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 خيارات التعامل الحكومي مع جائحة كورونا مصر و
 عبد الوهاب محمد 

ألف    469قد وصلت إلى    COVI-19كانت حاالت اإلصابة املؤكدة بفيروس  (  2020مارس    25)  التقدير  اأثناء كتابة هذ

. بدأت  1منطقة إصابة حول العالم  197حالة على امتداد  21200حالة، وبلغت الوفيات بسبب الفيروس حوالي 

عندما أبلغت الصين رسميا املكتب الوطني التابع ملنظمة الصحة العاملية بأن ثمة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القصة في 

فبراير   ١١حاالت التهاب رئوي حاد مجهولة السبب تؤدي للوفاة بنسب مرتفعة ظهرت في مدينه ووهان الصينية. في 

٢٠٢٠  
 
، COVID-19واختصارا:  Corona Virus Disease-2019عن اسم الفيروس الجديد:  أعلنت املنظمة رسميا

(، التي كان corona virusesوهو نسخة جينية جديدة لم تعرفها البشرية من قبل من عائلة الفيروسات التاجية )

الذي ظهر في ( SARSوفيروس سارس ) ( الذي ظهر في اململكة العربية السعودية،MERSروس ميرس )يمن أبرزها ف

  .iseaseDPandemic  "2أعلنت املنظمة اعتبار املرض الجديد جائحة عاملية " ٢٠٢٠مارس  ١١في ، والصين

 للتعامل مع الوباء:ـ عامليًا ـ الخيارات الحكومية أواًل: 
والسياس ي، تهدف ا الجدل داخل املجتمع الطبي محول منهجيات وطرق مواجهة الوباء توجد طريقتان يدور حوله

إنتاج الدواء   مختبرات وشركات وصول وصول العدوى للناس إلى حين منع الطريقة األولى إلى إحباط انتشار املرض و 

 
 
بكميات كافية، بينما تهدف الطريقة الثانية إلى تقليل اآلثار الناجمة  إعداد اللقاح املناسب للفيروس وطرحه تجاريا

لطبية للمصابين مع التسليم بانتشار العدوى إلى الحد الذي تستطيع معه املناعة عن العدوى عبر تقديم املساعدة ا 

البشرية الطبيعية التعرف على الشفرة الوراثية للفيروس وإنتاج األجسام املضادة املناسبة له فيما يعرف باسم 

 ". Herd immunity" مناعة القطيع

 أيعني ذلك  
 
جراءات الوقائية الصارمة فيما يعرف بالتدخالت غير الدوائية للمسار األول بعض اإل   ن تتخذ الدولة وفقا

(Non-Pharmaceutical Interventions  –  NPIs تشمل إغالق املدارس والجامعات، عزل الحاالت املصابة، الحجر )

 

1https://www.worldometers.info/coronavirus/  

2coronaviruses-a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/news  
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ن وعدم  تكتفي الدولة بتقديم الرعاية الطبية للمصابيجتماعي. أما في املسار الثاني فاملنزلي الطوعي، والتباعد اال 

تتكون مناعة جماعية أن خالل ثالثة أشهر، في املتوسط، أنه ينتظر هذا املسار و اتخاذ أي من اإلجراءات السابقة،  

 ضد الفيروس. 

(، وهي واحدة من أعرق الكليات البحثية في العالم،  Imperial Collegeفي لندن )  اإلمبراطوريةالكلية  أعدتها    3في دراسة 

  فاعلية كال الخيارين وكذلك اآلثار املترتبة على سلوك أي منهما. سعت للمقارنة بين 
 
للدراسة فإن سيناريو  طبقا

  - في حالة بريطانيا-االقتصار على التدخل الطبي فقط للحاالت املصابة دون أية إجراءات عزل مجتمعي قد يتسبب 

    2.2ألف، وفي حالة الواليات املتحدة قد يتسبب في وفاة 550من السكان، ووفاة حوالي  % 81في إصابة حوالي 

 
 
ألف   100وحدة عناية مركزة لكل  250عن ضغط أقص ى على املؤسسات الصحية )االحتياج لحوالي  مليون، فضال

 . ن السكان(م

 مدى يتضح من تلك األرقام و 
 
لهذا السيناريو لكنه في املقابل سيجعل الوصول لذروة  فداحة الخسائر البشرية وفقا

موجة الوباء أكثر سرعة وسيخفض بشكل كبير من الخسائر االقتصادية املتوقعة في حال توقف الحياة الطبيعية 

 لفترة طويلة.  

 معضلة هذا السيناريو الرئيسو 
 
 ة هي استحالة قبوله مجتمعيا

 
عبر أنماط    ، في زمن أصبح حضور املجتمعات فيه قويا

حياة جديدة ساعدت على سرعة التواصل، وتدفق املعلومات، ومن ثم التأثير على القرارات السياسية، ومن جانب 

دون الوصول   ةآخر؛ سيكون من املستحيل على املنظومات الصحية التعامل مع عدد الحاالت الضخمة املتوقع 

 ملرحلة االنهيار الكامل. 

 

3-OBjB57Vmfr9L8edipr8Clmki_X-https://drive.google.com/file/d/1gSNqBEcFl2evepGwgUu2octOQN4qXfsz/view?fbclid=IwAR3ox 

CUuMhOfbj9xxBjbvmJuFHQc93M 
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( في عدم القدرة على تقييم املدة الزمنية التي NPIsيو التدخالت غير الدوائية )ينما تتجلى أبرز معضالت سينار ب

ستحتاجها الدولة لتطبيق تلك اإلجراءات، حيث تذهب أغلب التقديرات إلى أن عملية تطوير لقاح مناسب 

 
 
  للفيروس ووصوله للمستهلك قد تستغرق وقتا

 
  18يصل إلى  طويال

 
 . شهرا

 لكن فيما يبدو أنه  
 
لحالة النجاح املبدئية لتجربة الصين رغم خصوصيتها   تحت تأثير الضغوط املجتمعية، واستلهاما

من حيث توافر اإلمكانات التقنية واللوجستية الالزمة لفرض العزل املجتمعي، لجأت أغلب دول العالم خالل 

   وخاصة أنه  ،األسابيع املاضية لخوض املجهول وبدء إجراءات حكومية تتعلق بالعزل املجتمعي
 
حتى اآلن   ليس مؤكدا

 أن ثمة خطط واضحة لدى أغلبها ملعالجة اآلثار االقتصادية التي قد تنجم عن تلك اإلجراءات.  

 التعامل الحكومي املصريثانيًا: 
 
 
 ٢٠١٣استثنائية منذ انقالب الثالث من يوليو  مصر التي تعيش أوضاعا

 
  ، تحمل األمور فيها تعقيدا

 
، حيث  إضافيا

 يغلب 
 
باعتباره  املنطق األمني على كافة قرارات السلطة التي تعيش عقدة فقدان الشرعية وتنظر للمجتمع دائما

)حالة طاقة زائدة على حد تعبير السيس ي(، تحاول الدولة منذ االنقالب   النظاممصدر قلق وتهديد الستقرار 

العسكري إعادة ترميم قوتها وصورتها الذهنية باعتبارها قادرة على السيطرة غير املحدودة وعلى القمع األمني 

الخدمات  للخارجين عن سلطتها دون سقف للقمع، وأن تنفي عن نفسها اتهامات الترهل وضعف القدرة على تقديم 

 . ملواطنيها

 
 
  كان واضحا

 
أن مصر تحاول إدارتها في الخفاء وعدم اإلفصاح عن الحاالت املصابة، أو للدقة  في بداية األزمة عامليا

 
 
 النظام  اضطر، ثم الكتشافها عدم السعي أصال

 
بسبب تزايد رصد عدد كبير من دول -تحت ضغط خارجي  الحقا

عترف بوجود حاالت ملصريين عائدين من الخارج مصابين بالفيروس، يأن  -العالم لحاالت مصابة عائدة من مصر

 
 
 توفي منهم   456 التقدير اكتابة هذحتى   ثم تدحرجت كرة الثلج حتى وصل تعداد اإلصابات املعلن عنها رسميا

 
مصابا

، وتم اإلعالن عن تعافي  21
 
.  95شخصا

 
 شخصا

 : في مواجهة وباء كورونا بين عدة مستويات ويمكن التمييز في مستويات التعامل الحكومي املصري 
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 ـ 1
 
  : استراتيجيا

 
إجراءات جزئية حيث تم تبني فصح الدولة عن استراتيجية محددة وواضحة ملواجهة األزمة، لم ت

بدأت بتعطيل الدراسة ثم وقف حركة الطيران وانتهاء بحظر التجول ملدة  ،بشكل متدرج في اتجاه العزل املجتمعي

11  
 
  ساعة يوميا

 
مارس، إلى جانب إجراءات أخرى تتعلق بمواعيد عمل بعض املرافق الحكومية   24من مساء  بدءا

 
 
وليست   أنها ضمن سياق استراتيجي متدرج، والخاصة وتقليص عدد املوظفين، إال أن تلك اإلجراءات ليس واضحا

طلقية عن قوة وجاهزية الدولة  هناك أي شفافية بهذا الصدد سوى اإلصرار على مقوالت الطمأنة والحديث بم 

 (. 2020مارس  ٢٢)نموذج خطاب السيس ي في 

 ـ 2
 
وكلت سلطة اتخاذ تدابير مواجهة الوباء ملجلس الوزراء، ولم يتم تشكيل هيئة خاصة بإدارة األزمة  :مؤسسيا

 
-أ

  -فيما هو معلنعلى األقل 
 
من خالل مجلس الوزراء نفسه واملؤسسات التابعة له، مثل   حيث تتم إدارة األزمة حاليا

أن  (4) إدارة األزمات التابعة ملركز املعلومات برئاسة الوزراء، والتي يرأسها اللواء محمد عبداملقصود، الذي أوضح

 
 
االستراتيجي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والجهات املعنية بكل الكوارث واألزمات   األول،دار على مستويين:  األزمة ت

الثاني، من خالل اللجنة القومية للمتابعة، وهي و التي تمر بها الدولة، ودوره توجيه الوزارات املعنية، كل في قطاعه. 

 
 
 ء في هذه اللجنة.  نسق مع الجهات السيادية في الدولة، وكل الوزارات واملحافظات أعضاالتي ت

لكن ثمة مؤشرات يمكن االستدالل منها على أن هناك جهة أخرى تتخذ تلك القرارات بخالف مجلس الوزراء، أبرزها 

، 2020مارس  ١٩التصريحات املتضاربة الصادرة عن املجلس ووزرائه، على سبيل املثال، في 
 
أعلن مجلس  ، ظهرا

 مساء اء االمتحانات الدراسية وأكد على إجراء االمتحانات في موعدها، و نفى شائعات حول إلغ 5الوزراء في بيان له 

اليوم أعلن وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي إلغاء كافة امتحانات سنوات النقل واتخاذ إجراءات جديدة نفس  

 
 
 . 6توحي بأن تعطيل الدراسة قد يكون مستمرا

منذ األيام األولى لألزمة، ظهر ترهل قطاع الصحة وعدم استعداده لألزمة حينما أعلنت اململكة العربية السعودية ـ  3

. حيث COVID-19اشتراط حصول املصريين الراغبين في السفر إليها على شهادة تحليل تثبت خلوه من فيروس 

 

4https://www.elwatannews.com/news/details/4663723  

5https://www.almasryalyoum.com/news/details/1628320  

6w.almasryalyoum.com/news/details/1628683https://ww  
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ر حول أبواب مبنى املعامل املركزية بوزارة مشاهد لتكدس بشري كبي شبكات تواصل اجتماعيوسائل إعالم و  نشرت

 ثم للكشف عن الفيروس(،  PCRالصحة )املكان الوحيد لتواجد اختبار 
 
أعلنت الوزارة عن إطالق موقع   الحقا

 
 
 للتكدس، لكن تبدو الحادثة كاشفة عن سياق ترهل املؤسسة الصحية.   إلكتروني لحجز التحليل منعا

 العام على الصحة من إجمالي اإل بلغت نسبة اإلنفاق ـ 4
 
لبيانات الجهار املركزي للتعبئة   نفاق العام للدولة وفقا

 2019-2018٪ في موازنة عام 4.3نسبة  7العامة واإلحصاء 
 
  ، وهو ما يمثل انخفاضا

 
عن األعوام السابقة   ملحوظا

 2009)أقل مستوى منذ عام 
 
 للمؤشر التالي:  ( وفقا

 

 8صادر عن الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء  -٢٠١٩أرقام املصدر: مصر في 

هذا باإلضافة للتالعب الحكومي في تقدير موازنة اإلنفاق على الصحة حيث يتم إضافة مخصصات املياه والصرف 

   %1.2ما يعني أن اإلنفاق الصافي على مرافق الخدمات الصحية يتراوح عند  م الصحي إلى ذات البند  
 
لغ يب   ما، في تقريبا

  %13اإلنفاق الحكومي على الصحة في أوروبا، على سبيل املثال، نحو 
 
 .9لتقدير منظمة الصحة العاملية  وفقا

 

7https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&YearID=23361  

8https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/ilovepdf_merged.pdf  

9https://www.who.int/features/qa/74/ar/  
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سرير، بينما بلغ عدد   95,683بطاقة إجمالية    2018مستشفى في عام    691بلغ عدد مستشفيات القطاع الحكومي   ـ 5

حيث بلغ عدد األطباء في القطاع الحكومي وقتها   2017بانخفاض شديد عن عام  91,316األطباء العاملين بالقطاع 

وعدد األطباء  2018مستشفى في عام  1,175أما في القطاع الخاص فقد بلغ عدد املستشفيات  .طبيب  102,773

 سرير.   35,320طبيب، بطاقة سريرية نحو  29,290

االنتشار والعدوى إذا أخذنا في االعتبار تشير األرقام إلى عدم جاهزية املرافق الصحية الستيعاب حالة وباء سريع و 

 
 
في األحوال العادية قرابة مليونين ونصف   أن عدد املترددين على املستشفيات في القطاعين العام والخاص يبلغ سنويا

  انخفاض نسبة األطباء . واعتبار2018وفق إحصائيات عام  %49.3بطاقة إشغال سريري 
 
لعدد السكان  أيضا

 10طبيب.  1.8مواطن، مقارنة بالنسبة العاملية  000,1لكل طبيب  1.2البالغة 

 ـ 6
 
توقع أن تكون للجائحة آثار حادة على الوضع االقتصادي املأزوم أصال والذي يعاني من اختالالت  اقتصاديا، ي 

ة املعتمدة بدرجة كبيرة على تحويالت املصريين بالخارج مصادر الدخل القومي الرئيسستتأثر  حيث  هيكلية عميقة.  

تي ستعاني بدورها من أزمات اقتصادية محتملة جراء اإلصابة الو الذين يعيش أغلبهم في دول الخليج ثم أوروبا، 

 
 
عن التوقف  بالوباء، وكذلك عائدات قناة السويس التي يتوقع تقلصها بسبب حالة الركود العاملي املنتظرة، فضال

الكامل لقطاع السياحة وخسائر شركات الطيران، وتعثر النشاط االقتصادي الداخلي بشكل عام، وهو ما سيطال 

 بالضرر قطاعات متعددة من املجتمع السيما الطبقات الدنيا ومحدودي الدخل. 

استجابة الدولة لتلك املخاطر املتوقعة بدت متحيزة لطبقة رجال األعمال وأصحاب رءوس األموال الكبرى، و 

 : 11حزمة مساعدات اقتصادية شملت   2020مارس  17فأعلنت الدولة في 

تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعات ذات الجهد الفائق والعالي واملتوسط، وعدم زيادة أسعار الكهرباء   •

 االستخدامات الصناعية. لباقي 

 

10https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/lsh_capmas.pdfe details: For mor 

11-https://www.skynewsarabia.com/business/1329034 كورونا -آثار- لتفادي- اقتصادية-إجراءات -حزمة-مصر 
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 لسداد جزء من مستحقاتهم.  2020توفير مليار جنيه للمصدرين خالل شهري مارس وإبريل  •

 .أشهر 3تأجيل سداد الضريبة العقارية املستحق على املصانع واملنشآت السياحية ملدة  •

%، باإلضافة  5لتصبح % 50خفض سعر ضريبة توزيع األرباح الرأسمالية للشركات املقيدة بالبورصة بنسبة  •

 .لإلعفاء الكامل للعمليات الفورية على األسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل 

 ، باستثناءفيما لم تشمل تلك اإلجراءات أية مساعدات أو إعفاءات تتعلق باملواطنين العاديين ومحدودي الدخل

ليومية، لكن الواقع أن املتضررين املحتملين جنيه لعمال ا ٥٠٠وزارة القوى العاملة عن مساعدة قدرها  إعالن

يتجاوزون عمال اليومية ليشملوا، على سبيل املثال، العاملين بشركات القطاع الخاص املتوسطة، وأصحاب  

املشروعات الناشئة الصغيرة، وأغلب أولئك من غير املشمولين باملظالت التأمينية، وقد تجاهلت الدولة حتى 

 ساعدة اقتصادية تشمل تلك الفئات. زم محاللحظة إقرار أية 

 خالصة
عدم كفاءة املنظومة تعدد املؤشرات عن في ظل حالة عدم الثقة في بيانات أطراف النظام وتصريحاتهم وفي ظل 

 في مصر الصحية 
 
ح  وعدم استعدادها الكافي، فضال رجَّ عن سيادة املنطق األمني في رؤية األزمة والتعاطي معها، ال ي 

املنظومة إدارة األزمة بالرشد الكافي لتجاوزها. لكن ثمة ما يمكن فعله، لو توافرت اإلرادة لذلك أو   أن تستطيع تلك

 
 
واستغالل كل فرصة  ،من حسابات األمن السياس ي كان هناك نظام يضع في أولوياته حسابات صحة املواطنين بدال

 : ني عدد من اإلجراءاتتبملزيد من قمع املعارضين والتعسف مع املعتقلين السياسيين، يمكن  

 إقرار عالوات استثنائية للكادر الطبي والعاملين باملؤسسات الصحية السيما رفع بدل العدوى. ـ 1

ياتها التشغيلية لالستعداد و وضع كافة املستشفيات الخاصة تحت إدارة الدولة بقرارات استثنائية وتوجيه أول ـ 2

 للتعامل مع حاالت اإلصابة بالوباء. 

من كليات املهن الطبية والتمريض للمساعدة في تقديم الخدمات الطبية   النهائيةطالب السنوات  االستفادة منـ 3

 بمكافآت مالية مناسبة. 
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 %١٠مليون جنيه، على سبيل املثال، تبدأ من  ٥فرض ضريبة استثنائية على كافة رؤوس األموال التي تتجاوز ـ 4

 وتتصاعد 
 
   تدريجيا

 
 حصيلتها لدعم متضرري األزمة.وجه  ملرة واحدة وت

فرض رقابة قوية عن طريق مكاتب العمل على تصرف شركات القطاع الخاص التي تزيد أرباحها السنوية الصافية ـ  5

ومنعها من فصل أي من موظفيها مهما كانت الظروف، مع تقديم الدعم  ،سنوات ٣عن مليون جنيه خالل آخر 

 للشركات التي يقل دخلها عن هذا الحد. 

توجيه أقص ى حد ممكن من املصانع املؤهلة، العسكرية واملدنية، إلنتاج أجهزة التنفس الصناعي وتعبئة ـ 6

 أسطوانات األوكسجين وتوريدها للحكومة بمصاريف التشغيل ودون أرباح. 
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