
|1

أثــارت منظمــة الصحــة العامليــة قلقــاً كبــراً، بعدمــا أعلنت أن 
»متحــور دلتــا« مــن فــروس كورونــا، والــذي ظهــر يف الهنــد، 
يف طريقــه ليصبــح »الســالة الســائدة« يف العــامل، خاصــة 
ــيه  ــاره وتفش ــدالت انتش ــرة يف مع ــة كب ــجيل رسع ــد تس بع
ــا إزاء هــذه  ــت املنظمــة عــن قلقه ــث أعرب ــن البــر، حي ب
ــا  ــة، ألنه ــن النســخة األصلي ــر خطــورة م ــا أك الســالة كونه
أشــد عــدوى وأكــر فتــكاً، كــا اليــزال مــن غــر املعــروف مــا 
إذا كانــت اللقاحــات املوجــودة حاليــاً توفــر الحايــة ضدهــا 

أم ال.

واكتســبت تحذيــرات الصحــة العامليــة مــن ســالة »دلتــا 
ــوايل 80  ــل إىل ح ــارها بالفع ــع انتش ــة، م ــا« مصداقي كورون
ــدول  ــك ال ــا يف ذل ــدان، مب ــن البل ــد م ــت العدي ــة. وكان دول
ــود الســفر وتخفيــف سياســات  ــة، تأمــل يف رفــع قي األوروبي
اإلغــاق، خاصــة مــع بــدء موســم الســياحة الصيفــي يف 
القــارة األوروبيــة، ومــن ثــم تحقيــق التعــايف االقتصــادي، جــاء 
املتحــور »يب 1,617« املعــروف باســم »متحــور دلتــا« ليعيــق 

هــذه الجهــود.

ــا« عــى سياســات  ــا كورون ــات »دلت ــع تداعي وميكــن توق

التعــايف االقتصــادي مــن خــال الرتكيــز عــى حالتــي بريطانيــا 
ــهد  ــي تش ــة الت ــدول األوروبي ــن ال ــا م ــال باعتباره والربتغ

ــذه الســالة.  ــراً له انتشــاراً كب

تداعيات مبدئية
ــة  ــراض الســارية والوقاي ــز األورويب ملكافحــة األم ــع املرك توق
منهــا أن تشــكل طفــرة »دلتــا« نحــو %90 مــن إصابــات 
أغســطس  بنهايــة  األورويب  االتحــاد  يف  الجديــدة  كورونــا 

ــة إىل:  ــة العام ــرباء الصح ــا خ ــك، دع ــل، ولذل املقب

1- رضورة تأجيــل رفــع اإلجــراءات االحرتازيــة: تتمثــل يف 
التدابــر التاليــة: ارتــداء الكامــات، وااللتــزام مبعايــر التهويــة 
الكافيــة والتباعــد االجتاعــي. كــا حــذر املركــز األورويب 
ــة  ــة الطبي ــتخدام األقنع ــة اس ــاء إلزامي ــن إلغ ــات م الحكوم
ــرورة أن  ــب ب ــوارع، وطال ــق والش ــواء الطل ــة يف اله الواقي
ــزل،  ــة املواطنــن كلــا خرجــوا مــن املن تــازم األقنعــة الطبي
فــا يــزال مــن الواجــب ارتداؤهــا يف املتاجــر واألماكــن 
املغلقــة والشــوارع املزدحمــة واملقاهــي املفتوحــة ووســائل 
ــى  ــاظ ع ــذر الحف ــق، إذا تع ــواء الطل ــى يف اله ــل، وحت النق

ــة.  ــد الازم ــافة التباع مس
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انتشــر متحور "دلتا كورونا" في حوالي 80 دولة حول العالم ليهدد بذلك سياســات التعافي االقتصادي، 
ويحبــط الخطــط الراميــة إلــى إعــادة تشــغيل االقتصــادات بشــكل كامــل. وانقســمت الــدول األوروبيــة حيــال 
كيفيــة التعامــل مــع هــذا التطــور بيــن مــن تبنــى إجــراءات الغلــق الكامــل لالقتصــاد وبيــن مــن تبنــى تدابيــر 

جزئية.

دلتا كورونا
انعكاسات سلبية على سياسات التعايف االقتصادي األوروبية

دلتــا كورونــا: انعكاســات ســلبية علــى سياســات التعافــي االقتصــادي األوروبيــة، تقديــرات المســتقبل، العــدد 1280، 1 يوليــو 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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2- توقــع ارتفــاع عــدد اإلصابــات: يــرى العديد مــن املتخصصن 
أن ســالة دلتــا ســتؤدي إىل االرتفــاع القــوى يف االصابات يف دول 
االتحــاد األورويب، حيــث إن نســبة التطعيــم يف دول االتحاد أقل 
مــن نســبة تلقــي اللقــاح يف اململكــة املتحــدة، إحــدى الــدول 
األوروبيــة التــي تشــهد انتشــاراً للســالة الجديــدة، مــا يُرجــح 
أن دول االتحــاد ســتكون أكــر تأثــراً بالســالة مقارنــة باململكــة 
ــادي إىل  ــاش االقتص ــع االنتع ــيعود مرب ــايل، س ــدة، وبالت املتح
ــا،  ــاء مــرة أخــرى يف أوروب ــم الوب ــة تفاق ــع صفــر، يف حال املرب

ومــا يصاحــب ذلــك مــن تداعيــات اقتصاديــة فادحــة. 

سياستان متباينتان
انقســمت الــدول األوروبيــة حــول كيفيــة التعامــل مــع الوبــاء، 
ففــي حــن تتبــع بعــض البلــدان األوروبيــة النهــج الحــذر 
ــدان  ــرى بل ــا(، ت ــل بريطاني ــا )مث ــاة إىل طبيعته ــادة الحي إلع
أوروبيــة أخــرى رضورة إنهــاء القيــود )مثــل الربتغــال(، وجعــل 
الحيــاة طبيعيــة، وذلــك لوقــف نزيــف االقتصــاد الــذي أدخــل 
ــن  ــا ميك ــو م ــا، وه ــر له ــون ال ح ــة يف الدي ــدول يف موج ال

ــايل:  ــه عــى النحــو الت تفصيل

1- السياســات الربيطانيــة الحــذرة: قاربــت بريطانيــا عــى 
ــا  ــا، ك ــروس كورون ــن ســكانها ضــد ف ــح حــوايل 60% م تلقي
ــادل  ــا يع ــة األوىل، أي م ــن الجرع ــاع البالغ ــة أرب ــى ثاث تلق
ــون  ــون شــخص، يف حــن تلقــى أكــر مــن 27 ملي أربعــن ملي
شــخص الجرعــة الثانيــة. ومــع ذلــك، متكــن متحــور دلتــا 
مــن االنتشــار خــال فــرتة زمنيــة وجيــزة يف بريطانيــا، مهــدداً 

ــا.  ــاة إىل طبيعته ــادة الحي ــة إىل إع ــاوالت الرامي املح

ومتثلــت التداعيــات األوليــة يف تأجيــل »متحــور دلتــا« رفــع 
ــد  ــل، بع ــو املقب ــى 19 يولي ــهر، أي حت ــدة ش ــا مل ــود كورون قي
ــت  ــل وتراجع ــايض، ب ــو امل ــا يف 21 يوني ــرراً إلغاؤه أن كان مق
الحكومــة الربيطانيــة عــن تشــجيع املواطنــن عــى العــودة إىل 
ــد  ــى قواع ــاء ع ــدت رضورة اإلبق ــب، وأك ــن املكات ــل م العم
إىل  باإلضافــة  واملطاعــم،  الحانــات  يف  االجتاعــي  التباعــد 
القيــود املفروضــة عــى الحارضيــن يف املســارح ودور الســينا.

وتشــر الدراســات الربيطانيــة املبدئيــة إىل أن قابليــة انتقــال 
ــن %40  ــرتاوح ب ــا ارتفعــت بنســبة ت ــا يف بريطاني متحــور دلت
و80% مقارنــة مبتحــور ألفــا الــذي ظهــر يف انجلــرتا العــام 
املــايض، وكذلــك بنســبة 50% مقارنــة بالســالة األصليــة التــي 
ظهــرت يف ووهــان بالصــن أواخــر عــام 2019، وهكــذا ســجلت 
اململكــة املتحــدة أكــر مــن 7000 حالــة إصابــة بكورونــا يوميــاً 
خــال األســبوع الثــاين مــن شــهر يونيــو املــايض. وميثــل متحــور 

»دلتــا« اآلن أكــر مــن 90% مــن الحــاالت الجديــدة.

ويــرى االقتصاديــون أن اقتصــاد اململكــة املتحــدة ميكــن أن 
يســتوعب تأخــر إعــادة تشــغيل االقتصــاد بشــكل طبيعــي ملــا 

يصــل إىل ســتة أســابيع مــن دون التعــرض لعواقــب وخيمــة، 
وبالتــايل، فــإن املخــرج الوحيــد هــو تلقيــح كامــل ألكــرب عــدد 
ممكــن مــن النــاس يف أرسع وقــت ممكــن، قبــل االنتقــال إىل 
ــة  ــود، خاصــة أن هيئ ــاة إىل طبيعتهــا وإلغــاء القي إعــادة الحي
الصحــة العامــة يف بريطانيــا أفــادت يف دراســة لهــا بــأن لقــاح 
»فايــزر« فعــال بنســبة 96% ضــد متغــر »دلتــا« بعــد تلقــي 
الجرعــة الثانيــة، أمــا لقــاح »أســرتازينيكا« فهــو فّعــال بنســبة 
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2- تدابــر برتغاليــة انتقائيــة: تُعــد الربتغــال مــن بــن أوىل دول 
ــات بســبب  ــاً يف اإلصاب ــي واجهــت ارتفاع االتحــاد األورويب الت
ــد  ــع املعه ــا«، وأرج ــم »دلت ــة باس ــدة املعروف ــالة الجدي الس
الوطنــي للصحــة ذلــك إىل ارتفــاع نســبة املســافرين القادمــن 
مــن الهنــد، مــا ســاهم يف انتشــار متحــور دلتــا بــن الســكان 
املحليــن. ويــرى املراقبــون أن هــذا االنتشــار جــاء نتيجــة 
طبيعيــة لحتميــة تقــارب العاقــات الهنديــة – الربتغاليــة، 

ــرة.  ــة كب ــة هندي ــث تضــم لشــبونة جالي حي

فرضــت  الســالة،  لهــذه  الرسيــع  االنتشــار  ضــوء  ويف 
الحكومــة الربتغاليــة حجــراً صحيــاً عــى األشــخاص الذيــن 
يصلــون مــن الهنــد منــذ 30 أبريــل املــايض، كــا أعلنــت إغــاق 
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نسبة حاالت متحور كورونا «دلتا» في القارة األوروبية
إلجمالي اإلصابات في آخر شهر 
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العاصمــة الربتغاليــة »لشــبونة« يف عطــات نهايــة األســبوع مــن 
ــاء.  ــواء انتشــار الوب أجــل احت

وتتمثــل املشــكلة التــي تواجــه الربتغــال اآلن يف زيــادة 
الضغــط عــى املستشــفيات، فبينــا تســعى الحكومــة إىل 
تهدئــة املواطنــن بأنهــا ال تتوقــع تكــرار ســيناريو الضغــط 
الــذي واجهــه النظــام الصحــي الربتغــايل يف املوجــة األوىل مــن 
ــادات  ــزال تواجــه انتق ــة ال ت ــة الربتغالي ــإن الحكوم ــا، ف كورون
ــرب  ــا؛ أك ــال أوروب ــايئ دوري أبط ــة نه ــاحها بإقام ــديدة لس ش
مبــاراة يف موســم كــرة القــدم يف أوروبــا، يف مدينــة بورتــو 
الربتغاليــة يف أواخــر مايــو املــايض، مــا أدى إىل انتشــار أوســع 

ــة.  ــدن الربتغالي ــاء يف امل للوب

التداعيات االقتصادية 
الخــرباء االقتصاديــون أن ســالة دلتــا وغرهــا مــن  يــرى 
الســاالت املتحــورة مــن كورونــا، قــد تؤثــر ســلباً عــى خطــة 
اإلنعــاش االقتصــادي األوروبيــة البالــغ قيمتهــا 750 مليــار 
ــاري  ــو الج ــع يوني ــذ مطل ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــورو، والت ي
ــي  ــا ي ــادم«، وفي ــاد األوروىب الق ــل االتح ــعار »جي ــت ش تح
ــات  ــى سياس ــر ع ــأنها أن تؤث ــن ش ــي م ــات الت ــرز التداعي أب

التعــايف االقتصــادي: 

1- تشــديد أو إطالــة القيــود املفروضــة عــى التنقــل: ســيؤدي 
ــود إىل اســتمرار الحــد مــن  ــة مــن القي اســتمرار هــذه النوعي
تنامــي أنشــطة األعــال والتجــارة الازمــة إلنعــاش الــدول 
األوروبيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة، كــا أنها ســتؤثر ســلباً عى 

القطاعــات االقتصاديــة الحيويــة، مثــل الســياحة والصناعــة.

ــر  ــرض تداب ــادة ف ــة: إن إع ــود ثاني ــة رك ــول يف حال 2- الدخ
ــر  ــي وحظ ــر الصح ــل الحج ــة، مث ــي الصارم ــد االجتاع التباع
ــادات  ــى اقتص ــلباً ع ــتؤثر س ــا، س ــاق يف أوروب ــول واإلغ التج
ــة  ــة األوروبي ــة العمل ــي أن منطق ــذا يعن ــورو، وه ــة الي منطق
املوحــدة ســتدخل فعليــاً يف ثــاين حالــة ركــود لهــا نتيجــة 
الجائحــة، وهــو مــا يشــر إىل هشاشــة التعــايف األخــر لاقتصاد. 

3- التأثــرات ســلباً عــى مرشوعــات البنيــة التحتيــة: قــد تتأخر 
ــة  ــن الخط ــا ضم ــاق عليه ــم االتف ــي ت ــة والت ــوال الازم األم
ــم تخصيصهــا ملشــاريع البنــى التحتيــة  األوروبيــة، والتــي ت
الكــربى واملشــاريع البيئيــة عــى غــرار تطويــر شــبكة محطــات 

ــة.  ــيارات الكهربائي ــحن الس ش

ــر  ــرب تطوي ــي: يعت ــاع الصح ــث القط ــط تحدي ــر خط 4- تأخ
القطــاع الصحــي أحــد مكونــات خطــة التعــايف األوروبيــة، 
ــة  ــث األنظمــة الصحي ــرر، العمــل عــى تحدي إذ كان مــن املق
ــاد  ــن دول االتح ــة م ــفيات يف كل دول ــن املستش ــى تتمك حت
األورويب مــن الوصــول بشــكل أفضــل إىل التكنولوجيــا الجديــدة 
تدريــب  متويــل  عــى  العمــل  مــع  الطبيــة،  واإلمــدادات 

املتخصصــن يف الطــب والرعايــة الصحيــة يف أوروبــا. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الــدول األوروبيــة تخــى مــن 
ــتتبعه  ــا يس ــا، مب ــاء كورون ــة األوىل لوب ــيناريو املوج ــرار س تك
ذلــك مــن إغــاق االقتصــاد، وإحبــاط فاعليــة خطــة اإلنعــاش 
االقتصــادي، ويتوقــف كل مــا ســبق عى مــدى فاعليــة لقاحات 
كورونــا يف مواجهــة متحــور »دلتــا«، وهــو مــا يجــب عــى كل 
ــة، عــى  ــه للوقــوف بدق ــة إجــراء دراســات وأبحــاث حول دول
مــا إذا كانــت تســتطيع مواجهــة موجــة »دلتــا كورونــا« أم ال.
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