربيــة الســعودية وكوريــا الجنوبيــة ،وكان هــذا المــرض أكثــر
ـارات
بطبيعتــه مــع معــدل وفيــات بلــغ حوالــي  .9٪34وأدت هــذه التجربــة إلــى إعطــاء المملكــة معــارف ومهـ ٍ
أكبــر فــي التعامــل مــع األزمــات المماثلــة .وقــد ادعــى محللــون أن المنــاخ السياســي فــي المملكــة العربيــة
الســعودية  -شــأنها فــي ذلــك شــأن الصيــن  -قــد أ َّثــر ســل ًبا فــي كيفيــة تعاملهــا مــع أزمــة فيــروس ميــرس.
فقــد تجاهلــت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية أو رفضــت بعــض عــروض المســاعدة الدوليــة ،وحجبــت
البيانــات الســريرية ودرجــة انتشــار الفيــروس ،ولــم تتعامــل مــع األزمــة بشــكل فعَّ ــال ،وتزايــد عــدد الحــاالت
ـر بعــد ظهــور أول بــادرة للتفشــي .10ودفــع هــذا البعــض إلــى القــول بــأن وزيــر الصحــة عبــد اهلل
بشــكل ٍ كبيـ ٍ
ـش جديــدة لفيــروس ميــرس .11وبعــد إقالــة
الربيعــة قــد أ�قيــل مــن منصبــه فــي عــام  2014بســبب موجــات تفـ ٍ
الربيعــة شــغل منصــب وزيــر الصحــة خمســة وزراء مختلفــون علــى مــدار عاميــن ،ممــا يشــير إلــى ارتفــاع
معــدل تدويــر منصــب وزيــر الصحــة قبــل وصــول الوزيــر الحالــي الــذي عُ يــن فــي عــام .2016
ـات داخليـ ٍـة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حــول الخيــار األفضــل
أدت خطــورة فيــروس ميــرس إلــى نقاشـ ٍ
لتطويــر أنظمــة الرعايــة الصحيــة فــي الدولــة لالســتعداد لتفشــي األمــراض المماثلــة فــي المســتقبل .وقــد
تمــت مناقشــة خياريــن:12
األول هــو إنشــاء مركــز للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا كمــا هــو الحــال فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا،
ً
ً
ومســؤول عــن التعامــل مــع حــاالت التفشــي مماثلــة .والخيــار
متقدمــا للرعايــة الصحيــة،
مركــزا
ليكــون
ً
ً
األو َّليــة والرعايــة الصحيــة العامــة وجعلهــا أكثــر تكامــا علــى
الثانــي هــو تطويــر الرعايــة الصحيــة َّ
المســتويات كافـ ً
ـة .وكان هــذا الخيــار ينطــوي علــى زيــادة التركيــز علــى تطويــر مراكــز الرعايــة الصحيــة
األو َّليــة واعتبارهــا الركــن األساســي لألنظمــة الصحيــة .وقــد كانــت هــذه التجربــة فرصـ ً
ـة جيــد ًة للمملكــة
َّ
العربيــة الســعودية علــى جميــع المســتويات لزيــادة قــدرة الدولــة علــى التعامــل مــع حــاالت التفشــي المماثلة
فــي المســتقبل .لكــن قــدرة الدولــة ال تقتصــر علــى الخبــرات الســابقة فقــط.
ال يُ عَ ُّد تزايد معدل نفقات الرعاية الصحية الحكومية
جيدا في ِّ
ً
مؤشرً ا ً
مرتبطا بزيادة
حد ذاته إذا لم يكن
قدرات الدولة في قطاع الرعاية الصحية
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ال يُ عَ ــدُّ تزايــد معــدل نفقــات الرعايــة الصحيــة الحكوميــة مؤشـ ًـرا جيــدً ا فــي حـ ِّ
مرتبطــا بزيــادة
ـد ذاتــه إذا لــم يكــن
ً
ً
ووفقــا لبيانــات البنــك الدولــي ،فقــد ازداد عــدد أسـ ّـرة المستشــفيات
قــدرات الدولــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة.
لــكل  1000نســمة فــي تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية ،وانخفــض فــي مصــر بيــن عامــي  2000و.2014
2000

2014

مصر

2.1

1.6

السعودية

2.3

2.7

2.7
2.1
تركيا
13
أسرة المستشفيات لكل  1000نسمة (المصدر)
الجدول  :1عدد ّ
وكذلــك ِّ
توضــح بيانــات البنــك الدولــي أنــه فــي عــام  2018كان عــدد األطبــاء لــكل  1000نســمة 0.4 :فــي مصــر ،و2.6
فــي الســعودية ،و 1.8فــي تركيــا .وكانــت نســبة الممرضــات والقابــات 1.8 :فــي مصــر ،و 2.7فــي تركيــا ،و 5.4فــي
الســعودية.
يُ عَ ــدُّ عــدد أجهــزة التنفــس الصناعــي المتاحــة فــي وحــدات العنايــة المركــزة مؤشـ ًـرا آخــر علــى تطــور قــدرات
الدولــة .وقــد بلــغ العــدد اإلجمالــي ألجهــزة التنفــس الصناعــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر مــن 8000
جهــاز ً
وفقــا للمتحــدث باســم وزيــر الصحــة العامــة ،14وهــذا يعــادل  23.5جهــاز تنفــس صناعــي لــكل  100000شــخص.
15
بينمــا بلــغ العــدد اإلجمالــي فــي مصــر حوالــي  13000جهــاز  ،أي مــا يعــادل  13جهــاز تنفــس صناعــي لــكل 100000
وتفوقــت تركيــا علــى الدولتيــن فــي ٍّ
كل مــن أعــداد أجهــزة التنفــس الصناعــي والقــدرة علــى تصنيعهــا
شــخص.
َّ
َّ
المتوقــع أن يصــل هــذه
محليــا .ففــي نهايــة أبريل/نيســان  ،2020كان لــدى تركيــا  100جهــاز تنفــس صناعــي ،ومــن
ًّ
16
الرقــم إلــى  5000قري ًبــا  .وهــذا مؤشــر آخــر علــى زيــادة قــدرات الدولــة التركيــة خــال هــذه األزمــة.
في أثناء األزمة :كيف تدخلت الحكومة؟
بمجـ َّـرد بدايــة أزمــة فيــروس كورونــا بــدأت كل حكومــة فــي اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات لمواجهــة األزمــة،
ـي ،لكــن الهــدف كان منــع انتشــار المــرض وتقليل
طبيــا وبعضهــا اآلخــر غيــر طبـ ٍّ
حيــث كان بعــض هــذه اإلجــراءات ًّ
آثــاره الجانبيــة علــى االقتصــاد.
الدولة

مجموع الحاالت

مجموع الحاالت/
مليون نسمة

عدد الوفيات/
مليون نسمة

مجموع
االختبارات

مجموع
االختبارات/
مليون نسمة

مصر

66,754

652

28

1,321

1,321

السعودية

190, 823

5,482

47

47,094

47,094

39,500
39,500
61
2,355
198,613
تركيا
الجدول  :2عدد الحاالت والوفيات واالختبارات في مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا- World Meter .
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أ -التدخل الحكومي الطبي:
يقـ ِّ
ـدم لنــا عــدد اختبــارات فيــروس كورونــا لــكل مليــون شــخص فــي كل دولــة تقديـ ًـرا لمــدى تدخــل الحكومة
فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة .لكــن هنــاك حاجــة إلــى ذكــر عاملين:
ً
أول :هنــاك فــرق بيــن إجــراء االختبــارات كجــزء مــن عمليــة التشــخيص ،وكجــزء مــن إجــراءات الوقايــة
والمكافحــة .فقــد ثبــت أن االختبــارات المكثفــة للمرضــى الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض كإجــراء وقائــي
ً
ِّ
ـتراتيجية جيــد ًة ســاعدت ألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة علــى التعامــل مــع األزمــة بشــكل فعَّ ــال.17
تمثــل اسـ
ـة إيجابيـ ً
ـم تســجيل ســوى الحــاالت التــي تعطــي نتيجـ ً
ـة فــي اختبــار
ثانيــا :فــي معظــم دول العالــم ال يتـ ُّ
ً
فيــروس كورونــا فــي الســجالت الحكوميــة علــى أنهــا «حــاالت إيجابيــة» .وهــذا يعنــي أنــه مــن خــال زيــادة
عــدد اختبــارات فيــروس كورونــا تــزداد قــدرة الحكومــة علــى االقتــراب مــن العــدد الحقيقــي لجميــع الحاالت
المصابــة فــي المجتمــع ،وكذلــك منــع انتشــار الفيــروس إلــى غيــر المصابيــن .بعبــارة أخــرى ،إن إجــراء المزيــد
مــن االختبــارات يســاعد فــي الوقايــة والوعــي بالعــدد الحقيقــي للحــاالت الموجــودة فــي المجتمــع.
فــي هــذا الصــدد تأتــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي المرتبــة األولــى فــي عــدد االختبــارات التــي أ�جريــت
لــكل مليــون شــخص ،وتليهــا تركيــا ،ثــم تأتــي مصــر فــي المرتبــة الثالثــة مــع فــارق كبيــر .كمــا أن هنــاك
شــكوكًا كبيــر ًة حــول البيانــات الرســمية التــي تعلنهــا الحكومــة المصريــة .وال تقتصــر ظاهــرة الشــكوك حــول
األرقــام الحكوميــة علــى مصــر فقــط ،ففــي تركيــا ً
أيضــا هاجمــت نقابــة األطبــاء وزيـ َـر الصحــة لعــدم اتبــاع
ً
ووفقــا لهــم ،فــإن األرقــام الحاليــة فــي
بروتوكــول منظمــة الصحــة العالميــة فــي تشــخيص فيــروس كورونــا.
تمثــل األرقــام الحقيقيــة علــى أرض الواقــع .18وهنــاك ً
أيضــا مناقشـ ٌ
تركيــا ال ِّ
ـات مماثلــة جاريــة فــي العديــد
مــن الــدول األخــرى ،19لكنهــا أكثــر بــرو ًزا فــي مصــر .فنظـ ًـرا إلجــراء معــدل قليــل مــن اختبــارات فيــروس
ـم إخفــاء العــدد الحقيقــي للحــاالت ،وكذلــك العــدد الحقيقــي للوفيــات .وعــاوة علــى ذلــك ،هنــاك
كورونــا ،يتـ ُّ
20
المضللــة ،التــي يمكــن اســتخدامها لدوافــع أخــرى .
بيئــة تتَّ ســم بانعــدام الشــفافية والمعلومــات ُ
ب -التدخل الحكومي غير الطبي:
بصــرف النظــر عــن سياســات الرعايــة الصحيــة ،عــاد ًة مــا تتبــع الحكومــات العديــد مــن اإلجــراءات التنظيمية
والوقائيــة الحتــواء األوبئــة .ففــي تركيــا ،أوقفــت الحكومــة حركــة التنقــات بيــن المــدن ،وفرضــت حظـ ًـرا
ً
كامــا للتجــول خــال
حظــرا
عامــا ،كمــا فرضــت
عامــا وأقــل مــن ً 20
للتجــول علــى المواطنيــن فــوق ً 65
ً
عطــات نهايــة األســبوع ،وأغلقــت المــدارس والجامعــات ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن المكاتــب الحكوميــة.
لكــن ال تــزال هنــاك العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة جاريــة خــال أيــام األســبوع مــن أجــل إبقــاء عجلــة
ووجهــت
االقتصــاد دائــر ًة خــال هــذه األزمــة .بعبــارة أخــرى ،لقــد قســمت الحكومــة المجتمــع إلــى طبقــات،
َّ
ً
ضعفــا ،وفــي الوقــت ذاتــه ســمحت للطبقــة العاملــة بالعمــل خــال أيــام
إجــراءات الوقايــة للفئــات األكثــر
األســبوع .وبعيــدً ا عــن «مناعــة القطيــع» ،فقــد اســتخدمت تركيــا اســتراتيجية «المناعــة الطبقيــة» التــي
ً
تهــدف إلــى الحـ ِّ
ضعفــا مــع تمكيــن االقتصــاد مــن االســتمرار فــي
ـد مــن انتشــار المــرض بيــن الفئــات األكثــر
ً
ونتيجــة لذلــك ،تــؤدي هــذه االســتراتيجية إلــى انتشــار العــدوى بيــن الطبقــة
العمــل فــي الوقــت ذاتــه.21
العاملــة ،لكنهــا علــى الجانــب اآلخــر تحمــي الضعفــاء وتســمح باســتمرار عمــل االقتصــاد.
ً
وبعيدا عن «مناعة القطيع» ،فقد استخدمت تركيا
ِّ
الحد
استراتيجية «المناعة الطبقية» التي تهدف إلى
ً
ضعفا مع تمكين
من انتشار المرض بين الفئات األكثر
االقتصاد من االستمرار في العمل في الوقت ذاته
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يبــدو أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد أعطــت األولويــة للصحــة علــى حســاب االقتصــاد بســبب طبيعتهــا
الريعيــة؛ ولذلــك لــم يكــن مــن الصعــب علــى حكومــة المملكــة اتخــاذ قــرار بتطبيــق حظــر تجــول أكثــر شـ ً
ـمول
طــوال أيــام األســبوع .قــد تكــون هــذه االســتراتيجية جيــد ًة علــى المــدى القصيــر ،لكنهــا ليســت قابلـ ً
ـة لالســتمرار
علــى المــدى الطويــل مــع األخــذ فــي االعتبــار انهيــار أســعار النفــط .لقــد أ َّثــر انخفــاض أســعار النفــط ً
أيضــا فــي
ـة مزدوجـ ً
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  ،2030وهــذا يعنــي أن المملكــة تواجــه أزمـ ً
ـة :أزمــة فيــروس كورونــا،
22
ـلبي فــي قــدرة القــوى
وتراجــع أســعار النفــط  .وكذلــك قــد يكــون الرتفــاع معــدل اإلصابــة بيــن األجانــب تأثيــر سـ ٌّ
العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى المــدى المتوســط والطويــل.
مســبوقة بإغــاق الحرميــن الشــريفين فــي مكــة المكرمــة والمدينــة
إجــراءات غيــر
وكذلــك اتخــذت المملكــة
ٍ
ٍ
المنــورة وإلغــاء العمــرة فــي شــهر رمضــان .وتبــع ذلــك قــرار تعليــق الحــج مؤقتً ــا فــي عــام  2020واقتصــاره علــى
الــزوار الدولييــن.
ـي ،وأغلقــت المــدارس والجامعــات والمؤسســات العامــة األخــرى،
وفــي مصــر ،فرضــت الحكومــة حظـ َـر تجــول ٍ ليلـ ّ
ـي كإجــراء وقائــي .لقــد بــدا فــي
وفرضــت حظـ َـر تجــول ٍ كامــل فــي المناطــق التــي شــهدت حــاالت تفـ ٍ
ـش جماعـ ٍّ
البدايــة أن الحكومــة تســعى جاهــد ًة لتحقيــق التــوازن بيــن الحفــاظ علــى عمــل االقتصــاد وحمايــة صحــة
المواطنيــن .لكــن مــع مــرور الوقــت بــدا أن حمايــة االقتصــاد المصــري أولويـ ٌ
ـة ذات أهميــة أكبــر بالنســبة إلــى
الحكومــة ،حيــث بــدأت فــي تخفيــف إجراءاتهــا ووضــع اســتراتيجية قائمــة علــى االلتــزام الذاتــي للمواطنيــن
بالتباعــد االجتماعــي مــع تقليــل اإلجــراءات المفروضــة مــن ِقبــل الحكومــة .بعبــارة أخــرى ،لقــد بــدأت الحكومــة
فــي اتبــاع نهــجٍ يرتكــز بشــكل ٍ أكبــر علــى الفــرد.
َّ
ً
وخاصــة
تتعلــق بــإدارة األزمــة فــي مصــر ،وهــي تنامــي دور المدنييــن فــي الحكومــة،
هنــاك مالحظــة أخــرى
رئيــس الــوزراء ووزيــرة الصحــة ،علــى حســاب دور العســكريين فــي وضــع السياســات واتخــاذ القــرارات .وقــد
كانــت هــذه الخطــوة غيــر متوقعــة وتدعــو إلــى التحليــل ،23فإلــى اآلن يبــدو أن الجيــش يركِّــز بشــكل ٍ أكبــر علــى
حمايــة أفــراده مــن اإلصابــة بعــد أن أ�صيــب بعــض الضبــاط ذوي الرتــب العاليــة بالفيــروس وتوفــوا.
واآلن مــع تخفيــف اإلجــراءات فــي العديــد مــن الــدولُ ،تعَ ــدُّ قائمــة تحقــق التراجــع عــن اإلغــاق إطــا ًرا مناس ـ ًبا
لقيــاس مســتوى االســتعداد إلعــادة الفتــح .وتوصــي منظمــة الصحــة العالميــة باســتخدام قائمــة تحقــق التراجــع
عــن اإلغــاق علــى الرغــم مــن حقيقــة أنهــا ال تأخــذ بعيــن االعتبــار ســوى أربعــة مــن اإلجــراءات المطلوبــة مــن
ِقبــل منظمــة الصحــة العالميــة.
وفقــا لهــذه القائمــة ،فــإن ًّ
ً
كل مــن تركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية أكثــر اســتعدادً ا لتخفيــف اإلغــاق مــن
مصــر .فهنــاك قصــور ملحــوظ فــي مصــر فــي االختبــارات وفــي الفهــم المجتمعــي ،ممــا يجعــل الوضــع أقــل
ً
مالءمــة إلعــادة الفتــح.
الحاالت

االختبارات
والتتبع والعزل

التعامل مع الحاالت
القادمة من الخارج

الفهم المجتمعي

اإلجمالي (متوسط
المقاييس)

مصر

0.0

0.3

1.0

0.7

0.5

المملكة العربية
السعودية

0.0

0.6

1.0

0.9

0.6

تركيا

0.0

0.6

1.0

0.8

0.6
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وأعلنت المملكة العربية السعودية أن الدولة ليست لديها
مشكلة في قدرتها على إجراء اختبارات فيروس كورونا،
وهذا واضح في نسبة عدد الفحوصات لكل مليون شخصَّ .إل
أن المملكة ليس لديها القدرة ُ
محليا
بعد على تصنيع االختبار
ًّ

ج -تحسين قدرات الدولة:
لقــد حظيــت القــدرة علــى إجــراء االختبــارات خــال هــذه األزمــة علــى اهتمــام الــرأي العــام لتقييــم
اســتجابات الحكومــات .فبالنســبة إلــى القــدرة علــى إجــراء االختبــارات ،تأتــي تركيــا فــي المرتبــة األولــى
يوميــا فــي أواخــر مــارس/آذار إلــى أكثــر مــن  40000اختبــار
التــي ارتفعــت قدرتهــا مــن حوالــي  11000اختبــار
ًّ
محليــا ،وبــدأت بالفعــل فــي
يوميــا .واألهــم مــن ذلــك هــو أن تركيــا لديهــا اآلن القــدرة علــى إنتــاج االختبــار
ًّ
ًّ
25
تصديــر مجموعــات أدوات االختبــار إلــى  50دولــة .
فــي نهايــة مــارس/آذار ،أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أنــه يمكــن لمصــر  -مــع دعم المنظمــة  -إجــراء 200000
اختبــار لفيــروس كورونــا .26ولــم يتضــح بعــدُ كيــف ســتزيد الحكومــة مــن قدرتهــا علــى إجــراء االختبــارات،
خاصـ ً
ـة مــع ارتفــاع عــدد المرضــى الجــدد.
وأعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية أن الدولــة ليســت لديهــا مشــكلة فــي قدرتهــا علــى إجــراء اختبــارات
فيــروس كورونــا ،وهــذا واضــح فــي نســبة عــدد الفحوصــات لــكل مليــون شــخصَّ .إل أن المملكــة ليــس
محليــا.
لديهــا القــدرة بعــدُ علــى تصنيــع االختبــار
ًّ
وهنــاك مؤشــر آخــر بجانــب القــدرة علــى إجــراء االختبــارات ،وهــو الطاقــة االســتيعابية للمستشــفيات.
المقـ َّـرر االنتهــاء مــن أحدهمــا فــي
لقــد عجلــت تركيــا إنهــاء مستشــفيين كبيريــن فــي إســطنبول كان مــن ُ
ـفيات أخــرى
نهايــة أبريل/نيســان ،واآلخــر فــي نهايــة مايو/أيــار .27وقامــت باإلضافــة إلــى ذلــك بفتــح مستشـ ٍ
للطــوارئ ،حيــث ســارعت الحكومــة فــي فتــح تلــك المستشــفيات بســبب فيــروس كورونــا إلضافــة طاقــة
اســتيعابية ألنظمــة الرعايــة الصحيــة التركيــة.
وقــد فتحــت المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر المستشــفيات لعــاج فيــروس كورونــا ،ورفعتــا مــن طاقتهــا
االســتيعابية مؤقتً ــا ،علــى عكــس تركيــا التــي تتســم فيهــا المســاحات والخدمــات الجديــدة المقدمــة فــي
أثنــاء الجائحــة بطبيعتهــا الدائمــة.
ما هي الدولة التي َّ
حققت أفضل أداء؟
هنــاك جــدل حــول كيفيــة قيــاس تأثيــر فيــروس كورونــا فــي صحــة الســكَّان .ومــن الواضــح أن العــدد
مهمــانَّ ،إل أنهمــا غيــر دقيقيــن؛ ألنهمــا
اإلجمالــي للوفيــات وعــدد الوفيــات لــكل مليــون همــا مؤشــران َّ
يعتمــدان علــى عــدد اختبــارات فيــروس كورونــا التــي تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى .فعلــى ســبيل المثــال،
ـدد مــن الوفيــات لــكل مليــون نســمة ،تليهــا الســعودية فــي المرتبــة الثانيــة ،وتركيــا فــي
لــدى مصــر أكبــر عـ ٍ
المرتبــة األخيــرةَّ ،إل أن هــذا قــد يكــون مفتقـ ًـرا َّ
للدقــة؛ حيــث تحتـ ُّـل مصــر المرتبــة األخيــرة مــن حيـ ُ
ـث عــدد
ـم إجراؤهــا ،وهــذا يـ ُّ
ـدد مــن اإلصابــات
ونســبة اختبــارات فيــروس كورونــا التــي تـ َّ
ـدل علــى أن لديهــا أكبــر عـ ٍ
غيــر المســجلة.
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معدل الوفيات
مصر

4.3

السعودية

0.86

2.6
تركيا
الجدول  :4معدل الوفيات في مصر والسعودية وتركيا
المصــدر :موقــع « .Statistaمعــدالت الوفيــات الناجمــة عــن فيــروس كورونــا حســب الدولــة» .2020 ،تــم الحصــول
عليهــا بتاريــخ  30يونيو/حزيــران .2020
أمــا المؤشــر الثالــث المســتخدم لقيــاس النتائــج الصحيــة ،فهــو معــدل الوفيــات .حيــث يقــوم المؤشــر باحتســاب
نســبة عــدد الوفيــات المســجلة مــن إجمالــي الحــاالت المصابــة المســجلة ،ممــا يع ِّبــر عــن كفــاءة نظــام الرعايــة
الصحيــة فــي التعامــل مــع الحــاالت المصابــة .وبالنســبة إلــى هــذا المؤشــر ،فــإن مصــر تمتلــك أعلــى نســبة مــن
الوفيــات .ويُ عَ ــدُّ هــذا أمـ ًـرا مفاج ًئــا إذا اعتمدنــا علــى األرقــام الرســمية؛ فمصــر لديهــا أقــل نســبة مــن الس ـكَّان
َّ
المتوقــع أن يكــون معــدل الوفيــات فــي مصــر أفضــلَّ .إل أنــه يمكــن تفســير هــذه
ــم فمــن
المصابيــن ،ومــن َث َّ
النتيجــة فــي ضــوء عــدم فعاليــة نظــام الرعايــة الصحيــة المصــري المصحــوب بعــدم كفايــة االختبــارات.
وترجــع أهميــة معــدل الوفيــات إلــى ارتباطــه بالعــدد الرســمي لحــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا ،بمعنــى أنــه
مؤشـ ٌـر علــى أداء أنظمــة الرعايــة الصحيــة .وفــي الوقــت الحالــي ،يجــب أن يكــون هــذا مؤشـ ًـرا مثيـ ًـرا للقلــق
حــول قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة المصــري علــى التعامــل مــع التطــورات المســتقبلية ألزمــة فيــروس كورونــا
فــي مصــر.
تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية أدنــى معــدل وفيــات بيــن الــدول قيــد الدراســة ،كمــا أنــه مــن بيــن أدنــى
مهمــا
المعــدالت فــي العالــم ،وهــذا يشــير إلــى فعاليــة نظــام الرعايــة الصحيــة الخــاص بهــاَّ .إل أن هنــاك عامـ ًـا ًّ
آخــر يمكــن أن يفســر األداء المتميــز للملكــة العربيــة الســعودية ،وهــو التركيبــة العُ مريــة لس ـكَّانها ،أو لألشــخاص
المصابيــن بشــكل ٍ أكثــر تحديــدً ا.
يشــير موجــز سياســات حديــث إلــى ضــرورة مراعــاة دور العُ مــر عنــد دراســة انتشــار فيــروس كورونــا .28إذ
عامــا فــي
تحظــى الــدول الثــاث قيــد الدراســة ببنيــة عُ مريــة متوســطة ،حيــث يتــراوح متوســطالعمــر بيــن ً 24
عامــا فــي تركيــا .إذن ،كيــف اســتطاعت المملكــة العربيــة
عامــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وً 31
مصــر ،وً 27
الســعودية تحقيــق هــذا الرقــم القياســي المميــز فــي معــدل الوفيــات؟
يمكــن تفســير هــذه الظاهــرة فــي ضــوء عاملَ ْيــن :العامــل األول الــذي يجــب أخــذه بعيــن ِ االعتبــار هــو النســبة
ً
ووفقــا لبيانــات البنــك الدولــي ،فــإن نســبة مــن تزيــد
عامــا.
المئويــة للمواطنيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ً 65
29
عامــا هــي  %5فــي مصــر ،و %3فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،و ٪8فــي تركيــا .
أعمارهــم عــن ً 65
العمــال األجانــب متوســطي العمــر ( %75حســب
والعامــل الثانــي هــو أن غالبيــة الحــاالت المصابــة هــي مــن َّ
األرقــام الرســمية).
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ً
مميزة.
نتيجة
عامل مفيدً ا في تحقيق
بعبارة أخرى ،يُ عَ دُّ عُ مر المصابين في المملكة العربية السعودية
ٍ
ٍ
علــى الجانــب اآلخــر ،تمتلــك تركيــا أعلــى متوســط للبنيــة العُ مريــة ،وكذلــك أعلــى نســبة مــن المواطنيــن
عامــا ،ممــا يضطرهــا إلــى التعامــل مــع المزيــد مــن التحديــات خــال األزمــة .ويتضــح هــذا فــي
فــوق ســن ً 65
عامــا،
البيــان التركــي الرســمي بــأن  ٪93مــن الوفيــات فــي شــهر مايو/أيــار كانــت ألشـ ٍ
ـخاص فــوق ســن ً 65
ممــا يشــير إلــى أن هــذه الفئــة العُ مريــة هــي األكثــر تضــر ًرا مــن األزمــة.30
مهتمــا بــاإلدارة الصحيــة ألزمــة فيــروس كورونــاَّ ،إل أن األزمــة ال تقتصــر علــى قطــاع
كان التحليــل أعــاه
ًّ
الرعايــة الصحيــة فقــط؛ إذ إن األزمــة لهــا آثــار اقتصاديــة وسياســية كبيــرة ،وقــد تؤثــر فــي إدارة الرعايــة
الصحيــة فــي المســتقبل .وفــي هــذا الســياق ،تلعــب طبيعــة االقتصــاد السياســي دو ًرا فــي تشــكيل إدارة
األزمــات.
نظرة إلى األمام :أي الحكومات ستتمكَّن من التصرف بشكل استراتيجي؟
لــن تنتهــي جائحــة فيــروس كورونــا فــي غضــون أســابيع .والــدول التــي تعتبــر أزمــة الفيــروس حر ًبــا طويلــة
ُّ
للتغلــب عليــه .ومــن األهميــة بمــكان خــال ذلــك الوقــت بنــاء قــدرات الــدول
األمــد لديهــا فرصــة أفضــل
لمواجهــة التحديــات الحاليــة والمســتقبلية مــع محاولــة كســب المعــارك الحاليــة .وعنــد هــذه النقطــة تظهــر
لنــا مالحظتــان:
ً
أول :إن قــدرة أي دولــة علــى االنتصــار فــي المعركــة األولــى ضــد فيــروس كورونــا أمـ ٌـر بالــغ األهميــة فــي
ً
مســبوقة بالنســبة إلــى معظــم الــدولَّ ،إل أن
مفاجئــة وغيــر
تحديــد النتائــج النهائيــة .لقــد كانــت األزمــة
ٍ
بعــض الــدول كانــت أكثــر كفــاء ًة فــي التعامــل مــع األزمــة مــن غيرهــا .وحتــى الوقــت الحاضــر ُتظهــر المملكــة
ـات علــى النجــاح فــي إدارة األزمــة الصحيــة مــن حيـ ُ
ـث معــدل الوفيــات
العربيــة الســعودية وتركيــا عالمـ ٍ
وقــدرات الرعايــة الصحيــة للدولــة.
ـم علــى المــدى القصيــر ،فــإن قدرتهــا علــى زيــادة قــدرات الدولــة
ثانيــا :علــى الرغــم مــن أن أداء الحكومــة مهـ ٌّ
ً
ً
علــى المــدى الطويــل أمـ ٌـر أكثــر أهميــة .فكلمــا زاد اســتعداد الحكومــات للمســتقبل زادت احتماليــة قدرتهــا
علــى معالجــة هــذه المشــكلة بفعاليــة .ويبــدو الوضــع واعــدً ا بالنســبة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية التــي
لديهــا خبــرة ســابقة فــي التعامــل مــع أزمـ ٍـة مماثلـ ٍـة بســبب تفشــي فيــروس ميــرس فــي عــام  ،2014وهــو
مــا جعلهــا مســتعد ًة لألزمــة الحاليــة .إن معــدل الوفيــات منخفـ ٌ
ـض للغايــة ،ولــدى الحكومــة القــدرة الكافيــة
ـدة مــن المــرض يمكــن أن يضــع الحكومــة تحــت ضغــط.
للتعامــل مــع األزمــةَّ ،إل أن حــدوث موجـ ٍـة جديـ ٍ
العمــال األجانــب ميــز ًة لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية حتــى اآلن؛ ألن
ويُ عَ ــدُّ انتشــار العــدوى بيــن َّ
31
العمــال األجانــب ،فــإن هــذا مــن
هــذا يــؤدي النخفــاض معــدل الوفيــات  .لكــن إذا اشــتدَّ ت حــدَّ ة األزمــة بيــن َّ
شــأنه أن يشــكِّل تهديــدً ا لعــدَّ ة أســباب:
ً
ـي ،ويحتاجــون إلــى مســاعدة الحكومــة للحصــول على
أول :كثيــر مــن هــؤالء َّ
العمــال ليــس لديهــم تأميــن طبـ ٌّ
رعايــة صحيــة مالئمــة .ومــع أخــذ انخفــاض أســعار النفــط وتقليــص اإلنفــاق الحكومــي بعيــن ِ االعتبــار ،فــإن
إضافيــا علــى الحكومــة.
ماليــا
ًّ
هــذا ســيمثل عب ًئــا ًّ
على الرغم من أن أداء الحكومة مهمٌّ على
المدى القصير ،فإن قدرتها على زيادة قدرات
ً
أهمية
الدولة على المدى الطويل أمرٌ أكثر
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العمــال األجانــب فــي القــوى العاملــة فــي المملكــة
ثانيــا :ســيؤثر حــدوث
تفــش واســع النطــاق للمــرض بيــن َّ
ٍ
ً
العربيــة الســعودية ،وهــو مــا ســيؤدي إلــى عــدم عمــل العديــد مــن القطاعــات بشــكل ٍ مالئـ ٍـم .وســيضيف النقــص
فــي العمالــة األجنبيــة عب ًئــا آخــر علــى الحكومــة علــى المســتوى االقتصــادي.
العمــال األجانــب إلــى ظهــور مشــاكل مــن موظفــي
أخيــرً ا :ســيؤدي التفشــي الخــارج عــن الســيطرة للمــرض بيــن َّ
الحكومــة ،والتأثيــر فــي الصــورة الدوليــة لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية.
أمــا بالنســبة إلــى تركيــا مــن منظــور الرعايــة الصحيــة ،فقــد تمكَّنــت مــن إدارة أزمــة فيــروس كورونــا بشــكل
ً
نطاقــا.
فعَّ ــال ،وزادت قــدرات الدولــة بشــكل كبيــرَّ .إل أنــه يمكــن اعتبــار هــذا إنجــا ًزا صغيـ ًـرا فــي اإلطــار األوســع
إذ إن التحــدي الــذي تواجهــه تركيــا اآلن ليــس فــي نظــام الرعايــة الصحيــة ،وإنمــا فــي اقتصادهــا .32فبالنظــر إلــى
الطبيعــة غيــر الريعيــة لالقتصــاد التركــي ،فــإن تركيــا تحتــاج إلــى الحفــاظ علــى عمــل اقتصادهــا مــع إبقــاء معــدل
اإلصابــات ومعــدل الوفيــات عنــد الحـ ِّ
ـد األدنــى .فعلــى ســبيل المثــال ،أ َّثــرت أزمــة فيــروس كورونــا فــي قطــاع
الســياحة ،وأدَّ ت إلــى انخفــاض ســعر صــرف الليــرة التركيــة .إن اســتمرار دوران عجلــة االقتصــاد مــع الحفــاظ
حقيقيــا للحكومــة.
تحديــا
ـدة للرعايــة الصحيــة يمثــل
علــى
ً
إدارة جيـ ٍ
ٍ
ًّ
وفــي مصــر كشــفت أزمــة فيــروس كورونــا عــن ضعـ ٍـف فــي نظــام الرعايــة الصحيــة .إن ارتفــاع معــدل الوفيــات
ـوءا هــو انخفــاض معــدل االختبارات
وعــدم كفايــة قــدرات الدولــة يضــع مصــر تحــت ضغــط .ومــا يزيــد األمــور سـ ً
الــذي يتس ـ َّبب فــي عــدم َّ
ـام
ـام الحقيقيــة واألرقـ ِ
ـر بيــن األرقـ ِ
دقــة األرقــام الرســمية ،ويوحــي بوجــود فــرق ٍ كبيـ ٍ
المعلَنــة.
ُ
واألمــر الواضــح فــي الــدول الثــاث هــو أن طبيعــة ومــدى التطــور االقتصــادي وقــدرات الرعايــة الصحيــة لــكل
دولــة قــد شـكَّلت طريقــة اســتجابة كل حكومــة ألزمــة فيــروس كورونــا ،باإلضافــة إلــى التجربــة الســابقة للمملكــة
العربيــة الســعودية مــع تفشــي فيــروس ميــرس.
إن التداعيــات السياســية ألزمــة فيــروس كورونــا تجعــل مــن إدارتهــا أمـ ًـرا محوريًّ ــا فــي منطقــة الشــرق األوســط
ـاحا ذا
وشــمال إفريقيــا .ففــي تركيــا  -حيــث ُتعَ ــدُّ االنتخابــات أمـ ًـرا جوهريًّ ــا ُ -تمثــل أزمــة فيــروس كورونــا سـ ً
ـات مبكِّــرة فــي ظــل االســتقطاب السياســي الحالــي،
حدَّ ْيــن .فمــن ناحيــة ،تخشــى الحكومــة مــن إجــراء انتخابـ ٍ
ً
خاصــة بعــد خســارة حــزب العدالــة والتنميــة فــي مدينتَ ْيــن رئيســتَ ْين (إســطنبول وأنقــرة) فــي االنتخابــات
نفســها
المحليــة األخيــرة فــي عــام  .2019ويُ عــدُّ العديــد مــن الفواعــل واألحــزاب المعارضــة األخــرى الصاعــدة َ
ـرات علــى عــدم
ـات مبكِّــرة وســط أزمــة اقتصاديــة حــادة ،وظهــور مؤشـ ٍ
لالنتخابــات المقبلــة .إن إجــراء انتخابـ ٍ
حقيقيــا .ومــن الناحيــة األخــرى ،ســيضيف التعامــل الناجــح مــع
تحديــا
كفــاءة الحكومــة فــي إدارة األزمــة يمثــل
ً
ًّ
وسيحســن وضعَ ــهُ فــي
أزمــة فيــروس كورونــا المزيــدَ مــن المصداقيــة إلــى الحكومــة وحــزب العدالــة والتنميــة،
ِّ
السياســة المحليــة.
حقيقيــا للحكومــات .وفــي المملكــة العربية
تحديــا
فــي األنظمــة االســتبدادية يمثــل حــدوث االنتفاضــات الشــعبية
ً
ًّ
الســعودية ،ال يــزال لــدى الحكومــة مــواردُ ماليــة كافيــة لتقديــم الخدمــات العامــةَّ .إل أن انخفــاض الطلــب علــى
تحديــا الســتدامة هــذه االســتراتيجية علــى المــدى الطويــل .وعلــى العكــس مــن ذلــك،
النفــط وأســعاره سيشــكِّل
ً
ـس مــوارد المملكــة العربيــة الســعودية ،وقــد يــؤدي الفشــل فــي إدارة القطاعــات االقتصاديــة
ال تملــك مصــر نفـ َ
إن التداعيات السياسية ألزمة فيروس كورونا تجعل
من إدارتها أمرً ا محوريًّ ا في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .ففي تركيا  -حيث ُتعَ ُّد االنتخابات أمرً ا
سالحا ذا َّ
حديْ ن
جوهريًّ ا ُ -تمثل أزمة فيروس كورونا
ً
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تحديات
ولن تواجه المملكة العربية السعودية
ٍ
ً
حقيقية في نظام الرعاية الصحية .لكن إذا
استمرت األزمة َّ
لعدة أشهر ،فقد تكون هناك بعض
التحديات لقدرتها على االستمرار بالمعايير العالية

ـات اجتماعيــة .ال يــزال الوضــع تحــت الســيطرة حتــى
والصحيــة خــال أزمــة فيــروس كورونــا إلــى اضطرابـ ٍ
اآلن ،لكــن مــع األخــذ فــي االعتبــار القــدرة الحاليــة للقطــاع الصحــي المصــري والصعوبــات االقتصاديــة ،فــإن
الحكومــة المصريــة تحتــاج إلــى أكثــر مــن مجـ َّـرد حـ ٍّ
ـظ للســيطرة علــى الوضــع.
أخيرً ا :في حالة موجة ثانية من الوباء تصيب هذه الدول ،فماذا ستكون النتيجة؟
تحديــات خطيــر ًة ،ومــن الصعــب التنبــؤ بمــا إذا كان
فــي حالــة مصــر ،ســيواجه نظــام الرعايــة الصحيــة
ٍ
ســيتمكَّن مــن التعامــل معهــا وإدارتهــا .وســيترافق مــع تحديــات إدارة الرعايــة الصحيــة أزمـ ٌ
ـة اقتصاديــة
ـوات ألي حكومــة.
حــادة ،وهــو وضــعٌ غيــر مـ ٍ
ـات حقيقيـ ً
ـة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة .لكــن إذا اســتمرت
ولــن تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية تحديـ ٍ
نفســها.
األزمــة لعــدَّ ة أشــهر ،فقــد تكــون هنــاك بعــض التحديــات لقدرتهــا علــى االســتمرار بالمعاييــر العاليــة ِ
حقيقيــا إذا انخفضــت أســعار النفــط مــر ًة أخــرى ودخــل االقتصــاد العالمــي
تحديــا
حيــث ســتواجه المملكــة
ً
ًّ
ـود حـ ٍّ
ـاد .إذ إن الطبيعــة الريعيــة القتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية تجعلــه معتمــدً ا علــى
فــي حالــة ركـ ٍ
ً
ً
ِّ
حقيقيــة للمملكــة العربيــة الســعودية علــى
مشــكلة
ويمثــل انخفــاض أســعار النفــط ألشــهر
ســعر النفــط،
المســتويين االقتصــادي والصحــي.
أمــا بالنســبة إلــى تركيــا ،فســتضع القــدرات المحســنة للدولــة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة تركيــا فــي وضــعٍ
َّ
يتعلــق بالتعامــل مــع الموجــات المســتقبلية .كمــا يمكــن لتركيــا اســتخدام منتجاتهــا وخدماتهــا
أفضــل فيمــا
َّ
المحليــة لتوفيــر اإلمــدادات الطبيــة الالزمــة .إل أن طبيعــة اقتصادهــا ،والركــود العالمــي ،وركــود قطــاع
ـات حقيقيـ ً
ـة لتركيــا .بعبــارة أخــرى،
الســياحة ،وســوء إدارة صــرف العمــات األجنبيــة ،كل ذلــك يشــكِّل تحديـ ٍ
ســتتمكَّن تركيــا علــى األرجــح مــن إدارة جانــب الرعايــة الصحيــة بسالســة ،لكنهــا ســتواجه المزيــد مــن
التحديــات فــي الجانــب االقتصــادي.
ـن ســيتمكَّنون مــن إدارة األزمــات
ال يأمــل أحــدٌ فــي حــدوث المزيــد مــن موجــات فيــروس كورونــا ،لكــن َمـ ْ
المســتقبلية بنجــاحٍ هــم أولئــك المســتعدون لهــا جيــدً ا.
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