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)19-مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد
 التداعيات والسياسات:يف مرص
The COVID-19 Pandemic in Egypt: Repercussions and
Policies
 ويقف عىل،)19-يعرض هذا التقرير استجابة الحكومة املرصية لجائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد
 و ُيربز التداعيات االقتصادية والسياسية،أطرت هذه االستجابة وما اتُّخذ من سياسات
ّ املحددات التي
أيضا املسارات التي أعلنتها
عمن
ً  ويعرض التقرير.تحمل آثارها
ّ
ّ  مع مناقشة السؤال،واالجتامعية للجائحة
 و ُيظهر. واملداخل املطروحة للتعايف من آثارها يف املديني القريب واملتوسط،الحكومة للخروج من األزمة
 بل جاءت لتفاقم أزمات هي بطبيعتها،أن الجائحة مل تغري يف األوضاع املأزومة اقتصاد ًيا وسياس ًيا يف مرص
 وقد أبرزت الجائحة وما صحبها من إجراءات احرتازية األثر السلبي للتوجهات.هيكلية ومرتاكمة عرب الزمن
،النيوليربالية التي تبنّتها الدولة عرب العقود املاضية؛ إذ مل تخل سياسات املواجهة من االنحياز االجتامعي
 وأثبتت أن رهن عالقات املجتمع.وتسببت يف تعريض الفئات الفقرية واألشد هشاشة آلثار معيشية وخيمة
ً
فضل عن إضعافه كفاءة
،يحد من قدرات املواجهة االجتامعية لألزمات
والدولة باعتبارات األمن السيايس
ّ
 بدا عامل الدميوغرافيا ذا أثر، ورغم ترهل إجراءات التباعد االجتامعي وضعف إدارة الوضع الوبايئ.الحكم
بعضا من التناقض بني محدودية االستجابة التي
شاب يف كتلته الكربى؛ وهو ما يفرس
إيجايب؛ فاملجتمع
ً
ٌّ
.أبدتها الحكومة وما تعكسه األرقام من انخفاض معامالت اإلصابة والوفاة نسبةً إىل عدد السكان
، تداعيات الجائحة، السلطوية، الحكومة املرصية،)19- فريوس كورونا املستجد (كوفيد:كلامت مفتاحية

. الدميوغرافيا، السياسات النيوليربالية، الفقر،سياسات الطوارئ

This report investigates the Egyptian government's response to the Covid-19 pandemic, highlighting
the economic and socio-political repercussions of this pandemic, and discusses who bore the brunt
of the pandemic's impact. It also presents the government's various crisis management strategies, as
well as the approaches proposed to recover in the short- and medium-term. The report demonstrates
that the pandemic did not mark the beginning of an economic and political crisis in Egypt, but rather
exacerbated long-existing structural crises. The pandemic and its accompanying precautionary
measures have highlighted the negative impact of neoliberal approaches the state has adopted in
the past decades. Neoliberal policies were not without social bias and exposed the poor and most
vulnerable groups to disastrous living conditions. The pandemic has proven that state and societal
dependence on political security considerations limits crisis management capacities, in addition
to weakening governance. Despite the extreme inadequacy of social distancing measures and
epidemiological mismanagement, Egypt's relatively young population seems to have reduced the
impact of the pandemic, which may explain the contradiction between the government's limited
response and low incidence and death rates.
Keywords: Covid-19, Egyptian Government, Authoritarianism, Pandemic Repercussions, Emergency
Policies, Poverty, Neoliberal Policies, Demography.
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مقدمة
بالتوازي مع عودة موجة ثانية من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-ثار ٌ
جدل حا ّد مجد ًدا بني الحكومة
وقطاع من املعارضة والعاملني يف الخدمات الصحية ،حول الوضع الوبايئ يف مرص .وانتقل الجدل إىل مستوى دويل،
ليضم منظمة الصحة العاملية ذاتها التي شكك مسؤولوها يف شفافية وزارة الصحة املرصية زاعمني أنها تنتهج
اسرتاتيجية ال تظهر حقيقة الوضع الوبايئ يف البالد((( .وأشارت الحكومة من جانبها يف بياناتها الرسمية إىل أنّ عدد
املصابني بفريوس كورونا ّ
تخطى حاجز مئة ومثانني ألف شخص يف نهاية شباط /فرباير  .2021وهو رقم تراه منظامت
متخصصة محلية ودولية منخفضً ا نسب ًيا بالنسبة إىل عدد السكان((( .وتردد الحكومة أن اإلصابات القليلة قد أثبتت
خطأ التوقعات ،التي ثارت منذ أن وصلت الجائحة إىل البالد ،بأن تكون مرص إحدى أكرث البؤر الصعبة عىل املستوى
اإلقليمي ،يف حني أن الجدل قائم بسبب ارتفاع الوفيات بني املصابني إىل مستوى تخطى سبعة آالف حالة من بني
هذه اإلصابات املعلنة ،أي بنسبة  6يف املئة ،وهي النسبة األعىل بني دول املنطقة(((.
ويف ضوء ما يبينه منحنى اإلصابات من ذروة جديدة للجائحة ،قد تكون أشد وطأة من سابقتها ،فإن املخاوف تتجدد
بسبب تدهور الوضع الوبايئ ،خاصة أن عوامل الاليقني تحيط بجوانبه؛ وهي حالة يبني هذا التقرير أنها مل تحصل
بسبب ما اتُّخذ يف بلدان العامل من إجراءات اإلغالق للح ّد من انتشار الفريوس ،بل إنها يف الحالة املرصية قد تلونت
بعوامل سياسية واقتصادية ،يلخصها عامالن :عامل االنحياز االجتامعي يف صنع السياسات العامة القائم بسبب
النموذج النيوليربايل املفروض يف مرص ،وعامل استمرار األزمة السياسية التي تكتنف نظام الحكم منذ عام .2013
ولفحص أثر هذين العاملني ،يسعى التقرير إىل دراسة استجابة الحكومة وما اتُخذ من سياسات يف مواجهة جائحة
كورونا ،وفق املرصود منذ بدء الجائحة وحتى شباط /فرباير  ،2021مبي ًنا املحددات التي ّأطرت هذه االستجابة.
ً
وصول
ويحاول أيضً ا بيان خصائص االستجابة الحكومية وبالخصوص تداعياتها االقتصادية والسياسية  -االجتامعية،
إىل مناقشة السؤال ع ّمن تح ّمل آثار الجائحة .ويتطرق إىل املسارات املعلنة للخروج من األزمة ،مع بيان املداخل
املطروحة للتعايف من آثارها يف املديني القريب واملتوسط.
 1ر ّكز نقد املنظمة عىل أن اإلصابات مبرض جائحة كورونا املستجد (كوفيد ،)19-التي تسجلها وزارة الصحة املرصية ،ال تعكس حقيقة حجم تفشيه
يف البالد .وأن مثة تعمدًا لتبني اسرتاتيجيات الختبار  PCRغايتها إخفاء حقيقة الوضع الوبايئ ،برتكيزها فحسب عىل "مجموعة فرعية من املواطنني خاصة
املصابني بأمراض معقدة ويف حالة حرجة" .أما املصابون بأعراض خفيفة أو متوسطة يف مرص وهم الكرثة الغالبة ،فال يجرون اختبارات  ،PCRوال يدرجون
يف اإلحصاءات .يدفع هذا املنظمة إىل اعتامد مؤرشات أخرى تشمل عدد حاالت الوفاة وقدرات املستشفيات واألشخاص داخل غرف العناية املركزة ،لتقييم
كفاءة االستجابة للتصدي للجائحة .ينظر:
"Who Official Doubts Egypt's Statistics for Coronavirus Infections," Egypt Independent, 9/12/2020, accessed on 22/2/2021, at:
http://bit.ly/3kevhOo
 2بحسب ترصيح للمتحدث باسم وزارة الصحة ،فإن "إجاميل العدد الذي تم تسجيله يف مرص بفريوس كورونا املستجد حتى األحد ( 28شباط /فرباير)،
هو  182424حالة من ضمنهم  140892حالة تم شفاؤها ،و 10688حالة وفاة" .ينظر" :مرص تسجل  595إصابة جديدة بفريوس كورونا و 49وفاة" ،رويرتز،
 ،2021/3/1شوهد يف  ،2021/3/1يف .https://reut.rs/2OITVv6 :وهي أرقام تثري السؤال عن أسباب انخفاض عدد اإلصابات يف مرص بالنسبة إىل حجم
السكان البالغ  103ماليني نسمة ،وذلك مقارنة برتكيا ً
مثل التي ناهز سكانها  85مليونًا ،وبلغ عدد اإلصابات فيها يف التاريخ نفسه مليونني و 723ألف حالة
بوفيات جاوزت  28ألف حالة ،وإيران التي ناهز سكانها أيضً ا  85مليونًا بلغت اإلصابات فيها مليونًا و 648ألف حالة مع وفيات تخطت  60ألف حالة .ينظر:
"Reported Cases and Deaths by Country or Territory," Worldometer, 28/2/2021, accessed on 28/2/2021, at: https://bit.ly/3l0hPy9
 3يرتبط هذا األمر بقلة عدد الفحوصات من جهة ،وبتوافر الرعاية الصحية ألسباب بعضها هيكيل من جهة أخرى ،وسيتضح ذلك يف مواضع أخرى من
هذا التقرير.
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أولً  :سياسات االستجابة للجائحة
مع وصول جائحة كورونا ،غلب الرتدد العديد من تحركات الحكومة إزاء املطلوب فعله .وبالرغم من أنه حال ال
تختلف فيه مرص عن عديد بلدان العامل ،كام ال تتفرد فيه بإجراءات تختلف ّ
عم تويص به منظمة الصحة العاملية
الدول جمي ًعا ،فإن الحكومة ،عند رشوعها يف فرض إجراءات احرتازية عىل أكرث من مستوى ،قد عمدت إىل معالجة
آثار األزمة عىل نح ٍو ال يسعف القطاع األوسع من بني املترضرين منها ،كام أنها قاربت عالقاتها بالفئات األكرث ً
اتصال
مبواجهة الجائحة من باب األمن السيايس التقليدي ،الذي تس َّيد عالقات املجتمع والدولة .نبني يف هذا القسم كيف
ُطبقت ،منذ آذار /مارس  ،2020حزمتان من القرارات العاجلة ،أصدرتهام رئاسة الحكومة والوزارات املعنية :شملت
األوىل قرارات تتعلق بالطوارئ الصحية ،تعمم إجراءات للوقاية من العدوى وتفرض التباعد االجتامعي ،وتضمنت
الثانية إجراءات لإلنعاش االقتصادي ،استهدفت القطاعات االقتصادية املختلفة .وأضفنا مجموعة ثالثة متثلت يف تلك
السياسات األمنية املدفوعة بغايات سياسية ،والتي تؤثر اجتامع ًيا يف قدرات املجتمع عىل مواجهة األزمة.
 .1االستجابة الصحية :إجراءات الطوارئ وما يعرتض تطبيقها من معوقات هيكلية

عىل إثر اإلعالن عن أول حالة لإلصابة يف البالد يف شباط /فرباير  ،(((2020تب ّنت وزارة الصحة والسكان املرصية جملة
من إجراءات وقائية كانت قد أوصت بها منظمة الصحة العاملية ،وأعلنت االلتزام بتنفيذها يف مؤسساتها الصحية،
ً
تعميم بخصوص بروتوكوالت العالج املحدثة ومعايري مكافحة
ويف املؤسسات العامة والخاصة .كام أصدرت الوزارة
العدوى التي تويص بها املنظمة .وأكدت الوزارة التزامها بالتنسيق مع املكتب اإلقليمي للمنظمة يف القاهرة لتبادل
املعلومات واإلحصاءات حول الوضع الوبايئ ً
أول بأول .كام سارعت الحكومة إىل إنشاء مركز إلدارة األزمات والكوارث
الصحية يتبع رئيس الوزراء مبارشة ،وجرى اإلرساع يف إصدار قانون إنشاء املجلس األعىل للصحة ،ليتوىل ،تحت
اإلرشاف املبارش لرئيس الوزراء ،إعداد اسرتاتيجية موحدة للخدمة الصحية ،تشمل جميع الجهات التي تعمل يف
املنظومة الصحية ،ووضع التنظيم املالئم لتشغيل املستشفيات الحكومية والخاصة(((.
بعد فرتة قصرية من اإلغالق شبه التام ،طرحت الحكومة يف أيار /مايو  2020خطة للتعايش مع األزمة عىل مدى
زمني أطول ،سمحت مبوجبها مبعاودة عديد النشاطات عىل نحو تدريجي ،آملة منها أن توازن متطلبات إدارة الوضع
الوبايئ واستئناف نشاطات الحياة الطبيعية .بدأت الخطة يف حزيران /يونيو  .2020واشتملت عىل ثالث مراحل لرفع
القيود .ومبوجب هذه الخطة جرى خفض ساعات حظر التجوال اللييل بد ًءا من أول متوز /يوليو  ،2020كام أعيدت
صباحا ومنتصف الليل ،ويف نهاية آب /أغسطس ،تقري ًبا ،أعيد افتتاح الساحات
املواصالت العامة للعمل بني الرابعة ً
العامة والحدائق للعموم ،بنصف سعتها ،وسمح للمطاعم بأن تستأنف نشاطها يف حدود ربع سعتها ،وتم السامح
بأداء صالة الجنازة ومراسم الزفاف التي تقام يف أماكن مفتوحة يف أيلول /سبتمرب ،بحضور  300شخص يف الحد
األقىص .كام استؤنف تصدير اإلمدادات الطبية ،بعد توقف مؤقت منذ آذار /مارس .2020
" 4فريوس كورونا :اكتشاف أول حالة ملصاب بالفريوس يف مرص والتي تعود لشخص 'أجنبي'" ،يب يب يس عريب ،2020/2/14 ،شوهد يف  ،2020/12/18يف:
https://bbc.in/3rxpvdy
 5متت عرقلة املرشوع قبل وصول الجائحة إثر خالفات داخل الحكومة .ينظر" :الحكومة :إنشاء مجلس أعىل للصحة لدعم وتعزيز القطاع" ،اليوم السابع،
 ،2020/5/5شوهد يف  ،2020/12/18يفhttps://bit.ly/2KEXQqC :
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ً
ملحوظا؛
عىل مستوى الجاهزية الصحية ،تطور الوضع يف الفرتة آذار /مارس  -كانون األول /ديسمرب  2020تطو ًرا
فقد خصصت الوزارة مع بدء انتشار الجائحة  19مستشفى للعزل ،وصلت يف نهاية عام  2020إىل  101مستشفى.
كام زاد عدد املستشفيات التي تستقبل الحاالت املصابة بكورونا من  100مستشفى إىل  363مستشفى ،وبلغت
طاقة االستقبال  34275رسي ًرا ،من ضمنها  4584رسي ًرا للرعاية املركزة ،و 2383رسي ًرا للتنفس الصناعي .وجرى توفري
خدمات املراجعة الطبية عرب الهاتف لحاالت العزل املنزيل البسيطةً ،
فضل عن توفري معلومات بهذا الخصوص عىل
املوقع اإللكرتوين الخاص بالوزارة((( .كام أعلنت الوزارة يف بدايات عام  2021عن مبادرة تحمل اسم رئيس الجمهورية
ملتابعة حاالت العزل املنزيل شعارها " 100مليون صحة" ،وخصصت  20ألف فريق طبي ليزوروا حاالت العزل
املنزيل ملصايب فريوس كورونا ،مزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل البيانات الخاصة بالحاالت عىل النظام اإللكرتوين،
وأجهزة قياس نسبة األكسجني ،وأجهزة قياس درجة الحرارة ،مع اتخاذ اإلجراءات االحرتازية والوقاية للفريوس وف ًقا
لربوتوكوالت مكافحة العدوى((( .وهو رقم يبدو مبالغًا فيه ،يف ضوء املعلن من حجم اإلصابات.
ً
إجامل ،ميكن القول إنه يف بداية األزمة قد جرى تنفيذ قرارات الطوارئ الطبية وما رافقها من إجراءات احرتازية عىل نح ٍو معقول،
بدا متناس ًبا مع وضعية منظومة الصحة يف مرص ،لكن األمور تداعت ملنحى سلبي ،بسبب تعجيل الحكومة رفع حظر التجوال
وتخفيف القيود مع نهاية حزيران /يونيو ،أي يف ذروة منحنى اإلصابات .ويبني تقرير ملعهد القياسات والتقديرات الصحية IHME
يف جامعة واشنطن أن معامل االلتزام بالتباعد االجتامعي قد هبط بشدة إثر تخفيف القيود ،ما أسهم يف زيادة اإلصابات
والوفيات((( .ويف هذه الفرتة ،راهنت الحكومة عىل حمالت التوعية ودعوتها املواطنني لاللتزام بقواعد التباعد االجتامعي ووضع
الكاممات .لكنها مل تبذل يف املقابل جه ًدا حقيق ًيا يف مجال التشديد الرقايب ،فبدت إجراءات التباعد االجتامعي غري ملموسة.
قد يجد هذا الوضع بعضً ا من مربراته يف سياق اجتامعي يسوده انخفاض مستويات الوعي الصحي ،واشتداد الضغوط
املعيشية عىل الفقراء ،عىل نحو قد يدفعهم إىل إيثار الخروج للعمل رغم املخاطر ،يف أماكن تحكمها طبائع الكثافة
الدميوغرافية ،خاصة يف القاهرة الكربى وبعض الحوارض يف املحافظات ذات الكثافة السكانية ،وما ينتجه ذلك من
لكن مثة ،أيضً اً ،
ترهل يف أداء األجهزة املخولة بالرقابة الصحية؛ إذ مل تربهن
تزاحم يف املساحات العامة واملواصالتّ .
عىل قدرتها عىل فرض إجراءات التباعد يف املباين واملساحات العامة.
ويثري ضعف األداء الرقايب من جهة الحكومة الخشية مجد ًدا يف ضوء عودة منحنى اإلصابات إىل الصعود منذ ترشين
ً
هبوطا منذ متوز /يوليو ( 2020ينظر الشكل  .)1وبلوغ نسبة الوفيات إىل اإلصابات يف
األول /أكتوبر ،بعدما شهد
ترشين األول /أكتوبر مستوى هو األعىل يف منطقة الرشق األوسط ،جعل ترتيب مرص يف املركز الحادي عرش عامل ًيا،
فتعالت التحذيرات من تضاعف عدد الوفيات مع حلول الشتاء؛ وبحسب ما يشري إليه تقرير أع ّده معهد القياسات
والتقديرات الصحية ،فإنّ ضعف تطبيق إجراءات التباعد االجتامعي هو السبب األسايس يف مفاقمة نسب الوفيات(((.
 6من ترصيحات للوزيرة يف مؤمتر صحفي عقدته يف  2020/12/23بأكادميية األمرية فاطمة للتعليم الطبي املهني .ينظر :مريم الخطري" ،يف كل محافظة..
'الصحة' تكشف تفاصيل  363مستشفى مخصصة لحاالت كورونا" ،الوطن ،2020/12/26 ،شوهد يف  ،2021/1/10يفhttps://bit.ly/3v58SIx :
" 7وزيرة الصحة :انطالق مبادرة رئيس الجمهورية ملتابعة حاالت العزل املنزيل ملرىض فريوس كورونا املستجد" ،الهيئة العامة لالستعالمات،2021/1/6 ،
شوهد يف  ،2021/2/1يفhttp://bit.ly/39FTd9F :
8
"Egypt: Model Update," The Institute for Health Metrics and Evaluation, 29/10/2020, 5/12/2020, at: https://bit.ly/2OCfUUf
9
Ibid.
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ومن املؤرشات التي تظهر ذلك مؤرش تن ّقل املواطنني الذي شهد ارتفا ًعا يف الحركة رافق قرارات التخفيف من قيود
الحركة واإلغالق .وأظهرت خرائط مراقبة حركة الهواتف الذكية أنّ معدل الحركة يف ترشين األول /أكتوبر كان أقل
بنحو  10يف املئة فقط مام كان قبل الجائحة ،أي عن خط األساس املحدد بكانون الثاين /يناير  .((1(2020وقد عزا
التقرير رفع نسب الوفيات إىل ارتفاع الحركة مع انخفاض استخدام املواطنني الكاممات الواقية .وتو ّقع التقرير يف
حال استمر هذا الوضع تضاعف حجم الوفيات (املعلنة رسم ًيا) بحلول شباط /فرباير  ،2021وتخطيها حاجز 11400
وفاة (وصلت بالفعل بحسب البيان املعلن من الوزارة يف نهاية شباط /فرباير  10688وفاة) وهو الوقت الذي قد
وبي التقرير أنه كان يف اإلمكان أن ينخفض هذا العدد بنسبة 40
تصل فيه معدالت الوفاة اليومية إىل  125حالةّ .
يف املئة تقري ًبا ،إذا ما سارعت الحكومة يف تشديد رقابتها والعمل الجدي عىل فرض وضع األقنعة يف األماكن العامة،
وهو ما مل يحدث حتى نهاية شباط /فرباير .((1(2021
الشكل ()1
عودة منحنى اإلصابات بفريوس كورونا املستجد إىل الصعود

املصدر:
"COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)," Johns Hopkins University (JHU),
22/12/2020, accessed on 22/12/2020, at: https://bit.ly/3bRTIxi

يضاف إىل عامل الرتهل يف فرض إجراءات التباعد االجتامعي ما ُرصد من ضعف قدرة السلطات الصحية عىل كشف
املرض ،بسبب "انخفاض عدد اختبارات كورونا يف مرص مؤخ ًرا"؛ فمعدالت االختبار يف مرص ثابتة عند حد  32لكل مئة
ألف شخص ،وهو ما يجعل منذجة تطور الوضع الوبايئ يف مرص وتوقع تطور معدالت انتشار املرض مهمة صعبة ج ًدا،
ومحاطة بعوامل الاليقني .أملحت منظمة الصحة العاملية ،فيام سبقت اإلشارة إليه ،أن هذا النهج عمدي ،يهمل رصد
Ibid.
Ibid.
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انتشار الوباء بني مجموعات واسعة من السكان .كام تبني تقارير مختلفة تناقض وجود نسبة مرتفعة من الحاالت
املكتشفة يتم حجزها يف املستشفيات مع األرقام املعلنة ،ما يشري إىل وجود حاالت أخرى ال يتم اإلبالغ عنها(.((1
 .2االستجابة االقتصادية :موازنة املخاطر الصحية بالرضورات االقتصادية

أسفرت اإلجراءات املتعلقة بالطارئ الصحي عن فرض التباعد االجتامعي يف القطاعات اإلنتاجية والخدمية ،وتوقف
العديد من النشاطات ،فقد صدر قرار يفرض حظ ًرا جزئ ًيا للتجوال ،ترافق مع وقف رحالت الطريان الخارجية من
مرص وإليها ،ووقف الدراسة النظامية يف املدارس والجامعات ،إضافة إىل غلق املقاهي والنوادي الليلية ،وغلق صاالت
الطعام يف املطاعم ومجمعات التسوق( .((1ويف مواجهة االنكامش املتوقع إثر اإلغالق ،صاغت الحكومية حزمة من
اإلجراءات االقتصادية التعويضية والتحفيزية .وكان املعلن أنّ الفئات األشد ترض ًرا ستكون أول مستفيد ،وستجد
العون والتعويض .لكن ما جرى مل يحقق ذلك .ويبني هذا الجزء من التقرير ما نزعم أنه انحياز متجذر يف السياسات
االقتصادية ،انعكس عىل تلك اإلجراءات عىل نح ٍو يجعلها تصب يف صالح فئات بعينها ،يف حني تهمل الفئة األشد
ترض ًرا من فقراء املرصيني.
تو ّقع صندوق النقد الدويل ،عىل غرار ما جرى تو ّقعه بالنسبة إىل بلدان العامل املختلفة ،أن مير االقتصاد املرصي بفرتة
انكامش جراء قرارات اإلغالق ،ومبا ينعكس عىل مصادر الدخل القومي األساسية؛ بسبب تجمد حركة السياحة ،وتباطؤ
التجارة الداخلية ،وانخفاض تحويالت العاملني يف الخارج ،وانحسار تدفقات رأس املال األجنبي ،وانخفاض الصادرات،
هذا إضافة إىل انحسار عائدات قناة السويس إىل أدىن مستوياتها( .((1ويف خضم موجة اإلغالق العاملي ،سارعت
برنامجا لإلنقاذ بلغت نسبته  1.8يف
الحكومة إىل فرض مجموعة من التدابري االقتصادية ملواجهة الوضع ،وطرحت
ً
املئة من الناتج املحيل ،أي  100مليار جنيه (نحو  6.4مليارات دوالر أمرييك ،تحت مسمى حزمة التحفيز االقتصادي).
وميكن تصنيف ما حوته االستجابة االقتصادية وف ًقا لثالث مجموعات من القرارات ،هي:
.أقرارات استهدفت تعزيز السياسة االقتصادية ،عرب تحفيز جانب العرض واإلنتاج ،وشملت تخفيضات
امليس .وأبرز مثال عليها ما خصص لقطاع السياحة ،الذي يسهم بحواىل 12
رضيبية وضامنات لإلقراض ّ
وجهت الحكومة 3
يف املئة من إجاميل الناتج املحيل ملرص ،كام يستوعب  10يف املئة من قوة العمل .فقد ّ
مليارات جنيه يف شكل قروض ميرسة منخفضة الفائدة يضمنها البنك املركزي لفائدة الرشكات العاملة يف
السياحة .وقام البنك املركزي بخفض سعر الفائدة من  10يف املئة إىل  8يف املئة عىل القروض املخصصة
للقطاع مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد .واستفاد القطاع من قرارات تخفيض أسعار الطاقة
واإلعفاء من الرضائب العقارية.
" 12ال تويص بإغالق املدارس' ..الصحة العاملية' تحذر مرص من موجة ثانية لـ'كورونا'" ،مرصاوي ،2020/10/29 ،شوهد يف  ،2020/12/3يف:
http://bit.ly/3ha7NZs
 13ينظر:
Mahmoud Mourad & Aidan Lewis, "Egypt Declares Two-week Curfew to Counter Coronavirus," Reuters, 24/3/2020, accessed on
3/10/2020, at: https://reut.rs/2Omcjd7
14 "Policy Response to COvid-19," The Institute for Health Metrics and Evaluation, accessed on 3/10/2020, at: https://bit.ly/3qvPW1R
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.بقرارات استهدفت تعزيز السياسة املالية والنقدية ،عرب التوسع يف سياسات القروض ملجابهة تقلب أسعار
برنامجا لرشاء األسهم بقيمة 20
الرصف واضطراب األسواق املالية .وكان من املثري أن يتم تضمني الحزمة
ً
مليار جنيه أعلنه البنك املركزي .ولتجنب تأثر االحتياطي النقدي باألزمة ،أوقف العمل برضيبة األرباح
الرأساملية .ووافق البنك املركزي عىل ضامن  100مليار جنيه لتغطية اإلقراض بسعر فائدة تفضييل للقروض
املوجهة إىل قطاعات الصناعة والزراعة واملقاوالت ،وقروض بفرتة سامح مدة عامني للرشكات العاملة يف
قطاع الطريان.
.جقرارات استهدفت تحفيز جانب االستهالك ودعم الفئات املترضرة ،حيث خصص ما قيمته  10مليارات جنيه
مرصي يف شكل تيسريات للقروض منخفضة الفائدة والتي تسدد خالل عامني ،لرشاء السلع االستهالكية.
وأعلن عن صندوق ائتامين بقيمة مليا َري جنيه لضامن القروض العقارية والقروض االستهالكية من البنوك
ورشكات التمويل االستهالكية .كام أعلن عن مبادرة لقروض بفائدة مخ ّفضة لرشاء الوحدات السكنية،
ومبادرة مثيلة الستبدال السيارات القدمية مبركبات تعمل بالغاز الطبيعي .كام جرى خفض سعر الفائدة
لإلسكان العائيل لألرس ذات الدخل املنخفض واملتوسط( .((1كام صدرت قرارات برفع املعاشات بنسبة  14يف
املئة ،وجرى تقديم دعم سلعي مضاف (التموين)ً ،
فضل عن التوسع يف برامج الدعم النقدي املبارش (أبرزها
برنامجا تكافل وكرامة)( .((1وطرحت مبادرة لدعم العاملة املؤقتة تستهدف  1.6مليون عامل مبنحة شهرية
بقيمة  500جنيه مدة  3أشهر (نحو  35دوال ًرا أمريك ًيا) .كام فرضت رضيبة تحت مسمى كورونا بنسبة 1
يف املئة تخصم من رواتب العاملني يف القطاعني العام والخاص و 0.5يف املئة تخصم من معاشات التقاعد
الحكومية ،وتخصص عوائد هذه الرضيبة للمترضرين يف الرشكات الصغرية واملتوسطة ،كأن الحكومة
اقتطعت من قطاع من العامل لتدعم قطا ًعا آخر .وخُ صصت للقطاعات كثيفة العاملة ،منها القطاع
الصناعي ،قروض قصرية األجل تصل إىل عام ،تأمي ًنا للسيولة الالزمة للنفقات التشغيلية حتى انتهاء األزمة.
 .3االستجابة السياسية :استمرار املقاربة األمنية لعالقات املجتمع والدولة

من الوجهة السياسية ،ميكن وصف اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة املرصية الحتواء كورونا بأنها "مفاقمة لوضع
سلطوي قائم؛ فقد استثمرت ظروف الطارئ الصحي لتشديد حالة الطوارئ السياسية التي تعيشها البالد منذ
متوز /يوليو  .2013فام ميكن مالحظته من مالمح تعجيل املقاربة األمنية يف أمر العدوى ،وهو أمر طبي وليس أمن ًيا
(تحكمه بروتوكوالت محكمة وإجراءات مقننة عامل ًيا ملجابهة الطوارئ الصحية) ،يعني أن الحكومة قد اختارت
"تسييس املرض" ،وألجله دفعت بأدواتها السلطوية ،وعىل رأسها نرش خطاب الخوف ،واملبالغة يف أجواء الفزع وقمع
الرأي واملالحقة األمنية ،وكذلك اإللحاح عىل مقوالت الخطر واملؤامرة التي تأسس عليها خطاب "إنقاذ الدولة" منذ
االنقالب( .((1مل يقترص الحال عىل إحكام القبضة األمنية عرب تعديالت عىل قانون الطوارئ رقم  162لسنة  1958مبا
 15يجب مالحظة أن مسألة خفض أسعار الفائدة كانت مقررة قبل الجائحة ومرتبطة بتغري الفائدة عىل الدوالر عامل ًيا.
 16برنامجا تكافل وكرامة هام برنامجا التحويالت النقدية املرشوطة اللذان أطلقتهام وزارة التضامن االجتامعي تحت مظلة تطوير شبكات األمان
االجتامعي .ملزيد من املعلومات ،ينظر" :برنامج تكافل وكرامة" ،الهيئة العامة لالستعالمات ،2020/6/8 ،شوهد يف  ،2020/10/3يفhttp://bit.ly/3nKriKs :
 17من جوانب التسييس تخيل الحكومة للجيش عن أدوار ليست من صميم اختصاصه ،بل همشت لصالحه أدوار مؤسسات عديدة يف القطاع الخدمي،
يف استمرار لظاهرة متدد الجيش يف قطاعات الدولة .وظهر الجيش مفتق ًرا إىل معرفة معتربة مبعنى الخطر الصحي املاثل ،ومثال ذلك حني تكثفت الدعاية
توص بها منظمة الصحة العاملية كاستخدام سيارات لنرث املطهرات يف الشوارع ،وهو أمر حذرت منه املنظمة ملا له من
عىل مدح الجيش وهو يقوم بأعامل مل ِ
آثار وخيمة عىل الصحة العامة ،ووجهت النقد الشديد إىل السلطات التي تقوم به.
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أضاف إىل سلطة رئيس الجمهورية والقضاء العسكري املزيد من القدرات القمعية ،بل جرى تعزيز أدوات اإلعالم
التعبوي املوجه ،وتضاعف خطابها املشيطن للمعارضة ،كام أطلقت يد قوى األمن يف قمع املجموعات االجتامعية
املنظمة ،ومنها النقابات والروابط املهنية .بعي ًدا عن الطارئ الصحي وموجبات مواجهته ،فإن هذا التوجه للسلطة
ميكن أن ُيعزى إىل رغبتها يف مترير ضغوط اجتامعية نجمت عن القرارات النيوليربالية التي أسهمت يف مفاقمة حالة
الفقر ،وضغوط سياسية س ّببتها موجة احتجاجية كانت قد سبقت الجائحة ببضعة أسابيع.
توازت مع الخطاب الحكومي موجة متناسقة يف اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي ،حاولت التهوين من املخاطر التي
يحملها وصول جائحة كورونا إىل البالد ،ورسعان ما انتقل هذا من التهوين إىل التجهيل بشأن املرض ،وطرح معلومات
مغلوطة حول املوقف الوبايئ( .((1وقد تفاجأت السلطة بأن قوبل هذا الخطاب بنق ٍد حاد محل ًيا ودول ًيا ،ملا حمله من
تناقض شديد مع ما يرد من معلومات عرب املصادر غري الرسمية .وبادر الرئيس عبد الفتاح السييس إىل وصف من
ينتقدون السلطة وقراراتها بأنهم "أعداء الوطن" ،بينام تر ّكز لوم اإلعالميني املقربني من النظام ،بسبب ما جرى بثّه من
معلومات مضللة ،واستثامرهم الطارئ الصحي لتعزيز خطاب املؤامرة ،ومالحقة األصوات املعارضة والناقدة .ومبوازاة
هذا الخطاب ،لوحظ توجيه خطاب ديني مساير ملوجة التهوين والتجهيل ،تص ّدره وزير األوقاف الذي حفلت خطبه
بعبارات تصور الجائحة عىل أنها مؤامرة تقف وراءها جهات خارجية ومعارضة(.((1
يف هذه األجواء ،جرى التوسع يف حجب املواقع الصحفية املستقلة وعرقلة عمل الصحافينيً ،
فضل عن اعتقال بعضهم
عىل خلفية الجدل حول صحة البيانات التي تظهرها الحكومة ،أو نقلهم شكاوى مواطنني ُحرموا من الرعاية الصحية
الواجبة .وقد جرى منع املواطنني ،ومنهم العاملون يف مجال الرعاية الصحية من التعبري عن انتقاداتهم للسياسات
الحكومية يف مواجهة الجائحة؛ إذ استخدمت السلطة اإلطار القانوين الفضفاض ملكافحة اإلرهاب ،ضد من انتقدوا
األداء الحكومي يف هذه الظروف ،هذا إضافة إىل مسايرة املجلس األعىل لإلعالم رغبات الحكومة ،وفرضه عقوبات
عىل املؤسسات الصحفية املستقلة التي وجهت النقد إىل سياسة الحكومة ،أو تلك التي عرضت روايات خالفت ما
تر ّوج له السلطات.
عىل مستوى االستحقاقات االنتخابية ،مل يعلن أي قرار بتأجيل الجوالت االنتخابية املقررة يف عام  ،2020والتي تشمل
مجلس النواب والشيوخ واملحليات .فانتخابات مجلس الشيوخ الذي عاد من جديد مع تعديل الدستور
انتخابات
َ
بعدما ُألغي يف عام  ،2014كانت األقرب موع ًدا .ومل تجد السلطة سب ًبا لتأجيل هذه االنتخابات رغم أن اإلصابات
بلغت ذروة عالية .وأجريت الجولة األوىل بالتصويت املبارش ،رغم ما طالب به البعض من رضورة اعتامد التصويت
الربيدي واإللكرتوين املبكر .لكن قوبل هذا املقرتح بصمت الحكومة ،وتشكك بعض القوى السياسية ،بسبب انخفاض
 18مثال صارخ عىل موجة تضليل قادها إعالميون مقربون من النظام ،ما رصحت به اإلعالمية بسمة وهبة حول كون الفريوس جز ًءا من حرب بيولوجية
تحرك خيوطها جهات تآمرية" :كل يوم  -بسمة وهبة' :فريوس كورونا' الحرب البيولوجية من أقدم الحروب" ،يوتيوب ،2020/2/4 ،شوهد يف  ،2021/3/10يف:
https://bit.ly/3ertHYS؛ ومثال تضلييل نجده يف ترصيح لإلعالمي مفيد فوزي حول رس عدم وجود الفريوس يف مرص والهند بسبب التوابل" :عالج الكرونا ..هياط
مفيد فوزي" ،يوتيوب ،2020/3/13 ،شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3t5LMQe :؛ هذا إضافة إىل املقطع الساخر الذي قدّمه اإلعالمي جابر القرموطي
حول الفريوس وآثار الجدل ،ينظر" :الكالم عىل إيه  -جابر القرموطي يستضيف فريوس كورونا عىل الهواء" ،يوتيوب ،2020/3/10 ،شوهد يف  ،2021/3/10يف:
https://bit.ly/3qvI4NX؛ وكذلك ترصيح للصحايف عبد الرحيم عيل حول وقف مرص لفريوس كورونا عند الحدود .ينظر" :حوار عبد الرحيم عيل ملوقع كوزور
الفرنيس :رئيس تحرير 'البوابة نيوز' :مرص نجحت يف إيقاف كورونا عىل الحدود" ،البوابة ،2020/5/13 ،شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3qwh15i :
" 19وزير األوقاف للمطالبني بغلق املساجد :لن متوت نفس حتى تستويف أجلها" ،بوابة أخبار اليوم ،2020/3/18 ،شوهد يف  ،2020/10/13يف:
https://bit.ly/38xzPtV
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ً
جدول النتخابات
مستوى الثقة بأن تتوىل السلطة مثل هذه التحديثات .وبالفعل ،أعلنت الهيئة العليا لالنتخابات
مجلس الشيوخ مل يعر منحنى اإلصابات بكورونا أي انتباه؛ إذ حدد فتح باب الرتشيح بتموز /يوليو ،وهي الفرتة التي
أعقبت مبارشة بلوغ منحنى اإلصابات ذروته ،كام تقررت جوالت التصويت يف آب /أغسطس وأيلول /سبتمرب.
جرت العملية االنتخابية ،وكان اإلقبال عىل املشاركة فيها محدو ًدا ج ًدا ،بحيث اعتربت هذه املشاركة األقل يف
تاريخ االنتخابات املرصية ،فلم يؤ ّم مقار االقرتاع سوى  8ماليني ناخب من بني  62مليونًا يحق لهم التصويت .ويف
أيلول /سبتمرب جرى فتح باب الرتشح النتخابات النواب التي تقرر أن تُجرى يف الفرتة أواخر ترشين الثاين /نوفمرب -
أوائل كانون األول /ديسمرب  .2020يف هذه االنتخابات ارتفعت ظاهرة التصويت العقايب ،ومبا ييش بدالالت عدم رضا
املواطنني ،سواء بنوعية االنتخابات ومرشحيها ،أو بسبب معاناة آثار اإلغالق التي أ ّثرت يف معيشة القطاع الواسع من
املرصيني ومل تسعفها استجابات الدولة.
عىل املستوى الدويل ،مارست مرص دبلوماسية صحية يف خالل فرتة الذروة ،بإعطاء منح من التجهيزات وأدوات
الوقاية الخاصة مبواجهة الجائحة ،لبعض الدول التي عانت وصول الجائحة إىل مستويات مهلكة ،منها إيطاليا
والواليات املتحدة األمريكية .والقت هذه الخطوة انتقا ًدا حا ًدا بسبب تزامن املنح مع شكاوى الفرق الطبية يف عديد
املستشفيات املتعاملة مع حاالت اإلصابة من نقص اإلمدادات الطبية وأدوات الوقاية.

ثانيًا :تقييم االستجابات السياساتية يف مواجهة الجائحة
ميكن إيراد تقييم لالستجابات وف ًقا لتحقيق الغاية من االستجابة ،وبيان تكافؤ السياسة مع األولويات التنموية
واالجتامعية .نعرض فيام ييل تقييم االستجابات الصحية واالقتصادية والسياسية.
 .1تقييم االستجابة الصحية :الدميوغرافيا توازن ضعف استجابة النظام الصحي

ميكن القول إن الدميوغرافيا كانت عنرص املوازنة أو جرب ما عجزت قدرات النظام الصحي عن استيعابه .وأن
السيناريوهات األسوأ مل تقع بسبب االنتقال الدميوغرايف وميزة أن الكتلة العمرية األكرب من السكان هي من الشباب.
كشف الجدل الذي دار حول االنخفاض يف نسبة املصابني بالفريوس نسب ًة إىل عدد السكان اإلجاميل هذه املفارقة.
وظل املعلن من إحصاءات اإلصابة محدو ًدا ،ونسبة الوفيات من بني اإلصابات املعلنة كبرية نسب ًيا مقارنة بدول
عديدة؛ فمعدل اإلصابات اليومي استقر يف نهاية ترشين األول /أكتوبر عند أقل من حالة وفاة واحدة لكل 100
ألف ساكن ،وهو ما ميكن تفسريه جزئ ًيا استنا ًدا إىل حقائق الهرم الدميوغرايف .تُظهر الدراسات حول آثار الجائحة
أن الوفيات ترتكز يف املجموعات العمرية بني  60و 80عا ًما ،حيث تتخطى اإلصابة فيها نسبة  10يف املئة .وبتأمل
قياسا عىل املجتمعات
الهرم السكاين ملرص (الشكل  )2نجد هذه الفئة العمرية صغرية نسب ًيا (نحو  5يف املئة)ً ،
التي شهدت معدالت وفاة مرتفعة ،منها إيطاليا( ((2وفرنسا ،ويف كلتيهام يتخطى عمر من يزيدون عن الستني ما
يقارب ربع السكان.
 20كانت حالة بعض البلدان األوروبية الغنية التي بلغت فيها الوفيات مستوى كارث ًيا مثرية للتأمل وتفسري ارتفاع الوفيات بالعامل الدميوغرايف .ينظر:
Tomáš Sobotka et al., "Age, Gender and COVID-19 Infections," MedRxiv, 26/5/2020, accessed on 10/3/2021, at: https://bit.ly/3rv5KTY
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الشكل ()2
الهرم الدميوغرايف ملرص ( )2019–1990وتوقعات تطوره حتى عام 2100

املصدر :استنادًا إىل:
Stein Emil Vollset et al. "Fertility, Mortality, Migration, and Population Scenarios for 195 Countries and Territories
from 2017 to 2100: A Forecasting Analysis for the Global Burden of Disease Study," The Lancet, vol. 396, no. 10258
(October 2020), accessed on 18/3/2021, at: https://bit.ly/3vlIJ8u

جدير بالذكر أن عدة مصادر أكادميية تحدت البيانات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بخصوص املرصود واملتوقع من
الوفيات جراء جائحة كورونا .رمبا أبرزها ما ق ّدمه معهد القياسات والتقديرات الصحية يف جامعة واشنطن ،من توقعات
عن البلدان العربية ،بينت توق ًعا بوصول الوفيات يف مرص إىل  53ألف شخص بحلول ترشين األول /أكتوبر .2020
وقد استندت هذه التوقعات إىل منوذج يبني عىل قدرات النظام الصحي وطبيعة اإلصابات ،مبؤرشات من مثل
االستشفاء ،وحاالت دخول وحدة العناية املركزة ،واحتياجات أجهزة التنفس الصناعي ،إضافة إىل العدوى والوفیات
ونسبة األجسام املضادة  .Antibodiesوتشمل العوامل األخرى توقعات عدد الفحوصات ،والتنقل( .((2وهو السيناريو
األسوأ يف مقابل توقعات بوفاة  21ألف شخص يف العراق و 19ألف شخص يف اململكة العربية السعودية.
لكن بعي ًدا عن التشكيك يف األرقام الحكومية ،وهو جدل ال يزال قامئًا ،تبقى املفارقة كامنة يف معدل انتقال املرض من
حالة واحدة إىل حاالت أخرى ،والذي يجاوز  ،1.1ليكون األعىل بني بلدان املنطقة .وقد عاد ليثري التوقعات مع تسارع
انتقال املرض يف البالد مرة أخرى ،عىل نحو ينذر بأال تكون املوجة الثانية من تفيش املرض أهون من سابقتها(.((2
ضعف استجابات النظام الصحي ال يجد تفسريه يف سوء إدارة املنظومة فحسب ،بل يتصل بعوامل هيكلية تح ّد
من قدرات النظام .ولفهم هذا األمر ،يجب تع ّرف السياق املؤسيس الذي ح ّلت به الجائحة ،والذي يتسم مبحدودية
21 "New IHME COVID-19 Forecasts for Arab League Nations Find More than 50,000 Deaths in Egypt," IHME, 24/6/2020, accessed
on 15/12/2020, at: https://bit.ly/3kZP1G2
 22ينظر اإلحصاءات والقياسات املحدثة عىل موقع املعهدhttps://bit.ly/3cmitBU :
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املوارد؛ ُيلمح تقرير ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية( ((2حول أثر جائحة كورونا يف االقتصادات النامية يف املنطقة
وأهمها املغرب ومرص ،إىل عوامل ثالثة تؤ ّثر سلب ًيا يف قطاع الرعاية الصحية ،وهي :محدودية التمويل ،ونقصان املوارد
البرشيةً ،
فضل عن محدودية التجهيزات واملعدات الطبية الرضورية .ويف حالة مرص ،تبدو مسألة ضعف التمويل
ضاغطة إىل ح ٍّد بعيد.
كام أظهرت بيانات صندوق النقد الدويل أنّ اإلنفاق عىل الصحة يف منطقة الرشق األوسط ال يزال ضعي ًفا يف العموم،
إذ إن األوضاع املالية العامة يف املنطقة "تتعرض لضغوط هائلة للتعامل مع االحتياجات القامئة" ومن ذلك فـ "كثري
من الدول تحد فيها قيود التمويل من توافر املوارد ملوازنات املواجهة"( .((2ومن نتاج ذلك أن اإلنفاق االجتامعي يف
املنطقة يظل أقل مقارنة مبناطق العامل األخرى .تنفق الحكومات العربية ما نسبته  10.4يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل يف املتوسط ،وهي نسبة محدودة إذا ما قورنت بالنسبة املتحققة يف األسواق الناشئة وتق ّدر بـ  14.2يف
املئة( .((2وتزداد الصورة قتامة إذا ما استبعدنا االقتصادات الريعية لدول الخليج ،األكرث إنفا ًقا عىل الخدمات العامة
يف املنطقة (رغم أنها كام يبني الصندوق ال تزال تنفق أقل من البلدان املتقدمة) ،وسنجد أن نسبة معدالت اإلنفاق
االجتامعي يف الدول األفقر يف املنطقة مقارنة بنسبة معدالت اإلنفاق يف دول الخليج متدنية ج ًدا ،ومنها مرص.
تتهرب الحكومة من تناول قضية ضعف اإلنفاق االجتامعي يف مرص ،وبالخصوص التزامها الواجب دستور ًيا بنسب
مجال التعليم والصحة .ينفي الخطاب الحكومي االتهام متا ًما ،ويجادل بأن الحكومة ّ
إنفاق محددة يف َ
تخطت اإللزام
الدستوري بإنفاق ما ال يقل عن  3يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل عىل القطاع الصحي .وتفيد البيانات املعلنة عن
املوازنة العامة  2021-2020بأن مخصصات قطاع الصحة قد بلغت  245.5مليار جنيه؛ أي أضيف ما قيمته 78.9
مليار جنيه ،بنسبة زيادة تق ّدر بـ  45يف املئة مقارنة بالعام املايل السابق.
أثري األمر يف الربملان ،يف مواجهة الوزيرة؛ إذ حثّها أحد أعضاء مجلس النواب عىل االهتامم مبسألة ّ
تدن اإلنفاق عىل
الصحة يف مرص مقارنة بدول العامل ،وادعى النائب أنه "يف الوقت الذي يبلغ فيه اإلنفاق عىل الصحة عامل ًيا نسبة %7
من الناتج املحيل اإلجاميل و %20من إجاميل اإلنفاق الحكومي ،نجد أنّ مرص ال يتجاوز فيها اإلنفاق عىل الصحة
 %2من الناتج املحيل اإلجاميل و %5من اإلنفاق الحكومي ،وبالتايل ميثل اإلنفاق عىل الصحة يف مرص ربع املعدالت
العاملية وأقل من مثيلها يف دول مستوياتها التنموية متقاربة مع مرص"(.((2
ميثل ما تعلنه الحكومة من أرقام مراوغة حسابية .ويشكك عدد من خرباء املالية العامة يف صحة املعنى الذي تستخلصه
الحكومة من األرقام املعلنة ،فالنسبة األكرب من الزيادة ال تحصل عليها وزارة الصحة من األصل ،وهي املسؤولة عن
إدارة القطاع الصحي العام .وجرى إقحام مخصصات لهيئات ومؤسسات اقتصادية ورشكات عامة أخرى عىل بند
23 "COVID-19 Crisis Response in MENA Countries," OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 6/11/2020, accessed on
5/12/2020, at: http://bit.ly/2LNfNnk
 24وليد مجدي الهواري" ،صندوق النقد يحث عىل زيادة اإلنفاق االجتامعي بالرشق األوسط وآسيا الوسطى" ،املرصي اليوم ،2020/9/29 ،شوهد يف
 ،2021/2/29يفhttps://bit.ly/3qLrolF :
 25ديفيد باربوشيا" ،صندوق النقد يحث عىل زيادة اإلنفاق االجتامعي بالرشق األوسط وآسيا الوسطى" ،رويرتز ،2020/9/29 ،شوهد يف  ،2021/1/29يف:
https://reut.rs/3en0WfP
 26من مداخلة النائب محمد فؤاد يف جلسة مجلس النواب  .ينظر :سمر نبيه" ،نائب يطالب الحكومة بزيادة اإلنفاق عىل الصحة :وضعها متدن" ،الوطن،
 ،2020/5/4شوهد يف  ،2021/1/2يفhttps://bit.ly/30rjKCk :
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الشكل ()3
عدد األطباء بالنسبة إىل كل  10آالف نسمة

املصدرً :
نقل عن البيانات املنشورة يف دراسة" :احتياجات سوق العمل املرصي من املهن الطبية" ،وزارة الصحة واملجلس األعىل للجامعات ،أيار /مايو .2019

اإلنفاق عىل الصحة ،بل شمل الحساب نصيب وزارة الصحة من خدمات الديون ،وهي نسبة مقتطعة ،ال تدخل ً
أصل
يف اإلنفاق الحقيقي عىل الصحة .أما األمر األشد إثارة للنقد فتمثل يف إضافة الحكومة مخصصات كبرية لتطوير شبكات
الرصف عىل أنها تقع ضمن اإلنفاق الصحي .ويتضح التناقض إذا أجرينا الحساب وف ًقا للتصنيف الوظيفي للموازنة؛
إذ يبني أن نسبة اإلنفاق عىل الصحة دون الحد الدستوري ،ومل تتجاوز  1.37يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل(.((2
يتالزم نقص التمويل يف قطاع الصحة مع نقص يف املورد البرشي من ناحية تأهله وتوزيعه .والجدل قائم منذ سنوات
بشأن الحجم الحقيقي للعاملني يف القطاع الصحي وبالخصوص األطباء ،يف ظل صعوبة تكتنف الحصول عىل إحصاءات
موثوقة حول أعداد العاملني .إن عدد املختصني يف تقديم الخدمة الصحية لكل ألف من السكان يظل دون الحد الذي
تويص به منظمة الصحة العاملية والبالغ  4.45أطباء وممرضني وقابلة لكل ألف من السكان .ال يزال عدد من يخدمهم
الطبيب الواحد يف مرص من التخصصات البرشية يتخطى  800نسمة ،بينام يتخطى العدد لطبيب األسنان الواحد
 4آالف نسمة ،وكل  1840نسمة يخدمهم صيديل واحد .يرى البعض أن هذه النسبة مقارنة ببلدان ذات مستوى
اقتصادي واجتامعي مامثل ملرص ،هي نسبة جيدة .لكن خال ًفا لذلك ،مثة من يرى أن "اختالالت خطرية" أصابت توزيع
العاملني يف القطاع ،فتجد يف املحافظات الكربى فائضً ا من األطباء يف بعض املنشآت الصحية يف املراكز الحرضية الكربى،
لكن تعاين املناطق الريفية والنائية داخل املحافظة نفسها انخفاضً ا يف عدد األطباء .ومثة تخصصات منها الرعاية األولية
نقصا حا ًدا ،كام يرصد النقص بالنسبة إىل
وطب األرسة وممرضات املجتمع واملمرضات املؤهالت ،تشهد يف العموم ً
 27ميكن النظر إىل التحليل الذي قدمته مدى مرص للموازنة .ينظر :بيسان كساب" ،عام مايل جديد :اإلنفاق االجتامعي يف موازنة 'كورونا'" ،مدى مرص،
 ،2020/4/22شوهد يف  ،2021/3/10يفhttp://bit.ly/3plPHXu :
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فنيي املعامل واألشعة واملراقبني الصحيني .أما يف التخصصات الطبية النادرة ،فاملؤسسات الصحية التابعة للوزارة تفتقر
بشدة إىل املتخصصني يف جراحة املخ واألعصاب وجراحة األوعية الدموية وجراحات القلب املفتوح(.((2
والسؤال املطروح هو :هل حالت هذه الصعوبات دون املواجهة الفاعلة؟ حقيقة األمر أن الحكومة قد عمدت إىل
موازنة هذه القدرات املحدودة عرب اتخاذ تدابري احتواء قوية يف بداية األزمة لتجرب ما تعرفه من ضعف هيكيل يف
النظام الصحي .ورمبا يرجع الفضل لهذا التحوط يف انخفاض عدد اإلصابات والوفيات يف الفرتة آذار /مارس وذروة
اإلصابات يف حزيران /يونيو  .2020لكن املسارعة إىل رفع تلك اإلجراءات وما تبعها من تصاعد يف اإلصابات ،ترك أثره
الواضح يف النظام الصحي ،إذ بات يعاين ضغط ما يفد إليه من الحاالت ،وطلبات العناية الطارئة.
من جهة إتاحة الخدمة ،بينت املوجة األوىل للجائحة مقدار ما تعانيه أغلب مناطق البالد من نقص يف الرعاية
الصحيةً ،
فضل عن ارتفاع "تكلفتها الفعلية" عىل نح ٍو يفوق قدرات غالبية األرس .وال تزال برامج إصالح القطاع
الصحي التي تعلنها الحكومة غري قادرة عىل توفري نواتج تنموية معتربة يف هذا القطاع تعيد ضبط اختالالت التوزيع،
سواء عىل مستوى إتاحة الخدمة أم التغطية التأمينية أم تحسني جودة الخدمات الصحية العامة منها والتخصصية.
وبالرغم من اتساع قاعدة الخدمة الطبية يف مرص ،فإنّ نوعية الخدمة ال تزال تق َّيم باملنخفضةً ،
فضل عن سوء
توزيع هذه الخدمات؛ إذ يقترص توافر خدمة صحية ذات جودة معتربة عىل عدد محدود من املراكز التخصصية
واملستشفيات الجامعية والخاصة ،يف نطاق العاصمة ،وبعض املدن الرئيسة يف شامل البالد ،يف حني يختل توزيع
مساع تسارعت يف العقد األخري لتخفيف حدة مشكل
الخدمات الصحية بشدة عىل باقي املحافظات( .((2ورغم
ٍ
التوزيع ،عرب بناء مستشفيات جديدة يف بعض املحافظات املحرومة ،فإن املؤسسات الطبية الكبرية تبقى مرتكزة يف
العاصمة ،مبا يف ذلك املستشفيات التابعة للقوات املسلحة التي بدأت يف تقديم خدماتها للمدنيني(.((3
 .2تقييم االستجابة االقتصادية :من يتحمل تكلفة الجائحة؟

يف العموم ،بينت املؤرشات االقتصادية األساسية تحس ًنا نسب ًيا يف أداء االقتصاد املرصي يف عام الجائحة ،وأنه بدا يف
حالٍ أفضل مقارنة بالعديد من االقتصادات املناظرة له يف خصائصها ومستوى تطورها؛ إذ حقق من ًوا إيجاب ًيا ق ّدره
صندوق النقد الدويل بنسبة  1.9يف املئة ،كام حافظ عىل معدالت التضخم بعي ًدا عن القفزات الحادة ،ودون حد  6يف
املئة يف العام املايل  .((3(2020-2019وقد احتفلت الحكومة بنجاح سياستها االقتصادية ،وتر ّكز خطابها يف هذا الصدد
عىل مؤرشات غالبها مايل ليس تنمو ًيا ،وأهمها النجاح يف احتواء التضخم ،والسيطرة عىل عجز املوازنة ،مع الوصول
 28هذا رأي خبري سياسات الصحة املعروف د .عالء غنام ،طرحه قبل الجائحة ردًا عىل من يرون أن معدل طبيبني لكل ألف من السكان معدل جيد،
وطالبوا استنادًا إىل هذا االدعاء بخفض أعداد املقبولني يف كليات الطب .ينظر :عالء غنام" ،هل املشكلة هي نقص يف أعداد األطباء؟" ،الرشوق.2019/6/25 ،
شوهد يف  ،2021/1/2يفhttps://bit.ly/30y5t6I :
 29ميثّل عدد من املؤسسات العالجية التي ترشف عليها وزارة الصحة قوام منظومة الصحة العامة يف مرص ،منها الهيئة العامة للمستشفيات واملعاهد
التعليمية ،والهيئة العامة للتأمني الصحي ،واألمانة العامة للمراكز الطبية املتخصصة ،واملؤسسة العالجية بالقاهرة ،والهيئة العامة للرعاية الصحية.
 30تجدر اإلشارة إىل أن الوضع القانوين للخدمة الصحية العامة يجعلها مجانية ،لكن يف حقيقة األمر يحصل املواطنون عىل الخدمات الطبية ومنها تلك
التي تقدمها مستشفيات القوات املسلحة بتكلفة نسبية ،فيام يعرف بالرشائح االقتصادية للخدمة ،وهو الباب الذي سمح بتقديم بعض الخدمات بأسعار
قريبة من أسعار القطاع الخاص ،مع حرص للمجانية يف عدد محدود من الخدمات.
 31ينظر" :معدل التضخم :العام واألسايس" ،البنك املركزي املرصي ،كانون الثاين /يناير  ،2021شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3eOH85l :
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باالحتياطات النقدية إىل مستوى  40مليار دوالر ،ومبا يغطي احتياجات البالد مدة سبعة أشهر( .((3وكذلك ما يتعلق
بحامية العملة الوطنية ،بعدما تع ّرض الجنيه املرصي لالنخفاض يف الربع الثاين من عام  2020وفقد نحو  2يف املئة
من قيمته ،يف ظل تراجع تدفقات الدوالر وخروج رؤوس األموال عىل نح ٍو متسارع( .((3كام تراجعت ،يف إثر انخفاض
الصادرات واالنكامش يف القطاع السياحي ،وتراجع تحويالت العاملني يف الخارج( ،((3وانخفاض عوائد قناة السويس
بانخفاض حركة التجارة العاملية .فقد استهدفت إجراءات التحفيز االقتصادي إنقاذ هذا الوضع وإحداث فارق إيجايب
عىل الجنيه ،بالتوازي مع تخفيف إجراءات اإلغالق االقتصادي واستعادة قطاع التصدير بعض قدراته ،كام أعانت يف
هذا األمر تدفقات القروض التي حصلت عليها مرص من صندوق النقد الدويل(.((3
أما عن معدالت البطالة يف مرص ،فقد تراجعت مع استعادة النشاطات االقتصادية ورفع القيود( .((3لكن عودة العاملة
من بلدان الخليج ،والتي أضافت نصف مليون إىل املعطلني ،ضاعفت تفاقم أثر البطالة .كام أن استمرار إغالق أبرز
مجاالت تشغيل العاملة ،وهو قطاع السياحة الذي يستوعب وحده  10يف املئة من قوة العمل ،فاقم الوضع ،ومن
املرجح أن يستمر يف عام  2021يف ظل صعود منحنى اإلصابات وبدء موجة أخرى من اإلغالق العامليً .
فضل عن
ذلك ،تتضارب األرقام حول البطالة الواسعة يف القطاع غري الرسمي ،والتي ال يتوقع أن ترتاجع مع انخفاض معدالت
اإلنتاج والتجارة الداخلية.
يقتيض الحديث عن الفئات املتأثرة باإلغالق تناول أثر الفقر ومن يتحمل تكلفة اإلغالق فعل ًيا .وتربهن املؤرشات
الخاصة باملعيشة عىل أنّ أزمة الجائحة قد جاءت لتفاقم أوضاع الفقراء املعتلة ً
أصل .وأبرزت سياسات التحفيز
واضحا ضد هذه الفئة.
االقتصادي انحيازًا ً
وتكشف ذلك مخصصات املوازنة التي تعمل من خاللها سياسات الدولة ومبادراتها للحد من آثار الجائحة .لقد
ح ّلت األزمة يف وقت تع ّد فيه الحكومة موازنة العام املايل الجديد ،الذي يبدأ من أول متوز /يوليو  ،2020واملفرتض
أنها كانت تستوعب ما تقتضيه املواجهة من تخصيص موارد استثنائية لجرب نقص التمويل الكبري يف قطاع الصحة،
خصوصا أن أغلبها ال يحظى بتغطية شبكات الضامن االجتامعي.
والستيعاب األثر االقتصادي يف معاش الفئات األفقر،
ً
امللحة.
لكن ما متخضت عنه موازنة  2021-2020جاء مناقضً ا لهذه الرضورة ّ
 32كان االحتياطي من النقد األجنبي قد شهد استنزا ًفا يف الربع الثاين من العام وحتى ذروة الجائحة يف حزيران /يونيو .ينظر :محمد فرج" ،باألرقام :هكذا
صمد االقتصاد املرصي أمام كورونا" ،سكاي نيوز عربية ،2020/11/23 ،شوهد يف  ،2020/12/3يفhttp://bit.ly/3phkzrA :
 33يطرح تقرير لصندوق النقد الدويل أن مرص قد عانت "خروج تدفقات رأساملية قدرها نحو  16مليار دوالر ،يف ذروة التوجه العاملي لتجنب املخاطر
خالل شهري مارس وأبريل" .واقرتان هذا العامل بانحسار النشاط االقتصادي الداخيل ش ّكل ً
ضغطا كب ًريا عىل ميزان املدفوعات ،مل يخفف منه كث ًريا أن الواردات
قد هبطت مع انخفاض الطلب املحيل .ينظر:
"Egypt Takes Proactive Approach to Limit the Pandemic's Fallout," The International Monetary Fund, 9/7/2020, accessed on 10/12/2020,
at: https://bit.ly/3en5C5n
 34كانت تحويالت العاملني يف الخارج قد بلغت ذروتها قبل الجائحة يف عام  2019بتخطيها  26.8مليار دوالر ،ومبا يوازي  10يف املئة من الناتج املحيل.
 35تستحق قضية القروض التوقف عندها ،إذ يف حزيران /يونيو  2020بلغ الدين الخارجي  123مليار دوالر ،بزيادة ناهزت  15مليار دوالر عن الفرتة
نفسها من العام السابق .هذا الدين الخارجي الذي يشكل ثلث الناتج املحيل اإلجاميل .ولنالحظ أن الدين املحيل يف عام  2019كان ميثّل  74يف املئة من الناتج
املحيل اإلجاميل البالغ  332مليار دوالر أمرييك.
 36وبحسب التقرير ،فقد بلغ حجم قوة العمل هذا الربع  28.171مليون فرد مقابل  26.689مليون فرد يف الربع السابق .ينظر :سمر السيد'" ،اإلحصاء':
انخفاض معدل البطالة إىل  %7.3خالل الربع الثالث من  ،"2020املال ،2020/11/15 ،شوهد يف  ،2020/12/5يفhttps://bit.ly/2WD5G6U :
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لقد أعلنت الحكومة أنها وضعت مخصصات استثنائية ،بلغت  93مليار جنيه ،أضيفت إىل موازنة الصحة عن عام
 .2021-2020وبلغت الزيادة بحسب وزيرة الصحة ما نسبته  28يف املئة عن عام  .((3(2019لكن كشف تحليل بنود
امليزانية أن التقشف يستمر عنوانًا للسياسات الصحية ومواردها.
املوجه إىل الفئات األفقر .كان من املتوقع يف املوازنة أن يتم تعزيز املزايا
ولنبدأ من الصورة العامة لوضع الدعم ّ
االجتامعية التي يحصل عليها املواطنون ،سواء يف صورة تحويالت تستهدف دعم تحصيل االحتياجات األساسية من
الغذاء والصحة والتعليم والطاقة والسكن ،أو الدعم النقدي .لكن الحكومة خصصت فقط ما يناهز  127مليار جنيه
مرصي (حواىل  8مليارات دوالر)( ،((3أي ما يقل عن مخصصات الدعم املرصودة يف العام السابق ،مكتفية بتثبيت
قيمة بعض بنود الدعم واملزايا االجتامعية .والحال يناقض ما رصحت به الحكومة من وعود بأن تعمل عىل الحد من
اآلثار االقتصادية السلبية التي أصابت الفئات األشد فق ًرا .ويكشف تقرير للمبادرة املرصية عن حيلة خفض الدعم يف
(برنامجا تكافل وكرامة).
املوازنة ،بنقل الوفورات املالية الناتجة من خفض الدعم العيني ألجل رفع بند الدعم النقدي
َ
خفض الدعم العيني ،بخاصة السلعي ،هو بعض من السياسة النيوليربالية املنتهجة منذ سنوات .يضاف إىل ذلك أن
الحكومة قد أعادت تسمية بعض املدفوعات الحكومية للرشكات ولصناديق املعاشات بوصفها ضمن بند الدعم،
بينام هي مجرد سداد لديون مستحقة لهذه الجهات .واستمرت سياسة خفض الدعم التمويني ،السياسة الهادفة
إىل إلغائه واملمتدة منذ عقد التسعينيات ،أحد االلتزامات أمام صندوق النقد الدويل ،فيام يسمى بربنامج اإلصالح
املايل ،كونها ً
رشطا للحصول عىل قروض من الصندوق .بند الدعم التمويني الذي يشغل ما يناهز ثلثي مخصصات
املزايا االجتامعية فاق الخفض فيه مجمل الزيادة التي خصصتها الحكومة للدعم النقدي يف العام املايل الحايل ،والتي
املوجه إىل الفئات
تذهب باألساس إىل
َ
برنامجي تكافل وكرامة؛ أي إن الحصيلة الحسابية هي الخصم من الدعم ّ
الفقرية ،يف العام نفسه الذي يشهد أزمة معيشية حادة تعصف بهم بشدة.
وامللمح األبرز النحياز السياسات ،هو ضآلة املبلغ املخصص للقطاع الصحي التابع للدولة من حزمة إنقا ٍذ ُيفرتض
فيها أنها جاءت لتعزز قدرات املواجهة ،وتجرب العجز الشديد الذي تعانيه موازنة الصحة .مثّل هذا املبلغ ما نسبته
يعب هذا املبلغ عن تجاهل الحكومة ضعف ميزانية الصحة فحسب،
 1يف املئة فقط من الحزمة (أي مليار جنيه) .ال ّ
بل يؤكد استمرارها يف عدم االلتزام مبا يفرضه الدستور من ح ٍد لإلنفاق االجتامعي ،والبالغ يف مجال الصحة  3يف
املئة من الناتج املحيل اإلجاميل( .((3ويبني تقرير حقوقي أن هذه النسبة ذاتها محل شكوك ،عالوة عىل أنّ ما تعلن
الحكومة أنه زيادة هو مجرد مراوغة حسابية ،وتظل مخصصات الصحة من بني األدىن يف السنوات املاضية .وال تزال
الحاجة قامئة إىل معالجة العجز يف قدرات النظام الصحي ،بخاصة يف التجهيزات واألدوات املطلوبة بشدة ملواجهة
الفريوس (كأجهزة التنفس الصناعي ،وغرف العناية الفائقة ،ومستلزمات الوقاية الطبية ،وتأهيل مبانٍ لطوارئ العزل
" 37موازنة مرص تخالف الدستور مجددًا :مخصصات أقل للصحة والتعليم" ،العريب الجديد ،2020/4/21 ،شوهد يف  ،2020/10/12يفhttps://bit.ly/3ayIcIk :
ضخم ،لكن يف ضوء حجم عدد املنتفعني من الفقراء ،سيكون نصيب الفرد من الدعم ً
 38قد يبدو هذا البند من املوازنة ً
ضئيل جدًا .واألهم أن نصف
ّ
مستل من باب سداد القروض ،إذ هو عبارة عن مدفوعات لسداد مستحقات قدمية عىل الحكومة لصناديق املعاشات ،وليس
هذه املخصصات هو يف حقيقته
ً
يحسن من وضعية الفقراء املعيشية .وتنعدم الشفافية بخصوص ما يقرب من سدس مخصصات املزايا االجتامعية ،فال يعرف بدقة أي الجهات
دعم حقيق ًيا ّ
تستفيد منها .وإذا وضعت حقيقة أن بعض البنود التي ترد تحت مسمى دعم تذهب لرشكات القطاع الخاص ،يف صورة دعم الوقود ،ودعم الصناعات ،فال
يتبقى للفقراء املستهدفني بهذه الربامج سوى  42يف املئة فقط من مخصصات هي يف األصل ضئيلة .ينظر" :رغم التوقعات ببقاء الوباء  ..خطط الحكومة لعام
 2021-2020خالية من الكورونا" ،ورقة موقف ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،أيار /مايو  ،2020شوهد يف  ،2021/3/10يفhttps://bit.ly/3qyk1ht :
 39ينظر" :رغم التوقعات ببقاء الوباء  ..خطط الحكومة لعام  2021-2020خالية من الكورونا".
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الطبي)( .((4لكن "مجموع اإلجراءات املع َلن عنها ال يزيد عن ربع مبلغ الزيادة املخطط ملوازنة قطاع الصحة ،ومن
فيم ينفق باقي املبلغ املخطط"(.((4
غري املعلوم َ
نقد حا ّد يف وجه الحكومة انطال ًقا من قلب القطاع الصحي ذاته ،يف ظل
مل يكن مستغر ًبا أمام هذا القصور أن يثور ٌ
معاناته نقص التجهيزات وعدم عدالة التعويضات .وبالطبع ووجه النقد بتعامل أمني سنبينه يف القسم التايل.
 .3تقييم االستجابة السياسية :استمرار املقاربة األمنية لعالقات املجتمع
والدولة رغم الجائحة

تظهر األزمة بني الحكومة ونقابة األطباء بع ًدا من مشكلة املقاربة األمنية التي غلبت عليها الغايات السياسية ،ال
غايات إدارة الطارئ الصحي .فقد تفجر يف الفرتة أيار /مايو  -حزيران /يونيو  2020غضب األطباء ،بسبب مامرسات
الوزارة وما وصف بتخبط قرارات الطوارئ الصحية ،وفرض السلطة ألمور ال تتوافر تجهيزات طبية لتطبيقها ،وتجاهلها
حقيقة افتقار املستشفيات إىل أدوات الوقاية الرضورية لحامية الفرق الطبية .كان تصاعد حاالت اإلصابة والوفاة بني
الفرق الطبية ُيسعِر الغضب ،ويحيي مطالب أقدم لهذه الفئة ممن تصاعدت شكواهم من سوء املعاملة وضعف
األجور وتعسف اإلدارة .وقد ووجه هذا املوقف برد فعل أمني ُمغاىل فيه ،وجرى رصد عديد الحاالت التي واجه فيها

أطباء علت أصواتهم بالنقد التعسف والتنكيل اإلداري بل االعتقال.

وقد وصلت األزمة إىل ذروتها بسبب انفالت ترصيحات املسؤولني ومنهم رئيس الوزراء نفسه ،بتحميل األطباء
املسؤولية عن سوء األداء يف القطاع الصحي ،وكانت سب ًبا يف تصاعد الدعوات االحتجاجية( .((4وقد ضخم من أثر
الترصيحات السلبية للمسؤولني ما رافقها من خطاب تحرييض ضد األطباء جرى بثّه يف اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي،

وكذا ما اتخذ من إجراءات قمعية لحقت عد ًدا من األطباء والعاملني يف القطاع الصحي(.((4
 40رصح السييس يف حزيران /يونيو بأن القوات املسلحة أنشأت  6مستشفيات جديدة جاهزة للتشغيل يف حال تفاقمت أزمة الكورونا وفاقت قدرات وزارة
الصحة .وافتتح السييس الح ًقا يف حزيران /يونيو أكرب مجمع ميداين للعزل الصحي تقدّر طاقته اإلجاملية بـ  4آالف رسير ،موزعة عىل  4قاعات للعزل وبطاقة
 750رسي ًرا للقاعة الواحدة ،إضافة إىل خمسة مستشفيات ،منها ثالثة مستشفيات ميدانية ومستشفيان للعزل بطاقة  1000رسير إقامة ،منها  40رسي ًرا للرعاية
املركزة مزودة بـ  24جهاز تنفس صناعي ،كام زودت املستشفيات بثالث غرف عمليات وثالث وحدات أشعة وثالثة معامل للتحاليل الطبية .ينظر" :الرئيس
السييس يتفقد مستشفيات عزل ميدانية جهزتها القوات املسلحة بأرض املعارض" ،الرشوق ،2020/6/27 ،شوهد يف  ،2020/10/8يفhttp://bit.ly/37ENlN1 :
" 41رغم التوقعات ببقاء الوباء  ..خطط الحكومة لعام  2021-2020خالية من الكورونا".
" 42فريوس كورونا :غضب أطباء مبرص التهام الحكومة لهم بالتسبب يف ارتفاع الوفيات" ،يب يب يس عريب ،2020/6/24 ،شوهد يف  ،2020/10/3يف:
https://bbc.in/38vsUSJ
 43يبني تقرير مستقل ازدياد "املامرسات الحكومية الرامية إىل التضييق عىل حق املواطنني يف التعبري عن آرائهم ،وتحديدًا فيام يخص تطورات الوضع
الوبايئ" .وقدم عديد األمثلة عىل ما وصفه بـ "محارصة تدفق املعلومات عرب املنصات املختلفة لصالح تسييد الرواية الرسمية التي تعلنها الحكومة".
والحظ التقرير نفسه تضاعف انتهاك حرية التعبري خمسة أضعاف يف الفرتة آذار /مارس – حزيران /يونيو  ،2020وتضاعف استهداف العاملني يف املجال
الصحي بالقمع يف الفرتة ذاتها ،وهي الفرتة التي ازداد فيها الجدل حول مستوى الشفافية الذي متارسه السلطات الصحية واألمنية بشأن الحالة الوبائية يف
مرص ،وجرى فيه التلميح عىل نطاق دويل بأن السلطة تقوم بإخفاء حقيقة الوضع .ينظر" :استباحة الحياة الخاصة باسم القانون ،قانون مكافحة جرائم
املعلومات واستباحة خصوصية مستخدمي االتصاالت واإلنرتنت" ،تقارير ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ،2020/8/16 ،شوهد يف ،2021/2/29
يفhttps://bit.ly/2Oy29WV :؛ و"أفرجوا عن املحتجزين من األطباء والفرق الطبية ،وكرموا شهداءهم" ،تقارير ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،
 ،2020/11/15شوهد يف  ،2021/2/29يفhttps://bit.ly/30EMuYf :
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تصدرت النقابة مقاومة ما اعتربته حملة منظمة ،وأطلقت سلسلة من البيانات التي تنفي مسؤولية األطباء ّ
عم وقع
من تخبط ،بل تتهم السلطة رصاحة بالتحريض عىل األطباء .يف ظل هذه املواجهة ،علت الخشية من الدعوة إىل
إرضاب عن العمل تضام ًنا مع من استهدفوا من األطباء بالتهديد والتعسف والعقاب اإلداري واالعتقال( .((4فأجهض
ثبات موقف النقابة هذا التوجه السلطوي ،ودفع الحكومة إىل طلب تهدئة األزمة ،مع وعد منها بتوفري املوارد
الوقائية والتجهيزات الرضورية ،والحد من الخطاب الذي يحرض عىل األطباء.
رمبا ال تنفصل توجهات األمن السيايس التي ّأطرت التعامل يف األزمة مع نقابة األطباء ومع الفرق الطبية عام جرى
من مواجهة مع الصحافة العاملية ،جراء الحساسية الشديدة من أي نقد خارجي للنظام وتناول شؤونه عىل نطاق
اإلعالم الدويل .فإثر نرش صحيفة الغارديان الربيطانية خالصة لدراسة إحصائية لباحث كندي( ،((4زعمت أن األعداد
الحقيقية للمصابني بالفريوس يف مرص تزيد عرشات األضعاف عىل األرقام الرسمية املعلنة من وزارة الصحة ،هرعت
الهيئة العامة لالستعالمات إىل إغالق مكتب الصحيفة وسحب اعتامد مراسلها .هذا ً
فضل عن توجيه "إنذار أخري" إىل
مراسل صحيفة نيويورك تاميز األمريكية يف القاهرة بالرجوع إىل املصادر الرسمية يف األخبار التي يتم بثها عن مرص(.((4
الح ًقا ،وبسبب االنتقادات الداخلية والخارجية ،جرت إعادة نظر واضحة لذلك الخطاب التعبوي وتم الح ّد من
اإلجراءات القمعية ،وسمح بنقد نسبي للمؤسسات الصحية ،وانسحبت نسب ًيا املعالجة األمنية لصالح عمل فني
وتقني ترشف عليه لجان متخصصة .رمبا أسهم يف هذا التحسني ما فرضته املعايري العاملية يف التعامل مع الجائحة،
وما ظهر من دروس مستفادة عىل املستوى الحكومي .لكن بالرغم من ذلك ،مل يتوقف خطاب املسؤولني عن لوم
املواطنني عىل ترهل إجراءات اإلغالق وضعف االلتزام بها.

ثالثًا :مسارات التعايف من األزمة
نتناول يف هذا القسم سيناريوهات التعايف ومساراته املطروحة عىل املستويات الثالثة ،الصحية واالقتصادية والسياسية.
 .1التعايف الصحي :الجدل حول اللقاحات وقدرة مرص عىل إنتاجها

منذ ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020دار الجدل يف اسرتاتيجية الحكومة للوقاية من الجائحة ،وبالخصوص يف قدرتها عىل
توفري اللقاحات للمواطنني .وشددت الوزارة من جانبها عىل قدرتها عىل توفري ما تحتاج إليه البالد من الجرعات يف
فرتة وجيزة ،مع توكيد أن األولوية يف إعطاء اللقاح ستكون لألشخاص األشد عرضة لإلصابة بالفريوس ،وعىل رأسهم
الطواقم الطبية ،واملرىض األشد تأث ًرا ،كاملصابني باألمراض املزمنة وكبار السن( .((4لكن عىل خالف هذه الترصيحات،
44 "Egypt Arrests Doctors, Silences Critics Over Virus Outbreak," The Washington Post, 9/7/2020, accessed on 10/10/2020, at:
http://wapo.st/3mHvLMC
 45نرشت هذه الدراسة يف مجلة  ،The lancet infectious diseasesوقام عدد من أساتذة كليات الطب يف مرص بنرش بحوث أخرى الح ًقا يف املجلة نفسها
تنتقد منهجية الدراسة ونتائجها.
 46ينظر نص قرار إنهاء االعتامد ملراسلة الغارديان ،وإنذار ملراسل نيويورك تاميز :الهيئة العامة لالستعالمات ،2020/3/17 ،شوهد يف  ،2021/2/29يف:
https://bit.ly/3rj8Tqk
 47مريم الخطري" ،الصحة تكشف  4فئات لها األولوية يف 'لقاح كورونا'" ،الوطن ،2020/12/10 ،شوهد يف  ،2020/12/20يفhttps://bit.ly/3tgzNzh :
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وبالرغم من اإلعالن عن حملة تطعيم عامة يف مطلع آذار /مارس  ،2021مل تتضح حتى نهاية شباط /فرباير مالمح
اسرتاتيجية متكاملة لتوزيع اللقاحات عىل الفئات السكانية ،تتالءم مع أولويات التطعيم التي تويص بها منظمة
الصحة العاملية ،بخاصة تشديدها عىل عدم التمييز يف منح اللقاح.
ما أعلنته الحكومة بخصوص ضامن الحصول عىل لقاح كورونا ييش بإيثارها ،ككثري من دول املنطقة ،عدم االعتامد
عىل مصد ٍر واحد للقاح ،والسعي للحصول عىل أنواع من اللقاحات .ويف سبيل ذلك ،تبني الخطوات املتخذة من
الحكومة أنها تسري يف مسارات ثالثة ،هي:
.أاملشاركة يف البحوث املتعلقة باللقاحات ويف إنتاجها .ومثة سعي لالستفادة ّ
مم متلكه مرص من بنية تصنيع
الدواء ،وجعلها ً
وكيل إقليم ًيا يف املنطقة العربية وأفريقيا لبعض اللقاحات ،وخاصة اللقاحني الصيني (سينوفارم)
والرويس (سبوتنيك) .وقد رصح عديد املسؤولني بتطلعهم إىل أن يكون ملرص حصة من املكاسب ،بتح ّولها مرك ًزا
إقليم ًيا إلعادة إنتاج وتوزيع ماليني الجرعات من اللقاحات التي متلك رخصها الرشكات صاحبة حقوق امللكية
الفكرية( .((4وبوصول شحنة من اللقاح الصيني أهدتها دولة اإلمارات ملرص تكفي لتطعيم  25ألف شخص ،ثار
الجدل حول بدء الحكومة برنامجها لتطعيم املواطنني ضد كورونا بهذا اللقاح .ومل ت َْحظ حجة مشاركة مرص
يف االختبارات الرسيرية بتأييد الرأي العام؛ إذ إن ما ُأجري من اختبارات يف بلدان عديدة مبا فيها الصني ّ
ظل
ً
محاطا بأمارات عدم الشفافية ،ومبا يطرح الشكوك حول أمان اللقاح .وتقول الحكومة املرصية إنها بنت ثقتها
باللقاح الصيني استنا ًدا إىل إرشاف منظمة الصحة العاملية عىل خطوات اختباره .ومثة ما يشري إىل توطني إنتاجه
يف مرص ،بدعم إمارايت ،بعدما حصلت هيئة املصل واللقاح املرصية عىل تكنولوجيا تصنيعه من الرشكة الصينية.
ً
"مرتبطا بتوافق سيايس بني البلدين" .أما اللقاح
وال يستبعد الخرباء أن يكون التفضيل املرصي للقاح الصيني
(((4
الرويس ،فال يبدو أن التوافق بني مرص وروسيا حول التشارك يف إنتاجه قد تم .

.بأما املسار الثاين فهو الحصول عىل القدر األكرب من اللقاحات املنتجة يف البلدان الغربية ،والتي يتم توفريها
للبلدان النامية والفقرية بسعر تفضييل عرب املنظامت والتحالفات الدولية ،واملقصود هو لقاحا فايزر وأكسفورد؛
وقد أدرجت مرص عىل قوائم البلدان املستفيدة من برنامج اإلتاحة العاملية للقاح كوفيد" 19-كوفاكس"
 ،COVAXالذي دشنه تحالف اللقاح العاملي "جايف"  Gaviعرب منظمة الصحة العاملية .وهو تحالف يسعى
إىل تأمني أكرث من مليارين من جرعات اللقاح لتسعني دولة من دول العامل الفقرية والنامية( .((5ويف هذا السياق
ُوعدت مرص مبدئ ًيا بالحصول عىل  20مليون جرعة تكفي لتطعيم  10ماليني من املواطنني ،وقررت الحكومة،
لترسيع هذه الخطوة ،تفويض وزي َري الصحة واملالية إلمتام االتفاق.
48 Jared Malsin, "Covid-19 Vaccine Makers See Egypt as Crucial Launchpad," The Wall Street Journal, 26/10/2020, accessed on
20/12/2020, at: https://on.wsj.com/3cfuSI0
 49كانت مصادر روسية قد أعلنت االتفاق مع رشكة فاركو للصناعات الدوائية يف مرص عىل استريادها  25مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" عرب صندوق
الرثوة الرويس .ينظر" :رئيس الصندوق الرويس لالستثامرات املبارشة :بإمكاننا بدء إنتاج لقاح 'سبوتنيك  'Vيف مرص والجزائر" ،روسيا اليوم ،2020/12/2 ،شوهد
يف  ،2020/12/20يفhttps://bit.ly/3rnFcoc :
ُوص
 50يضع برنامج كوفاكس مرص ضمن الفئة الثانية من البلدان ذات الدخل املتوسط املنخفض ،من ثم ستحصل عىل اللقاح بأسعار مخفضة ،ما مل ت ِ
دول مانحة بإعطاء مرص جرعات باملجان عىل حسابها.
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.جأخ ًريا ،إنتاج لقاحات ترخص محل ًيا بعالمة مرصية ،سواء برخصة إنتاج من جهة خارجية أم عرب الرتخيص
للقاحات تنجزها فرق بحثية محلية .واملالحظ أن اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي قد كرر ترصيحات لعدد من
املسؤولني تفيد عمل فرق بحثية مرصية عىل عدة لقاحات .يربز من بينهام لقاحان ترددت معلومات بشأن
االنتهاء من اختباراتهام املعملية ،واإلعداد الختبارهام رسير ًيا بحلول كانون األول /ديسمرب  .2020يتبع الفريق
األول معهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة .أما الثاين الذي يعمل عىل لقاح مبسمى
 Covid vacc1فهو تابع للمركز القومي للبحوث .وينتظر أن ترصح هيئة الدواء املرصية املسؤولة عن منح
تراخيص اإلنتاج واالستخدام حال انتهاء التجارب الرسيرية .وإذا ما نجح ،يتوقع أن ينتج عرب مصانع هيئة املصل
واللقاح( .((5وإىل اآلن ،ال يزال الغموض يحيط بهذا املسار ،وال يتضح ّأي موعد لخروج اللقاح املحيل إىل النور،
ومدى فاعليته(.((5
أما فيام يخص توزيع اللقاح ،فقد بقي األمر يكتنفه الغموض؛ فحتى آخر كانون الثاين /يناير ،مل يتم عمل ًيا تطعيم
سوى  1315من األطباء يف مستشفيات العزل ،بلقاح سينوفارم ،بحسب ما رصحت به وزيرة الصحة نفسها(.((5
ويف حني أعلنت الحكومة عن سعيها إىل توفري  100مليون جرعة من اللقاحات للمرصيني ،جاءت توقعات رئاسة
الجمهورية ّ
كم معترب من
بأل تتوافر اللقاحات قبل صيف العام الحايل ( )2021لتزيد الشكوك حول إمكانية تأمني ٍّ
التطعيامت قبل ذروة اإلصابة(.((5
كانت هيئة الدواء املرصية قد عجلت برتاخيص طارئة الستخدام لقاحات ثالثة ،هي اللقاح الصيني سينوفارم واللقاح
الربيطاين أسرتازينيكا واللقاح الرويس سبوتنيك ،بينام مل متنح حتى نهاية شباط /فرباير الرتخيص ألبرز لقاحني ،وهام
املنتجان من فايزر ومودرنا األمريكيني( .((5وقد تضاربت األرقام بشأن املتوافر فعل ًيا من اللقاحات؛ فعىل خالف
ترصيحات تؤكد أنه حتى األسبوع األخري من شباط /فرباير كان إجاميل ما وصل إىل البالد  400ألف جرعة تتوزع
بني اللقاح الصيني (سينوفارم) واللقاح الربيطاين (أسرتازينيكا) ،جاء ترصيح للوزيرة أمام مجلس النواب ليؤكد أن
الحكومة قد تعاقدت مع "جايف" عىل  40مليون جرعة من لقاح أسرتازينيكا (أي ضاعفت الكمية املذكورة يف التعاقد
األول) ،وتوقعت الوزيرة أن تصل الدفعة األوىل من التعاقد وحجمها مثانية ونصف مليون جرعة يف األسبوع الثاين
ليتم استخدامها يف حملة التطعيم التي أعلنت الحكومة أنها ستبدأ مع آذار /مارس( .((5يذكر أن
من شباط /فربايرّ ،
رصحت بأن عملية التطعيم ستتوالها مبشاركة "صندوق تحيا مرص" واملؤسسة العسكرية ممثلة يف
وزارة الصحة قد ّ
هيئة الرشاء املوحد وهيئة املستشفيات العسكرية.
" 51برشى سارة ..لقاح كورونا املرصي يصل مراحله النهائية" ،البيان ،2020/11/23 ،شوهد يف  ،2020/12/12يفhttps://bit.ly/30vvdB1 :
 52فارس ربعي" ،معوض :لقاح مرصي لكورونا يف  2021بفاعلية  ،"%95البورصة ،2020/11/22 ،شوهد يف  ،2020/12/20يفhttps://bit.ly/3qKc1u1 :
" 53وزيرة الصحة املرصية تعلن العدد األويل للحاصلني عىل لقاح كورونا" ،روسيا اليوم ،2021/1/29 ،شوهد يف  ،2021/1/29يفhttp://bit.ly/3cpc2zW :
" 54كلمة السيد الرئيس إىل الشعب بشأن مواجهة فريوس كورونا" ،قناة رئاسة الجمهورية عىل موقع يوتيوب ،2020/11/24 ،شوهد يف  ،2021/1/20يف:
https://bit.ly/30v2VGv
" 55مرص تعلن منح الرتخيص الطارئ الستخدام لقاح سينوفارم الصيني ..وموعد بدء التطعيم" ،يس إن إن بالعربية ،2021/1/2 ،شوهد يف ،2021/2/25
يفhttps://cnn.it/2NGXQIp :
" 56محمد يوسف" ،عاجل ..وزيرة الصحة تعلن التعاقد عىل  40مليون جرعة لقاح جديدة" ،الوطن ،2021/2/4 ،شوهد يف  ،2021/2/10يفhttps://bit.ly/3ck6UeP :
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كان الف ًتا أنّ اللقاح الرويس سبوتنيك قد حظي بعقد توريد لعرشة ماليني جرعة ،عرب رشكة خاصة ،بالرغم من أن
التفاوض تم بني الحكومة ممثلة يف هيئة الدواء املرصية والصندوق السيادي الرويس لالستثامر( .((5ترافق دخول
الرشكات الخاصة عىل خط االسترياد وإدارة عملية التطعيم مع أخبار تفيد بحرص توفري الحكومة للقاح باملجان عىل
الطواقم الطبية ،ومن يعانون أمراضً ا مزمنة ،واملدرجني عىل قوائم العالج يف املستشفيات الحكومية ،وغري القادرين
الذين تفوق أعامرهم  65سنة ،وفئة األشد فق ًرا املدرجني يف برنامجي تكافل وكرامة .وكانت الوزيرة قد رصحت بأن
تكلفة التطعيم لغري هذه الفئات ستكون يف حدود  200جنيه مرصي(.((5
 .2التعايف االقتصادي :تعزيز األسواق والقدرات اإلنتاجية مع خفض التكلفة

االقتصادية عىل الفئات الهشة

عىل الرغم من النقد املوجه إىل الحكومة بخصوص انحياز السياسات ،فإنه ميكن مالحظة عالمات التعايف النسبي
لالقتصاد املرصي .لكنه ٍ
تعاف ال ينتج يف األخري تصحيحات هيكلية ،ميكن أن تنتج أثرها اإليجايب يف معيشة الفئات
االجتامعية الفقرية واألشد ترض ًرا من األزمة .وما هو متاح من بيانات عن مؤرشات التعايف يقرص أثرها عىل إبقاء
األزمة االقتصادية عند حدود معينة ،من دون تغيري حقيقي يف املسار االقتصادي ذي التوجهات النيوليربالية.
ميكن تبني ذلك يف الخطاب الحكومي الذي احتفى باملنجزات عىل صعيد مالية الدولة ،يف حني تجاهل الوضع التنموي،
بخاصة ما تعلق مبعيشة الفقراء .فقد ركز هذا الخطاب عىل مسائل من قبيل إيجابية تثبيت التصنيف االئتامين ملرص،
وردد توقعات متفائلة للمؤسسات املالية الدولية ،تفيد باستيعاب االقتصاد املرصي األزمة ،مع بدء مؤرشات تحسن
واحتامالت منو إيجايب تقدر بـ  2يف املئة يف الربع األخري من عام  ،2020وتو ّقع أن يرتفع هذا التحسن مع عام .2021
تركز التقديرات الحكومية عىل الجوانب املالية التي تؤ ّثر يف مستوى النمو؛ إذ ارتفع مستوى التحسن يف مرص عن
أغلب اقتصادات البلدان النامية ،والذي أسهم فيه استعادة معقولة لتحويالت العاملني بالخارج ،التي انخفضت يف
عام  2020إىل مستوى قيايس ،ومع عودة جزئية للنشاط السياحي يف صيف العام املقبل (وهو األشد تأث ًرا بقرارات
اإلغالق عىل املستويني العاملي واملحيل) ،وبقاء معدالت التضخم عند مستويات مقبولة( ،وهي التي تشهد صعو ًدا
منذ عدة أعوام ،وبالخصوص منذ تعويم الجنيه أواخر عام  ،)2016ومع استقرار سعر الرصف يف مقابل الدوالر (بعد
الهزات التي تع ّرض لها إثر التعويم) ،بل احتامل أن يحظى بتحسن أكرب مع انخفاض يف سعر الدوالر عىل املستوى
العاملي ،ومع استقرار االحتياطي النقدي ملرص( ،((5وكذلك مع اآلثار التي ستنتجها سياسة البنك املركزي بتعديل أسعار
الفائدة ،وهي التي يتوقع أن تشكل عامل جذب الستثامرات خارجية ،يتوقع أن تبلغ  5.5مليارات دوالر هذا العام،
واملأمول بحسب ما تفيد به املصادر الحكومية أن يقفز الرقم إىل ثالثة أضعاف ذلك يف غضون أربعة أعوام فقط(.((6
" 57برابط التسجيل 400 ..ألف جرعة من لقاح كورونا يف مرص" ،مرصاوي ،2021/2/23 ،شوهد يف  ،2021/2/24يفhttp://bit.ly/37LADvG :
 58بسام رمضان" ،وزيرة الصحة' :رسوم لقاح كورونا للقادرين  200جنيه ..وكله الزم مييض'" ،املرصي اليوم ،2021/2/23 ،شوهد يف  ،2021/2/24يف:
https://bit.ly/3cQCKQB
 59يتوقع صندوق النقد الدويل أن يبلغ االحتياطي النقدي يف مرص أربعني مليار دوالر يف نهاية العام املايل الحايل ،ومبا يقل فقط خمسة مليارات عن
الحجم الذي وصلت إليه قبل األزمة يف شباط /فرباير .2020
60 "Egypt's Economy Still Robust, Among Strongest in Emerging Markets: Goldman Sachs," Ahram online, 17/9/2020, accessed on
12/12/2020, at: http://bit.ly/3nI2ZwF

186

مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف مرص :التداعيات والسياسات

لكن هذه التقديرات ال تأخذ يف الحسبان عودة موجة ثانية من الجائحة عىل املستوى العاملي ،يف حني تع ّول عىل أثر
تنامي قطاعات بعينها ،منها قطاع اإلنشاءات الذي مل يتأثر باألزمة( ،((6وقطاع االتصاالت الذي شهد من ًوا عىل املستوى
العاملي غري مسبوق بسبب األزمة نفسها .لكن عودة القطاعات املص ّدرة الصناعية والزراعية والخدمية إىل مستويات
إنتاج جيدة (والتي من املتوقع أن تصل إىل عوائد تناهز  35مليار دوالر يف العام املايل الحايل) ،ترتبط بتصاعد الطلب
العاملي ،وعدم تفيش موجة جديدة للمرض مع الشتاء ،أو بالوصول إىل حل حاسم لألزمة عىل املستوى العاملي
بحصول سكان العامل عىل اللقاح املعالج للمرض .وهو أمر غري مؤكد حتى اآلن إن كان سيحدث يف عام  2021أم
سيمتد إىل ما بعده.
كذلك الحال بالنسبة إىل النشاط السياحي (وذروته يف مرص هي موسم الشتاء) ،فليست مثة مؤرشات حقيقية عىل
إمكان تعافيه عىل نح ٍو ملموس من الخسائر التي ُقدرت بنحو  15مليار دوالر يف عام  .2020وغري مؤكد استعادة ما
فقده االقتصاد من االستثامر األجنبي ،وهو يفوق  20مليار دوالر .فهي ترتبط بتح ّول عىل مستوى االقتصاد العاملي،
يظهر مع تحقق عامل األمان من الفريوس ،سواء بانتهائه أو بوصول اللقاح املعالج إىل أكرب قدر من سكان العامل.
تتصل مسألة التعايف كذلك بتحقق أثر حزمة اإلنقاذ يف تعزيز قطاعات اإلنتاج ،خاصة منها ما يوجه للتصدير .لقد
ركزت القرارات االقتصادية عىل مساعدة القطاع الصناعي يف خفض تكلفة اإلنتاج ،سواء بتخفيض بعض االلتزامات
الرضيبية أو عرب خفض أسعار الطاقة بعدما اشتكت الرشكات منذ تعويم الجنيه يف عام  2016من صعوبة تح ّملها
أسعار الطاقة .ويجادل البعض بأن قرارات خفض سعر الطاقة كانت مؤكدة؛ إذ صادفت اتجاه أسعار الطاقة عىل
املستوى العاملي نحو انخفاض جديدً ،
فضل عن زيادة املعروض محل ًيا من الغاز الطبيعي.
املوجه إىل الرشكات عىل حساب املطلوب ً
تجاهل من جهة الحكومة ً
ً
عاجل إلنقاذ
يبقى السؤال األكرث
متصل بسخائها ّ
الفئات األفقر .ففي مقابل استمرار دعم الوقود للرشكات ،ال تزال سياسة رفع الدعم عن الوقود املخصص الستهالك
األفراد مستمرة ،وهي جزء أسايس من االلتزامات اإلصالحية التي تقدمها الحكومة لصندوق النقد الدويل .وباملثل،
ال نجد السخاء الحكومي املتمثل يف خفض الرسوم والتمغات (نوع من الرسوم) وخفض الرضائب عىل الرشكات
وتعليقها يوازيه عىل اإلطالق أدىن اعتناء باملتعرثين رضيب ًيا من األفراد ،وقد تضاعفت أعدادهم منذ تعويم الجنيه
يف عام  .2016وإذا أخذنا مسألة رفع األجور ،وهي مطلب واسع ،فال تزال العالوات االستثنائية للعاملني يف الدولة،
ومنهم العاملون يف القطاع الصحي ،ضعيفة .ليست ً
محل للتساؤل بسبب ضآلتها فحسب ،بل ألنها مل توضع بوصفها
عالوة دورية مستمرة ،تستوعب أثر التضخم السلبي يف األجور .وليس أدل عىل مسلك االنحياز أكرث من تلك املنح
التي ال تتعدى  500جنيه (أقل من  35دوال ًرا أمريك ًيا) والتي تستهدف من يفقدون وظائفهم يف األزمة من العاملني
يف القطاع غري الرسمي .فهل ميكن النظر إىل هذا املبلغ عىل أنه تعويض ذو شأن يعزز أوضاعهم املعيشية يف مواجهة
نسب التضخم الكبرية؟ وهل يكفي املنتمني إىل هذه الفئة؟ واألدهى أنه ال يشمل إال مليونًا ونصف املليون من
العامل ،يف وقت تعلن التقديرات عن حجم هذه الفئة من العاملة غري النظامية أن أضعاف هذا الرقم يعيشون من
دون أي غطاء تأميني.
 61وهو أمر محل جدل؛ إذ دفعت مصالح هذا القطاع إىل التخفف من إجراءات اإلغالق والتباعد االجتامعي ،لتحافظ عىل مستويات اإلنجاز يف اإلنشاءات،
خصوصا يف املرشوعات الكبرية التي يتداخل فيها قطاع املقاوالت التابع للقوات املسلحة.
ً
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لقد كان من املفرتض يف الحزمة املالية الضخمة أن تعزز اإلنفاق الصحي الضعيف ،لكن ذلك كان محدو ًدا ج ًدا ،هذا
يسها الصندوق
عىل الرغم من التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدويل ليك تحصل عىل تلك القروض التي ّ
تحت بند مواجهة الجائحة .ونجد أن الصندوق يف الوقت الذي يدعو فيه لالهتامم بالحامية االجتامعية واإلنفاق
الصحي ،يح ّذر من زيادة الديون إذا ما رأت الحكومة زيادة اإلنفاق االجتامعي يف مواجهة األزمة؛ أي إنه يجعل
من اعتبارات حل أزمة مالية الدولة وسداد الديون الخارجية أولوية عىل اإلنفاق االجتامعي ،وال مينح األولوية لدعم
الفئات األشد ترض ًرا يف سياق مواجهة آثار الجائحة .وحني يتناول أهمية تعزيز اإلنفاق عىل القطاع الصحي ،فإنه
ال يرى موارد لذلك اإلنفاق االجتامعي مصد ًرا من مالية الدولة املتاحة ،وإمنا يلح عىل "إيجاد إيرادات إضافية".
وبالنظر إىل ما اتُّخذ من قرارات يف هذا العام ،فإننا نجد أن هذه اإليرادات اإلضافية مل تكن إال جبايات زادت من
الضغوط املعيشية عىل الفقراء ،منها الزيادة يف األسعار واملزيد من الرسوم ورفع الدعم عن الطاقة وعن العديد
من السلع األساسية.
 .3التعايف السيايس :االنفتاح السيايس مقدمة الستعادة عالقات إيجابية بني
املجتمع والدولة

أظهرت الجائحة كيف أن عالقات الدولة واملجتمع ال تزال محكومة بقيود ميليها األمن السيايس ،وقد رضبنا أزمة
خصوصا إزاء
واضحا للمقاربة األمنية لعالقات الدولة  -املجتمع،
منوذجا
األطباء يف خالل تصاعد منحنى اإلصابات
ً
ً
ً
املجموعات االجتامعية املنظمة .مثة منوذج ميكن تبينه ،إذ تعتمد السلطة مدخل استنزاف قدرات هذه املجموعات،
بتوظيف أدوات القمع واالحتواء والتسكني ،واملزج بينها لتحقيق أكرب قدر من اإلنهاك.
ص ّور الخطاب الحكومي أنّ نقد التدخل األمني يف القرار الصحي يناقض الدور املعترب لقطاع األمن يف فرض إجراءات
الطوارئ املطلوبة .والحال أن هذا ليس املقصود بوصف مسلكها بأنه "أمننة لقطاع الصحة" ،وإمنا محك النقد هو
أن هذا الدور خرج عن مقتضياته وتدخَّ ل يف أدوار دائرة القرار التخصصية يف القطاع الصحي .واملعاونة يف الطوارئ
انطال ًقا من هواجس ودوافع صحية تختلف عن التحرك انطال ًقا من هواجس أمنية؛ صحيح أن املامرسات القمعية
موجودة ومستواها مرتفع فيام قبل الجائحة ،لكن الجديد أنّ "الجائحة أعطت الدولة الغطاء الخطايب لحبس بعض
األطباء الذين اعرتضوا عىل معايري السالمة الخاصة بهم وإدارة الدولة مللف الوباء .كام استغلت الدولة هذه الفرصة
لإلمعان يف التنكيل باملعارضني السياسيني ورفع جميع حقوقهم الطبيعية .مثل هكذا وضعية ،تشكل مأز ًقا حقيق ًيا عىل
مستوى اللغة ،وإشكالية كبرية عىل مستوى طبيعة السيادة الهشة /الغليظة للدولة املرصية"(.((6
من خالل أزمة األطباء ،ميكن أن نتبني نهج السلطة يف التعامل مع املجموعات االجتامعية التي تراها مناوئة ،إذ
بدأت باإلنهاك الخطايب عرب إعالمها ،كام وظفت ضغط األمر الواقع وحالة الهلع التي أصابت املواطنني يف ظل تصاعد
املخاوف من انفالت العدوى وتفيش الجائحة يف تأليب املجتمع عىل األطباء ،وتم التعامل اإلداري برسائل التهديد
والوعيد للعنارص التي انتقدت األداء الحكومي ،بالتوازي مع قيام السلطة بالقمع املبارش للناقدين .وحني قدرت
السلطة أنّ أدوات القمع مل تحقق مرادها ،فتحت الباب ألدوات التفاوض وخفضت من حمولة التحريض ،وأبدلتها
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عيل الرجال" ،الجائحة يف مرص :بني الطوارئ واالستثناء" ،السفري العريب ،2020/8/7 ،شوهد يف  ،2020/12/1يفhttp://bit.ly/3cIPY3h :

مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف مرص :التداعيات والسياسات

برسائل التقدير الرمزي (جيش مرص األبيض ،واعتبار املتوفني من األطباء جراء الفريوس شهداء الوطن) ،مع تقديم
تحسينات عىل املعاملة املالية لألطباء .يف ذروة األزمة تُرك األطباء عدة أشهر يواجهون السخط املجتمعي من سوء
األداء وضعفه ،كام واجهوا نهج اإلدارة امل َؤ ْمننة وتهديدات شبكات قيادة ذلك النهج واملنتفعني منه ،والتي تهدف إىل
أن تضمن للسلطة والء املوظفني.
يجب تصحيح عالقات املجتمع والدولة الستعادة االستقرار ،ومدخله فيام نزعم هو التحول النسبي عن املقاربة
األمنية ذات التوجه السيايس .لكن ،إىل اآلن ،مل يحدث مثل هذا التحول مع ثبوت فداحة تكلفته ،فهو يأيت بنواتج
عكسية ،أش ّدها حساسية أن يصبح النقد الخارجي هو ما يدفع النظام إىل تصحيح عالقة الدولة باملجتمع ،بينام
ال تتوافر اسرتاتيجية مدفوعة بعوامل الداخل إلرساء حالة من االستقرار السيايس واالنفتاح ،بعي ًدا عن صيغ تص ّور
املعارضة ونقد النظام عىل أنها أعامل تقع تحت طائلة قوانني مكافحة اإلرهاب .هذا االنفتاح قوامه مشاركة األحزاب
واملجموعات والروابط ومؤسسات املجتمع املدين يف املواجهة ،وإدارة عالقات متوازنة معها.

خامتة وتوصيات عامة
أظهر هذا التقرير أن جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-مل تغري يف األوضاع املأزومة اقتصاد ًيا وسياس ًيا يف
مرص ،وإمنا جاءت فحسب لتفاقم أزمات هي بطبيعتها هيكلية وتراكمت عرب زمن ممتد .وقد أبرزت الجائحة وما
صحبها من إجراءات احرتازية األثر السلبي للتوجهات النيوليربالية التي تب ّنتها الدولة عرب العقود املاضية؛ إذ مل تَخْ ل
سياسات املواجهة من االنحياز االجتامعي ،وتسببت يف تعريض الفئات الفقرية واألشد هشاشة آلثار معيشية وخيمة.
وأثبتت الجائحة أن رهن عالقات املجتمع والدولة باعتبارات األمن السيايس يح ّد من قدرات املواجهة االجتامعية
لألزمات ،هذا خالف إضعافه كفاءة الحكم.
يف العموم ،وعىل الرغم من ترهل إجراءات التباعد االجتامعي وضعف إدارة الوضع الوبايئ ،بدا عامل الدميوغرافيا ذا
شاب يف كتلته األكرب ،وهو ما يفرس بعض التناقض بني محدودية االستجابة التي أبدتها الحكومة
أثر إيجايب ،فاملجتمع ّ
وما تعكسه األرقام من انخفاض معامالت اإلصابة والوفاة نسبة إىل عدد السكان.
ويف الختام ،نق ّدم جملة من التوصيات من خالل ما رصده التقرير:
تصب
1.يجب مراجعة سياسات التحفيز االقتصادي وتعديلها ،مبا يعكس أولويات الحامية االجتامعية ،حتى ال ّ
مخرجات السياسة لصالح فئة الرأسامليني عىل حساب الفئات األشد عرضة آلثار الجائحة ،من العامل
والفئات الفقرية وكذا النساء .ويف هذا الخصوص ،يجدر تجميد السياسة التقشفية التي طبقت منذ تعويم
الجنيه يف عام  ،2016وعدم االنسياق وراء احتفاء صندوق النقد الدويل بتلك السياسة يف زمن الجائحة؛
فاإلجراءات التقشفية املوصوفة باإلصالحية غايتها أن تخفف العبء عن مالية الدولة ،لكنها تعمى عن
موجبات التوازن االجتامعي وتوفري الدعم للفئات الفقرية يف مثل هذه الظروف.
2.يظل تحرير اإلعالم والسامح مبستوى حقيقي من الشفافية ً
عامل ً
مهم يف تعزيز قدرة املجتمع عىل املواجهة.
إن استمرار التعتيم اإلعالمي وحجب النقاش العام حول املسائل املتعلقة بالجائحة وآثارها يق ّلصان قدرات
املواجهة التي يقع غالبها عىل عاتق املجتمع .ويجدر االنتباه لتكرار رجال األعامل وخرباء الحكومة خطاب
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التخويف من اآلثار االقتصادية للجائحة ،باسم "التوازن بني رضورة الحفاظ عىل حياة املواطنني وبني
تحصيلهم أرزاقهم" ،فيجب أن تكون القواعد االحرتازية املتناسبة مع رضورات محارصة تفيش العدوى هي
القيد الذي يقرر مدى استمرار النشاط االقتصادي أو تقليصه ،وليس مصالح أصحاب األعامل.
3.رضورة فهم أنّ عدم االلتزام باإلجراءات االحرتازية ال يعكس فقط مستوى تردي الوعي الصحي لدى قطاع
من املواطنني؛ فبعض هذه السلوكيات متصل بحقائق الفقر وغياب آليات الحامية االجتامعية عن قطاع
واسع من املجتمع ،ما يدفع قطا ًعا عريضً ا من املجتمع إىل محاولة التملص من هذه اإلجراءات.
4.يجب عىل وزارة الصحة أن تتحىل بقدر أكرب من الشفافية عند التعامل مع مشكالت النظام الصحيّ ،
وأل
تخىش إبراز أن مشكالت النظام غالبها هيكيل ،نابع من ضغوط من خارج النظام نفسه .هذا ً
فضل عن
مع ّوقات سياسية تدفع بالقرار الصحي صوب حالة متطرفة من "تسييس املرض" لغايات أمنية أو بانحياز
اجتامعي توزيعي .واألولوية لقضايا تحسني متويل النظام للوصول به إىل الحد الدستوري املقرر عىل األقل،
واستعادة عدالة توزيع الخدمة الصحية ،والتأسيس لحوكمة جيدة يف هذا القطاع ،تعزز موقع العاملني فيه،
وترشك املجتمع املدين( ((6بشكل أكرب يف تقرير السياسة الصحية .ويف هذا ،يجدر العمل ً
عاجل عىل تحقيق
توصية منظمة الصحة العاملية ،برضورة اعتامد اسرتاتيجيات معززة باملنظور الحقوقي يف املجال الصحي،
وتستهدف الحد من الفقر ونرش الخدمة عىل نحو متكافئ لجميع املواطنني(.((6
5.يجب العمل عىل عالج قصور البيانات اإلحصائية واإلكلينيكية الخاصة بوضعية الصحة يف مرص ،وإنشاء
مراصد متخصصة ،تربز قضية الحرمان من الخدمة الطبية ،وسبل مواجهتها .ويجب أن تستند سياسات
اإلصالح إىل بحوث تأخذ يف الحسبان احتياجات املواطنني وحقوقهم.

 63مثة أمثلة جيدة ميكن التنويه بها ،مثل دور مؤسسة "مرسال" التي قدمت الدعم املايل والتقني ً
فضل عن مساعدة متطوعيها لكثريين من املصابني
رسة الرعاية املركزة املتاحة ،خاصة يف املستشفيات
بالفريوس ،ومن جهودها التي لفتت االنتباه لدور املجتمع املدين تو ّليها إنشاء تطبيقة تساعد يف تحديد أ ّ
الخاصة .ينظر :أحمد عزب وعالء غنام" ،الدور املجتمعي املأمول ملواجهة أزمة كورونا" ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،2020/5/5 ،شوهد يف ،2020/10/3
يفhttps://bit.ly/34FwTdv :
 64منظمة الصحة العاملية ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ،حقوق اإلنسان والصحة واسرتاتيجيات الحد من الفقر ،سلسلة منشورات الصحة وحقوق
اإلنسان ،العدد رقم ( 5أيلول /سبتمرب  ،)2010شوهد يف  ،2021/3/11يفhttps://bit.ly/3byRHqQ :
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