تحليل سياسات |  21نيسان /أبريل2020 ،

وباء كورونا يف تركيا:
إدارة األزمة وانعكاساتها املحتملة عىل قطاعي
الصحة واالقتصاد
وحدة الدراسات السياسية

يكرت يف انوروك ءابو :قالاو ةحصلا يعاطق ىلع ةلمتحملا اهتاساكعناو ةمزألا ةرادإ
سلسلة :تاسايس ليلحت
21ليربأ /ناسين  21  21

ةيسايسلا تاساردلا ةدحو
هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن أربع سالسل هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم
م يف البالد
حالة ،وتقارير .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ

العربية وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا

للقضية املطروحة للنقاش.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2020

مؤسسة بحثيّة عربيّة للعلوم االجتامعيّة والعلوم االجتامعيّة التطبيق ّية
السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسات
ما لدراسة
اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ
يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
مق ّدمة

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1  .

استجابة تركيا لألزمة :اإلجراءات والعرثات
حي
أداء القطاع الص ّ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

االقتصاد :انكامش كبري وأعباء متزايدة 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .1التجارة  10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .2السياحة 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 .3الطاقة  12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
خامتة

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 12 .

تاسايس ليلحت | 21ليربأ /ناسين

21  21

مق ّدمة
ول إصابة بفريوس كورونا املستجد تتمثل برتيك قادم
يف  10آذار /مارس  ،2020أعلنت تركيا عن تسجيلها أ ّ
من أوروبا ،لتكون بذلك آخر االقتصادات العرشين الكربى يف العامل التي تعلن وجود الفريوس عىل أراضيها.
ما(((.
بعدها بأسبوع واحد فقط ،ت ّ
م تسجيل أ ّ
ول حالة وفاة يف البالد ملصاب بالفريوس يبلغ من العمر  89عا ً
ومنذ ذلك الحني ،أخذت مؤرشات عدد املصابني والضحايا يف االرتفاع.
واستنادًا إىل البيانات املنشورة ،تحتل تركيا حاليًا املرتبة التاسعة عامليًا من حيث عدد اإلصابات ،ويف املرتبة
الثانية عرشة من حيث عدد الوفيات((( .وتشري توقّعات إىل أن انتشار الفريوس يبلغ ذروته يف تركيا يف نهاية
م يبدأ يف االنحسار يف أيار /مايو((( وحزيران /يونيو(((.
نيسان /أبريل الجاري ،ث ّ
سب الحاالت الجديدة وتلك
أوضح وزير الصحة أ ّ
ن البالد تتّجه إىل السيطرة عىل انتشار الفريوس مع استقرار نِ َ
(((
ن تركيا متتلك واحدًا من أشد املنحنيات صعودًا
التي تحتاج إىل عناية مركّزة  .لكن يف املقابل ،يعتقد آخرون أ ّ
يف العامل حاليًا ،وذلك نتيجة تسجيلها املزيد من اإلصابات الجديدة بشكل متسارع((( ،عىل نحو ميكن أن
يجعلها تصل إىل السيناريو األسوأ إذا مل تتم السيطرة عىل الوضع.

استجابة تركيا لألزمة :اإلجراءات والعرثات
ن تركيا رشعت يف التفاعل مع الفريوس مب ّك ًرا مقارنة بغريها من الدول.
يشري التسلسل الزمني لألحداث إىل أ ّ
املعني بفريوس
حة بتشكيل املجلس العلمي االستشاري
ففي  10كانون الثاين /يناير  ،2020قامت وزارة الص ّ
ّ
كورونا((( ،ويف  24كانون الثاين /يناير وضعت السلطات كامريات حرارية يف املطارات ووزّعت أجهزة أشعة ما
تحت الحمراء((( .ويف شباط /فرباير ،أوقفت تركيا جميع الرحالت إىل الصني وإيران وألغت رحالتها إىل إيطاليا
وكوريا الجنوبية والعراق.
ن وزارته كانت قد أعدّت خطّة عملية
حة إ ّ
وقبيل تسجيل أ ّ
ول إصابة بالفريوس يف البالد بنحو أسبوع ،قال وزير الص ّ
(((1
للتعامل مع سيناريو محتمل النتشار وباء يف البالد((( .وتؤكّد «الخطّة الوطنية ملواجهة إنفلونزا وبائية»
م إعدادها يف نيسان /أبريل  ،2019وتقع يف  229صفحة ،عىل االحتياطات واإلجراءات الواجب اتخاذها،
التي ت ّ
وعىل رضورة التزام املؤسسات الرسمية بقواعد النظافة الصارمة وتنفيذ تدابري معينة يف حالة الطوارئ
الوبائية أو الوباء العاملي.
1 “Sağlık Bakan Koca'dan flaş corona virüs açıklaması! "Bir hastamı kaybettim..,” Sabah, 18/3/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/2xICh2g
 2وفق األرقام التي أعلن عنها وزير الصحة الرتيك فخر الدين كوجة يوم اإلثنني  13نيسان /أبريل  ،2020فقد وصل عدد املصابني بفريوس كورونا املستجد يف
شخصا ،وارتفع عدد الوفيات إىل  1296حالة وفاة ،وبلغ عدد الذين متاثلوا للشفاء من اإلصابة  ،3957يف حني بلغ عدد املصابني يف العناية املركّزة
البالد إىل 61049
ً
شخصا.
1786
ً
3 “Turkey's COVID-19 Cases Expected to Drop in May: Expert,” AA, 9/4/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/2zdmybP
4 “Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ‘Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt Verdi,” Haberler, 30/3/2020, accessed on 13/4/2020, at:
https://bit.ly/2KlEovH
5 Turkey’s Health Minister Twitter account, 13/4/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/2VqjCBz
6 “Turkey's Covid-19 Infection Rate Rising Fastest in the World,” The Guardian, 7/4/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/2Vk1J78
7 “Bilim Kurulu nedir? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri kimlerdir?,” Hurriyet, 26/3/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/2RPZgiT
8 “No Coronavirus Case Reported in Turkey,” AA, 24/1/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/3eCIgpS
9 “Minister Assesses the Latest Situation on Coronavirus,” Ministry of Health, 3/3/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/3crdRsK
10 “Pandemi̇k İnfluenza Ulusal Hazirlik Plani,” Sağlık Bakanlığı, 2019, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/3eCVNxB

1

يكرت يف انوروك ءابو:قالاو ةحصلا يعاطق ىلع ةلمتحملا اهتاساكعناو ةمزألا ةرادإ

ول حالة وفاة يف البالد يف  13آذار /مارس ،فبعدها بيوم واحد،
سمحت الخطّة باستجابة رسيعة إلعالن أ ّ
مؤش عن انتقال
اتخذت السلطات الرتكية عددًا من القرارات املتعلقة مبواجهة الفريوس ،وكان ذلك مبنزلة
ّ
البالد من مرحلة الوقاية إىل مرحلة االحتواء .شملت الدفعة األوىل من اإلجراءات( ((1عىل سبيل املثال
إغالق الجامعات واملدارس ،ومنع إقامة فعاليات بجمهور ،وإقفال األماكن العامة ،وإيقاف الرحالت إىل
وصول إىل إعالن إغالق جزيئ مدة يومني
ً
عرشين دولة .وتتالت بعدها اإلجراءات اإلضافية بشكل تصعيدي،
يف  31منطقة يف البالد يف  11نيسان /أبريل .2020
الجدول ( :)1فريوس كورونا يف تركيا حتى  13نيسان /أبريل 2020
حالة

املرتبة عامليًا*

اإلصابات

61049

9

املتوفّون

1296

12

الذين شفوا

3957

13

الحاالت الحرجة

1786

7

الفحوصات

34456

9

املصدر :وزارة الصحة الرتكية.
* مقارنة الباحث مبعلومات الدول األخرى استنادًا إىل أرقام «وورلد ميرت إنفو» عن اليوم نفسه.

يبي الجدول ( .)1وإذا ما قارنّا املعطيات
مل تحل هذه اإلجراءات دون ارتفاع أعداد املصابني والضحايا كام
ّ
املتعلقة بإجراءات املرحلة الوقائية التي بدأت يف وقت مبكّر بعدد اإلصابات والضحايا املرتفع نسبيًا،
خلل ما قد حصل وساعد عىل انتشار الفريوس .وتتوافر مجموعة من العوامل التي قد تكون
ً
ن
نتبني أ ّ
مها:
مسؤولة عن هذا األمر ،لعل أه ّ
•هناك احتامل عا ٍ
ل أن يكون الفريوس قد دخل البالد قبيل اإلجراءات الوقائية املُتّخذة يف كانون
الثاين /يناير.
تفش للجائحة يف العامل يف شباط /فرباير
ّ
بؤرت
َ
•وقوع تركيا من الناحية الجغرافية بني أكرب
ة عىل
وآذار /مارس ،أي إيران وإيطاليا ،قد يكون ساعد عىل دخول حاالت قبل أن يتم اكتشافها .عالو ً
ن عددًا من املعتمرين كانوا قد جاؤوا من اململكة العربية السعودية
ذلك ،تشري السلطات إىل أ ّ
وهم يحملون الفريوس قبل أن تعلن اململكة عن وجوده فيها.
•النسبة املتدنّية لعدد الفحوصات املتعلّقة بالكشف عن املصابني بالفريوس يف بداية األزمة .ويعتقد
ن هذا هو اإلجراء الوحيد الذي مل تكن البالد مستعدّة له بالشكل املطلوب مقارنة باإلجراءات األخرى
أ ّ
التي اتبعتها يف بداية األزمة ،وقد حرمها من اكتشاف حجم انتشار الفريوس يف وقت مبكّر(.((1
•بعض العرثات التي اعرتت طريقة عمل فريق األزمة والتنسيق بني مختلف القطاعات واملؤسسات.
11 “COVID-19 Timeline for Turkey,” AA, 25/3/2020, accessed on 13/4/2020, at: https://bit.ly/2xK8LsP
12

م تدارك هذا األمر الحقًا ،وبدأت االختبارات تتسارع حتى وصلت يف  18نيسان /أبريل  2020إىل  40520اختبا ًرا يف اليوم.
ت ّ
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الجدول ( :)2أهم اإلجراءات املتّخذة الحتواء الفريوس
مالحظات

اإلجراءات

تاريخ اتخاذها

إجراءات وقائية

بد ًءا من  24كانون الثاين /يناير تركيب كامريات حرارية وفحص القادمني من الخارج

إيقاف رحالت الطريان وإغالق الحدود

بد ًءا من شباط /فرباير

إجراءات احتواء

بد ًءا من  13آذار /مارس

حي مكاين
حجر ص ّ

 30آذار /مارس

بعض القرى والبلدات داخل بعض املدن

ما
حظر التجول عىل من هم فوق س ّ
ن الـ  65عا ً

 31آذار /مارس

ومن هم مصابون بأمراض مزمنة

ما
ول عىل من هم دون س ّ
ن الـ  20عا ً
حظر التج ّ

 3نيسان /أبريل

حجر صحي مناطقي

 3نيسان /أبريل

ما
 30مدينة كربى زونجولداك مدة  15يو ً

إلزامية وضع األقنعة الواقية

 3نيسان /أبريل

م توزيعها مجانًا الحقًا عىل املواطنني
ت ّ

إغالق جزيئ زماين

 11نيسان /أبريل

مي السبت واألحد يف  31والية
ول يو َ
حظر تام للتج ّ

إغالق جزيئ زماين

 17نيسان /أبريل

مي السبت واألحد يف  31والية
حظر تام للتجول يو َ

تعطيل الجامعات واملدارس وإغالق أماكن

التجمعات العامة

املصدر :من إعداد الباحث بالعودة إىل أرشيف األحداث.

ن إدارة وزير الصحة لألزمة حظيت بإشادة ودعم كبريين داخل تركيا مبا يف ذلك من قبل املعارضة
وبالرغم من أ ّ
مثىل يف وقت أقرص
ن هناك من يرى أ ّ
السياسية( ،((1فإ ّ
ن جهود الوزير كان من املمكن أن تُفيض إىل نتائج ُ
لوال العرثات التي تعرتض جهود احتواء الفريوس يف البالد والتباين بني املسؤولني حول الطريقة األنجع
للتعامل مع الفريوس.
ن وزير الصحة وفريقه واملعارضة السياسية كانوا يريدون اتخاذ إجراءات قاسية مع
توضح بعض املعلومات أ ّ
ن الفريق اآلخر وعىل رأسه رئيس الجمهورية ،رجب طيب أردوغان،
بداية اكتشاف الفريوس كاإلغالق التام ،لك ّ
ن هذا الخيار ستكون تكاليفه االقتصادية واالجتامعية والنفسية أكرب من قدرة البالد
كان يعارض ذلك( ((1ويرى أ ّ
مله .وبنا ًء عليه ،جرى تطبيق الخيار املتد ّرج الذي يقوم عىل املزج بني التزام عال من املواطنني
عىل تح ّ
بالتباعد االجتامعي ،وتدابري رسيعة ومرنة من املسؤولني ،بهدف املساعدة عىل تقليل فاتورة الخسائر
ما.
البرشية إىل أقىص حد ممكن دون االضطرار إىل إيقاف اقتصاد البالد متا ً
13 Turkey’s Health Minister Twitter account, 7/3/2020, accessed on 14/4/2020, at: https://bit.ly/3bpG5nx
14 “Kalın: Ülke Genelinde Karantinanın Ekonomik Maliyeti Çok Ağır Olurdu,” Bianet, 16/4/2020, accessed on 16/4/2020, at: https://bit.ly/3ao5Cwn

3

يكرت يف انوروك ءابو:قالاو ةحصلا يعاطق ىلع ةلمتحملا اهتاساكعناو ةمزألا ةرادإ

كان من الالفت ،أيضً ا ،مالحظة وجود بعض املشاكل يف التنسيق أو يف متابعة تنفيذ اإلجراءات بني أفراد
مجموعة إدارة األزمة من جهة ،وبينهم وبني بعض األطراف األخرى من جهة أخرى .وقد ظهر ذلك بجالء يف
ول بتاريخ  10نيسان /أبريل  ،2020حيث تم اإلعالن عنه قبل ساعتني فقط من تطبيقه،
طريقة إخراج قرار حظر التج ّ
األمر الذي تسبب يف حالة من الفوىض يف بعض املناطق ال سيام يف إسطنبول ،ويف خرق إجراءات التباعد
االجتامعي وانتهى بتقديم وزير الداخلية استقالته قبل أن يرفضها رئيس الجمهورية .وأشارت جهات عدّة
ن وزير الصحة وفريقه مل
م إخطاره مسبقًا باألمر ،وقيل ،أيضً ا ،إ ّ
من بينها رئيس بلدية إسطنبول إىل أنّه مل يت ّ
يكونوا عىل اطّالع مسبق عىل القرار( .((1قد يرتتب عىل مثل هذا الخطأ تبعات ارتفاع يف أعداد املصابني خالل
األسبوع الذي يليه(.((1
الشكل ( :)1عدد املصابني والوفيات حتى  14نيسان /أبريل 2020

املصدر :بيانات باالعتامد عىل أرقام وزارة الصحة ،2020/4/11 ،شوهد يف  ،2020/4/14يفhttps://cutt.ly/Xt7V3SU:

15

عيل حسني باكري" ،كوفيد -19كاد يطيح بوزير الداخلية يف تركيا :األسباب والنتائج" ،تلفزيون سوريا ،2020/4/14 ،شوهد يف  ،2020/4/16يف:
https://www.syria.tv/qhj
16 “Turkey May See Coronavirus Peak Next Week, Health Minister Koca says as Fatalities Top 1,769,” Daily Sabah, 17/4/2020, accessed on 17/4/2020, at:
https://bit.ly/3bnmkxb
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حي
أداء القطاع الص ّ

ول نوعي يف القطاع
ط ّبقت الحكومة يف عام  2003برنامج إصالح شامل( ((1للقطاع الص ّ
حي .وأدّى ذلك إىل تح ّ
حية الشاملة( .((1ونتيجة لذلك ارتفع عدد العاملني يف القطاع بنسبة
وخدماته وإىل والدة نظام الرعاية الص ّ
 36يف املئة خالل عرش سنوات ،وزاد معدّل اإلنفاق عىل القطاع الصحي أربعة أضعاف عن الفرتة نفسها،
وانخفض اإلنفاق الشخيص املبارش عىل الصحة بنسبة  47يف املئة يف عام  2012مقارنة مبا كان عليه يف
عام  ،1999وهو أكرب انخفاض عىل اإلطالق يف جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
كام ارتفعت نسبة الرىض عن مستوى خدمات الرعاية الصحية من  39.5يف املئة عام  2003إىل  75.9يف
املئة بحلول عام .((1(2011
ج ًل نسبة  17.8يف املئة نهاية
ومع أ ّ
ن اإلنفاق عىل الرعاية الصحية قد واصل االرتفاع خالل السنوات الالحقة مس ّ
عام  2018مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إىل  28.5مليار دوالر( ،((2فإنه بقي منخفضً ا خالل السنوات املاضية
كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل األمر الذي أبقى تركيا يف مرتبة متأخرة مقارنة بباقي دول مجموعة
بحصة الفرد من اإلنفاق أو بنسبة
منظمة التعاون والتنمية بواقع  4.4يف املئة ،وكذلك الحال فيام يتعلق
ّ
حة مقارنة بعدد السكّان.
العاملني يف قطاع الص ّ
حي يف تركيا كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل)2017-2000( :
الشكل ( :)2اإلنفاق الص ّ

املصدر:
“Current Health Expenditure (% 0f GDP) – Turkey,” The World Bank, accessed on 142020/4/, at:https://cutt.ly/2t7XLWJ

17 “Turkey on The Way of Universal Health Coverage Through The Health Transformation Program (2003-13),” Discussion Paper, World Bank Group,
September 2014, accessed on 16/4/2020, at: https://bit.ly/3al1flG
18 Building an Improved Primary Health Care System in Turkey Through Care Integration, World Bank Group, July 2019, accessed on 17/4/2020, at:
https://bit.ly/3bpuy7P
ول الصحي يف تركيا وما بعده" ،البنك الدويل ،2018/4/2 ،شوهد يف  ،2020/4/17يفhttps://bit.ly/2Vqry5P :
" 19برنامج التح ُّ
20 “Sağlık harcamaları 2018'de yüzde 17,5 arttı,” Haber Turk, 12/11/2019, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/34Oac5C
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جل «حتى اآلن» مشاكل كبرية
وبالرغم من هذه املؤرشات وبخالف عدد من الدول األوروبيّة املتقدّمة ،مل تس ّ
يف هذا القطاع يف مواجهة انتشار الفريوس .ويف تفسري التناقض بني أوجه القصور يف القطاع واألداء
العايل يف مواجهة الفريوس ،أو بني أداء القطاع مقارنة بأداء الدول األوروبية التي تحظى مبؤرشات أفضل
لكن مبستوى أداء أقل كفاءة كام أظهرت الجائحة ،ميكن اإلشارة إىل عدّة اعتبارات ساعدت القطاع الصحي
مها يتمثل يف ما ييل:
ّ
يف تركيا عىل امتصاص صدمة الفريوس حتى اآلن،
لعل أه ّ
فتي مقارنة بشعوب الدول األخرى ،وعندما يتعلّق األمر بالفئة العمرية األكرث ضعفًا يف
•الشعب الرتيك
ّ
وق عىل كل الدول األوروبية
ما ،فإ ّ
مواجهة الفريوس أي تلك املص ّنفة فوق سن الـ  65عا ً
ن تركيا تتف ّ
(((2
ن
لناحية انخفاض نسبة هذه الرشيحة إىل عدد السكان وتبلغ نحو  8.8يف املئة فقط  .يعني هذا أ ّ
نسبة الذين قد يحتاجون إىل العناية املركّزة أقل ،وهو ما قد ينعكس أيضً ا عىل نسبة الوفيات إىل
إجاميل عدد املصابني سواء الحقيقي أو املكتشف عرب الفحص.
ن الـ  65يف تركيا وبعض الدول ()2019
الجدول ( :)3نسبة السكّان فوق س ّ
الدولة

ن الـ )%( 65
نسبة السكّان فوق س ّ

الدولة

ن الـ )%( 65
نسبة السكّان فوق س ّ

إيطاليا

22.8

بريطانيا

18.3

أملانيا

21.4

أمريكا

16

فرنسا

20.3

الصني

12

إسبانيا

19.1

تركيا

8.8

املصدر :األمم املتّحدة ،شعبة السكّان ،التوقعات السكّانية العاملية .2019

* مناذج اختارها الباحث.
رسة املستشفيات إىل 32
•القدرة االستيعابية للقطاع الصحي مرنة .فضمن إطار تنفيذ خطّة لرفع نسبة أ ّ
معات الصحية الكربى
لكل  10آالف مواطن بحلول عام  ،2023دشّ نت الحكومة العام املايض عددًا من املج ّ
مع صحي يف أوروبا والثالث عىل مستوى العامل تبلغ طاقة استيعابه 3
يف البالد ،من بينها أكرب مج ّ
جا يف نهاية آذار /مارس
آالف و 704رسي ًرا ،و 131غرفة عمليات( .((2كان افتتاح بعض املستشفيات مربم ً
ة عىل ذلك ،يجري اآلن العمل عىل افتتاح
 2020ويف نيسان /أبريل وأخرى يف حزيران /يونيو .عالو ً
(((2
ما بقدرة استيعابية تبلغ  2000رسير .
مستشف َيني رسيعني عىل األقل يف غضون  45يو ً
ن نسبة
•تتصدّر تركيا قامئة الدول لناحية عدد وحدات العناية املركّزة لكل  100ألف شخص( ،((2بالرغم من أ ّ
رسة لكل  10آالف مواطن ال تضعها يف صدارة الدول يف العامل .ويف حالة فريوس كورونا
توافر األ ّ
ن هذا األمر يعترب إحدى أقوى وسائل البالد يف امتصاص صدمة الفريوس الصحية.
املستجد ،فإ ّ
21 “Countries with the Oldest Populations in the World,” PRB, 23/3/2020, accessed on 14/4/2020, at: https://bit.ly/3bzSWE5
22 “Erdogan Inaugurates Europe's Biggest City Hospital,” AA, 14/3/2019, accessed on 14/4/2020, at: https://bit.ly/3eBgE4B
23 “COVID-19: Turkey Model Country With Strong Health System, Social Assistance,” AA, 11/4/2020, accessed on 14/4/2020, at: https://bit.ly/34WbGuL
24 “Tıp Bayramı’nda Sağlık Verilerimiz Ne Gösteriyor?,” doğruluk payı, 16/3/2020, accessed on 14/4/2020, at:
https://bit.ly/2VoaYTK
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رسة العناية املركّزة لكل  100ألف نسمة
الشكل ( :)3عدد أ ّ

املصدر:
doğruluk payı, accessed on 142020/4/, at: https://cutt.ly/nt7XYDE

•اعتامد البالد عىل قدراتها الذاتية يف تصنيع املستلزمات للتعامل مع الفريوس .فباستثناء بعض
ن أنقرة تعتمد
م استريادها من الصني وجرى إرجاع معظمها الحقًا ،فإ ّ
مستلزمات الفحص الرسيع التي ت ّ
عىل نفسها وتصدّر لآلخرين مبا يف ذلك أجهزة الفحص.
ال يزال القطاع يعمل بكفاءة ،بالرغم من أن عدد املصابني عال نسبيًا ،ويبدو قاد ًرا حتى هذه اللحظة عىل
التعامل مع املستجدات املتعلقة بتداعيات الفريوس الصحية .لكن يف املقابل ،من املتوقع أن تزداد الضغوط
املتعلّقة بساعات العمل اإلضايف عىل الطاقم الط ّبي يف ظل ظروف صعبة ،وترتفع التكاليف املالية عىل
القطاع بشكل غري مسبوق نتيجة ارتفاع أعداد املصابني من جهة ،واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة من جهة
أخرى( ،((2كتوفري املعدّات الوقائيّة الالزمة مجانًا ،ويشمل ذلك توزيع خمسة أقنعة واقية لكل فرد أسبوعيًا،
وإجراء فحوصات الكشف عن الفريوس وما يرتبط بها مجانًا ،واستقبال املصابني بالفريوس وتقديم الرعاية
الصحية لهم مجانًا مبا يف ذلك أولئك الذين يدخلون العناية املركّزة ،حتى إذا مل يكن لديهم تأمني صحي.
حة رشعت يف آذار /مارس  2020يف توظيف  32ألف موظّف يف القطاع وضاعفت معاشات
ومع أ ّ
ن وزارة الص ّ
ن من املنتظر أن تسلّط الجائحة
املوجودين ثالثة أشهر للمساعدة عىل ملء الفراغ وتخفيف الضغوط( ،((2فإ ّ
الضوء مجددًا عىل النقص الحاصل يف نسبة العاملني يف القطاع ونسبة األطباء واملمرضني إىل عدد أفراد
الشعب ،خاصة مع الهجرة املتزايدة لكفاءات القطاع خالل األعوام القليلة املاضية(.((2
25 “Koronavirüs tedavisi ücretsiz oldu!,” CNN Turk, 14/4/2020, accessed on 14/4/2020, at: https://bit.ly/3bm5f6M
26 “Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?,” Hürriyet, 24/3/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/3cAY371
27 “Prof. Dr. Adıyaman: Hekimler, Türkiye’den kaçıyor,” Duvar Gazete, 24/11/2019, accessed on 16/4/2020, at:
https://bit.ly/2VqdQzP
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الشكل ( :)4عدد األطباء لكل ألف مواطن :مقارنة تركيا بدول مختارة

املصدر :قاعدة بيانات مجموعة  ،OECDشوهد يف  ،2020/4/17يفhttps://data.oecd.org/chart/5Vl6:

االقتصاد :انكامش كبري وأعباء متزايدة
ول مصاب بفريوس كورونا املستجد ،أعلنت العديد من املؤسسات الرسمية والخاصة يف تركيا
مع وفاة أ ّ
عن اتخاذها سلسلة من التدابري واإلجراءات ذات الطابع االقتصادي ملواجهة التداعيات املنتظرة والركود
االقتصادي املحتمل .قاد هذه العملية كل من رئاسة الجمهورية واملرصف املركزي وجهاز التنظيم والرقابة
املرصفية مع البنوك العامة والخاصة.
يف  18آذار /مارس  ،2020أعلن رئيس الجمهورية عن حزمة دعم اقتصادي ملواجهة تداعيات الفريوس بقيمة
نحو  15مليار دوالر( .((2غطّت حزمة «درع االستقرار االقتصادي»( ((2يف مجملها القطاعات املالية واملرصفيّة
واملؤسسات الصناعية التي يعتقد أنّها ستقع تحت ضغوط كبرية ومخاطر عاملية بسبب تداعيات الجائحة،
منت حامي ً
ودعم للمؤسسات واملوظفني والفئات الضعيفة وأصحاب العقود قصرية األمد أو املوسمية(.((3
ة
ً
وأ ّ

28 “Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ Tedbir Paketini Açıkladı,” Istanbul Valiligi, 18/3/2020, accessed on 16/4/2020, at: https://bit.
ly/2RPXuOs
29 “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin detayları aзıklandı!,” Akşam TV, 6/4/2020, accessed on 15/4/2020, at: https://bit.ly/3bmijc8
30 “Coronavirüse karşı alınan ekonomik önlem paketi Meclis'ten geçti! İşte alınan ekonomik tedbirler,” Sabah, 16/4/2020, accessed on 15/4/2020, at:
https://bit.ly/2RPOBoa
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مع بداية نيسان /أبريل  2020كانت اللرية الرتكية قد شهدت انخفاضً ا إىل مستويات غري مسبوقة منذ األزمة
جل ً
ة نحو  10يف املئة من قيمتها خالل األشهر الثالثة
ة  6.684مقابل الدوالر ،وفاقد ً
االقتصادية عام  2018مس ّ
ة عىل ذلك ،فقد تراجعت احتياطيات املرصف املركزي من العمالت األجنبية بواقع
األوىل من عام  .((3(2020عالو ً
نحو  11مليار دوالر منذ نهاية شباط /فرباير(.((3
وترفض تركيا حتى اآلن مناقشة خيار االستعانة بصندوق النقد الدويل ،وتحاول الحصول عىل سيولة من خالل
اتفاقات مبادلة جانبية مع عدد من البلدان ،خاصة يف مجموعة العرشين الكبار ( ،)G20حيث أجرت مباحثات
م سيكون
مع البنك الفدرايل األمرييك إلجراء اتفاق مبادلة اللرية بالدوالر .ويرى البعض أ ّ
ن االتفاق إن ت ّ
حصتها من السندات الحكومية األمريكية إىل أقل من  3مليارات دوالر ،وهو ما
محدودًا نظ ًرا إىل تقليص تركيا ّ
وبغض النظر عن هذين الخيارين ،ال تزال أنقرة تبحث يف
قد يضط ّرها إىل التفاوض مع دول أخرى مثل الصني(.((3
ّ
خيارات أخرى للتمويل.
ومع استمرار فريوس كورونا املستجد ،من املتوقع أن ينكمش الطلب الداخيل ،وتتأثر العديد من القطاعات
االقتصادية يف البالد عىل وقع التحديات الداخلية التي يفرضها الفريوس من جهة ،وتباطؤ االقتصاد العاملي
رضرين من
من جهة أخرى .وتأيت قطاعات مثل التجارة الخارجية ،والسياحة ،والصناعة عىل رأس قامئة املت ّ
األزمة ،وقد بدأت تلمس بالفعل التداعيات.
الجدول ( :)4مؤرشات اقتصادية مختارة :توقعات 2021-2020
 2020قبل فريوس كورونا املستجد

 2020بعد الفريوس

2022-2021

النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل ()%

4

0.5

4

التضخّم ()%

9.5

11

9

العجز املايل  ٪من الناتج املحيل اإلجاميل

1.5

4.5

2.9

املصدر :من إعداد الباحث باالستناد إىل أرقام دينيز ياترييم والبنك الدويل.

وا يبلغ قدره  0.9يف املئة يف عام  ،2019يف حني
تشري أرقام معهد اإلحصاء الرتيك إىل أ ّ
ن تركيا حقّقت من ً
ن عام  2020سيكون
بلغ حجم التضخم  11.84يف املئة .وقبيل ظهور الفريوس ،كانت التوقعات تشري إىل أ ّ
عام التعايف االقتصادي للبالد بعد األزمة االقتصادية التي عصفت بها يف عام  .2018استنادًا إىل التوقعات
التي نُرشت يف أوائل شباط /فرباير  ،2020كان من املتوقع لالقتصاد الرتيك أن ينمو يف حدود  3.5إىل 4
جل  9.5يف املئة ويتم احتواء العجز
يف املئة هذا العام ،وينخفض التضخّم من خانتني إىل خانة واحدة ليس ّ
يف الحساب الجاري إىل  1.5يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،ويتم التحكّم يف انخفاض سعر العملة
املحل ّية اللّرية(.((3
31 “Turkey: Lira at Crisis Levels as Virus Hits Trade, Factories,” Aljazeera, 1/4/2020, accessed on 16/4/2020, at: https://bit.ly/3bmjjgo
32 “Turkey Held Talks with U.S. on Possible Fed Swap Line: Turkish Officials,” Reuters, 10/4/2020, accessed on 16/4/2020, at: https://reut.rs/2xMzJjJ
33 “Swap, repo, o da olmadı IMF şart,” Dunya, 9/4/2020, accessed on 16/4/2020, at: https://bit.ly/2RRG97P
34

“:at ,2020/4/accessed on 16 ,2020/2/to be a Year of Economic Recovery for Turkey, Reports Show,” Daily Sabah, 9 2020
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ن البالد ستنكمش
لكن ،تشري توقعات البنك الدويل الصادرة يف األسبوع األول من نيسان /أبريل  ((3(2020إىل أ ّ
وا يبلغ  0.5يف املئة يف عام
عىل وقع جائحة فريوس كورونا املستجد بواقع نحو  3يف املئة لتس ّ
جل من ً
ما التضخّم يف األسعار فقد يبلغ 11
 2020ث ّ
م تعاود الصعود مج ّددًا إىل  4يف املئة يف عام  .2022 - 2021أ ّ
عا بانخفاض أسعار النفط وضغوط سعر الرصف والتسهيالت النقدية ،عىل أن ينخفض يف
يف املئة مدفو ً
م إىل  8.5يف املئة يف عام  .2022وبخصوص العجز املايل ،فمن املتوقع
 2021إىل  9يف املئة ،ومن ث ّ
ريا يف ضوء جهود مكافحة فريوس كورونا املستجد ليمثّل نحو  4.5يف املئة من الناتج
أن يرتفع ارتفا ً
عا كب ً
املحيل اإلجاميل يف عام  ،2020وينخفض إىل  2.9يف املئة يف عام .2022

 .1التجارة
ما مقارنة بالعام الذي سبقه ،إذ ارتفع حجم الصادرات بنسبة
يف عام  ،2019حقق قطاع التجارة الخارجية تق ّد ً
 2.1يف املئة ليصل إىل  171.5مليار دوالر ،يف حني انخفضت نسبة الواردات إىل  9.1يف املئة لتصل إىل 202.7
عا يف حجم الصادرات بنسبة  4يف
مليار دوالر( .((3وشهد شه َرا كانون الثاين /يناير وشباط /فرباير  2020ارتفا ً
املئة قبل أن تنخفض بنسبة  18يف املئة يف آذار /مارس مع بدء انتشار الجائحة ،و 3.9يف املئة خالل األشهر
الثالثة األوىل مقارن ً
ة بالثالثية األوىل من العام املايض(.((3
يشكّل االتحاد األورويب وحده سوقًا لنحو  42.4يف املئة من الصادرات الرتكية بقيمة نحو  70مليار دوالر،
وبريطانيا  6.2يف املئة ،بواقع نحو  11مليار دوالر ،والواليات املتحدة األمريكية  5يف املئة بنحو  9مليارات
ترض ًرا
دوالر( .((3ومبا أ ّ
ن االتحاد األورويب وبريطانيا والواليات املتحدة من أكرب رشكاء تركيا االقتصاديني واألشد ّ
يف الوقت نفسه من تداعيات جائحة فريوس كورونا املستجد عىل الصعيدين البرشي واملايل ،فمن املتوقع
ريا خالل عام  ،2020خاصة يف ضوء األرقام التي أدلت بها وزيرة
أن ترتاجع الصادرات مع الطرفني تراج ً
عا كب ً
ن صادرات البالد انخفضت خالل آذار /مارس  2020بنسبة  82يف
التجارة الرتكية مؤخ ًرا والتي أشارت فيها إىل أ ّ
(((3
املئة إىل إيران ،و 4يف املئة إىل العراق ،و 32.5يف املئة إىل فرنسا ،و 14يف املئة إىل أملانيا .
لكن ،تشري بعض التوقعات االقتصادية إىل أن تركيا قد تكون من بني الدول القليلة جدًا التي ستستفيد من
و يف الناتج املحيل اإلجاميل لكل  1يف املئة من
التباطؤ االقتصادي للصني ،وذلك بواقع  0.05يف املئة من ّ
ّ
تعث العالقات السياسية واالقتصادية
ن يف حال
الرتاجع يف النمو الصيني( .((4ويلفت بعض املتفائلني( ((4إىل أ ّ
األمريكية  -الصينية ،واألوروب ّية  -الصين ّية عىل خلفية فريوس كورونا املستجد ،سرتغب واشنطن وبروكسل
إضافة إىل العديد من العواصم حول العامل يف أن تقلّص من اعتامدها عىل الواردات القادمة من الصني.
بديل ،ومن شأن هذا
ً
عا أمام تركيا لتقدّم نفسها
ور بالفعل ،فقد يفتح الباب واس ً
إذا تحقّق مثل هذا التص ّ
السيناريو أن يعطي فرصة للمص ّنعني واملصدّرين األتراك لتعويض الخسائر وتخفيف وطأة تداعيات الفريوس،
لك ّنه سيعتمد يف نهاية املطاف عىل اتجاهات املستوردين الكبار حول العامل.
35 “World Bank: Turkish economy to grow 0.5% in 2020,” AA, 9/4/2020, accessed on 16/4/2020, at: https://bit.ly/2XL3NXA
36 “Turkey's Foreign Trade Gap Falls 43.5% in 2019,” AA, 31/1/2020, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.ly/3eE9vQQ
37 “Turkey’s Foreign Sales Choked by Pandemic as Exports Drop Nearly 18% in March,” Daily Sabah, 2/4/2020, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.
ly/2XM21Wd
38 European Union, “Trade in Goods with Turkey, European Commission,” 1/4/2020, accessed on 17/4/2020,at: https://bit.ly/3exNWSh
39 “Turkey: Lira at Crisis Levels as Virus Hits Trade, Factories”.
40 Rana Foroohar, “Coronavirus will Hit Global Growth,” Financial Times, 2/2/2020, accessed on 17/4/2020, at: https://cutt.ly/It7ZcAE
41 Merve Karacaer Ulusoy, “Economic Effects of Corona Virus on Turkey’s Economy,” SDE, 28/2/2020, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.ly/3eA8oBV
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الشكل ( :)5التأثري املحتمل النكامش الصني االقتصادي بنسبة  1يف املئة يف النمو يف الدول األخرى

املصدر:
Rana Foroohar, “Coronavirus Will Hit Global Growth,” Financial Times, 22020/2/, accessed on 172020/4/, at: https://cutt.ly/It7ZcAE

 .2السياحة
رقم قياسيًا يف عام  2019مع أكرث من  45مليون سائح بعائد بلغ نحو 34.5
بلغ عدد السيّاح القادمني إىل تركيا
ً
مليار دوالر .وتؤكد التوقّعات التي نرشت بداية عام  2020عىل استعداد القطاع الستيعاب نحو  58مليون سائح

ن موسم الذروة يف القطاع السياحي الرتيك ميتد من حزيران /يونيو
ج ْني نحو  40مليار دوالر( .((4مبا أ ّ
أجنبي و َ

ن املوسم
إىل آب /أغسطس يف الصيف ،ومن كانون األول /ديسمرب إىل شباط /فرباير يف الشتاء ،فإ ّ

ن معظم التقديرات املتفائلة تشري إىل
السياحي يف تركيا لهذا العام قد انتهى عىل األرجح قبل أن يبدأ ،إذ إ ّ
ن السيطرة عىل الجائحة عامليًا ستستغرق وقتًا ،وال أحد يعرف بالضبط متى يرجع الناس إىل نسق حياتهم
أ ّ

الذي كانوا عليه قبل أن تنترش الجائحة عامل ًيا .يف أكرث السيناريوهات املتفائلة قد تستطيع البالد االستفادة
42 “Turkey’s Newly Recovered Tourism Industry Hurt by Coronavirus,” Daily Sabah, 15/3/2020, accessed on17/4/2020, at: https://bit.ly/3boQ7Fx
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يكرت يف انوروك ءابو:قالاو ةحصلا يعاطق ىلع ةلمتحملا اهتاساكعناو ةمزألا ةرادإ

ن كل القطاعات التي ترتبط
جزئ ًيا من موسم الشتاء ،لكن حتى مثل هذا االحتامل يبدو ضعيفًا للغاية ،ولذلك ،فإ ّ

وق ،وغريها.
بقطاع السياحة ستتأثر سلبيًا بدورها ،كقطاعات الطريان والخدمات والتس ّ

 .3الطاقة
منان عائدات أجنبية للبالد ويساعدان أيضً ا عىل
يحظى قطا َ
عا السياحة والتجارة بأهمية قصوى ألنّهام يؤ ّ
(((4
تخفيف أعباء فاتورة استرياد الطاقة للبالد ،والتي بلغت يف عام  2019نحو  41مليار و 200مليون دوالر .
ويف ظل التباطؤ الحاصل ،سترتاجع عائدات البالد من النقد األجنبي ،لكن من املنتظر أن يساهم انخفاض أسعار
النفط  ،نتيج ً
ول فريوس
ة لحرب األسعار السعودية  -الروسية( ((4وتراجع الطلب العاملي عىل النفط مع تح ّ
عي الصناعات
كورونا املستجد إىل جائحة ،يف التعويض جزئيًا عن هذا الرتاجع ،وأن يعطي ذلك فرصة لقطا َ
والصادرات لتخفيف الخسائر ،ويساهم أيضً ا يف تخفيض العجز يف الحساب الجاري.

خامتة
م
سب اليومية املتعلّقة باإلصابات الجديدة التي يتم تسجيلها وبعدد الوفيات الجديدة التي يت ّ
تشري ال ِن َ
إضافتها منذ  13نيسان /أبريل وحتى تاريخه إىل أنّها مستقرة يف حدود  6و 8يف املئة .وإذا ما استمر األمر
ن بداية أيار /مايو  2020ستكون حاسمة لناحية تقدير املوقف الرتيك ،وإذا ما كانت البالد
كذلك ،فهذا يعني أ ّ
ن األمور ستتّجه نحو األسوأ.
قد دخلت مرحلة السيطرة عىل الفريوس بالفعل ،أم أ ّ
ال يزال القطاع الصحي صامدًا ،وعىل األرجح سيكون قاد ًرا عىل استكامل عمله وامتصاص صدمة الفريوس،
لك ّنه سيكون منهكًا ومستنزفًا وهو ما يتطلب من السلطات إعادة مراجعة وضع القطاع بشكل كامل بعد األزمة
املخصصات واإلنفاق العام عليه كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل ومتكني العاملني فيه من أطبّاء
وزيادة
ّ
وممرضات ،ووقف نزيف هجرة كفاءاته إىل الخارج.
أما فيام يتعلّق مبدى تأثري الجائحة يف االقتصاد الرتيك ،وتقييم الوضع االقتصادي للمرحلة القادمة ،فهناك
ن االقتصاد سيتباطأ يف جميع األحوال ،لكن حجم التداعيات سيعتمد عىل األرجح عىل عاملَني
إجامع عىل أ ّ
ول يف فرتة احتواء الفريوس ،فكلّام طالت هذه الفرتة ،زاد عبء التكاليف املادية واآلثار
رئيسني؛ يتمثل األ ّ
املحل ،وكلام قرصت سمح ذلك لالقتصاد الرتيك بالتعايف بشكل أرسع وباستغالل
ّ
السلبية يف االقتصاد
رئيسا ،ال سيام يف ظل التوترات الجارية بني العديد من دول العامل
الوضع العاملي لتثبيت موقعه مص ّد ًرا
ً
ما العامل الثاين ،فيتمثّل يف طبيعة اإلجراءات التي سيصار إىل اتخاذها أثناء تطبيق سياسات احتواء
والصني .أ ّ
الفريوس .فكلام كانت هذه اإلجراءات قاسية وشديدة ،نشأ تباطؤ أكرب يف االقتصاد الرتيك ومشاكل أعظم.
ن محاولة احتواء الفريوس يف أقرص وقت
ن العنرصين متناقضان؛ مبعنى أ ّ
تتمثل املشكلة الرئيسة يف أ ّ
ممكن ،تتطلّب إجراءات قاسية تؤدي إىل أرضار كبرية يف االقتصاد ،لذلك يأمل املسؤولون أن تؤدي اإلجراءات
املعتدلة واملتصاعدة إىل اإليفاء بالغرض املطلوب دون إيقاف االقتصاد كليًا ،عىل أمل أن يع ّزز إمكانية
التعايف ملرحلة ما بعد األزمة بشكل أرسع.

43 “Enerji ithalatı faturası 2019'da yüzde 4,2 azaldı,” Milliyet, 6/2/2020, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.ly/2XNUBBK
44 Ali Bakeer, “Oil Wars: Understanding the Saudi-Russia Game of Chicken,” The Fletcher Forum of World Affairs, 5/4/2020, accessed on 17/4/2010, at:
https://bit.ly/2zgCMRD
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