
 في الهند؟19ماذا فعل ناريندرا مودي للحد من انتشار كوفيد 
٫ ناريندرا مودي أنشأ نموذًجا لصناعة القرار يمكن أن يكون بمثابة نموذج مفيد للعالم

:من طرف أخيليش ميشرا

  سلط الضوء العالمي مرة أخرى على19 عدوى الرئيس األمريكي دونالد ترامب الدراماتيكية بكوفيد 
.هذا الفيروس وكيفة تعامل الدول مع هذا الوباء الذي أزعج العالم منذ بداية هذا العام في قلب
.النقاش هناك سؤاالن أساسيان أواًل ، ما إذا كانت اإلجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المعنية

فعالة في احتواء انتشار الفيروس ، وثانًيا ، ما هو تأثير هذه اإلجراءات على اقتصاد الدولة؟
يجب األخد بعين اإلعتبار أي إجابة تهدف للوصول إجابة على مثل هذا السؤال ألغراض تقييم نموذج

.قابل للتكرار في االعتبار المعلمات التالية أواًل ، سواء كانت الدولة حرة وديمقراطية أم ال ، فإن
التدابير الشمولية التي تتبناها األنظمة االستبدادية هي في الحقيقة نماذج غير قابلة للتكرار لبقية

.العالم ثانًيا ، الدولة كبيرة بما يكفي من حيث عدد السكان والمساحة أخيًرا ، هل البلد متصل ومتنوع .
عالمًيا ، فبالنسبة للبلدان النائية نسبًيا ذات حركة المرور العالمية القليلة ، ربما تمكنت من عزل نفسها

.بطريقة ال يمكن تكرارها مرة أخرى في معظم أنحاء العالم

مع وجود هذه المعطيات، دعونا نلقي نظرة على أداء الهند ونقيم ما إذا كانت تقدم نموذًجا فعاال
أم ال؟
  أفصح عن إجمالي الحاالت في الهند مقدرةworldometers.info ، موقع الويب 2020 أكتوبر 6بتاريخ 

. هذا يضع الهند في المرتبة الثانية كتاني أكثر دولة103.600 مليون وإجمالي الوفيات  6.68ب 
إصابة بالفيروس بعد الواليات المتحدة مباشرة ، والثالثة في القائمة من حيت الوفيات ، بعد الواليات
.المتحدة والبرازيل لذا ، هل يجب أن نتوقف هنا ونعلن أن الهند فشلت في إحتواء الفيروس ؟ أم أن

هناك المزيد لسرده؟
"في حين أن العديد من البلدان لم تحسم بعد الجدل حول الحياة مقابل سبل العيش، فإن الهند

"تعاملت مع موضوعين  على نطاق واسع وشهد نموذج  .  Jaan Bhi ،  Jahaan Bhiالحياة باإلضافة  ("
(إلى سبل العيش في الهند و الذي يعتبر من بين أكثر النماذج صرامة  في عمليات اإلغالق المبكرة

التي كسرت السلسلة األسية األولية ، كما  أن االقتصاد أيًضا على مسار االنتعاش في وقت أبكر بكثير
٫مما كان متوقًعا
- أخيليش ميشرا

 األكثر إصابة15.دعونا نلقي نظرة على معطيات  أخرى إجمالي عدد السكان مجتمعين من البلدان الـ 
(باستثناء الهند اعتباًرا من  و هو تقريبا نفس عدد سكان الهند ومقدرين ب1.49 أكتوبر هو 6) . مليار

 مليون حالة21.4 دولة مصابة مع الهند؟ إجمالي 15. مليار كيف تقارن البيانات المجمعة ألفضل 1.38
721، دولة مصابة وإجمالي الوفيات  15موجودين في أعلى  . بالنسبة للهند األرقام المعادلة598

 دولة مصابة هو15 إجمالي الحاالت المجمعة لكل مليون في أكبر 103600 مليون و 6.68هي 
،14 4، بينما في الهند 316  و481.8. فقط بالنسبة لمجموع الوفيات ، فإن األرقام المكافئة هي 830
- دواًل مثل الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا  جميع15. تشمل أعلى 75

!البلدان التي لديها أنظمة صحية أكثر تقدًما من الهند
مقارنة الهند بالعالم

دعنا نفكر في مجموعة بيانات أخرى استناًدا إلى الوقت الذي حققت فيه البلدان ألول مرة أعلى
. التابع لجامعة أكسفورد19درجاتها في مؤشر شدة استجابة الحكومة لكوفيد 



( ألول مرة ، كان72.69) مارس ، عندما حققت الواليات المتحدة األمريكية أعلى درجة وهي  21في 
. حالة مؤكدة يومًيا من مصاب بكوفيد لكل مليون16.24لديها 

, درجة 75.93) مارس ، كان لدى المملكة المتحدة 26في   حالة مؤكدة يومًيا لمصابين  لكل21.39(
 إجمالي وفيات مصابين بكوفيد10.22  حالة وفاة يومية لكل مليون نسمة ، و 2.74مليون نسمة ، و 
.لكل مليون نسمة

 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد يومًيا لكل مليون123.33( و85.19) مارس ، كان لدى إسبانيا 30في 
 إجمالي وفيات مصابين بكوفيد لكل139.62 حالة وفاة يومية لكل مليون نسمة و 17.92نسمة ، و 

.مليون نسمة
 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد يومًيا لكل77.64( 93.52) أبريل ، كان لدى إيطاليا 12نفس الشيئ، في 

 إجمالي وفيات مصابين بكوفيد لكل322 وفيات يومية لكل مليون نسمة ، و 10مليون نسمة ، و 
.مليون نسمة

و 81.02) مايو ، كان لدى البرازيل 6في  , درجة  حالة إصابة مؤكدة بكوفيد يومًيا لكل مليون32.63(
 حالة بسبب37.27 حالة وفاة يومية لكل مليون نسمة ، وإجمالي حاالت الوفاة بلغت 2.82نسمة ، و 

.فيروس كورونا لكل مليون نسمة
(٪ على مؤشر100)على عكس كل هذه األمثلة، عندما حققت الهند ألول مرة أعلى درجة 

Stringency حالة مؤكدة يومًيا فقط من كوفيد لكل مليون نسمة ،0.04 مارس ، كان لديها 25 في 
. إجمالي متوفين بفيروس لكل مليون نسمة0.01 حالة وفاة يومية لكل مليون نسمة وأقل من 0و 

ماذا كانت نتيجة هذا القرار االستثنائي السريع من قبل الهند؟
7، أكتوبر ، بلغ إجمالي عدد الحاالت في المملكة المتحدة 6اعتباًرا من   حالة لكل مليون نسمة ،584

18،وإسبانيا  5، ، وإيطاليا 239 23، ، والبرازيل 420 23، ، والواليات المتحدة 138  ، مقارنة بإجمالي135
4،الحاالت البالغة  . في الهند فقط لكل مليون نسمة وبالمثل ، فيما يتعلق بوفيات كوفيد،830

 حالة وفاة لكل مليون نسمة ،623 أكتوبر ، بلغ إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة 6اعتباًرا من 
 ، على عكس الهند التي سجلت648 ، والواليات المتحدة 689 ، والبرازيل 596 ، وإيطاليا 689وإسبانيا 

. حالة وفاة لكل مليون نسمة 75
ديموغرافية وحجم الهند

)دعونا نلقي نظرة على مجموعة البيانات الثالثة مع عدد سكان متكافئ تقريًبا ، يوجد في أوروبا  .
) مليون وأمريكا الشمالية 740  حالة وفاة على الرغم542.311 مليون حالة و 14.6( مليون مًعا 540(

 مليون حالة و6.68من وجود أنظمة صحية أقوى بكثير ، مقارنة بالهند التي بلغت عدد اصابات فيها 
. حالة وفاة103600

–لنأخذ على سبيل المثال السويد ، التي تبنت نموذًجا مختلًفا عن معظم العالم الديمقراطي  لم تتخد
 حالة وفاة بسبب فيروس5895.مبدا اإلغالق  واعتمدت أكثر على مناعة القطيع يوجد في السويد 

. حالة وفاة لكل مليون نسمة إذا قمنا باستقراء عدد وفيات السويد لكل مليون  من584كورونا ، أي 
30. حالة وفاة هذا على الرغم من حقيقة أن السويد أغنى 805920سكان الهند ، فسوف يساوي 

.مرة من الهند وبكثافة سكانية أقل بكثير لديها واحد من أفضل أنظمة الرعاية الصحية العامة في
.العالم وسكانها اعلى دراية

لذا ، فإن السؤال هو ، ما  الذي فعلت الهند بشكل صحيح لتصبح أقل بكثير من نظرائها لكل مليون
حالة ، على الرغم من وجود كثافة سكانية أكبر بكثير من البلدان الغنية في أوروبا والواليات المتحدة

وأنظمة صحية أضعف نسبًيا ؟



.أواًل ،  الهند كانت من بين أسرع الدول تفاعاًل على المستوى الحكومي والمؤسسي أبلغت الصين
 يناير  وبدأت8. يناير بشأن فيروس أوهان عقدت الهند بعدها بيوم إجتماعا  لمهمة في 7العالم في 

حيت17في فحص الركاب اعتباًرا من  . يناير ،وهي من بين الدول األولى في العالم التي تقوم بذلك
 يناير ، وتم اتخاذ إجراءات الحتواء وفحص صارمة في ذلك30تم اكتشافاول حالة في الهند في 

الوقت و على الطرف اآلخر من الطيف ، كانت الهند من بين أول من أدخل اختبارات المستضد السريع
. تعرضت الهند في البداية النتقادات بسبب هذه االستراتيجية ،RT-PCRجنًبا إلى جنب مع اختبارات 

.لكن منظمة الصحة العالمية نفسها اعتمدت اآلن هذا النموذج وروجت له في جميع أنحاء العالم
وبالمثل ، فإن أجزاء كبيرة من الهند جعلت األقنعة إلزامية في أبريل نفسه ، حيث كان مودي نفسه

يرتدي األقنعة في األماكن العامة منذ أوائل أبريل ، بينما انتظرت منظمة الصحة العالمية حتى يونيو
.قبل أن توصي بهذا اإلجراء في جميع أنحاء العالم

إغالق وطني حاسم
ثانًيا ، وضعت الهند هذا  النموذج من خالل فرض إغالق وطني صارم وحاسم في مرحلة مبكرة جًدا

 حالة في500 مارس ، كان لديها حوالي 24.من انتشار الفيروس عندما فرضت الهند إغالًقا تاًما في 
.جميع أنحاء البالد كان من الممكن أن تنتظر الهند أو تؤخر فرض اإلغالق وتخاطر بالسير في المسار

.األوروبي أو األمريكي في وقت اإلغالق في األسبوع الثالث من شهر مارس ، كانت الهند على
٪ في19.6٪ إلى 10.9.وشك الدخول في المرحلة األسية ارتفع معدل نمو الحاالت الجديدة من 

. أيام كان ذلك عندما اتخذ رئيس الوزراء3أسبوع واحد فقط ، وكان الوقت المضاعف يزيد قلياًل عن 
ناريندرا مودي قراًرا بفرض إغالق وطني ، والذي لم يكن حتى ذلك الحين قد اتخذته أي دولة أخرى

.في وقت مبكر هذا القرار غير مسار الهند اعتباًرا من اليوم ، بلغ معدل المضاعفة في الهند  .51.4
 حالة وفاة60.000 مليون حالة و 2.يوًما وفًقا للتقديرات المختلفة ،  اإلغالق منع إصابة ما يقارب من 

.كان من المتوقع حدوثها بحلول نهاية شهر مايو لو حدث ذلك ، لكانت أعداد النمو التراكمي اآلن
.على حجم سكان الهند كارثية

=  رقم اإلنجابRtوفًقا لورقة ُنشرت مؤخًرا في مجلة علوم  التي تحظى باحترام عالمي ، فإن 
 أشخاص قبل5 إلى 4الفعال ، أي عدد جهات االتصال التي سُتصاب بها الحالة اإليجابية ، كان من 

تاميل نادو وأندرا براديش حيث تم البحث  ولكن بعد اإلغالق ، انخفض بشكل .اإلغالق في واليتين  ) (
Rt  ) 1.5 و 1كبير ، وعلى الرغم من التقلبات ، فإن هذا المعدل في النهاية تراوح  بين  = 1-1.5.)

. تعرض لضربة دائمة أثناء اإلغالق19وبالتالي ، فإن انتشار عدوى كوفيد 

.ثالًثا ، بنى رئيس الوزراء مودي نموذًجا وطنًيا وطوعًيا لالمتثال التشاركي لم يكن التغيير السلوكي
.المطلوب للتعامل مع الوباء سهاًل على مثل هذا النطاق السكاني الكبير في مجتمع ديمقراطي ،
حظر تجول )أدرك مودي أنه ال يمكن القيام بذلك إال من خالل نموذج تشاركي من حظر تجول جانتا  .

(الناس قبل اإلغالق إلى العناوين الوطنية الدورية إلى مودي نفسه يرتدي أقنعة في جميع
.مظاهره العلنية  تم وضع نموذج القيادة المسؤولة على أعلى مستوى تنفيذي بحد ذاته -

إنخفاص عدد الوفيات نسبيا 
.رابًعا ، لم يتم إهدار اإلغالق ولكن تم استخدامه لبناء القدرات على سبيل المثال ، لم تصنع الهند اي
.معدات الوقاية الشخصية قبل اإلغالق   تم استيراد كل شيء اليوم تقوم بتصنيع ما يقرب من نصف -

 مليون سرير1.5!مليون مجموعة معدات الوقاية الشخصية يومًيا اعتباًرا من اليوم ، يوجد ما يقرب من 
 سرير وحدة للعناية60.000 سرير مدعوم باألكسجين وأكثر من 250.000عزل مخصص ، وما يقرب من 

. معمل1869. ، كان لدى الهند مختبر اختبار واحد فقط اليوم الهند لديها 2020.المركزة في يناير 
 مليون اختبار في1.5. اختبار اليوم هو 500 ، كانت سعة االختبار اليومية أقل من 2020في يناير 



!اليوم إن هذا النوع من تكثيف المرافق أثناء اإلغالق هو الذي حال دون اكتظاظ مرافق
المستشفيات  حتى عندما تم تخفيف اإلغالق بقيت عدد الوفيات في الهند منخفًضا نسبًيا مقارنة

.بالدول النظيرة

.خامسًا ، حددت الهند توقيت عملية فتحها بشكل صحيح كان الربع األول من السنة المالية الهندية
-أبريل  يونيو  . بمثابة فوضى كما هو الحال مع كل دولة أخرى تقريًبا ومع ذلك ، تشير أحدث2020) )

البيانات المتاحة لشهر سبتمبر إلى حدوث انتعاش أكثر حدة وانتشاًرا مما كان يتصور أي شخص
! ارتفعت الصادرات2012 ، وهو األعلى بعد عام 56.8.سابًقا بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 

 طن102.12.٪ على أساس سنوي بلغ تحميل البضائع بالسكك الحديدية 5.27في سبتمبر بنسبة 
٪ على أساس سنوي واألعلى على اإلطالق ؛ عادت مبيعات البنزين إلى مستويات15متري ، بزيادة 

 تقريًباGST٪ على أساس سنوي ؛ عادت مجموعات 4.6 ؛ ارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 2020يناير 
ماروتي زيادة بنسبة (إلى فترة ما قبل كوفيد   شهدت أكبر شركة لتصنيع السيارات في الهند  ( ,

٪ في المبيعات على أساس سنوي ، بينما سجلت أكبر شركة لتصنيع السيارات ذات العجلتين في30.8
.٪ على أساس سنوي16.9الهند زيادة في المبيعات بنسبة 

.سجل سوق العقارات القياسي في والية ماهاراشترا اتجاهات مماثلة كان المتوسط اليومي
 التي تمE-Way! كانت فواتير 2019 بعد مايو 2020لتسجيالت العقارات هو األعلى في سبتمبر 

.إصدارها في سبتمبر هي األعلى على اإلطالق ، مما يشير إلى حركة مرور صحية على الطريق

ما يعنيه هذا هو أنه في حين أن العديد من البلدان لم تحسم بعد النقاش حول الحياة مقابل سبل
"العيش  ، فإن الهند حصلت على طرفي الطيف على نطاق واسع شهد نموذج  .  Jaan Bhi ، Jahaan

Bhiالحياة باإلضافة إلى سبل العيش في الهند من بين أكثر عمليات اإلغالق صرامة التي حطمت  ) ( "
السلسلة األسية األولية ، في حين أن االقتصاد أيًضا يسير على مسار االنتعاش في وقت أبكر بكثير

.مما كان متوقًعا

اضطر رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إجراء بعض المكالمات الصعبة للغاية في أوقات مختلفة خالل
.فترة الوباء التي ال تزال مستمرة حتى اآلن ، كان مودي في القمة ، وبالنسبة لدولة بهذا التنوع

والحجم مثل الهند ، أنشأ مودي نموذًجا لصنع القرار يمكن أن يكون نموذًجا مفيًدا للعالم
.الديمقراطي

Bluekraft  أخيليش ميشرا هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة  Digital Foundationوكان سابًقا مدير 
My  المحتوى في  Gov India.


