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مقدمة
بعد مرور سنتني ونيف عىل ظهور وباء فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-ثم تح ّوله برسعة رهيبة إىل
جائحة عاملية منذ ربيع  ،2020ال تزال استجابات البلدان وسياسات مواجهتها موضو ًعا مث ًريا للبحث والنقاش،
اعتقاد
وحقَّ له أنه يكون كذلك ،خاصة مع املتحورات املتعاقبة التي عرفتها النسخة األوىل للفريوس ،وهو
ٌ
ُ
بات سائ ًدا اآلن مفاده أنّ سجل األوبئة والجوائح الفاشية لن ُي ْط َو مبجرد انحسار جائحة كورونا ،وأن األسباب
ً
مستقبل إىل تفيش نظري ٍ
ات لها تظل ماثلة .ففي عام  ،2005نرشت مجلة فورين بولييس
التي ميكن أن تؤدي
خاصا ،يف شكل نداء من أجل الترصف  ،A call for actionبعنوان "الوباء القادم؟"،
 Foreign Policyمل ًفا ًّ
وقد ش ّدد محرر امللف عىل تحذيرات موظفي منظمة الصحة العاملية من "أن فريوس إنفلونزا الطيور القاتل
قد ينترش مجد ًدا انتشا ًرا رسي ًعا ،ما سيؤدي إىل إرباك األنظمة الصحية غري املستعدة له يف البلدان الغنية
والفقرية عىل حد سواء" ،مثلام ش ّدد عىل القلق الذي أبداه الخرباء "من عدم كفاية الخطط الوطنية والدولية
للتعامل مع مثل هذا الوباء"((( .وقد ب َّينت تجربة جائحة كورونا كيف تب َّدد هذا النداء ،وغ ُريه ،مثل الصدى
يف الفالة ،من دون أن يجد له آذانًا صاغية ،ال يف الدول الغنية وال يف الدول الفقرية ،عدا بعض الدول اآلسيوية
التي كانت لها تجربة مريرة مع وباء سارس  SARSعام  2003م ّكنتها من احتواء الوباء بأقل الخسائر ،لكن
بالتأكيد ليس بأقل التكاليف(((.
لقد ركز أغلب ما نُرش عن استجابات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل الجوانب السياساتية
 ،Policyذات الطابع الحكومي يف املقام األول ،وشمل ذلك عد ًدا من التقارير وأوراق تحليل السياسات التي
ال يتسع نطاق هذه املراجعة لفحصها جمي ًعا((( .يف املقابل ،ظلت الجوانب السياسية  Politicsغري مطروقة
بصورة وافية؛ ومن ذلك األدوار التي أ َّداها الفاعلون من غري الدول يف املنطقة .وهذا ٌ
مجال ال يزال يف حاجة
ماسة إىل املزيد من األبحاث املعمقة .يف هذا السياق ،خصصت دورية القانون والحوكمة يف الرشق األوسط
خاصا يستكشف التباين يف الطرائق التي تعاملت بها الدول
 Middle East Law and Governanceمل ًفا ً
والفاعلون من غري الدول مع الجائحة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وكيف ساهمت األزمات
ُ
وضعف القدرات املؤسسية يف تفاقم تأثري الجائحة يف الدولة واملجتمع يف
املالية والسوسيو  -اقتصادية
املنطقة من ناحية ،ويف تشكيل استجابات الدول والفاعلني من غري الدول من ناحية أخرى .وقد ضم العدد
تسع دراسات تتناول هذا التباين اعتام ًدا عىل مقاربة مقارنة ومن منظورات منهجية مختلفة((( ،كيفية
1 "Editor's Note," Foreign Affairs, vol. 84, no. 4 (July-August 2005), p. 2.
 2ينظر :محمد حميش" ،عن إمكانية التنبؤ زمن جائحة كورونا :تأمالت من علم التعقد" ،تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2020/6/22 ،شوهد يف  ،2022/4/6يفhttps://bit.ly/3NUuKzx :
 3ينظر عىل سبيل املثال" :وباء فريوس كورونا املستجد :مناذج من استجابات الدول للوباء وتداعياته عىل االقتصاد العاملي" ،تقرير ،رقم
 ،2املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (نيسان /أبريل  ،)2020شوهد يف  ،2022/4/6يفhttps://bit.ly/3MTYc8o :؛ وقد نرشت وحدة
الدراسات السياسية ،يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،عد ًدا من األوراق يقدّم ج ُّلها قراءة تحليلية يف اإلجراءات والتدابري املختلفة
التي اتخذتها الدول والحكومات حول العامل ر ًدا عىل التحدي الذي مثّلته الجائحة ،وتسترشف تداعياتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية
عىل املنطقة العربية والعامل .ينظر" :أوراق جائحة كورونا (كوفيد )19-وتداعياتها" ،ملفات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
(أيلول /سبتمرب  ،)2020شوهد يف  ،2022/4/6يفhttps://bit.ly/3IaplAx :
4 Bassel F. Salloukh, "Introduction to Covid-19 MELG Special Issue," Middle East Law and Governance, vol. 14,
no. 1 (2022), p. 1.
نستثني من هذه املراجعة آخر دراسة ض ّمها امللف عن تركيا ،وسنكتفي مبراجعة األوراق التي تناولت بالدراسة البلدان العربية.
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عرب وغ ُري عرب مختصون يف دراسة املنطقة ،وذوو خلفيات أكادميية
وكمية .وأ َع َّد هذه الدراسات باحثون ٌ
متعددة ،من العلوم السياسية والعالقات الدولية ،إىل السياسات العامة وعلم االجتامع ،إىل االقتصاد واإلحصاء
التطبيقي ،إىل الفلسفة والعلوم االجتامعية والقانونية.

أولً  :هل من أفضلية لألوتوقراطيات يف الحد من تفيش الجائحة؟
يق ّدم كيفن كوهلر وجونا شولهوفر-فول دراسة كمية عن التباين يف استجابات األنظمة للجائحة عرب بلدان
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا((( .مييز الباحثان بني التكاليف املبارشة املرتبطة بالترصف فو ًرا وبصورة
حاسمة والتكاليف البعيدة املدى املرتبطة بفقدان السيطرة عىل تفيش الجائحة والتي من املحتمل أن ترتاكم
عىل املدى الطويل؛ ومن ثم يجادالن بأن القادة الذين ال يشكل احتواء الجائحة حاف ًزا لديهم من أجل البقاء
يف السلطة يتأخرون يف تطبيق إغالق ّ
كل صارم ،مقارنة بالقادة املنشغلني بالرغبة يف البقاء يف السلطة .وليثبتا
هذه الحجة ،اعتمدا عىل قاعدة بيانات نظام أوكسفورد لتعقب االستجابات الحكومية لجائحة (كوفيد)19-
ً ،OxCGRT
فضل عن بيانات خاصة بهام بشأن توقيت إغالق املساجد والرشوع يف إجراءات اإلغالق.
تركز دراسة كوهلر وشولهوفر-فول عىل حالة مرص .وتحاول تفسري ما سامه ص ّلوخ "الحالة الغريبة" التي
م ّثلتها مرص يف املنطقة ،حيث "ال إغالق وال إلزام بارتداء الكاممات ،وال تدابري للتباعد االجتامعي ،يف حني
انشغلت األجهزة األمنية بقمع املبلغني عن أعداد الضحايا((( أو احتجاجات الكوادر الطبية"((( بشأن سوء
يحاج كوهلر وشولهوفر-فول ،استنا ًدا إىل متغري التحالفات الحاكمة
وشح التجهيزات الطبيةّ .
ظروف العمل ّ
 ،Winning Coalitionsبأنّ هذه االستجابة تعكس التحالف الض ّيق بني النظام الحاكم والقوات املسلحة،
مش ًريا إىل أن لجنة إدارة أزمة كورونا التي ش ّكلها الوزير األول تب ّنت مقاربة أمنية يف األساس ،Security-driven
رغم الوعود التي قطعها الرئيس عبد الفتاح السييس إلصالح القطاع الصحي.
ً
مدخل نظر ًيا يراجع فيه ما بات يسمى فرضية "األفضلية األوتوقراطية" ،التي تقول إن األنظمة
يقدم الباحثان
األوتوقراطية ،التي تحكم بيد من حديد ،أفضل من األنظمة الدميقراطية ملّا يتعلق األمر باالستجابة لتفيش
األوبئة .واملثال التقليدي الذي سلب اهتامم الباحثني هو الصني .غري أنهام يجادالن بأن هذه الفرضية ليست
صحيحة عىل الدوام؛ ففي حني أن هذه األنظمة تحوز ً
فعل أدوات القوة الكافية ،خاصة القوة القرسية،
لفرض القيود بصورة رسيعة وفعالة ،فهي ال متلك جميعها الحافز الكايف لجعلها تقوم بذلك .وخال ًفا للسياسيني
يف األنظمة الدميقراطية ،يرجح أن القادة يف األنظمة األوتوقراطية يعتربون تجنب التكاليف قصرية املدى
صالحا عا ًما .ويتباين هذا األثر بحسب حجم التحالفات التي تقوم
أولوي ًة عىل صحة السكان باعتبارها ً
يحاج
عليها األوتوقراطيات ،إذ كلام كان التحالف أصغر تق ّلص احتامل أن يهتم القادة بالصحة العامةّ .
الباحثان بأن فرضية "األفضلية األوتوقراطية" ال تنطبق عىل إجراءات احتواء الجائحة يف بلدان الرشق األوسط
5 Kevin Koehler & Jonah Schulhofer-Wohl, "Governing the covid-19 Pandemic in the Middle East and North
Africa: Containment Measures as a Public Good," Middle East Law and Governance, vol. 14, no. 1 (2021).
 6يف نهاية آذار /مارس  ،2020قررت السلطات املرصية حرمان أحد مراسيل صحيفة الغارديان من رخصته وإجباره عىل مغادرة البالد بسبب
نرشه تقري ًرا يشكك يف األرقام الرسمية التي تقدّمها السلطات.
7 Salloukh, p. 2.
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وشامل أفريقيا؛ فرغم أن األنظمة يف املنطقة تقوم عىل تحالفات ضيقة ،فقد ترصفت بصورة بطيئة لتطبيق
اإلجراءات الصحية من أجل الح ّد من تفيش الجائحة(((.
يخلص كوهلر وشولهوفر-فول ،بعد تحليل بيانات الشق الكمي من الدراسة ،إىل أن االستجابة للجائحة
ال تتعلق بالقدرات بقدر ما ترتبط بالحوافز السياسية للحكومات؛ إذ كلام كانت لدى الحكومة حوافز سياسية
لتوفري الصالح العام لشعوبها ً
بدل من االنشغال باملصالح الخاصة ملجموعة صغرية من مؤيديها ،زاد احتامل
وتبي بالفعل حدود فرضية "األفضلية
ترصفها برسع ٍة
وبحسم ملنع انتشار الجائحة .هذه النتيجة مثرية لالهتامم ّ
ٍ
األوتوقراطية" التي ينطلق منها الباحثان؛ ورغم أنهام يق ّران بأن دراستهام ال تفحص فاعلية تدابري االحتواء ،بل
تكتفي بفحص التباين يف رسعة فرضها من جانب الحكومات ،فإنهام يفرتضان أن التباين يف الفاعلية قد يكون
ً
مرتبطا بالتباين يف القدرات واإلرادة السياسية لدى الحكومات ،لكن رسعة الترصف مستقلة متا ًما عن ذلك.
لدى الحكومات األوتوقراطية حسابات سياسية تأخذها يف االعتبار ملّا يتعلق األمر بفرض تدابري االحتواء ،مثل
إغالق املساجد أو فرض إغالقٍ ّ
كل خالل فرتة النهار أو وقف حركة النقل العام؛ لذلك ،رغم حيازتها القدرة
عىل الترصف الرسيع والحاسم لفرض هذه التدابري ،مقارنة بالحكومات الدميقراطية ،تتأخر يف ذلك بسبب
املخاوف من التكاليف السياسية والقيود التي تفرضها التحالفات الداعمة لتلك الحكومات ،والتي بال شك
َ
انشغال الحكومات بالصالح العام ،وهو ما تب ّينه الحالة املرصية أفضل بيان.
يغلب اهتام ُمها مبصالحها الخاصة
غري بعيد عن هذا السياق ،يتناول ممدوح شومان وعبد العزيز القباع حالة اململكة العربية السعودية الختبار
قدرة الدولة عىل االستجابة لتفيش الجائحة((( .وهام ينطلقان من االفرتاض أن مسؤولية التعامل مع الجائحة
تقع عىل كاهل حكومات الدول .ما دام نطاق تفيش الجائحة مل يستنث دولة واحدة يف العامل ،مع التباين
الشديد يف درجة االنتشار من دولة إىل أخرى ،ويف نجاح السياسات الحكومية يف التخفيف من حدة تداعياتها
يف أبعادها املختلفة ،فقد لجأ شومان والقباع ،يف دراستهام الكمية أيضً ا ،إىل الرتكيز عىل قياس قدرة الدولة
ُ ،State Capacityمع َّرف ًة بأنها القدرة عىل تنفيذ السياسات التي تبادل بها الدولة .State-initiated Policies
تأيت دراسة حالة اململكة العربية السعودية يف سياق االهتامم بالتحقق ما إذا كانت الدول التسلطية(( ((1مع
النسبة العالية من املركزية التي تشهدها اململكة خالل السنوات األخرية( )((1أشد قدرة عىل تنفيذ السياسات
مقارنة بالدول الدميقراطية .ومن خالل الدراسة ،يخلص الباحثان إىل أن اململكة ،خال ًفا ملا هو متوقع ،كانت
يف حاجة إىل موارد أكرب من أجل تنفيذ سياسة حظر التجوال أثناء تفيش الجائحة ،رغم منط حكمها املركزي،
ورغم نفوذ الدولة الديني الذي يعزز االعتقاد السائد بأن جعل املواطنني يذعنون لسياسات الدولة يتطلب
 8يحيل الباحثان عىل جملة من اإلجراءات التي تندرج ضمن مصطلح "اإلغالق" ،وهي :إغالق املدارس ،وإلزام الناس بالعمل من املنازل،
وإلغاء التظاهرات ،وتقييد التجمعات ،وإغالق وسائل النقل العام ،وإلزام السكان بالبقاء يف املنازل ،وتقييد الحركة ،وإغالق املساجد.
9 Mamdouh A. Shouman & Abdulaziz S. Alkabaa, "Testing Saudi State Capacity: A Study to Investigate How the
Government Responded to the covid-19 Pandemic," Middle East Law and Governance, vol. 14, no. 1 (2021), pp. 62-80.
 10نحافظ عىل املصطلحات نفسها كام وردت يف الدراسات ٌّ
كل عىل حدة ،من دون متييز بني التسلطية واألوتوقراطية.
ً
 11بل يذهب الباحثان إىل أن اململكة مل تشهد لهذا املستوى من املركزية مثيل باستثناء فرتة حكم امللك فيصل (.)1975-1964
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موارد أقل( .((1عىل كل حال ،يقدم شومان والقباع مراجعة جيدة لألدبيات التي تناولت العالقة السببية بني
املركزية /الالمركزية وقدرة الدولة عىل تنفيذ السياسات ،وهي تبني وجود تباين شديد يجعل التعميم بعيد
املنال ،بل غري مج ٍد لتصميم السياسات ،سواء من حيث التحليل أو من حيث صوغ التوصيات.
فيام يتعلق بالفرضية الثانية التي سعى الباحثان الختبارها (اإلصابات بكوفيد  19تتباين بحسب املدن)،
يخلص شومان والبقاع إىل أن النتائج تفند االفرتاض القائل إن املدن األكرث تجهي ًزا ،حيث تتمركز املرافق
تبي أن مدين َتي الرياض وج ّدة كان لهام النصيب األكرب
واملوارد الحكومية ،ستشهد عد ًدا أقل من اإلصابات؛ إذ ّ
من نسب اإلصابات ،مقارنة باملدن األصغر .وال يعود ذلك إىل الكثافة السكانية فحسب ،لكنه يعود أيضً ا إىل
أن عمليات اإلغالق أدت إىل اكتظاظ هائل يف تجمعات العاملة الوافدة التي ال تتوافق مع معايري اإليواء
املالمئة ألهدف الحد من انتشار األمراض املتنقلة بالعدوى .أخ ًريا ،يخلص الباحثان إىل أن إذعان املواطنني
لسياسة االستجابة لتفيش الجائحة ،والتلقيح اإللزامي الح ًقا ،يعتمد أكرث عىل مصدر التوعية ،إذا ما كان
املؤسسة العلمية التقليدية أم غري التقليدية .ويرجحان أن الجائحة ينبغي أن يجري التعامل معها يف إطار
املؤسسة التقليدية ،القامئة عىل التعليم الديني ،لتحصيل إذعان املواطنني.

ثان ًيا :الدول الفاشلة والجائحة

يفحص مجموعة من الباحثني ،هم دانيال حبيب ونائلة إملور وسيث غوالس وناثان روده ودانييل ماثيو
ونيكوالس بارنتي( ،((1العالق َة بني فشل الدولة وأمناط سياسات مواجهة تفيش الجائحة التي جرى تنفيذها
يف منطقة الرشق األوسط ،وذلك باستخدام تحليل قائم عىل الثنائيات  Dyadic Analysisللبيانات التي
جرى جمعها من قاعديت نظام أوكسفورد لتعقب االستجابات الحكومية لجائحة (كوفيد )19-واملسح العاملي
ألعراض (كوفيد .COVID-19 World Symptom Survey )19-يستند حبيب وزمالؤه أيضً ا إىل قاعدة
بيانات االستجابات الحكومية  ،Corona Netويقسمون السياسات التي اعتمدتها البلدان املدروسة ،من
منطقة الرشق األوسط ،مجمع ًة بصورة ثنائية إىل سياسات قامئة عىل التقييد  Restrictiveوسياسات قامئة
عىل املوارد  .Resource-orientedيتناول حبيب وزمالؤه عرش حاالت جرى انتقاؤها بنا ًء عىل مؤرش الدول
الفاشلة ،هي :أفغانستان ومرص والعراق ولبنان وسورية واليمن بوصفها ً
دول فاشلة ،والكويت وعامن وقطر
واإلمارات العربية املتحدة بوصفها ً
دول قوية( .((1وبناء عىل التحليل املقارن ،يخلص الباحثون إىل أن الدول
الفاشلة متيل إىل تبني نسبة أكرب من السياسات القامئة عىل التقييد ،مع تشدد حكومي أقل رصامة وفاعلية،
ومن ثم امتثال َّ
أقل من املواطنني ،مقارنة بنظرياتها من الدول القوية.

 12تتفق هذه النتيجة إىل حد ما مع دراسة أجراها أكسل كورنرت عن سياسة إغالق املدارس ،حيث فنّد االعتقاد السائد بأن مركزية
السلطة يف الدول التسلطية وغياب القيود املؤسسية عىل صنع القرار قد تجعلها قادرة عىل إغالق املدارس يف وقت أبكر نسب ًيا ،مقارنة بالدول
الدميقراطية حيث تكون السلطة أقل مركزية إن مل تكن المركزية بالكامل ،وعملية صنع القرار فيها خاضعة للقيود املؤسسية .وخلص إىل أن
الحكومات الدميقراطية كانت أرسع من الحكومات التسلطية يف اتخاذ قرار بإغالق املدارس .ينظر:
Axel Cronert, "Democracy, State Capacity, and covid-19 Related School Closures," Working Paper, APSA Preprints
(2020), accessed on 6/4/2022, at: https://bit.ly/3JcImU6
13 Daniel Habib et al., "Dyadic Analysis of Fragile Middle Eastern States and Humanitarian Implications of
Restrictive Covid-19 Policies," Middle East Law and Governance, vol. 14, no. 1 (2021), pp. 26-61.
 14يستهدف التحليل الثنائيات التالية ،وهي ثنائيات تزاوج بني دول فاشلة ودول قوية :سلطنة عامن واليمن ،قطر ولبنان ،اإلمارات العربية
املتحدة والعراقً ،
فضل عن بقية الدول التي جرى تحليلها فرادى.
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تح ّد السياسات القامئة عىل التقييد من الحريات ،أو ما هو مسموح به يف العادة من حركة وتجارة وأعامل
وتعليم وغريه ،يف حني تتميز السياسات القامئة عىل املوارد بإنتاج أو إعادة توزيع السلع والخدمات ،مثل
املتابعة الصحية وإجراء الفحوصات والتوعية العامة .ومن الواضح أن الدول التي تعاين أزمات اقتصادية أو
أمنية ،يف املقام األول ،أو سياسية ،أن تحشد املوارد الكافية التي متكنها من سن سياسات قامئة عىل املوارد.
وبطبيعة الحالُ ،ي َع ُّد تفيش األوبئة ،خاصة إذا ما تح ّولت إىل جائحة عىل غرار جائحة كورونا ،أزمة متعددة
سن
األبعاد ومعقدة التداعيات؛ فإذا ما كانت الدولة تعاين أزمات بنيوية سابقة عىل تفيش الجائحة ،ال ميكنها ّ
سياسات قامئة عىل املواردً ،
فضل عن تنفيذها بفاعلية.
مع ذلك ،يشدد الباحثون عىل أن السياسات يف عمومها جز ٌء حيوي من التزام الحكومات مبسؤوليتها عن
حامية مواطنيها وضامن رفاهيتهم .وسواء أكانت قامئة عىل التقييد أم عىل املوارد ،فهي يف جوهرها سياسات
أخالقية إذا مل تنتهك الكرامة اإلنسانية للمواطنني أو مل تكن أداة ألجندة سياسية .ورغم أن السياسات القامئة
عىل التقييد قد تحيل إىل تاريخ طويل من القمع الذي متارسه الدولة ضد مواطنيها ،فإنّ ذلك ال يعني رفض
القيود التي تنطوي عىل انتهاك للحقوق إذا ما كان الغرض منها هو الح ّد من تفيش األمراض واألوبئة .وهكذا
يرفض الباحثون املقولة التي مفادها أنّ السياسات القامئة عىل املوارد هي النظري "الجيد" للسياسات "السيئة"
القامئة عىل التقييد .ويخلصون إىل التوصية بأن االستجابات الحكومية الفعالة ،يف حاالت تفيش األوبئة ،هي
تلك التي توازن بني السياسات القامئة عىل التقييد والقامئة عىل املوارد.
إضافة إىل ذلك ،ومن منظور إقليمي ،يويص الباحثون حكومات الدول القوية برضورة الوعي باألبعاد السياسية
املحتملة للسياسات القامئة عىل التقييد التي تعتمدها حكومات الدول الفاشلة يف اإلقليم ،وهي بالتأكيد
أبعاد لها عواقب عابرة للحدود وتؤثر يف املنطقة بر ّمتها .لذلك ،ينبغي لها أن تعمل عىل تسهيل التحول نحو
تنفيذ سياسات قامئة عىل املوارد يف الدول التي تفتقر إىل القوة السياسية واالقتصادية للقيام بذلك مبفردها.
وهذا لن يفيد الدول الفاشلة املعنية فحسب ،بل سيساهم أيضً ا يف استقرار املنطقة بأكملها .وما من شك
يف أن هذا النوع من الدراسات السياساتية ستكون له فوائد جمة يف توجيه املساعدات الدولية ،كتلك التي
تق ّدمها الدول غري الفاشلة (القوية) يف املنطقة لتوفري الدعم الطبي واملايل للدول الفاشلة يف جوارها؛ وذلك
من خالل تحديد القطاعات والسياسات التي ينبغي أن تعتني بها تلك املساعدات للح ّد من تفيش األوبئة
وللتغلب عىل تداعياتها الالحقة ،بعي ًدا عن النمط التقليدي للمساعدات الذي يستهدف مناطق النزاعات
املسلحة واألنظمة االقتصادية واملالية الهشة.

ثالثًا :لبنان وقطاع غزة :تطييف الجائحة وتسييسها
يف دراسة بعنوان "'نحن نخوض معركة ضد الفريوس' :حامس وحزب الله وجائحة كورونا"( ،((1يقارن
عبد الهادي ال ِعجلة بني استجابة حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،يف فلسطني ،و"حزب الله" ،يف لبنان،
ويحاج بأن االسرتاتيجية التي وظفها َ
كل الفاعلني تقوم عىل املقاربة للفريوس
بوصفهام فاعلني من غري الدول.
ّ
باعتباره عد ًّوا يتطلب حشد املوارد واألفراد مبا يف ذلك املقاتلون ليكونوا جز ًءا من "حربهام" عىل الجائحة .كام
يحاج ال ِعجلة بأن الفاعلني من غري الدول غال ًبا ما يقلدون الدول يف سعيها الستغالل الحالة الوبائية من أجل
ّ
15 Abdalhadi Alijla, "'We are in a Battle with the Virus': Hamas, Hezbollah, and covid-19," Middle East Law and
Governance, vol. 14, no. 1 (2021), pp. 101-113.
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بــتك ضورعو تاعـجارم
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اكتساب املزيد من الرشعية ،سواء الداخلية أو الخارجية .لذلك ،ميكن القول إن فريوس كورونا كان موضو ًعا
للتطييف  Sectarianizationوالتسييس  ،Politicizationإذ اس ُتخدم عىل نطاق واسع يف تعزيز الرشعية
الخارجية يف حالة حركة حامس ،والرشعية املحلية يف حالة حزب الله .ويفرتض الباحث أن الفضل يف نجاح
قائم سل ًفا ومتطور
استجابة كليهام لتفيش الجائحة يعود إىل عاملني أساسيني :وجو ُد نظام رعاي ٍة اجتامعية ٍ
للغاية ،وقدرتُهام عىل التعبئة الجامعية من خالل القيادة الكاريزمية.
مع أن منطلق املقارنة بني الحالتني يظل قو ًّيا ،ويف إمكانها أن تقدم لنا نتائج جيدة يف حال لو ركزت أكرث عىل
أوجه التشابه بني استجابتي حركة حامس وحزب الله بوصفهام فاعلني ال ميثالن دولة قامئة يف حد ذاتها .لكن
أوجه االختالف الحادة بني الحالتني ال ميكن تجاهلها ،حتى فيام يتعلق مبدى وجود نظام رعاية اجتامعية،
سواء وصف بالقائم سل ًفا أو باملتطور للغاية(ً ،((1
الفاعلي عىل التعبئة الجامعية يف
فضل عن قدرة قيادات
ْ
ظل الاليقني والفوىض التي أعقبت تفيش الجائحة .ففي حني يحتكر حزب الله السيادة عىل اإلقليم الذي
يسيطر عليه (وقدرته عىل الفعل يستمدها أيضً ا من دوره السيايس) ،ال يتوافر ذلك لدى حركة حامس،
بسبب االحتالل والحصار من ناحية ،ومن ناحية أخرى بسبب وجود فاعلني آخرين يف قطاع غزة ،أقل قوة
منها لكنهم ينازعونها والء الناس وامتثالهم .وبكل تأكيد ،ميكن املحاجة أيضً ا بأن حدة النزعة إلضفاء الطابع
الطائفي عىل األشياء يف سلوك حركة حامس أقل منها يف سلوك حزب الله.
يف السياق نفسه ،تض ّمن امللف الخاص دراسة أعدها فريق من الباحثني اللبنانيني ،هم منى حرب وأحمد
غربية ومنى فواز ولونا دايخ( .((1تقع هذه الدراسة أيضً ا ضمن نطاق البحث يف استجابات الفاعلني من
الدول وغري الدول ،مع الرتكيز عىل حالة لبنان ،التي تع ّد بالفعل مخت ًربا ثر ًيا لهذا النوع من األبحاث .عىل
خالف العديد من الدول التي انتهزت جائح َة كورونا فرص ًة إلعادة فرض سلطتها وتعزيز أجهزتها الرشطية
والقمعية؛ يبدو لبنان بعي ًدا عن هذا االتجاه .إذ تخلص حرب وزمالؤها إىل أن إدارة أزمة الجائحة يف هذا
البلد مل تؤد إىل مجرد إعادة إنتاج النظام السيايس الطائفي فحسب ،بل تكشف أيضً ا عن توترات بني
األحزاب السياسية القوية ،والهيئات الحكومية الضعيفةً ،
فضل عن مجموعات التضامن املتعددة ،التي تتباين
تطلعاتها وتصوراتها بشأن مستقبل البالد .تعتمد حرب وزمالؤها عىل قاعدة بيانات تتضمن مصادر مختلفة
(كاملواد اإلذاعية واملواد اإلخبارية املطبوعة واإللكرتونية ،ومحتوى وسائط التواصل االجتامعي) ،ثم تصنف
الفاعلني واإلجراءات التي اتخذوها بحسب املواقع املكانية التي يحتلونها .وأخ ًريا يحلل الباحثون التباين يف
طرائق إدارة الوباء ،بحسب معيار املوقع السيايس واملكاين لكل فاعل.
سالحا إلعادة تشديد سيطرتها
وبذلك ،يسعى الباحثون إىل تتبع كيف استخدمت األحزاب الطائفية الجائح َة ً
عىل املناطق السياسية الطائفية بعد احتجاجات ترشين األول /أكتوبر  .2019مع ذلك ،فهم يؤكدون أن هذا
التوظيف ناد ًرا ما مير من دون سجال .إحصائ ًيا ،تخلص حرب وزمالؤها إىل أن ثلث االستجابات املدروسة ،التي
أبداها ً 538
فاعل اتخذوا إجر ٍ
اءات ملواجهة الجائحة خالل الفرتة من آذار /مارس إىل متوز /يوليو  ،2020كان
 16عن االستجابة للجائحة يف قطاع غزة ،ينظر:
"The Gaza Strip and COVID-19: Preparing for the Worst," Briefing no. 75, International Crisis Group (April 2020),
accessed on 6/4/2022, at: https://bit.ly/3q1olIt
"17 Mona Harb et al., "Mapping Covid-19 Governance in Lebanon: Territories of Sectarianism and Solidarity,
Middle East Law and Governance, vol. 14, no. 1 (2021), pp. 81-100.
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مصدرها فاعلون غري طائفيني ،مثل املنظامت غري الحكومية ،واملنظامت الدولية غري الحكومية ،والتجمعات
والحمالت والجامعات والفاعلني الخواص .قد ال تتطابق قدرات هؤالء الفاعلني غري الطائفيني متا ًما مع قدرات
الفاعلني الطائفيني ،لكنها مع ذلك تع ّد مبنزلة "املعارك الصغرية ضمن حرب ممتدة" ليس عىل الجغرافيات
املتداخلة طائف ًيا فحسب ،بل عىل إنتاج بدائل مادية وغري مادية للنظام الطائفي بر ّمته(.((1
يعود الفضل يف تطوير مفهوم "املعارك الصغرية" التي يخوضها الفاعلون غري الطائفيني لتقويض النظام الطائفي
يحاج
الراسخ إىل باسل ص ّلوخ وآخرين( .((1لكن حرب وزمال َءها يستلهمون أيضً ا أعامل جون نايغل( ((2الذي ّ
بأن النظام الطائفي قد يسمح ،حني يكون يف حالة سبات ،للفاعلني غري الطائفيني بتح ّديه؛ وذلك عرب محاوالت
الناس العاملًَ ،
فضل عن قدرتهم عىل تصور
إنشاء مؤسسات بديلة تعمل عىل تشكيل الكيفية التي يرى بها ُ
الطرائق التي ميكنهم إدارته وتغيريه من خاللها( .((2إلسقاط هذه املقاربة عىل الحالة اللبنانية ،تعمد حرب
وزمالؤها إىل الربط تحليل ًيا بني السياسة الطائفية والسيادة يف عالقتها باملكان (أو اإلقليم ،)Territoriality
بح ًثا عن تلك األماكن أو األقاليم التي ميكن أن يحظى بالسيطرة عليها فاعلون من غري الدول ،ومن ثم محاولة
فهم الطرائق التي يوزع بها املواطنون والءهم السيايس بني فاعلني يعملون إقليم ًيا /مكان ًيا عىل مستوى دون
الدولة أو أعىل منها.
بطبيعة الحال ،ال ميكن املقارنة بني منط َقي االستجابة للجائحة لدى كلتا املجموع َت ْي من الفاعلني .ويعود
ذلك إىل عاملني أساسيني :العامل األول مادي يتعلق بالتفاوت يف القدرات ،إذ كانت استجابة املجموعات
السياسية الطائفية رسيعة وواسعة النطاقَّ .
ووظفت مجموعة متنوعة من األساليب ،من تقديم املساعدة
النقدية عرب مؤسساتها الدينية الشقيقة ،إىل توزيع املساعدات الغذائية والطبية عرب تنظيامتها غري الحكومية،
إىل تعزيز التدابري الوقائية عرب الهيئات البلدية املتحالفة معها ،غري أن ذلك كله ال ينفي أن الخطاب الطائفي
الذي تتبناه تلك املجموعات ظل مهيم ًنا عىل املشهد .يف مقابل ذلك ،كانت استجابة املجموعات غري الطائفية
محدودة النطاق بدرجة أكرب ،وأكرث عفوية ،وتضمنت طرائق متنوعة للتدخل ،لكنها اعتمدت عىل املنصات
االجتامعية للتواصل والوصول إىل املواطنني ،يف حني أنها مل تحظ بتغطية كافية من وسائل اإلعالم املهيمنة عىل
املشهد اإلعالمي .ومل تشتبك حرب وزمالؤها مع معضلة التصنيف ،إذ قد ال يكون كاف ًيا من الناحية التحليلية
تصنيف الفاعل غري طائفي مبجرد أن يقدم نفسه بأنه كذلك .وهذا يقودنا إىل العامل الثاين الذي يجعل
املقارنة معقدة بني املجموعتني من الفاعلني ،وهو العامل االجتامعي /السيايس ،فالنظام الطائفي متجذر يف
بنية السياسة واملجتمع اللبنانيني؛ ويف غياب تنظيم سيايس ف َّعال يصعب عىل الحركات واألحزاب غري الطائفية
تسجيل خرق نوعي يف بنية النظام السيايس الطائفي(.((2
18 Salloukh, p. 3.
19 Bassel F. Salloukh et al., The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon (London: Pluto Press, 2015).
20 John Nagle, "Consociationalism Is Dead! Long Live Zombie Power-Sharing!" Studies in Ethnicity and Nationalism,
vol. 20, no. 2 (2020).
ً
وصول إىل روبرت كوكس.
 21يستند الباحثون يف هذا السياق إىل أعامل املفكرين النقديني ،بد ًءا بأنطونيو غراميش
 22ينظر:
"Janine A. Clark & Bassel F. Salloukh, "Elite Strategies, Civil Society, and Sectarian Identities in Postwar Lebanon,
International Journal of Middle East Studies, vol. 45 (2013); Ibrahim Halawi & Bassel F. Salloukh, "Pessimism of the
Intellect, Optimism of the Will after the 17 October Protests in Lebanon," Middle East Law and Governance, vol. 12,
no. 3 (2020).
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تحاج هذه الدراسة بأن االستجابات التي اتخذها الفاعلون غري الطائفيني ،مثل الجامعات واملنظامت
مع ذلكّ ،
غري الحكومية والتجمعات ،التي تشكلت أثناء احتجاجات عام  ،2019كانت عابرة للحدود الطائفية وألقاليم
البلد (استجابات أفقية يف مقابل استجابات رأسية اتخذها الفاعلون الطائفيون ،مثل األحزاب والفاعلني
الحكوميني والدينيني)( .((2واألهم من ذلك هو أنها أشاعت رسدية غري طائفية (أو عابرة للطوائف) ،تهدف
ً
ارتباطا بقيم الكرامة اإلنسانية والوطنية .وبذلك ،فقد عملت
إىل تشكيل مخيال سيايس /اجتامعي أشد
عىل تحدي البنية الطائفية الراسخة للسياسة /املجتمع يف لبنان القامئة عىل أقاليم ترابية مقسمة ومهيمن
عليها طائف ًيا .يبدو أن هؤالء الفاعلني ،خاصة التجمعات  Collectivesالقامئة عىل مبدأ التضامن واملساعدة
املتبادلة ،قد تشبعوا بهذه النزعة لتحدي البنية الطائفية الراسخة يف السياسة /املجتمع أكرث أثناء احتجاجات
عام  ،2019التي سمحت بانبثاق خطاب غري طائفي ،أو عىل األقل مناهض للطائفية (وسيتجىل أثرها أكرث
الح ًقا إثر انفجار مرفأ بريوت يف صيف  .)2020وإذا ما صمدت عىل هذا النحو ،تزيد احتامالت انتصارها يف
املزيد من "املعارك الصغرية" التي يخوضها الفاعلون غري الطائفيني ضمن "حرب" طويلة األمد لتقويض أسس
النظام الطائفي الراسخ.

عا :دميقراطية تونس والجائحة
راب ً
تدرس مريم قطاط ومريم عقريب ،يف دراسة بعنوان "من االستثناء الدميقراطي إىل حالة االستثناء :جائحة
كورونا يف سياق دولة القانون يف تونس"( ،((2االستجابات القانونية واملؤسسية املبكرة لتفيش الجائحة يف
تحاج بأن رسدية االستثناء الدميقراطي بعد ثورة  ،2011يف تونس ،مل يجر تجسيدها يف
تونس .وهي دراسة ّ
مامرسة قانونية ليربالية ،بل آزرها منطقٌ سلطوي يضفي الرشعية عىل خطاب القوة ،ويعيد إنتاج املامرسات
التسلطية املوروثة عن النظام القديم .وتركز الباحثتان تحدي ًدا عىل ما تكشفه حالة االستثناء ،التي أعلنتها
وتحاجان
الدولة التونسية أثناء حالة الطوارئ ،بشأن الطرائق املختلفة التي اس ُتخدم بها القانون يف تونس.
ّ
بأن حالة الطوارئ مل تعد استثنا ًء ،بل صارت هي القاعدة يف طريقة الحكم التونسية بعد عام  ،2011وهو
ما سمح بصمود املامرسات االستبدادية السابقة ،حيث ال ينفك الجهاز القانوين يستخدمها أداة للمراقبة
والسيطرة .وغني عن التذكري بأن الدراسة ُكتبت قبل ما بات ُينظر إليه عىل أنه انقالب الرئيس قيس سع ّيد
عىل الدميقراطية يف تونس.
يرى ص ّلوخ أن هذا الحجاج الفوكوي (نسبة إىل ميشال فوكو) يضع الدراسة يف مواجهة مع األدبيات التي
تحتفي بانتقال تونس السيايس نحو الدميقراطية(((2؛ فهي تنذرً ،
بدل من التبشري باالستثناء الدميقراطي،
بتعاضد بنيوي بني األجهزة القانونية والتنظيمية من ناحية وأهداف الحكم السلطوي القائم عىل السيطرة
واملراقبة من ناحية أخرى .ال تنتقد الباحثتان عمليات اإلغالق أو بقية تدابري الصحة العامة األخرى ملواجهة
الجائحة ،لكنهام تلقيان الضوء عىل أهمية الكشف عن األدوار واملعاين التي ميكن أن يجسدها القانون يف
 23تقدم الدراسة خريطتني مكثفتني ،تبني إحداهام توزع استجابات األحزاب السياسية عرب األقاليم اللبنانية ،يف حني تقدم الثانية ،وهي أوسع،
أمناط االستجابات التي اتخذها مختلف الفاعلني ،وأمناط توزعها عرب اإلقليم .ينظر:
Harb et al., pp. 86-87.
24 Meriem Guetat & Meriem Agrebi, "From Democratic Exception to State of Exception: Covid-19 in the Context
of Tunisia's State of Law," Middle East Law and Governance, vol. 14, no. 1 (2021), pp. 128-140.
25 Salloukh, p. 4.

201

 ددعلااناثلا دلجملا  4 -ددعلادعلا
Issue 4 - Volume 02 - Spring 2022

حياة سياسية تتسم ً
أصل بتوازنات دستورية ومؤسسية هشة ،متجاوزتني بذلك الخطاب الشكيل الذي يحرص
دور القانون يف الجوانب التقنية والتنظيمية للحياة السياسية ،ومن ثم تخلصان إىل أن التجربة التونسية تبني
كيف أن القواعد واألطر القانونية ميكن أن تؤدي أدوا ًرا أبعد من ذلك ،وأن تجسد يف نهاية املطاف لغة القوة،
بل تؤثر حتى يف تشكيل (وإعادة تشكيل) الرسديات السياسية نفسها.
وتبحث مارو يوسف وسارة يركيس يف دراسة بعنوان "قوة التعبئة ثنائية األحزاب :نجاح الحركة النسوية
التونسية أثناء تفيش جائحة كورونا"( ،((2ما يعده ص ّلوخ لغز اإلصالحات التقدمية التي شملت وضع النساء
 Genderيف تونس عىل الرغم من االنقسامات األيديولوجية العميقة بني التيارين اإلسالمي والعلامين ،عىل
املستويني السيايس واملدين كليهام( .((2تالحظ الباحثتان أن الحكومة التونسية ،املنقسمة ال سيام عىل أسس
أيديولوجية ،استجابت يف واقع األمر للمخاوف بشأن تزايد العنف ضد املرأة ،خاصة أثناء فرتة تفيش الجائحة،
إذ أنشأت عىل سبيل املثال مرك ًزا جدي ًدا إليواء النساء ضحايا العنف األرسي ،كام خصصت ًّ
خطا هاتف ًيا ساخ ًنا
عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.
تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال :ملاذا استجابت الدولة ملخاوف العنف ضد النساء أثناء تفيش الجائحة ،يف
تونس ،عىل الرغم من االنقسامات األيديولوجية والسياسية السائدة ،خاصة بني التيارين العلامين واإلسالمي،
وتحاج الباحثتان بأن السبب يعود إىل أن مكافحة العنف ضد النساء حظيت بدعم ثنايئ
بشأن قضايا املرأة؟
ّ
األحزاب يف تونس .إذ نجحت منظامت حقوق املرأة ،اإلسالمية والعلامنية عىل حد سواء ،يف بناء تحالف
ثنايئ األحزاب لتعزيز الجهود الحكومية يف مكافحة العنف ضد النساء ،وهو نجاح ليس وليد فرتة تفيش
الجائحة ،بل يعود إىل التحالفات القصرية املدى التي عمل فيها التياران م ًعا طوال العقد املايض ومنذ بداية
االنتقال الدميقراطي يف تونس( ،((2والتي كان أبرزها وأشدها تأث ًريا التحالف بني رابطة الناخبات التونسيات
( La ligue des électrices tunisiennesتيار علامين) وجمعية تونسيات ( Tounissietتيار إسالمي).

خامتة
ال شك يف أن امللف الخاص الذي تناولته هذه املراجعة يق ّدم إسها ًما ال غنى عنه يف فهم االستجابات التي
تب ّنتها (بعض) البلدان العربية لتفيش جائحة كورونا ،وهي ً
فضل عن طبيعتها اإلمربيقية ،يف مجملها ،تق ّدم
ً
ٍ
مقاربات
تأصيل نظر ًيا ومفهوم ًيا ج ّي ًدا للموضوعات التي تتناولها بالدراسة والتحليل ،رغم أن بعضها يعتمد
كمي ًة للغاية .لذلك ،فهي مفيدة حتى بالنسبة إىل أولئك الباحثني غري املهتمني مبضامينها الكمية ،والتي تبدو
معقدة عىل غري املختصني يف جوانب منها.
26 Maro Youssef & Sarah Yerkes, "The Power of Bipartisan Mobilization: The Success of Tunisia's Feminist Movement
During the Coronavirus Pandemic," Middle East Law and Governance, vol. 14, no. 1 (2021), pp. 114-127.
 27تجىل هذا عىل نحو واضح أثناء إعداد مسودة الدستور التونيس يف ما بعد الربيع العريب ،والنقاشات الحادة بخصوص هوية املجتمع
التونيس ،حيث ارتسمت خطوط انقسام واضحة بني العلامنيني واإلسالميني ،سواء ضمن املجتمع السيايس أو حتى ضمن املجتمع املدين.
ُ 28يذكر أن هذه التحالفات مل تقترص عىل قضايا مكافحة العنف ضد النساء ،بل شملت أيضً ا قضايا أخرى متشعبة .ينظر ً
مثل:
Maro Youssef & Hamza Mighri, "Women's Groups Take on Radicalization in Tunisia," Sada, Carnegie Endowment for
International Peace, 26/3/2019, accessed on 6/4/2022, at: https://bit.ly/3tUoWwT
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أما جدوى قراءة هذا النوع من الدراسات وإنتاج املزيد منها عن بلدان املنطقة العربية ،فهي تتمثل يف مراكمة
التجربة وتع ّلم الدروس من النجاحات واإلخفاقات التي رافقت هذه التجربة .أشار تقري ٌر نرشته وحدة
الدراسات السياسية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عن أمناط استجابات الدول للجائحة ،إىل أثر
تجارب سابقة يف التعامل
الذاكرة املؤسساتية واملجتمعية يف حالة البلدان اآلسيوية" ،والتي ش َّكلت من خالل
َ
مع األوبئة رسيعة العدوى (مثل وباء سارس عام ً ،)2003
عامل مشرت ًكا أساس ًّيا لفهم البدائل التي انتهجتها"
(((2
هذه البلدان؛ إذ "م ّكنتها تلك التجارب مبؤسساتها السياسية وبأنظمتها الصحية ،ومبجتمعاتها أيضً ا  ،من
التعلم وإبداء الرسعة والكفاءة يف االستجابة"( .((3وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال يف البلدان العربية.
ينبغي الرتكيز عىل نزع الطبيعة السياسية  De-politicizingعن االستجابة ملثل هذه األزمات الصحية ،وهو
زمن االستجابة لتفيش
ما يؤكده التقرير املذكور آن ًفا ،إذ يشري إىل "أن ما مييز االستجابات اآلسيوية من غريهاَ ،
األوبئة ،ال عالقة له بطبيعة النظم السياسية" .كام يشدد عىل أن االستجابة تتعلق أكرث بأثر الذاكرة الجامعية
من ناحية أوىل ،وبدور الخربة املؤسساتية من ناحية ثانية ،وبدور التقاليد الجامعية املرتبطة بقيم الصحة
العمومية ومامرساتها يف زمن األوبئة من ناحية ثالثة" ،حيث صار الجميع يعرفون مسب ًقا ما قد يحدث إذا
مل يترصف الجميع ،وصار الجميع يعرفون ما ينبغي فعله وكيف ينبغي فعله مبجرد أن يحني الوقت"(.((3
يفتح هذا النوع من األبحاث األبواب واسع ًة أمام تع ّلم الدروس ومراكمة الخربة وبناء ذاكرة مؤسساتية بشأن
السياسات التي ينبغي س ّنها لالستجابة لألزمات الصحيةً ،
فضل عن الطرائق واملوارد التي ينبغي تعبئتها لتنفيذ
تلك السياسات(((3؛ لذلك ،إذا كانت مثة توصية أساسية يجب التشديد عليها فهي االستثامر أكرث يف مثل هذا
النوع من األبحاث ،وخلق قناة للنقاش املتبادل بني الدوائر األكادميية ودوائر صنع القرار يف البلدان العربية.
أما بناء الذاكرة الجامعية فيتطلب مستويات معتربة من الثقة العمومية  Public Trustيف الحكومات
وفاعليها وسياساتها(ً ،((3
فضل عن تضافر ذلك مع التقاليد الثقافية واالجتامعية املحلية (واملجتمعات العربية
تزخر بها) التي تعيل القيم الجامعية عىل الفردانية؛ "وهو ما يجعل الدولة ،زمن التهديد بتفيش األوبئة ،قادرة
عىل فرض معايري االمتثال االجتامعي واالنضباط العفوي دون اللجوء إىل املامرسات السلطوية املفرطة"(.((3
 29تجعل الذاكرة املجتمعية املواطنني أكرث وع ًيا بالعواقب وأكرث استعدا ًدا للتعاون مع الحكومات والتضحية بحرياتهم الفردية.
" 30وباء فريوس كورونا املستجد :مناذج من استجابات الدول للوباء وتداعياته عىل االقتصاد العاملي" ،ص .8
 31املرجع نفسه ،ص  .9وقد نرشت وحدة الدراسات السياسية ،يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،عد ًدا من األوراق يقدم ج ُّلها
قراءة تحليلية يف اإلجراءات والتدابري املختلفة التي اتخذتها الدول والحكومات حول العامل ر ًدا عىل التحدي الذي مثّلته الجائحة ،وتسترشف
تداعياتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية عىل املنطقة العربية والعامل .ينظر" :أوراق جائحة كورونا (كوفيد )19-وتداعياتها".
 32يشري جُ .وو يف دراسة ،استند إليها شومان والبقاع ،عن سنغافورة إىل أن "القدرات املالية والسياسية التي جرى بناؤها بعد أزمة سارس
ساهمت يف انخفاض معدل الوفيات يف سنغافورة" .ينظر:
Jun Jie Woo, "Policy Capacity and Singapore's Response to the Covid-19 Pandemic," Policy and Society, vol. 39, no. 3:
States and COVID-19 Policy-Making (2020), pp. 345–362.
 33يف حالة العديد من البلدان العربيةً ،
فضل عن االنهيار الحاد الذي شهدته األنظمة الصحية مع بداية تفيش الجائحة ،أدى تدين الثقة العمومية
دو ًرا أساس ًيا يف زيادة "مامنعة املواطنني العرب إلجراءات مواجهة تفيش الجائحة ،التي تطلبت يف أغلب الحاالت استخدام القوة الخشنة" .وهذا ما
يفرس "الكيفية التي تفشت بها نظرية املؤامرة يف املنطقة العربية؛ ليس عن أصل فريوس كورونا يف حد ذاته ،ولكن عن اتهام الحكومات العربية
بأنها تستغل مسألة الجائحة لقمع املواطنني ،وتقييد حريتهم يف التنقل ،بل وحتى منعهم من مامرسة شعائرهم الدينية" .ينظر :وحدة استطالع
الرأي العام" ،الرأي العام العريب واألداء الحكومي يف مجال الخدمات األساسية" ،سياسات عربية ،مج  ،9العدد ( 50أيار /مايو  ،)2021ص .133
" 34وباء فريوس كورونا املستجد :مناذج من استجابات الدول للوباء وتداعياته عىل االقتصاد العاملي" ،ص .9
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