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مقدمة
نظمت دورية حِ كامة ،مبشاركة "شبكة البحوث التطبيقية يف الصحة والبيئة والتنمية"  ،(((AHEADورشتها األوىل حول
"استجابات البلدان العربية لجائحة كوفيد :19-االسرتاتيجيات والتداعيات" .وهدفت الورشة التي انعقدت عن ُبعد عرب
شبكة اإلنرتنت ،إىل توجيه العناية البحثية العربية إىل قضية تقييم السياسات العامة ،باستخدام هذه الحالة االستثنائية التي
الصعد.
مير بها العامل يف مواجهة جائحة كوفيد ،19-وبالرتكيز عىل استجابات الحكومات العربية لهذا التحدي عىل مختلف ُ
يف البداية ،طرحت مديرة تحرير حِ كامة الدكتورة مروة فرج عد ًدا من األسئلة التي تؤطر املوضوع ،وتتطرق إليها
مداخالت الخرباء املشاركني ،وتوزعت بني فهم العوامل التي ميكن استنا ًدا إليها تصنيف تلك االستجابات ،وماهية
السياسات التي جرى تب ّنيها يف املواجهة ،ومالمح التأهب واالستعداد التي أمكن رصدها عرب ًيا ،إىل جانب تحديد
خصائص االستجابة الفاعلة وفق املعطيات املستقاة من رصد الحاالت العربية ،والدول التي قدمت أدا ًء أفضل ،وأخ ًريا
ما يتعلق بالتبعات ،واملتوقع من آثار تخلفها الجائحة يف النظم والسياسات الصحية يف املنطقة العربية.

استجابات الدول وفق محددات السياق
يف إطار السؤال عن تصنيف استجابات البلدان العربية لجائحة كوفيد ،19-استهل أحمد شلباية مداخلته بطرح
العوامل السياقية بوصفها نقطة بدء ملثل هذا التصنيف ،مؤك ًدا رضورة فهم دور هذه العوامل يف تأطري االستجابات.
بدأ شلباية باإلشارة إىل أهمية التساؤل عن السياسات الصحية يف املنطقة العربية ،ليس لتقييمها فحسب ،وإمنا
لالستعداد والتحضري الستجاباتنا لتح ٍد قد يأيت يف املستقبل؛ فنحن إذ نقف يف مواجهة فريوس شديد العدوى ،ال تعوقه
الحدود ،سواء أكانت حدو ًدا جغرافية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتامعية أم ثقافية ،من الخطأ أن نبني توقعاتنا
عىل تصور أنّ جائحة كوفيد 19-هي آخر تح ٍّد وبايئ سنشهده؛ هل ستظل األوبئة تأخذنا عىل حني غ ّرة هكذا؟ طرح
شلباية السؤال وهو يشري إىل أهمية أن نتعلم درس التاريخ ،وأن نستقي منه العربة.
لقد تشكلت االستجابات وردود أفعال البلدان العربية عىل نح ٍو بدا متنو ًعا ،واألهم أنه كشف عن متايزات بني بلدان
املنطقة ليست بالقليلة ،سواء عىل صعيد الجاهزية أو املسارات التنفيذية .بل كشف كذلك التفاوت بني القطاعات
التي جرت تعبئتها ملواجهة الجائحة يف داخل الدولة الواحدة.
ّبي شلباية أن تنوع االستجابات ارتبط باستيعابنا طبيعة التهديد الذي ميثله تفيش فريوس كورونا املستجد ،وبنطاقه ،وكذلك
برسعة التدابري وإنفاذ الخطط التي جرى طرحها .كام أن جان ًبا من التنوع املرصود يرتبط باملستوى التنفيذي الذي أخذته
االستجابة ،وبنوعية اإلجراءات املتخذة ،وبسبل تنفيذها ،ومبدى الرصامة التي طبقت بها اإلجراءات .وارتبطت االستجابات
بفاعلية كل إجراء عىل حدة ،وأ ّيها ُي ّرجح أثناء التنفيذ ،إضاف ًة إىل ارتباطها بقدرة األجهزة املوكل إليها التنفيذ ،ومثابرتها عىل
تحقيق االلتزام ،عرب املدى الزمني الكفيل بإنجاح املواجهة .ويف العموم ،تنوعت االستجابات وفق األولويات التي تبنتها
الصحية للجائحة بوصفها أولوية؟ أم تركز عىل مضاعفاتها االقتصادية فحسب؟
الحكومات؛ هل تركز عىل التبعات ّ
 1مجموعة بحثية اختصاصية مقرها مرسيليا بفرنسا ،وتعنى بالجوانب املختلفة للسياسات الصحية ،وما يتقاطع معها من قضايا عابرة لالختصاصات،
تجمع حقول االقتصاد واالجتامع والبيئة والتنمية .تضم الشبكة يف عضويتها نخبة من الخرباء العرب ممن يعملون باحثني وأكادمييني واستشاريني يف املنظامت
املحلية والدولية املعنية بالصحة .للمزيد ميكن زيارة موقعها اإللكرتوين يفhttps://bit.ly/32mRy46 :
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وش ّدد عىل أن تباين االستجابات ال يقترص عىل املنطقة العربية ،إذ أخذ منحى عامل ًيا؛ ومالمح االختالف بني مكان وآخر
من مناطق العامل تتعدد .واعترب أن هذا التباين عىل الصعيد العاملي ميكن تفسريه بجملة من العوامل املتشابكة ،أولها
توافر القدرات ،وبخاصة القدرات االقتصادية والبرشية ً
املؤسساتية .فالقدرات االقتصادية تحدد
فضل عن القدرات ّ
بشكل كبري مدى توافر املوارد املالية للحكومات ،واألمر يتعلق كذلك بتوزيع تلك املوارد عىل القطاعات التنفيذية
املختلفة ،ويتصل أيضً ا بقضية عدالة التوزيع؛ تنبهنا هذه االختالفات إىل الكثري من صور الالمساواة االجتامعية.
واالستجابات مل تقترص عىل النظام الصحي ،إذ جرت تعبئة قطاعات عديدة ،لزم حشدها جمي ًعا يف املواجهة.
بل تخطى األمر القطاع الحكومي ،ليشمل القطاعني الخاص واألهيلً ،
فضل عن دور املواطن الفرد .أما بخصوص
القدرات املؤسساتية ،فهي أبعد من القدرات املادية التي توفرها الحكومات للنظام الصحي؛ إذ تركز البيانات املتعلقة
رسة ووحدات العناية املر ّكزة وأجهزة التن ّفس
باالستجابات كث ًريا عىل عدد املستشفيات وتوزيعها الجغرايف وعدد األ ّ
االصطناعي وما إىل ذلك .ورغم كونها أمو ًرا رضورية ،اعترب شلباية أنه ينبغي أن نفهم أنها ال تعمل وحدها ،إذ تك ّمل
دورها قدرات اإلدارة ،وهي التي تتحكم يف توظيف املقدرات واملوارد ،وما يتعلق بذلك من مسائل الحكامة.
ترتسم توجهات املؤسسات وفق السياق الذي تعمل فيه؛ إذ يؤثر هذا السياق يف تأطري املؤسسات لالستجابة من
وجهة االسرتاتيجيات والخطط وتوزيع املوارد عىل مسارات التنفيذ .ونجد يف املقام األول عامل القيادة ،والذي يربز
قدرة النخب املتصدرة للقرار عىل النهوض يف مواجهة التح ّدي والتعامل مع ضغوط األزمة .للقيادات أيضً ا دو ٌر
أسايس يف توفري التمويل الالزم لتنفيذ ما يطرح من استجاباتً .
فضل عن هذا ،يؤثر القادة يف مدى تفاعل املؤسسة
مع الجمهور العام ،وامتثال املواطنني واقتناعهم مبا ُيتخذ من تدابري.
من األمور امل ّتصلة بالحكامة مركزية اإلدارة ومستوى جودتها ،ومدى توافر إطار واضح يوزّع مهامت العمل فيها ،سواء
أكان عىل مستوى وطني أم فدرايل أم ّ
محل .املقصود هنا هو وجود سلطة ذات كفاءة ،تتمتع بالقدرة عىل تنسيق
االستجابات واإلجراءات بني عنارص التنفيذ ومستوياته املختلفة .يختلف األمر عندما تكون الدولة منقسمة ،حيث ال
البت يف سياسة الطوارئ ،وهنا ينخفض مستوى االستجابة إىل مستويات دنيا.
توجد حكومة باملعنى الحقيقي ميكن لها ّ
وأشار شلباية إىل تأثر املؤسسات بعامل االستقرار السيايس واالقتصادي؛ إذ تشري حاالت عربية عديدة إىل تأثر النظم
الصحية بضغوط االضطراب السيايس وغوائل الحرب األهليةً ،
فضل عن الوقوع تحت براثن االحتالل يف بلد كفلسطني.
ثم تناول شلباية عامل الدميوغرافيا وأثره يف تحديد نوعية االستجابة؛ فالهرم السكاين يف البلدان العربية عريض عند
قاعدته ،حيث النسبة األكرب من الس ّكان دون الثالثني عا ًما((( .مثة اعتبارات تتصل بفئة الشباب ،كونهم عامد القوة
أوضاعهم املعيشية بعضً ا من اعتبارات اإلغالق .وتتنوع ،أيضً ا ،استجابة املجتمع بحسب الفئات
اإلنتاجية ،وتحدد
ُ
الس ّكانية األشد هشاشة ،سواء أكانت ّ
عم ًل مهاجرين يعيشون يف أوضاع غري مواتية ،أم كانوا من الالجئني ،أم كانوا
من النازحني بسبب الحروب ،أم سكانًا يخضعون لالحتالل .وأوضح شلباية أهمية االنتباه إىل مسألة نوعية الحياة
َّ
املكتظة .وفهم كيف تؤثر يف نوعية االستجابة املجتمعية.
التي يعيشها الناس يف املساكن
" 2نرشة السكان واإلحصاءات الحيوية يف املنطقة العربية" ،اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ،العدد  ،15األمم املتحدة ،نيويورك ،2012 ،ص ،8
شوهد يف  ،2020/8/26يفhttps://bit.ly/31reZKm :
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أما بالنسبة إىل توزع املرض ،فقد ّبي شلباية أنّ البلدان العربية تعاين ً
أصل ما يعرف بـ "العبء املزدوج للمرض" .فبخالف
ً
ضغوطا تشكلها أمراض مزمنة كأمراض القلب والس ّكري ،وعدد من األمراض التي
املرض ا ُمل ْعدي ،يعاين الواقع الصحي
تزيد نسب انتشارها يف منطقتنا .والراجح أن هذا الواقع الصحي الضاغط يسهم بذاته يف تشكيل االستجابة.
موضحا أن عنارص الثقافة والقيم واملدركات
وأشار إىل أهمية أخذ العوامل الثقافية يف االعتبار لدى دراسة االستجابات،
ً
يتعي أخذ العوامل املتصلة بالجنوسة ودور املرأة يف
تؤثر يف مدى توافر الدعم الشعبي ملا يتخذ من تدابري .من هنا ّ
الحسبان ،وباملثل ما يتعلق بدعم املجتمع لكبار السن .ومثة مسألة شديدة األهمية ،تتصل بنوعية التصورات عن
املرض؛ فمن املؤكد أن اإلجراءات املتخذة تتأثر سلب ًيا يف حال كان التصور االجتامعي للمرض يعتربه عا ًرا .إن أم ًرا كهذا
من شأنه أن يق ّلص قدرة النظم عىل القيام بالتدخالت الوقائية وإجراء الفحوصات واالختبارات ،وتحديد مدى وجوب
إدخال األشخاص املستشفى من عدمه .وأكد شلباية عىل أهمية فهم دور الدين والتعبئة الروحية.
وبي الباحث أيضً ا أن مشاركة املجتمع املدين تؤثر يف نوعية االستجابة؛ ففي حال كانت املنظامت األهلية تنشط
ّ
بفاعلية يف املواجهة ،ستختلف االستجابة عام إذا وقفت تلك املنظامت موق ًفا يناوئ اإلجراءات املتخذة .وباملثل
يؤثر قطاع األعامل الخاص؛ ّ
فملكه وفاعلوه وهم يدفعون جهة مصالحهم يعيدون تشكيل تصورات جهات التنفيذ
بخصوص ما يتخذ من إجراءات عىل املستوى االقتصادي .من املهم معرفة مدى ميلهم إىل الضغط لبلورة استجابة
الحكومات العربية.
واعترب شلباية أنه ينبغي أن تُدرج هذه العوامل جميعها يف تقييمنا لالستجابة العربية .وتعددها يشكل يف حد
ذاته مكمن صعوبة؛ فصحيح أنّ متابعة ما يجري يف  22دولة عربية ،يف ظل الظروف التي نعايشها راه ًنا ،تكاد
تكون مستحيلة ،لكن يبقى يف مستطاعنا أن نقوم بجهد رصدي معقول ،يسمح ،ولو نسب ًيا ،بتقييم موضوعي لهذه
االستجابات .واقرتح شلباية إدراج البلدان العربية ذات األوضاع املتقاربة يف مجموعات ،والنظر املقارن الستجاباتها.
ورضب ً
مثل مبجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تتقارب بلدانه من حيث التمتع بالوفرة عىل صعيد القدرات
وبي كيف أن حكوماته التي تعرف ً
منطا من الحكامة ذا نزوع مركزي ،قد متكنت من ّ
تول زمام األمور وإنفاذ
واملواردّ .
سياسات وتدخّ الت مه ّمة((( .أ ّما مجموعة البلدان العربية يف شامل أفريقيا فتقدم صورة مغايرة لتنوع االستجابة؛
فمرص عىل سبيل املثال ،والتي فيها كثافة سكانية ضخمة يف مدن وادي النيل وقراه ،تطرح مسألة االزدحام ً
عامل
أساس ًيا .هناك جهاز حكومي متضخم ،كان يف مقدوره مبا أتيح له من ّ
تعم أرجاء البالد ،أن
موظفني وبنية أساسية ّ
يقدم استجابة مؤثرة ،تعتمد عىل املختصني بالصحة العامة .وأي تقييم للحالة يف مرص من املهم أن يأخذ يف الحسبان
ما تواجهه دولة محدودة املوارد االقتصادية .لذا تربز أه ّمية مشاركة العاملني يف القطاع غري الرسمي ،والذين يعتمد
عليهم االقتصاد بشدة ،ألجل تخفيف وطأة اآلثار االقتصادية .ورمبا تقدم اليمن ً
مثال آخر الستجابة الدول التي تعيش
أوضا ًعا هشّ ة جراء الحرب .تصنف األدبيات اليمن دولة فاشلة ،حتى من قبل ّ
تفش كوفيد .19-وهي يف وضع ينعدم
فيه االستقرار السيايس واالقتصادي إىل حد بعيدً ،
فضل عام يسوده من عنف ،وبنية تحتية مد َّمرة .من املهم رؤية تأثري
هذه العوامل يف االستجابة اليمنية لتحدي كوفيد .19-وباملثل يضيف املشهد السوري ُبع ًدا يتصل بظاهرة التهجري؛
نزوحا ولجو ًءا ،علينا أن ننتبه إىل كيف أنتجت أثرها يف االستجابة يف هذا البلد .أما ما يعانيه الفلسطينيون يف األرايض
ً
"The GCC Countries Face COVID-19," Gulf Health Council, 30/4/2020, p. 4, accessed on 26/8/2020, at: https://bit.ly/34Bemja
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الصحي وموارده وقدرته عىل العمل مرهونة بقيود فرضها االحتالل ،وأمامها تتضاءل
املحتلة فله خصوصية؛ فالنظام ّ
القدرة عىل تشكيل استجابة فاعلة.
أشارت مروة فرج ،يف تعليقها عىل مداخلة شلباية ،إىل أن البعد الدميوغرايف مل ينل ّ
حظه ،سواء يف النقاش األكادميي
أم العام .والحال أنّ مجتمعاتنا العربية مجتمعات فت ّية .وهو ملمح له وجهان؛ ففوائده تعكسها حقيقة أن املرض
السن ،ويف منطقتنا ،عدد الوفيات أدىن بكثري من دول أفضل من حيث جاهزية نظمها الصحية وقوة
أش ّد فت ًكا بكبار ّ
اقتصادها ،لكن يكرث فيها املس ّنون .أما جوانبه السلبية فتكشفها معاناة الشباب العريب غوائل البطالة وتأثرهم بوطأة
الوضع االقتصادي .ويف منحى الرصد ،أضافت فرج أنه من األهمية أن ننظر إىل أعداد الوفيات املب َّلغ عنها ّ
لكل مليون
شخص وليس فقط إىل مع ّدل الوفاة من بني الحاالت املرصودة ،والذي يعتمد بدوره عىل مستويات الفحوصات
وسياستها ،وهام أمران يتفاوتان بشدة بني دولة وأخرى.
أما عوض مطرية ،فقد أوضح أن الحكومات تعلن يوم ًيا عن عدد الحاالت منذ وصول املرض إليها ،لكن تظل الثقة
محدودة مبا ُينقل من معلومات .وأورد َ
مثل بعثة منظمة الصحة العاملية إىل سورية ،التي ملست أن النظام الصحي
ال ُيبلغ عن حاالت كثرية ،ويرجح أن مر ّد ذلك عدم فاعلية نظام املراقبة الصحية هناك ،وال شك يف أن ألوضاع الحرب
أثرها السلبي يف هذا الخصوص .إن طبيعة الحكومات وتركيبتها يف دولنا العربية تح ّد من فاعلية االستجابة .واملجتمع
كذلك هو أحد العوامل الرئيسة يف االستجابة لتهديد الجائحة ،وهو يضطلع بدور حيوي عىل صعيد االلتزام بإجراءات
االحتواء أو املحافظة عىل التباعد االجتامعي ،أو العمل بتوصيات أو تنفيذ اقرتاحات واسرتاتيجيات مختلفة لدرء
الجائحة .ففي بلد كمرص ،فرضت فيه الحكومة إغال ًقا جزئ ًيا ،ال نلحظ عند التجوال يف الشوارع ما ّ
يدل عىل التباعد
االجتامعي .والحال أن الناس مل يتعاملوا مع املسألة بج ّدية ،لذا ،يجدر االهتامم أكرث بفحص دور املجتمع يف االستجابة.
وتح ّفظ محمد أبو زينة عىل ما يحمله مفهوم "العوامل السياقية" من عمومية مفرطة ،إذ يشمل عوامل كثرية.
أهم العوامل التي تحتاج إليها دراستنا الستجابات الدول العربية .وأكد رضورة
وأضاف أن األجدى أن نقف عىل ّ
أخذ العوامل الثقافية عىل محمل الجدً ،
قائل "فبناء عىل ما الحظته من فوارق مستوى التزام املواطنني بالنصائح
واإلرشادات الصحية يف كل من الدول املتقدمة والدول النامية ،يطرح األمر نفسه بشدة".
وأظهرت حنان عبد الرحيم كيف أن البلدان العربية مل تواجه إىل هذه اللحظة أوضا ًعا حرجة يف مواجهة الجائحة،
ً
مقبول نسب ًيا ،رغم عامل االزدحام السكاين يف بعض البلدان ،ووجود الالجئني جراء الحروب والرصاعات
والوضع ال يزال
يف بلدان أخرى عربيةً ،
فضل عن أن بلدانًا عربية عدة تعاين ضع ًفا هيكل ًيا يف نظمها الصحية .ونرى أن عبء الجائحة
مل يقع عىل النظم الصحية بالقدر الذي خشيناه ،فلم نصل إىل اآلن ذروة كالتي وصلت إليها إيطاليا أو إسبانيا ً
مثل،
رسا كام
ومل مي ّر بلد عريب بحال من عجز املرىض عن تحصيل أجهزة تن ّفس وأ ّ
رسة يف املستشفيات فيام تركوا للموت ق ً
حصل يف بعض الدول .يبدو أن الدميوغرافيا الشابة من العوامل التي تستحق االهتامم ،حيث تيش الدراسات املنشورة
ّ
مستقل.
بأنّه عامل
نقلت حنان عبد الرحيم النقاش إىل الجدل الذي ثار حول الثقة باإلحصاءات التي تقدمها الحكومات العربية،
مستعيدة السؤال :هل هذه اإلحصاءات موثوقة وجيدة؟ ترى الباحثة أنّنا إىل اآلن ال نعرف الكثري عن الوفيات الزائدة
 ،Excess Mortalityلوجود عديد الحاالت التي مل تحدد أسباب وفاتها بدقة .مل نصل إىل الوضع الحرج ،وفرضت كثري
143

العدد | 1

أيلول /سبتمرب 2020

تاسايس قاروأو ريراقت

من الحكومات منذ البداية قيو ًدا عىل الحركة ،وتع ّقبت املخالطني ،ضمن إجراءات السيطرة عىل تفيش الوباء .وهناك
الصحة العا ّمة ،تع ّول عىل املشاركة
مفارقة الفتة تتمثل بأن الكثري من الدول لجأت إىل تدابري وإجراءات مشددة يف ّ
املجتمعية وتعاون أفراد املجتمع مع السلطات إلنجاحها ،وعىل كسب ثقتهم عىل صعيد االمتثال وغري ذلك .السؤال
هنا :هل تراهن الحكومات عىل رصيد من الثقة قد ال يكون ً
ضخم يف بعض الدول؟ يف هذه الحال ،هي تطلب من
الناس كث ًريا من االلتزام واالمتثال ،فهل لديها الرصيد الكايف ملطلب من هذا النوع؟ وهل ح ًّقا يحتمل كاهل الناس هذه
اإلجراءات الصارمة؟ تلك أسئلة مهمة يف تقدير سبل تعاملنا مع املوجات املستقبلية من جائحة كوفيد 19-وغريها إذا
ما حصلت ،ألنّ ما أنقذنا إىل اآلن ،قد ال يسعفنا يف املوجة الثانية.
وأوضح موىس عالية((( أهمية سياق الرصاع واالضطراب الذي يحارص بلدانًا كاليمن وسورية وليبيا ،ودوره يف رسم
استجاباتها؛ فهي مجتمعات تفتقر إىل سلطة القانون ،عىل نحو يصعب معه فرض تدابري فاعلة .وأكد عىل دور
العوامل الثقافية يف تحديد االلتزام باإلجراءات الوقائية.
أشار أحمد شلباية ،يف رده عىل التعليقات والتساؤالت السابقة ،إىل أن واحدة من املسائل التي شغلته يف خالل إعداد
مداخلته هي مدى تأثر االستجابات العربية بعوامل الخارج؛ فاألمر ال يقترص عىل ظروف بلداننا ،ومثة محددات
خارجية أسهمت يف تأطري هذه االستجابات .حظينا ونحن مبأمن مبزية مراقبة تجربة بلدان سبقتنا إىل ذرى الجائحة،
دروسا يف املواجهة من تلك الخربة املبكرة .واالستفادة من املؤثر الخارجي تتحدد
وكانت أمامنا الفرصة ألن نقتبس ً
يف األخري وفق مستوى االنفتاح عىل التعلم واالستفادة من هذه الخربات.
وشدد عىل رضورة تناول مسائل الثقافة والسلوك العا ّم بحذر؛ فال يجوز لنا أن نلوم مواطنني عىل عدم االمتثال ،يف
حني يتسم الوضع السيايس بغياب الحكم الصالح وحكم القانون .وعقد املقارنات مع الدول الغربية يف هذا املنحى
إشكال مضا ًفا ،ذلك ألنّه ً
ً
فضل عن طبيعة الحكم املتسم بالدميقراطية ،فإن سلوك الناس هناك مرسوم بحد
يضع
القانون ،ويسنده ما ميكن تسميته بقانون غري رسمي ،يجعل سلوك املواطن خاض ًعا ملراجعة أقرانه من املواطنني
اآلخرين .وعلينا تقدير مقتضيات االلتزام بإجراء احرتازي كالبقاء يف املنازل يف األحوال التي يكون فيها الوضع املعييش
لقطاعات كبرية من املجتمع معو ًقا متا ًما ملثل هذا الطلب .وأضاف شلباية أنه ال ينبغي أن نع ّول عىل الوعي فحسب،
متوهمني أن الناس سيقومون بالخطوات الالزمة من تلقاء أنفسهم عند معرفتهم باملخاطر ،ولو كانت الحال هكذا
ملا ُوجدت حكومات وال ُفرض قانون.

سياسات مواجهة الجائحة يف البلدان العربية :التقارب والتباين
يف إطار اإلجابة عن التساؤل حول التباين يف سياسات االستجابة التي تبنتها البلدان العربية يف مواجهة كوفيد ،19-أكدت
حنان عبد الرحيم أن تقييم السياسات ليس ً
سهل يف ظل وضع بالغ الديناميكية؛ وما يظهر أنّه مالئم يف مرحلة مع ّينة قد
ال يكون مالمئًا يف مرحلة تليها .ليس لدينا "سياسة ذهبية" تصلح لجميع السياقات ولجميع مراحل الجائحة .وتبني تواريخ
4
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الحاالت األوىل املب َّلغ عنها أن الحكومات يف منطقتنا العربية علمت بظهور املرض يف متسع من الوقت يق ّدر بشهر تقري ًبا،
وذلك يف كانون الثاين /يناير  ،2020قبل اإلبالغ عن الحالة األوىل عرب ًيا ،يف أواسط شباط /فرباير وآخره.
وارتفع معدل اإلصابات املرصودة يف الدول العربية بشكل متزايد من شباط /فرباير إىل نيسان /أبريل .تضع البيانات
اململكة العربية السعودية يف الق ّمة عرب ًيا من حيث عدد الحاالت ،كام تبني أن قطر ومرص والعراق وسلطنة ُعامن
يف أوضاع متقدمة عىل هذه الالئحة .ونجد سورية واليمن يف أسفلها ،ويرجع ذلك إىل محدودية القدرة عىل اإلبالغ
واالكتشاف .وتكشف البيانات حول اإلصابة عن منط واضح ومتوقع ج ًدا؛ فدول مجلس التعاون ،وهي األوىل من
حيث الناتج ّ
املحل اإلجاميل واألوىل من حيث اإلصابات املؤكدة بفريوس كوفيد ،19-تلتها املغرب ودول املرشق
العريب ،ومن بعدها اليمن وسورية .وفق هذا النمط البياين ميكن تخمني السبب ،وترجح عبد الرحيم أنه متصل
بالقدرة عىل إجراء الفحوصات .ففي دول مجلس التعاون ُأجري أكرب عدد من الفحوصات بالنسبة إىل ّ
كل مليون من
الس ّكان ،عىل نح ٍو ال يقارن مبا أجري يف بلدان املجموعتني األخريني(((.
وأشارت حنان عبد الرحيم أيضً ا إىل "نظام تت ّبع الردود الحكومية"  ،Government Response Trackerالتابع
لجامعة أكسفورد((( ،الذي يرصد القيود املطبقة سواء يف أماكن العمل ،أو يف املدارس أو فيام يتعلق بالتنقل والسفر.
استنا ًدا إىل بياناته ،نجد أن أبرز االستجابات العربية قد اهتمت بالحد من التن ّقل ،وأن الجدل مستمر يف بعض الدول
حول خيار اإلغالق الجزيئ يف مقابل حظر تج ّول شامل والتزام املنازل .وأكدت أيضً ا أن هناك تباينات يف اإلجراءات
املتعلقة بالتن ّقل بني البلدان العربية لكن تظل يف العموم متقاربة نسب ًيا .وأضافت أنها قد عاينت عشوائ ًيا مؤرش
رصامة الردود الحكومية  (((Government Response Stringency Indexيف  15آذار /مارس ،و 15نيسان /أبريل
و 15أيار /مايو ،لتجد أنه بحلول  15آذار /مارس ،حني كانت غالبية الدول العربية قد أبلغت عن أوىل حاالتها ،آثرت
بعضها فرض إجراءات صارمة منذ البداية واستمرت فيها .ففي العراق والكويت ً
مثل ،نجد أنّ اإلجراءات كانت صارمة
نب
التغي النسبي بني  15آذار /مارس و 15أيار /مايو أن الدول التي مل تت ّ
ج ًدا منذ البداية وهي ال تزال كذلك .ويبني ّ
مسل ًكا متشد ًدا لإلغالق كان عليها يف النهاية أن تضاعف من إجراءات اإلغالق ،وغدت غالبيتها متشددة بعدما كانت
متساهلة.
تربز عرب ًيا حالة األردن ،التي بلغت أقىص حد يف مؤرش رصامة اإلجراءات الحكومية املتخذة ملجابهة الجائحة
(أي  100درجة) .وحتى يف حالة دول ،مثل قطر ،مل يصل األمر فيها إىل ح ّد فرض إغالق كامل ،فضلت الحكومة
للمؤسسات التجارية
االقتصار عىل إرشاد الناس إىل رضورة لزوم املنازل .يف السياق نفسه ،جرى إغالق شبه كامل
ّ
غري األساسية ً
فضل عن املرافق الرتفيهية ،وألغيت تجمعات املناسبات العا ّمة ،ويف املقابل ،أجازت الحكومات فتح
واملؤسسات التي أبقت أبوابها مفتوحة .وتظهر التقارير املستقاة من مصادر
الصحية
الصيدليات ومرافق الرعاية ّ
ّ
 5تم جمع البيانات الخاصة بالفحوصات وترتيبها من مصادر رسمية عرب موقع  ،Our World in Dataيفhttps://bit.ly/3lmFLeU :
6 "Government Response Tracker," Blavatnik School of Gevernemnt & University of Oxford, March 2020 - December 2020,
accessed on 1/9/2020, at: https://bit.ly/2YSpMf3
7 Ibid.
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إلكرتونية((( ترصد حركة الناس أنهم قد التزموا بالبقاء يف منازلهم غال ًبا ومل ّد ٍة طويلة ،وهو ما ق ّلل الحركة يف املجال
العام ً
وشجعت عىل
فعل .كام أنّ جميع الدول العربية أغلقت مدارسها وجامعاتها ،وق ّلصت ساعات العمل يف املدنّ ،
العمل من املنزل .واتبعت البلدان العربية فرض القيود الصارمة عىل السفر الدويل ،بل اختار بعضها فرض القيود
خصوصا البلدان العربية ذات الكثافة السكانية الكبرية .ورأينا قيو ًدا عىل السفر إىل املناطق
عىل السفر الداخيل
ً
الداخلية التي شهدت نسب إصابة عالية ،وكان هذا أحد اإلجراءات األشد فاعلية .استطاعت الحكومات فعل كل
ذلك ،ونجحت يف فرض إجراءات بالغة الرصامة ،وصل بعضها ح ّد إعالن حالة الطوارئ.
ن ّبهت حنان عبد الرحيم إىل رضورة أن نراجع قناعاتنا بخصوص دور التكنولوجيا .فهي عامل تجدر مراقبته عن كثب،
وله صلة وثيقة باملوارد .عامل التكنولوجيا ّ
خاص ،وال مجال لنفي أثره أيضً ا يف دول أخرى.
يتجل أثره يف الخليج بوجه ّ
الصحية عن بعد  ،Tele-Healthوظهور تطبيقات ملراقبة
لكن كان الف ًتا تب ّني بلدان الخليج تقديم خدمات الرعاية ّ
انتشار املرض من خالل تتبع حركة املواطنني عرب أجهزة املحمول ،ويف البحرين واألردن عىل سبيل املثال أعلنوا عن
استخدان رشائط معصمية للتأ ّكد من امتثال الناس للحجر(((.
وأضافت مالحظة تتعلق باسرتاتيجية إجراء الفحوصات؛ فهي من أصعب املعلومات التي ميكن استخالصها من
املصادر املتاحة والتي قدمت بعضها هنا .ال شك يف أن عدد الفحوصات التي تجريها الدول عامل مهم يف التعامل مع
لكن اسرتاتيجيات إجرائها (نوعية الفحوصات ،وأين تجرى؟ وكيف؟ وعىل َمن تُجرى؟) تظل هي األهم ،ذلك
الجائحةّ ،
ألنّ االسرتاتيجية املثىل إلجراء الفحوصات تختلف من مرحلة إىل أخرى من مراحل الجائحة .هذا هو التحليل الذي
يجب إجراؤه .واملالحظ أن سياسات إجراء الفحوصات تتفاوت بش ّدة بني الدول؛ لدينا أربع دول عربية عىل ّ
األقل
تُجري فحوصات عا ّمة ومتاحة للجميع  ،Open and Public Testingوهي نافعة ج ًدا.
والسؤال املطروح هو :إىل أي ح ّد تواءمت التقييامت الدولية لقدرة الحكومات عىل التعامل مع الطوارئ الصحية،
مع ما اتُخذ بالفعل من إجراءات ،وما نتج يف الواقع مع تفيش الجائحة؟ ميكن تف ّهم ما قامت به بعض الدول العربية،
الصحية عبء تفيش الوباء ،من توجهها صوب اتخاذ تدابري متشددة تجنبها التبعات
حينام خشيت ّأل تتحمل نظمها ّ
املأساوية ،وتقيها مشهد عجز املصابني عن الحصول عىل الخدمة الطبية.
وقد يطرح سؤال مضاف عن دور التعاون اإلقليمي يف مواجهة تحدي كوفيد ،19-تنبه عبد الرحيم أن هذا التعاون
ال يزال يبدو محدو ًدا ج ًدا .رمبا ُعقدت بعض االجتامعات ،لكن ال تظهر فاعلية بالنسبة إىل تبادل املساعدة الف ّنية
والخربات التقنية عرب ًيا.
أثارت مداخلة حنان عبد الرحيم عدة تعليقات ،بدأت مبالحظة ميلود ق ّدار عن االسرتاتيجيات املط ّبقة يف العامل
العريب ،إذ تبدو إجراءات شائعة وال تختلف عام تويص به ّ
الصحة العاملية وغريها من الهيئات املختصة
منظمة ّ
 8أشارت حنان عبد الرحيم إىل تقارير غوغل عن النشاطات الحركية للمجتمع والتي تتيح معرفة ما إذا كان الناس قد ق ّلصوا تح ّركاتهم بالفعل أم ال ،ويف
ّأي القطاعات حدث التقلص .ينظر:
Paresh Dave, "Google Data Shines Light on Whether Coronavirus Lockdowns Worldwide Are Working," Reuters, 3/4/2020, accessed
on 26/8/2020, at: https://reut.rs/3hrBLr0
9
Rachel McArthur, "Bahrain Launches Electronic Bracelets to keep Track Of Active COVID-19," Mobi Health News, 8/4/2020,
accessed on 26/8/2020, at: https://bit.ly/34ztm16
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لكن أحد بواعث القلق يتصل مبدى تطبيق ما اتفقت الحكومات عليه .والتحدي إ ًذا هو قدرة
مبكافحة األوبئةّ .
الباحثني عىل رصد مستوى التطبيق الفعيل لإلجراءات وتقييمه ،ليك نتبني تلك الفجوة .ومثة سؤال آخر يطرح نفسه
يتعلق بتصميم هذه السياسات وتنفيذها ،وكيف انبثقت اإلجراءات ،سواء تلك التي تأيت قراراتها من أعىل أو عرب
مشاركة مجموعات متن ّوعة ،ودوائر علمية ،ومنظامت املجتمع املدين ،والسلطات املح ّليةُ .
لح آخر
وطرح تساؤل ُم ّ
عن السياسات املالية والحزم االقتصادية الرامية إىل تخفيف تأثريات كوفيد 19-السلبية .أعلنت عدة دول عربية عن
سياسات تستهدف مساندة القطاع غري الرسمي ودعم األشخاص الذين يعانون أوضا ًعا صعبة يف الجزائر عىل سبيل
املثال .لو كان يف مستطاع هذه السياسات أن تضمن لهم نصف دخولهم ،فاألرجح أنهم س ُيبدون استعدا ًدا أكرب
لاللتزام بالقيود .ويف غياب بدائل حقيقية للدخل هل ُيعقل أن يطلب من األشخاص لزوم منازلهم؟ كيف سيعيشون
من دون أي عائد؟ تساءل ق ّدار مضي ًفا يف هذه الحال ،لن يقع التزام بأي إجراءات للغلق .إن إضافة بعض اإلجراءات
االقتصادية واملالية متثل ً
دعم مؤث ًرا للسياسات الوطنية ،وهو تدخل يحتاج إىل مزيد من االعتناء البحثي عرب ًيا.
طرح رمسيس أبو النجا ،مالحظة حول عامل وجود قطاع غري رسمي يف البلدان محل الدراسة .تبدو بعض السياسات
الجاهزة ملواجهة كوفيد 19-فاعلة يف أماكن دون أخرى .بعضها صيغ كحزم جاهزة لبلداننا العربية ،وتم تب ّنيها
من دون مراعاة معطيات السياق والظروف التي تعيشها هذه البلدان .من منظور مقارن ،نلمس من حالة الدول
األفريقية التي يتبوأ فيها قطاع الزراعة مكانة متقدمة بني القطاعات اإلنتاجية ،بعض الفرق .فعىل املزارع أن يزرع
ويحصد يف مواقيت ومواسم محددة ،فكيف ُيفرتَض به أن يلتزم بإجراءات اإلغالق؟ ال يبدو أن أ ًيا من اإلجراءات
التي تتداول عرب ًيا مطب ًقا ح ًقا عىل القطاع غري الرسمي .فهل حقا تتجاهل الحكومات العربية القطاعات غري الرسمية
بالكامل أم أن ليس لديها من األصل أدىن فكرة عن طريقة كسب الناس لقمة عيشهم يف هذه القطاعات؟
وعلق أبو النجا عىل ما يتصل بدور التكنولوجيا وإمكانية توظيفها يف املناطق الريفية يف الدول األفريقية ،حيث
إن بعضها ّ
يقل فيه مستوى تغطية شبكة الطاقة الكهربائية إىل حدود دنيا عىل سبيل املثال ،ويحرم قطاع كبري من
السكان منها .ويف سياق الحرمان من الطاقة هذا ،ما جدوى التدابري التي تع ّول عىل التكنولوجيا؟ وتساءل ،هل لهذه
التدابري نفع يف البلدان العربية األشد فق ًرا؛ يف الصومال أو يف موريتانيا أو يف جزر القمر؟ إن علينا إعادة التفكري يف
سياسات تالئم بيئاتنا وظروفنا.
وأشار عوض مطرية إىل مسألة ّ
املؤشات املختلفة التي جرى تقييمها ومعايرتها يف السابق ،لجهة القدرات يف مجال
الصحية الدولية املط ّبقة ،وعن
ّ
تأهب الدول لحاالت الطوارئ .وأوضح أن البلدان املختلفة تع ّد تقارير عن اللوائح ّ
القدرات املختلفة .ومن خربات ماضية يف التعامل مع األوبئة ،منها تجربة إيبوال ،بل قبل ذلك ،كانت الدول تعلن
بيانات غري دقيقة ،ليس املراد أنّها غري صادقة يف تبليغاتها ،ولك ّنها مل تكن بالقدر الالزم والنافع .ون ّبه إىل أنّ بعض
الصحي .فقد أع ّدت ّ
منظمة
البلدان ال تتعامل بج ّدية مع التوصيات التي تضمنتها خطط العمل الوطنية لألمن ّ
بالتأهب االسرتاتيجي ّ
وخطة االستجابة .ووف ًقا لهذا اإلطار ،تط ّور
الصحة العاملية منذ بدء الجائحة ما بات ُيعرف
ّ
ّ
خاصة بها ،تبني الخطوات الرضورية التي يتعني تب ّنيها خالل املواجهة ،وتكلفتها
البلدان املختلفة خطط استجابة ّ
مقياسا الستعداد هذه الدولة ملواجهة الجائحة ،ألن دقة
املالية .إن اللوائح الصحية املطبقة لدى دولة ما ليست
ً
مؤرشات قياس جاهزية النظام الصحي تتحسن عند النظر إىل املكونات الفرعية للتدابري األمنية عىل املستوى الدقيق
وليس العام .ويربز من بني عنارص هذا اإلطار التواصل وإرشاك املجتمع ،فهو ركيزة رئيسة ومحورية يف االستجابة.
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وأشارت حنان عبد الرحيم يف ردها عىل سؤال ميلود قدار ،حول االسرتاتيجيات املشرتكة ،قائلة :أعتقد أنّ التح ّقق من
بعضها أيرس من البعض اآلخر .لذلك ،هناك ً
مثل رصد االستجابات الحكومية ،أو نظام أكسفورد لرصد االستجابات
الحكومية .تدرس هذه القواعد البيانية ما يصدر عن البلدان املختلفة يف صورة مدخالت متن ّوعة ،تظهر للبلدان
وضعها عىل ذلك ّ
واملؤسسات .لكن يف
املؤش .يف هذا الصدد ،مثة إجراءات يسهل التح ّقق منها ،كإغالق املدارس
ّ
املقابل قد يصعب قياس إجراءات أخرى .مثة فارق بني ما اتُّفق عىل أنّه أفضل املامرسات وما يجري تطبيقه يف الواقع.
لكن لدينا بعض األدوات.

االستعداد لحالة الطوارئ الصحية :ما الصورة عىل الصعيد العريب؟
التأهب العا ّم لحاالت الطوارئ يف املنطقة العربية ،وتساءلت يف
قدمت مروة فرج مداخلتها حول الجاهزية ومدى ّ
البداية هل مثة تباينات كبرية بني بلدانها؟ تطرقت يف البدء إىل مسألة االستعداد لحاالت الطوارئ يف الحاالت الوبائية،
ُمعربة عن اعتقادها بأن الجاهزية والتأهب لهام كبري األثر يف تقرير فاعلية االستجابة .وبادرت بطرح اإلشكال التايل:
ما معنى أن تكون جاه ًزا أو متأه ًبا ملواجهة تهديد صحي ضخم بحجم جائحة كوفيد19-؟ وما مدى استعداد البلدان
العربية املختلفة بنا ًء عىل ما هو متاح بأيدينا من بيانات؟
والتأهب ملواجهة األوبئة يفرتضان ابتدا ًء أن الحكومات تعي إمكانية حصول الوباء ،من ثم تخصص
بينت فرج أن الجاهزية ّ
الصحي ،وهو أولوية بالطبع .واالستعانة بنظم
استثامرات يف وقت مبكر ألجل هذه املواجهة .ومن ذلك ،االستثامر يف النظام ّ
محاكاة األوبئة ،أو ما ّ
سمه بيل غيتس "ألعاب الجراثيم ال ألعاب الحروب"( .((1املقصد من إعداد نظام لالستجابة واالستثامر
بالتأهب للحرب.
فيه هو تهيئة الظروف للمواجهة حني تحني لحظة الخطر ،رمبا هذا ما عناه غيتس عندما ش ّبه األمر ّ
هل كنا عىل استعداد عىل الصعيد العاملي؟ تقول فرج إنّ اإلجابة الرسيعة هي ال ،وتظهرها جملة من ترصيحات
الصحة العا ّمة ،إذ يكاد هؤالء أن يجمعوا عىل غياب االستعداد ،وأنه ما من دولة يف
الخرباء يف األوبئة والعاملني يف ّ
العامل متتعت به .البلدان التي مرت مبواجهة وباء سارس مؤخ ًرا ،ككوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان ،تبدو أكرث
تأه ًبا من البلدان األخرى .ويف مقابلة شوهدت  36مليون م ّرة ،أطلق بيل غيتس يف عام  2015تحذي ًرا ن ّبه فيه إىل
ّ
احتامل وقوع تهديد يشابه ما نعايشه اآلن مع كوفيد .19-وعندما سئل الح ًقا عن رأيه يف مدى استعدادنا لجائحة أو
أقل من  5يف املئة ّ
وباء كهذا ،أجاب غيتس بأنّ ما ُط ّبق ّ
مم كان جدي ًرا بأن ننجزه( .((1وشددت فرج عىل أن الصورة
عىل مستوى املنطقة العربية ليست أفضل ً
حال ،وأننا مل نكن مستع ّدين كحال بق ّية العامل.
بات وصف "البجعة السوداء"( ((1ينطبق عىل كوفيد .19-فاألخصائيون يف األوبئة دأبوا عىل التحذير من مثل هذا الوباء
األخصائيون يف
منذ زمن بعيد ،لكن بقي األمر كام لو أنّه غري متصور الحدوث بالضبط كظهور بجعة سوداء .فإذا ما كان ّ
10 Jay Greene, "The Billionaire Who Cried Pandemic," The Washington Post, 2/5/2020, accessed on 24/8/2020, at: https://wapo.st/3jltLZj
"11 Michael Wayland, "Bill Gates Calls Coronavirus Pandemic a 'Nightmare Scenario,' But Predicts Lower Death Toll Than Trump,
CNBC, 5/4/2020, accessed on 24/8/2020, at: https://cnb.cx/2G0W94w
 12املقصود أننا ال نصدق أي حديث عن بجعة لونها أسود ،وال نتصور وجودها ،إىل أن تظهر .هذه استعارة نقلت من موقع  The Conversationوهي
من األصل صاغها نسيم طالب ،عامل الرياضيات األمرييك من أصل لبناين ،لتدلل عىل عامل تأثري كان قبل ظهوره غري متخيل ،وعند حدوثه ينتج أث ًرا كب ًريا جدًا.
Neil Pyper, "Coronavirus: Could The World Have Prepared Better for a Pandemic?," The Conversation, 24/3/2020, accessed on 25/8/2020,
at: https://bit.ly/3515vYg
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األوبئة ح ّذرونا منذ زمن بعيد ،إلمكان حدوث هذا األمر وبهذه الكيفية ،ملاذا ساد اإلنكار وتم تجاهل هذه التحذيرات؟
تلخصت األسباب فيام ييل بحسب ما طرحه كريس تايلور وبيرت جلوكامن :أولها أن صانعي القرار مل يص ّدقوا إمكانية
وقوع أم ٍر بهذا الحجم وبهذه الطريقة ،وظنوا أنّه مرتبط بإرث من الذاكرة يتعلق باإلنفلونزا اإلسبانية؛ وثانيها يتعلق
باملبالغة يف تصوير تأثري أوبئة سابقة مثل متالزمة االلتهاب التنفيس الحاد  SARSوإنفلونزا الطيور ،وتبني الح ًقا أن
لتوهم أنها آمنة من هذه
ما حصل عىل أرض الواقع قد جاء أقل مام حملته التنبؤات .وهو ما جعل الحكومات تنحو ّ
السيناريوهات؛ وثالثها متعلق بطبيعة تفكري السياسيني وأن اهتامماتهم تركز عىل األجل القصري أكرث؛ وأخريها ،أمر ثقايف
يتعلق بأن احتفاء الناس يتجه عمو ًما إىل العاملني عىل ّ
حل املشكالت بعد وقوعها ال إىل من يعمل ألجل تالفيها(.((1
وتأهبت عىل نحو أفضل هي الدول التي عانت فريوس
وأضافت فرج أن الدول الوحيدة التي ثبت أنّها تح ّركت رسي ًعا ّ
سارس مؤخ ًرا ،ألنّه صار لديها فكرة ّ
عم يجب فعله الح ًقا ،فتح ّركت برسعة وع ّبأت مواردها .والظاهر أنّ هذا ما
تؤ ّكده عىل نحو متزايد التقارير املنشورة(.((1
ُيظهر ّ
الصحي العاملي"  ،((1(Global Health Security Indexتناقضً ا صارخً ا بني تصنيفات املؤرش وما
مؤش "األمن ّ
حصل يف الواقع؛ فالبلدان التي عانت حصيلة للوفيات عالية ج ًدا هي ذاتها التي احت ّلت أعىل املراتب يف هذا ّ
املؤش.
والتأهب .بينام جاءت عىل العكس من ذلك تقييامت
يتصل هذا السؤال مبدى فاعلية طريقة قياسنا للجاهزية
ّ
ّ
"مؤش السالمة من كوفيد ،"19-والذي طرحته "مجموعة املعرفة العميقة"  ((1(Deep Knowledge Groupحيث
املهم أن نشري إىل عدم
بدت تقييامته أقرب إىل املنطق ،إ ْذ وضع أملانيا وكوريا الجنوبية يف مرتبة متقدمة ج ًدا .ومن ّ
وجود ارتباط إحصايئ بني نتائج ّ
املؤشَين.
وبينت فرج أنها باتت تشكك يف جدوى ّ
التأهب لحاالت الطوارئ ،ليس بسبب تعقيدها فحسب،
املؤشات عىل قياس ّ
وأنها تحوي مئات االفرتاضات املد َرجة يف النامذج ،وإمنا كذلك لتجاهلها املطلق الطبيعة السياسية الجوهرية لصنع
القرارات الحكومية .فالبادي أن التص ّدي لجائحة مثل كوفيد 19-يف ّأي دولة ،يعتمد عىل طبيعة الجهة التي يف
السلطة وتوجهات الحزب الحاكم وحتى عىل املواسم االنتخابية ،مبثل ما يعتمد عىل عوامل ف ّنية.
بالنسبة إىل العامل العريب ،مل تختلف الحال عن بقية العامل .وميكن الزعم أن البلدان العربية التي تتمتع مبوارد جيدة
ونظام صحي أفضل ،ستكون أكرث جاهزية للتعامل مع تحديات مواجهة كوفيد .19-وتربز هنا حالة دول مجلس
وعامن من بني األربعني دولة ُ
األ َول بحسب ّ
مؤش السالمة من
التعاون؛ فاإلمارات العربية امل ّتحدة والكويت وقطر ُ
الصحي العامليً ،
كوفيد ،19-لكنها جمي ًعا ال تظهر عىل ّ
فضل عن ّأي دولة عربية أخرى .أما إذا اعتمدنا
مؤش األمن ّ
مؤرش عدد الوفيات ّ
لكل مليون شخص ،فستظهر نتائج مناقضة .سنجد أن دول مجلس التعاون عىل رأس سائر
13 Chris Tyler & Peter Gluckman, "Coronavirus: Governments Knew a Pandemic Was a Threat – Here's Why They Weren't Better
Prepared," The Conversation, 28/4/2020, accessed on 25/8/2020, at: https://bit.ly/32tBj5b
14 Emma Graham-Harrison, "Experience of Sars a Key Factor in Countries' Response to Coronavirus," The Guardian, 15/3/2020,
accessed on 25/8/2020, at: https://bit.ly/2YD82nI
15 Global Health Security Index, accessed on 31/8/2020, at: https://www.ghsindex.org/
 16اتّحاد ّ
منظامت ربحية وغري ربحية ينشط يف مجال التكنولوجيا والتقانة والبحث العلمي واالستثامر وريادة األعامل واإلعالم وغريها ،ينظر:
https://bit.ly/3aVGLSo
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الدول العربية؛ حيث الكويت يف الق ّمة بحصيلة وفيات بلغت ّ 93
لكل مليون شخص ،ويليها العراق واململكة العربية
السعودية والبحرين .أما دول شامل أفريقيا فتحتل مراتب وسطى ،يف حني تقبع الدول املتأ ّثرة بالرصاعات يف أسفل
محل ّ
القامئة .وترى فرج أنه يجدر االنتباه إىل أنه بالنسبة إىل هذه الدول األخرية فإن البيانات تظل ّ
شك والراجح
لكل مليون يف دول مثل املغرب ( 7وفيات ّ
أنّها ال تعكس الواقع .لكن يظهر أنّ حصيلة الوفيات ّ
لكل مليون شخص)
املسجلة يف دول مجلس التعاون(.((1
واألردن ( 1يف املليون) وتونس ( 4يف املليون) أدىن بكثري من تلك َّ
شددت فرج قائلة علينا ّأل نتعجل تقييم االستجابات ،منبه ًة إىل أنّ إجراءات اإلغالق الصارمة املعتمدة يف دول
كاألردن وتونس ليست مستدامة عىل املدى البعيد ،وال نعرف ما ستتمخض عنه من نتائج عند انتهاء الجائحة .إال أنه
الصحية يف بلدان مجلس التعاون بدت أكرث استعدا ًدا المتصاص الصدمات ،وأرسع يف
من اإلنصاف القول إنّ النظم ّ
اكتشاف املناطق املوبوءة وعزلها .وقد يعود األمر إىل استخدام هذه البلدان تكنولوجيات متط ّورة.
متأهبني
وأكد أحمد شلباية ،يف تعليقه عىل مداخلة مروة فرج ،أن السؤال الذي يلح علينا نحن العرب هو :ل َِم مل نكن ّ
يف أوضاع مع ّينة مقارنة باآلخرين؟ يف بلدان كثرية حول العامل يستجيب السياسيون لحقيقة أنّهم موضع مساءلة
وربا تلوح عرب ًيا فرصة للدفع بهذا األمر اآلن .صحيح ،أق ّرت غالبية الدول العربية بأنّ الجائحة تهدد أمنها
العا ّمةّ ،
وأمن املنطقة بالعموم .لكن مل نشهد ّأي تنسيق فيام بينها .وبخالف دور واضح ّ
الصحة العاملية ،مل يكن
ملنظمة ّ
مفاجئًا تاليش ّأي دور لجامعة الدول العربية.
وأشار رمسيس أبو النجا إىل أن الحكومات كانت تعي أن الجائحة قادمة عىل الطريق ،هذا رغم صحة أن هذا الخطر
مل يكن ً
ماثل يف الوعي الجمعي .كانت قضية التأهب للمواجهة مطروحة بالتأكيد عىل جدول أعامل منظامت الصحة
العامة يف أوروبا .بل أجرت بلدان أوروبية اختبارات قبل سنوات ملعرفة ما إذا كان يف إمكانها التعامل مع جائحة
مثل جائحة فريوس كوفيد .19-والحقيقة أن بلدانها قد أخفقت يف غالبها يف هذا االختبار .لذلك ش ّكل عدم الرتكيز
عىل االستعداد خيا ًرا بالفعل ،وهي مسألة يجب وضعها يف سياق تراجع دور الحكومات يف الواليات املتحدة وأوروبا،
وتنامي االهتامم بالقطاع الخاص مقابل االستثامر يف املنافع العامة ،وما يتصل بذلك من انخفاض الرضائب ،وتقليص
حجم بريوقراطية الدولة ،وسخرية السياسيني من القطاع العام ،عىل األقل يف الدول التي ينتخب فيها السياسيون
ويخضعون للمساءلة .وأعرب أبو النجا عن اعتقاده أن ما قمنا به يف العامل العريب هو مج ّرد محاولة للحاق بالركب يف
حني مل نفعل الكثري يف الواقع ،ألن اآلخرين مل يفعلوا الكثري .وتساءل :أال منيل إىل تبني الفكرة القائلة بأن كل ما يأيت
من واشنطن هو األفضل وما علينا سوى اللحاق به؟
تخصص فرعي يف هذا الحقل هو
أشار مطرية إىل أدبيات اقتصاديات الصحة ،وعىل وجه الخصوص ما نجده يف ّ
"اقتصاديات الوقاية" .وقال إن الدرس الجديد الذي تعلمناه من جائحة كوفيد 19-هو أهمية وجود حكومات قوية
وتوافر متويل جيد للسياسات العامة وأذرع تنفيذها .مثة أمور ال مجال لتصور توفري متويلها من خارج القطاع الحكومي.
 17هذه البيانات مستخلصة من موقع وورلدميرت  Worldometerيف  14متوز /يوليو  ،2020شوهد يف  ،2020/8/31يف .https://bit.ly/2EzSTfG :من
أجل التحقق من دقة أعداد الوفيات املب َّلغ عنها يف هذه البلدان ،ميكن للمقارنة بني معدل الوفيات يف الوقت نفسه من السنوات املاضية تبيان إذا ما تخطى
معدل الوفيات لهذا العام نظريه يف السنوات السابقة ،والذي ميكن يف مثل هذه الحال أن ُيعزى إىل تفيش فريوس كوفيد.19-
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أما ميلود ق ّدار فقد نبه يف تعليقه إىل رضورة ّأل نتصور أن الحكومات يف بلداننا العربية ستويل ،كنتيجة مبارشة
لجائحة كوفيد ،19-الصحة العامة مزي ًدا من االهتامم وتبادر إىل االستعداد ملوجات وبائية قد تأيت يف املستقبل .ال
توجد مؤرشات تفيد بذلك .وأشار ق ّدار إىل ما يفيد العكس ،حيث ميكن رصد ضغوط متارسها قوى تحاول التأثري يف
هذا املنحى ،بأن تحيل الرهان فحسب عىل قدرة التكنولوجيا عىل حل املشكلة .ويتكرر الجدل حول الحاجة فقط إىل
مزيد من أجهزة التنفس االصطناعي أو املزيد من املستشفيات أو تبني تقنيات أشد تعقي ًدا ،لكنهم ال يذكرون التأهب
واالستعداد أو علم األوبئة أو املسح أو استخدام البيانات التخاذ القرارات .هذه أمور مسكوت عنها .رغم ذلك ،يضيف
ق ّدار اعتقاده بأن الفرتة القادمة ستكون بذاتها فرصة لنا يك نسعى بجدية لرفع الوعي وإقناع أغلبية الناس برضورة
التغيري ،وأن التغيري الجذري سيكون يف الطريقة التي ننظر بها إىل الصحة العامة ضمن النظام الصحي واملجتمع.
وتطرقت حنان عبد الرحيم إىل الطرح املتعلق بـ "الحكومة القوية" ،مشككة يف جدوى هذا املفهوم ،إذ يقع االلتباس
بني مفهوم الحكومة القوية والحكومة التدخّ لية أو القمعية .ولسوء الحظ ،فإن هذه هي الطريقة التي ينظر بها إىل
ٍ
سياقات وظرو ًفا مختلفة،
الحكومة عىل أنها قوية .وتساءلت :ما الذي ميكن عمله من أجل تطوير املؤرشات لتناسب
ولتستوعب الفوارق بني املجتمعات املختلفة؟ هل يف مقدورنا استغالل هذه الفرصة للمطالبة مبراجعة بنية املؤرشات
يك تأخذ يف االعتبار السياقات املحلية بشكل أفضل؟ تشدد عبد الرحيم عىل رضورة التفاؤل ،فتدابري الصحة العامة هي
يف الواقع ما أنقذ هذه املنطقة ،وال سيام أن أغلبية البلدان يف املنطقة ظلت تفتقر قبل هذه الجائحة إىل قدرات طبية
تؤهلها ملواجهة هذا الوباء ،وتدابري الصحة العامة وحدها أسعفت بلدان املنطقة ،حتى وإن مل تكن استجابتها مثالية.
لقد ُكشفت فجوات عديدة ،من بينها قضايا مثل أنظمة الرصد الصحي ودور العلوم االجتامعية والسلوكية يف فهم
السلوكيات الصحية والتأثري فيها .وأضافت أن الدرس الذي تعم ّلناه يجب ّأل يذهب طي النسيان؛ لكن السؤال املطروح
ً
مستقبل؟
هو :ما الطريقة أو اآللية الصحيحة لتوثيق هذه التجربة وللتأكد من عدم تهميش دور الصحة العامة
اتفقت مروة فرج مع ما طرحه شلباية بشأن حدود متكن الحكومات من قيادة جهود التص ّدي ،فاألمر موقوف
كام ذكرت حنان عبد الرحيم عىل أن تنجح يف إرشاك جميع القطاعات األخرى واملجتمع املدين وعموم املواطنني يف
طرحا مفاده أن الحكومة تتأثر قراراتها بالدورات االنتخابية القصرية( ،((1وعادة ما تعمد
هذه املهمة .وقدمت فرج ً
مرجح.
الحكومات إىل التص ّدي للقضايا األكرث
ً
إلحاحا ،مفرتضة أن حصولها ّ

خصائص االستجابة الفاعلة يف املنطقة العربية:
أي الدول كان أداؤها أفضل؟ وملاذا؟
ق ّدم محمد أبو زينة عرضً ا لدراسة حول تقييم خصائص االستجابة الفاعلة يف املنطقة العربية لجائحة فريوس كوفيد19-
أعده بالتشارك مع الدكتورة سمرية عواودة .وأشار أبو زينة إىل حقيقة نقص األدلة التجريبية بشأن ماهية خصائص
االستجابة الفاعلة لجائحة فريوس كوفيد 19-حيث ال يزال هناك نقص يف املعطيات حول هذه الخصائص .من ثم،
فإن تقييم قدرات النظم الصحية هو مجرد محاولة أولية بهدف استطالع مدى قدرة أنظمة الصحة يف بلدان منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،عىل مواجهة الجائحة الحالية .وقد اعتمدت الدراسة عىل مؤ َ
رش ْين تم اقرتاحهام
Tyler & Gluckman.
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ساب ًقا لقياس مدى قدرة أنظمة الصحة عىل اقتفاء أثر األمراض املعدية وسبل مواجهتها .املؤرش األول هو مؤرش
 ((1(State Party Self-Assessment Annual Reporting; SPARالذي وضعته منظمة الصحة العاملية ()2018
بهدف تقييم مدى التزام البلدان بلوائح الصحة العاملية .أما املؤرش الثاين فهو مؤرش قابلية اإلصابة باألمراض املعدية
 ،((2(Infectious Disease Vulnerability Index; IDVIويقيس مدى قدرة البلدان عىل احتواء األمراض املعدية بناء
عىل جملة من العوامل الدميوغرافية والصحية والسياسية واالقتصادية التي قد تؤثر يف انتشار األمراض املعدية .تراوح
هذه املؤرشات بني صفر ومئة ،وتشري الـمئة إىل القدرة القصوى للنظام الصحي والقابلية األدىن لإلصابة باألمراض املعدية.
يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا منذ األول من أيار /مايو ( 2020زمن إجراء هذه الدراسة) ،بلغ العدد
اإلجاميل لإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا  ،213045بينام بلغ إجاميل عدد الوفيات  .4907عىل الرغم من أن أغلبية
اإلصابات املؤكدة ( 69يف املئة) والوفيات ( 84يف املئة) ترتكز يف تركيا وإيران ،فإن معدالت الوفيات ال تزال منخفضة
نسب ًيا يف هذين البلدين ( 2.6يف املئة و 6.4يف املئة عىل التوايل) مقارنة بالدول األخرى يف املنطقة (مثل الجزائر 11.2
يف املئة ،ومرص  7.1يف املئة)(.((2
وتشري البيانات املتوافرة يف البلدان املتق ّدمة إىل أن نسبة الوفاة بني الحاالت املصابة بفريوس كوفيد 19-تعتمد إىل
حد بعيد عىل البنية الدميوغرافية للسكان ،مع تركيز أكرث من  80يف املئة من الوفيات بني كبار السن .وعىل الرغم
من أن البيانات املص ّنفة بحسب العمر غري متوافرة حتى اآلن يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فإن البيانات
املعلنة تشري إىل اتجاهات مامثلة :إذ ،باستثناء تركيا ،يبدو أن الوفيات الناجمة عن اإلصابة بفريوس كوفيد 19-هي
تفس عوامل أخرى التباينات التي جرى رصدها
أعىل يف البلدان التي تتمتع بنسبة أعىل من املس ّنني ،ومع ذلك ،قد ّ
يف عدد حاالت اإلصابة بالفريوس والوفيات الناجمة عنها .وقد ترتبط هذه االختالفات بقدرة النظم الصحية يف حد
ذاتها عىل التعامل مع األمراض املعدية.
وتوضح نتائج الدراسة أن البلدان التي شهدت ً
معدل أكرب لإلصابة بفريوس كورونا تتمتع بأنظمة صحية ذات أداء
أفضل ،بالخصوص من حيث القدرة عىل الكشف والتشخيص والعالج .يف املقابل ،فإن معدالت الوفيات املرتبطة
بالفريوس كانت أكرب يف البلدان التي ال تتمتع بأنظمة صحية كفؤة وفق مؤرش قابلية اإلصابة باألمراض املعدية.
وعندما يجري الرتكيز عىل العوامل املرتبطة بأداء أنظمة الصحة عىل وجه التحديد ،يظهر أن البلدان التي متلك ً
نظم
صحية متوسطة األداء إىل ضعيفة قد شهدت معدالت وفيات أعىل (عىل سبيل املثال ،الجزائر ومرص) .األمر الذي
يشري إىل القابلية الشديدة لإلصابة باألمراض املعدية .ويف املقابل ،متيل البلدان التي لديها نظم صحية أفضل (مثل
قطر) إىل تسجيل عدد كبري من اإلصابات ،عىل نحو يدل عىل قدر ٍة عالية لهذه األنظمة الصحية عىل الكشف واالختبار
مقارنة بالبلدان األخرى.
19 "Strengthening Health Security by Implementing the International Health Regulations (2005): SPAR (State Party self-assessment
annual reporting tool), International Health Regulations (2005)," World Health Organization, 2018, accessed on 1/9/2020, at:
https://bit.ly/3gNFNce
20 Melinda Moore et al., "Identifying Future Disease Hot Spots: IDVI Infectious Disease Vulnerability Index," RAND Corporation,
2016, accessed on 1/9/2020, at: https://bit.ly/3lyBG7o
 21بحسب بيانات وورلدميرت  Worldometerاملستخ َلصة يف أيار /مايو  ،2020شوهد يف  ،2020/8/31يفhttps://bit.ly/2EzSTfG :
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وأشار أبو زينة إىل رضورة تعزيز قدرات أنظمة الصحة عىل إجراء االختبارات واسعة النطاق ملواجهة الجائحة
والحد من آثارها .وهذا يستلزم أيضً ا تنفيذ حزمة من االستجابات الطارئة التي ميكنها املساعدة يف الحد من العوامل
املرتبطة بانتشار جائحة كوفيد .19-مبوازاة ذلك ،يجب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحامية الفئات الضعيفة واملهمشة
والتخفيف من اآلثار االقتصادية السلبية للوباء عليها .وبالطبع ،مثة حاجة إىل إجراء املزيد من األبحاث واالستفادة
فهم أدق وأعمق لديناميات الجائحة الحالية ،وعواملها املح ّددة وعواقبها عىل
من أكرب قاعدة من البيانات إلتاحة ٍ
املستويني اإلقليمي والدويل.
تساءل موىس عالية عن املخاطر املاثلة يف البلدان التي تواجه نزاعات مثل اليمن وليبيا وسوريةُ ،معر ًبا عن اعتقاده
بغياب البيانات املوثوقة ،ويف السياق نفسه سأل رمسيس أبو النجا إن كان الباحثان قد استخدما معلومات عن
األشخاص النازحني بسبب النزاعات بوصفها مؤرشات عىل عدم االستقرار السيايس .أما ميلود ق ّدار فطرح السؤال
عن إمكانية تحديد االستجابات الفاعلة ،ومن ثم تصميمها ،عندما نتعامل مع أم ٍر يعرتيه الكثري من الاليقني ،يف حني
تتطور خربات التعامل من ناحية معرفة ما يجب فعله وما ال يجب.
ويف إجابتهّ ،بي أبو زينة أن الدراسة التجريبية مل تدرج بيانات تخص بيئات الرصاع ،إال أن النظر إىل مجموعة مؤرشات
القابلية لإلصابة باألمراض املعدية أمر مهم .ويظل هناك بعد سيايس لهذا املؤرش ،يعتمد عىل الحوكمة وأبعاد أخرى
تتعلق بالترشيعات .أما بالنسبة إىل الدول التي تعاين عدم االستقرار السيايس فتظل املشكلة يف صعوبة الحصول عىل
بيانات باإلصابات املؤكدة.

تبعات جائحة كوفيد 19-عىل األنظمة الصحية يف املنطقة العربية
ق ّدم عوض مطرية طرحه بخصوص التبعات املتوقعة للجائحة عىل النظم الصحية يف املنطقة العربية .وبدأ بتوكيد
أن جميع األنظمة قد ترضّرت ،وأن ذلك أ ّثر سلب ًيا يف مساعي تحقيق التغطية الصحية الشاملة .وشدد كذلك عىل
رضورة إحداث تحول جذري يف مناذج تفكرينا يف النظام الصحي .يف املايض ،كنا نهدف إىل معدالت عالية من إشغال
رسة يف املستشفيات ،إىل الحد الذي مت ّكنت فيه بعض الدول من الوصول إىل  90و 95يف املئة من معدالت اإلشغال.
األ ّ
وأشار إىل أن الجائحة تجاوزت الحدود من دولة إىل أخرى ،ومبا يطرح عىل الحكومات أن تحسم تفكريها ،فهل
نتحدث عن نظام صحي وطني أم نتحدث عن الصحة العامة العاملية Global Public Health؟ ُ
وطرح التساؤل
بشأن التوازن بني التدابري الوقائية والخدمات العالجية ،وبني الصحة واالقتصاد .فعىل سبيل املثال ،ضمنت األردن
خطتها االسرتاتيجية الصحية الوطنية هدف مساهمة النظام الصحي يف النمو االقتصادي ،عرب استغالل التوظيف
يف القطاع الصحي .وأكد مطرية أهمية أن نتجاوز االهتامم بالكفاءة والفاعلية وأن نوجه عنايتنا إىل معايري اإلتاحة
واإلنصاف ،وضامن الخدمة للجميع .وأشار إىل أمله يف أن ينتقل النقاش يف املستقبل من نقاش عىل املستوى الوطني
ليكون نقاشً ا مبستوى التضامن العاملي.
ون ّبه مطرية إىل رضورة التعامل مع أسئلة من قبيل :كيف ننتقل من هذه الذروة إىل العيش املحتمل مع فريوس
كورونا؟ وكيف نضع تص ّو ًرا ملفهوم النظام الصحي؟ مضي ًفا أنه من املهم أن نتوصل لكيفية إنشاء أنظمة صحية مرنة
Resilient؛ واملرونة هنا مهمة .فبعد وباء إيبوال تناولت أفكا ٌر عديدة معنى النظام الصحي املرن .فهو نظام قادر عىل
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التنبؤ ً
أول بحال ٍة طارئة واكتشافها ملواجهتها وتجاوزها والتعلم منها .ويسهم النظام الصحي املرن يف تحقيق الهدف
العام للصحة العاملية ،ويع ّزز األمن الصحي ألنظمتنا الصحية بالطريقة التي كنا نفكر فيها .رمبا ال ميكن القيام بذلك
إال من خالل استحضار وظائف الصحة العامة األساسية.
وتساءل ميلود ق ّدار عن اسرتاتيجية منظمة الصحة العاملية يف العامل العريب ،وإن كانت املنظمة تعمل عىل إيجاد لقاح
ملرض كوفيد ،19-وهل يف اإلمكان التوصل إىل هذا اللقاح يف األشهر الستة املقبلة أو يف عام  ،2021وعن االسرتاتيجيات التي
ستعتمدها املنظمة .اللقاح هو بالفعل مثال جيد ملا يعرف بالصالح العام العاملي ،ونفعه ال يقترص عىل دولة أو مجموعة دول
بعينها ،إمنا يعود نفعه عىل جميع البلدان .وتساءل عن االسرتاتيجية التي تساعد عىل تجاوز عوائق كربى ،كامللكية الفكرية،
بالنظر إىل أنه هناك احتكارات لبعض الرشكات املص ّنعة ،مش ًريا إىل أنه تجري مناقشات حامية يف هذا الخصوص .مثة رشكات،
كام هو معلوم ،تص ّنع مجموعة لوازم النجاة الجامعية  ،Group Survival Kit; GSKبينام البعض اآلخر يص ّنع منتجات أخرى
وف ًقا ألولويات األسواق .ما الحوافز لذلك؟ ومن الذي مي ّول ماذا؟ مثة رضورة لبلورة مفهوم الصالح العام العاملي هذا ،عرب التأكد
من إتاحة اللقاح للجميع بتكلفة ميسورة .ويجدر السؤال عن موقع الدول العربية ضمن هذا النقاش.
يف اإلطار نفسه ،توقف أحمد شلباية أمام السؤال بشأن ما إذا كنا نراهن كث ًريا عىل خططنا بشأن اللقاح بصفته
ًّ
حل سحر ًيا سيعالج هذه املشكلة ،بخاصة يف ظل الوضع الذي نعيشه اليوم .يبدو أن العامل بات يعاين أثر القيود
والتحديات االقتصادية ،ولهذا تأثريه السلبي يف قدرة الحكومات عىل معالجة خططها ،ما يستدعي النقاش القديم
حول أي املناهج نتبع ،املناهج الرأسية التي تركز عىل أمراض أو أحوال صحية بعينها ،أم املناهج األفقية التي
تتعامل مع النظام الصحي عمو ًما .وطاملا األمراض املعدية تتص ّدر األولويات ،هل يجب أن نركز عىل املقاربات
العمودية ملعالجة األمراض املعدية ،والتي قد يكون من أثرها التأثري السلبي عىل املستوى األفقي ،أي عىل مستوى
النظام الصحي عمو ًما؟ وتطرق شلباية إىل أهمية التفكري يف تب ّنى مصطلح وسيط ،ميكن تسميته باملقاربة القطرية
 ،Diagonal Approachبجمع املقاربتني العمودية واألفقية.
وذكر مطرية ،يف رده عىل قدار ،أن جهو ًدا تُبذل يف داخل منظمة الصحة العاملية لوضع اسرتاتيجية بشأن إتاحة
األدوية واللقاحات وتوزيعها عىل املستوى الدويل واإلقليمي .كام أطلقت مبادرة يف آذار /مارس  2020لتدشني مرفق
عاملي مت ّوله عدة جهات مانحة .مهمة هذا املرفق هي التكفل برشاء اللقاح وتوزيعه يف املستقبل .بالطبع ال يتصور أن
يكون قاد ًرا عىل متويل رشاء اللقاحات لجميع البلدان .من ثم فقد حددت له أولوية متويل اللقاح للبلدان منخفضة
الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الرشيحة الدنيا .يغطي املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط التابع ملنظمة الصحة
العاملية 22 ،دولة ،يف املنطقة من املغرب إىل باكستان ،نصف هذه البلدان س ُيعطى منحة للحصول عىل اللقاح ،بينام
سيكون عىل النصف اآلخر أن ميول ذات ًيا احتياجاته منه .يربز كذلك اقرتاح بأن تحصل البلدان األحد عرش عىل اللقاح
من خالل رشكة كوفيك  COVEXألجل ضامن وفورات الحجم الكبري  Economies of scaleيف عملية الحصول
عىل اللقاح .وستكون األسعار عند املستويات الدنيا .وقد أبدت عرشة بلدان الرغبة يف طلب اللقاح عرب هذه القناة.
أضاف مطرية بخصوص توزيع اللقاح ،أنه ُيتوقع أن يخصص  10يف املئة من الكمية املطلوبة للعاملني الصحيني ،من
ثم يتم التوفري للفئات األخرى األكرث عرضة لإلصابة بكوفيد ،19-وعىل رأسها بالطبع املس ّنون .إتاحة اللقاح يخطط
أن تغطي كأولوية قرابة  30يف املئة من السكان .وستستمر عملية التغطية عىل مراحل بعد ذلك .وتنصب جهود
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املنظمة عىل إيجاد صيغة للتوزيع تضمن تلبية احتياجات الدول املختلفة .إن توزيع اللقاح تح ٍد كبري ،يتطلب
أن تسدد البلدان دفعات مسبقة ،لتحصل عليه عند توافره .دول قليلة معتادة عىل مثل هذا األمر ،يف حني تبدي
رشكات ً
ٍ
ودول ،إلنجاح هذا النموذج.
الغالبية بعض املقاومة .لذلك تعنى املنظمة بالتفاوض مع األطراف املختلفة،
وبي مطرية ،أيضً ا ،مسألة سالسل اإلمداد التي تخص إنتاج اللقاح وتوزيعه ،وأنها مسألة ال بد من االستثامر فيها.
ّ
لكن ذلك مل يحصل .فلدينا دولتان فقط يف املنطقة قادرتان عىل إنتاج اللقاحات ،وهام إيران ومرص ،وليس ألي منهام
قدرات مستقلة عىل إنتاج لقاح ،إذ يقوم الب َلدان بإعادة تعبئة ما يرد من معامل اإلنتاج املوجودة خارج املنطقة،
ليعاد توزيعها داخل ًيا .وأضاف مطرية أن العرب قد تأخروا كث ًريا يف االستثامر يف هذا الجانب .وينبغي اإلرساع مبلكية
مؤسسات قادرة عىل اإلنتاج املستقل للقاحات ،وإرساء آلية عىل املستوى اإلقليمي لرشاء اللقاحات.

مالحظات ختامية
يف نهاية الورشة ،ق ّدم املتدخلون مالحظاتهم الختامية حول مسألة االستجابة لكوفيد 19-يف املنطقة العربية ،وطرحوا
ً
مستقبل .يف البداية ،طرح أبو النجا ثالث نقاط ،أولها يخص حالة تونس،
ما يعتربونه تساؤالت بحثية جديرة بالتناول
معل ًقا عىل ما ذكرته مروة فرج يف مداخلتها .ونبه إىل أن نجاح املواجهة يف تونس ميكن نسبه إىل بعض العوامل
التاريخية .فتونس يف املرحلة التي أعقبت االستقالل استمرت يف تطوير املؤسسات املدنية ،حيث نجدها اليوم يف
املرتبة  91يف "مؤرش التنمية البرشية"  .((2(Human Development Indexوبخصوص ما طرح عن كون الصحة
منفعة عامة عاملية ،قال أبو النجا إنها مسألة تستحق منا التفكري ،وعلينا أن نفحصها من وجهة نظر التمويل العاملي.
عب عن خشيته من أن نغفل الدول العربية األشد فق ًرا يف نقاشاتنا وبحوثنا .ون ّبه إىل رضورة أن نفرد جهو ًدا
وأخ ًريا ّ
بحثية خاصة للسودان واليمن وموريتانيا وجيبويت وجزر القمر.
عززت سمرية عواودة رضورة إمعان النظر يف الجوانب املتعلقة بالسياقات الثقافية واالقتصادية والصحية يف العامل
العريب .وأكدت أن عىل الحكومات تف ّهم ما نعنيه باالستعداد لحاالت الطوارئ الصحية ،والذي ال يعني قرص تفكرينا
التأهب يتضمن أيضً ا استعداد االقتصادات ملكافحة الجائحة .ومن املهم البحث يف
عىل النظام الصحي؛ بل إن ّ
االقتصاد ،ومسألة تعافيه.
وأعاد ميلود ق ّدار التشديد عىل قضية إدارة النظام الصحي يف بلداننا ،وهل سينظر إليها بصفتها نفقة بال عائد ،أم
سيتم تناولها كاستثامر يتسم بالجدوى؟ ويف هذا تحول كبري ملنظورنا كام قال ،مضي ًفا أنه ال يرجع مردود االستثامر
يف القطاع الصحي عىل الوضع الصحي فقط ،لكنه يفيد ،أيضً ا ،االقتصاد واملجتمع بأكمله .هل سرنى ً
تحول نحو
الوقاية واملزيد من الصحة العامة؟ وهل سينال علامء األوبئة يف بالدنا تقدي ًرا أفضل بعد أن باتوا يف الواجهة مبحض
الصدفة؟ تساءل قدار ،وهو يختتم منب ًها إىل عدم تجاهل سؤال القطاع الخاص بشأن كيفية التعبئة وكيفية وضع نوع
جديد من التدابري.
 22تقع دول أفريقيا عىل مؤرش التنمية البرشية بني املرتبة  81و .171ينظر:
"Table 2: Human Development Index trends, 1990–2018," United Nations Development Programme, 2019, accessed on 26/8/2020, at:
https://bit.ly/2CZMWIs
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أما حنان عبد الرحيم فقد وضعت قضية الفحص واالختبارات موضع تساؤالت .فالشاهد أن مثة ً
تحول من إجراء
"اختبار املستضد"  Antigen Testإىل "اختبار األجسام املضادة"  ،Antibody Testsوهو اختبار قد يكون له دور مهم
ج ًدا يف املستقبل .وعلينا فهم الدور الذي قد تضطلع به تلك االختبارات للميض ُقدُ ًما يف االستجابة والتخفيف من
تدابري اإلغالق وغريها .وأكدت رضورة أن تسعى البلدان إىل التوثيق ً
أول قبل املبارشة يف تحليل اسرتاتيجية االختبار،
إن كان هناك اسرتاتيجية كهذه .وعرجت عبد الرحيم عىل الجدل حول تعارض الصحة مع املصلحة االقتصادية،
مؤكدة أنه جدل زائف ،مشرية إىل أن حالة السويد أظهرت هذا األمر بجالء .ويف بعض البلدان رأينا التدابري تطبق وفق
تصور يتوهم االختيار بني أن تكسب صحتك أو تصون جيبك .وجاءت التجربة السويدية لتظهر أنهام ليسا أمرين
متاميزين ً
فضل عن أن يكونا متعارضَ ني .فهناك مل تتأثر معدالت الوفيات وحدها وإمنا مل يحقق االقتصاد أي مكاسب
فعلية حني تقرر تجنب اإلغالق .وانتهت إىل القول إنه يف مثل هذا االقتصاد املندمج كل ًيا يف النظام الرأساميل العاملي،
ً
حتى إن َ
معزول عن بقية النظام االقتصادي
كنت عىل استعداد لتخفيف القيود أو رفعها فلن تستطيع ،فأنت لست
العاملي الذي تتعامل معه.
وأعاد عوض مطرية طرح مسألة صعوبة تفسري انخفاض ضغوط الجائحة يف املنطقة العربية ،مقارنة مبا نراه من
اتجاهات انتشار كوفيد 19-يف العامل؛ كانت هناك قرارات شجاعة اتخذتها الحكومات لفرض التباعد االجتامعي ،لعل
أشدها صعوبة منع املناسبات الدينية الضخمة ،كالحج يف مكة وزيارة العتبات املقدسة يف العراق .أعاد مطرية أيضً ا
التذكري بقضية الالجئني؛ صحيح مل تحدث طفرة يف اإلصابات داخل مخيامت الالجئني ومناطق النزوح ،لكن يظل
األمر مدعاة للقلق .إن الفئات األكرث هشاشة تستحق االنتباه .علينا أن ننتبه ملا يحدث يف اليمن وسورية .ورمبا
يضاف إىل القلق ما نراه يف حالة مرص ،حيث ارتفعت بشكل كبري اإلصابات داخل املستشفيات نفسها ،وبني العاملني
الصحيني .واختتم مطرية باإلشارة إىل قلقه من تسييس الجائحة؛ فعىل سبيل املثال نجد األوضاع السياسية وقد باتت
تعوق تدفق البيانات؛ ففي سورية ،ال يتم اإلبالغ عن اإلصابات عرب الحكومة مبارشة ،إمنا تأيت األرقام من شامل رشق
سورية وشامل غربها من خالل جهات دون الدولة .أما يف فلسطني ،فال تصل أرقام من القدس بسبب قيود االحتالل
اإلرسائييل ،الذي ال يب ّلغنا بعدد اإلصابات .والبديل هو الحصول عليها من مكتب االتحاد األورويب.
يف مالحظاته الختامية ،أعرب أحمد شلباية عن أمله يف أن يسهم التعلم من دروس املايض يف تعزيز االستثامر يف
األنظمة الصحية وتحسينها ،منب ًها إىل مسألة اإلنصاف والعدالة االجتامعية ،وإىل الحاجة إىل إتاحة املجال لالبتكار
والتك ّيف وتصميم االستجابات وفق السياقات .وأكد أن الجميع يكاد يتفق عىل أن الصحة استثامر وليست مجرد
نفقة بال عائد ،وأعاد التأكيد عىل مسألة اسرتاتيجيات التواصل وأهميتها؛ ال بد من تكييف أساليب التواصل لتناسب
الفئات املختلفة؛ فالناس يتمتعون مبستويات تعليمية متفاوتة ويواجهون تحديات معيشية متباينة ومتنوعة .واختتم
شلباية باإلشارة إىل توزيع املسؤولية عن تنفيذ خطط االستجابة للجائحة ،فهي ال تقع عىل كاهل الحكومات وحدها،
ولكن ال بد من أن تشمل تعبئة قوى املجتمع ،وتعزيز املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع هذه التحديات .كذلك
يجدر النظر يف تطوير املوارد املالية والتجهيزاتً ،
فضل عن تطوير نظم اإلدارة والربوتوكوالت التي يجب تطبيقها.

156

