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دروس ألفریقیا من ارتفاع حاالت اإلصابة بفیروس كوفید الممیت في الهند
/africacenter.org/ar/spotlight/ar-lessons-for-africa-from-indias-deadly-covid-surge

بقلم مركز أفریقیا للدراسات االستراتیجیة

١٠ یونیو ٢٠٢١

إن االرتفاع الكبیر في حاالت اإلصابة بكوفید-١٩ في الهند، والذي حّفزه وجود ساللة أكثر قابلیة لالنتقال باإلضافة إلى حالة الرضا التي وصل إلیها
الناس، تقدم تحذیًرا صارًما للسكان في إفریقیا لیظلوا یقظین الحتواء الجائحة.

English | Français | Português

تكافح الهند موجة قاتلة من ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفید-١٩ التي ضربت البالد مثل اإلعصار في أوائل أبریل. وفي غضون شهر، بلغت الحاالت
الیومیة الجدیدة ذروتها بأكثر من ٤٠٠٠٠٠. وفي ١٩ مایو، سجلت الهند رقًما قیاسًیا عالمًیا بلغ ٤٥٢٩ حالة وفاة بفیروس كوفید -١٩ في غضون

٢٤ ساعة. ولقي أكثر من ٥٠٠ طبیب هندي حتفهم بسبب كوفید منذ شهر آذار. ومن المحتمل أن تكون األرقام الفعلیة  أعلى بكثیر  بسبب القیود على
االختبارات. تشیر التقدیرات المتحفظة إلى أن الهند شهدت أكثر من ٤٠٠ ملیون حالة إصابة و ٦٠٠ ألف حالة وفاة بشكل عام.

وتفیض مستشفیات الهند بالمرضى في الممرات والردهات. وغالًبا ما یشارك مریضان في أسّرة المستشفیات المتوفرة. وتم إبعاد اآلالف غیرهم.
مرضت عائالت بأكملها في المدن، وكذلك قرى بأكملها في بعض المناطق الریفیة. كما شهدت دول المنطقة، مثل نیبال وتایالند ومالیزیا، ارتفاًعا

حاًدا في الحاالت التي تغذیها الساللة الهندیة شدید العدوى.

وُیعتبر ارتفاع الحاالت في الهند أیًضا أمًرا الفًتا للنظر بسبب أن البالد تجنبت إلى حد كبیر أسوأ المراحل المبكرة من الجائحة.

“ارتفاع حاالت كوفید-١٩ في الهند هو تحذیر ألفریقیا.”

ارتفاع حاالت كوفید-١٩ في الهند هو تحذیر ألفریقیا. ومثل الهند، تجنبت إفریقیا عموًما أسوأ ما في الجائحة في العام الماضي. تشترك العدید من
البلدان األفریقیة جنوب الصحراء الكبرى في سمات اجتماعیة دیموغرافیة مماثلة للهند: عدد السكان الشباب، وعدد كبیر من السكان الریفیین الذین

یقضون جزًءا كبیًرا من الیوم في الهواء الطلق، والهیاكل العائلیة الكبیرة الممتدة، وعدد قلیل من منازل المسنین، والمناطق الحضریة المكتظة
بالسكان، وضعف أنظمة الرعایة الصحیة. وكما هو الحال في الهند، عملت العدید من البلدان األفریقیة على تخفیف اجراءات التباعد االجتماعي
والتدابیر الوقائیة األخرى. أظهر استطالع حدیث أجرته المراكز األفریقیة لمكافحة األمراض والوقایة منها أن ٥٦ في المائة من الدول األفریقیة
“تعمل بنشاط على تخفیف الضوابط وإزالة ضوابط ارتداء أقنعة الوجه اإللزامیة .” وعالوًة على ذلك، تتمتع أجزاء من إفریقیا بعالقات مباشرة

طویلة األمد مع الهند، مما یوفر مسارات واضحة النتشار الساللة الهندیة الجدیدة بین القارات.

إذن، ما الذي دفع ارتفاع حاالت كوفید-١٩ في الهند وما هي الدروس التي یمكن أن االستفادة منها في إفریقیا؟

الساللة الهندیة أكثر قابلیة لالنتقال
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في فبرایر، شهدت الهند انخفاًضا ثابًتا في اإلصابات في جمیع أنحاء البالد، ویبدو أن الحیاة تعود إلى طبیعتها. ولسوء الحظ، كان هذا مجرد هدوء ما
قبل العاصفة. وفي نفس الشهر، تم تحدید وجود الساللة الجدیدة، B٬١٬٦١٨، في والیة ماهاراشترا الغربیة، موطن أكبر مدینة في الهند، مومباي.
ُیعرف الفیروس B٬١٬٦١٨ اآلن على نطاق واسع باسم “المتحور الهندي” ، وُیعتقد أنه أكثر قابلیة لالنتقال بنسبة ٥٠ بالمائة تقریًبا من السالالت
في المملكة المتحدة أو جنوب إفریقیا ، والذي ُیعتقد أنه بدورها أكثر قابلیة لالنتقال بنسبة ٥٠ بالمائة من الساللة األصلیة، سارس-كوف-2، الذي تم

اكتشافها في ووهان.

ویقول بعض الخبراء إن ظهور  B.1.617 یمثل نقطة تحول مهمة . وفي غضون أسابیع، انتشرت الساللة الجدیدة في جمیع أنحاء جنوب غرب
الهند ثم إلى نیودلهي والدول المحیطة في الشمال. كما أصبحت المراكز الحضریة المكتظة بالسكان في نیودلهي ومومباي من النقاط الساخنة. ثم بدأ

الفیروس في االنتشار بسرعة في الوالیات الریفیة الفقیرة في جمیع أنحاء البالد.

یقول المتخصصون في المجال الطبي إن الساللة الجدیدة  تصیب المزید من الشباب  مقارنًة بانتقال العدوى في عام ٢٠٢٠. یوجد اآلن العدید من
السالالت في الهند، بما في ذلك البرازیل (P٬١) والمملكة المتحدة. (B٬١٬١٬٧). وباإلضافة إلى ذلك، تم تحدید ساللة متحورة ثالثیة،

B٬١٬٦١٨، وهي  منتشرة بشكل أساسي في والیة غرب البنغال . وتتشكل ساللة متحورة ثالثیة عندما تتحد ثالث طفرات من الفیروس لتشكل
ساللة جدیدة. ال یزال الكثیر لنعرفه حول B٬١٬٦١٨، على الرغم من أن التقاریر األولیة تشیر إلى أنه قد یكون أكثر عدوى من السالالت األخرى.

الوصول لحالة من الرضا وتخفیف القیود

عندما ظهرت جائحة كوفید-١٩ كتهدید عالمي في عام ٢٠٢٠ ، نفذت السلطات الهندیة إغالًقا صارًما ومبكًرا، وحمالت تثقیفیة حول ارتداء األقنعة،
وعززت قدرات االختبار وتتبع المخالطة حیثما أمكن ذلك. ومع ذلك، منذ ذروة اإلصابات في سبتمبر ٢٠٢٠، بدأت تظهر روایة عامة مفادها أن
كوفید-١٩ لم یعد یشكل تهدیًدا خطیًرا. وكان ُیعتقد أیًضا أن المدن الكبیرة قد وصلت إلى قدر من مناعة القطیع. ساهم وجود مجتمع فتي في الهند

نسبًیا وسكانها الریفیون الذین یقضون معظم وقتهم في الهواء الطلق في الشعور بأن الهند قد نجت من حاالت الطوارئ الصحیة العامة التي شوهدت
في أجزاء أخرى من العالم.

“الرسائل الحكومیة خالل األشهر القلیلة األولى من عام 2021 عززت الروایة القائلة بأن الهند لم تعد في خطر.”

الرسائل الحكومیة خالل األشهر القلیلة األولى من عام ٢٠٢١ عززت الروایة القائلة بأن الهند لم تعد في خطر. أعلن رئیس الوزراء ناریندرا مودي
 االنتصار على فیروس كورونا  في أواخر شهر ینایر. وفي مارس، أعلن وزیر الصحة الهندي، هارش فاردان، أن البالد  “في نهایة جائحة

كوفید-19.”

كما ظهر التعب السلوكي. لم یعد ارتداء األقنعة كما كان في السابق، وكذلك التباعد االجتماعي، كل ذلك بینما انفتحت السیاحة وبدأ الناس یسافرون
إلى أجزاء أخرى من البالد كما في أوقات ما قبل الجائحة. وبدأ المسؤولون في والیة غوا الغربیة، وهي وجهة سیاحیة شهیرة، بتجاهل بروتوكوالت
الجائحة و  سمحوا بدخول عشرات اآلالف من السیاح  في محاولة للتعافي من التداعیات االقتصادیة لإلغالق في عام ٢٠٢٠. وبدًال من ذلك، ُیعتقد

أن غوا هي بؤرة ارتفاع الحاالت في عام ٢٠٢١ ولدیها اآلن أحد أعلى معدالت اإلصابة في البالد.

بدأ الناس في التواصل االجتماعي من خالل تجمعات كبیرة في أماكن أخرى من البالد أیًضا. إن بروتوكوالت كوفید-١٩ المتناقضة التي  دعت إلى
حظر تجول لیلي صارم وإغالقات خالل عطلة نهایة األسبوع  مع السماح في الوقت نفسه بحفالت الزفاف الكبیرة والمهرجانات الدینیة الجماعیة لم

تضیف إال إلى الشعور الجماعي باالرتباك والرضا عن النفس.  توقفت إجراءات تتبع االتصال في المیدان إلى حد كبیر.

الفعالیات التي ساهمت في نشر الفیروس بشكل كبیر
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یبدو أن االرتفاع الكبیر بحاالت اإلصابة بكوفید-١٩ في الهند كان مدفوًعا أیًضا بمجموعة متنوعة من الفعالیات التي ساهمت في نشر الفیروس
بشكل كبیر. كان أبرزها مباراتان دولیتان للكریكیت في والیة غوجارات بغرب الهند حیث التقى ١٣٠ ألف مشجع، معظمهم ال یرتدون أقنعة، في

ملعب ناریندرا مودي.

ومألت حشود المواطنین الذین ال یرتدون أقنعة بمأل الشوارع خالل مهرجان كومبه
میال الهندي في أبریل ٢٠٢١. (الصورة: بلوریاراجیش)

وخاض رئیس الوزراء مودي، الذي لم یكن یرتدي قناًعا، حملته االنتخابیة في انتخابات الوالیة في تجمعات حاشدة آلالف من المؤیدین الذین ال
یرتدون أقنعة في مارس وأبریل. وفي والیة البنغال الغربیة، حیث یتم التصویت على ثماني مراحل، ارتفعت اإلصابات منذ ذلك الحین.

تجمع اآلالف في والیة أوتار برادیش لالحتفال بمهرجان األلوان الذي یستمر أسبوًعا والذي بدأ في ٢٩ مارس. وفي غضون ذلك، زار المالیین
مهرجان كومبه میال الهندوسي في والیة أوتارانتشال في أبریل، والذي ربما أدى إلى “ أكثر الفعالیات التي ساهمت في نشر الفیروس بشكل كبیر في
تاریخ هذه الجائحة.”   ولم یسمح القادة في أوتارانتشال بإقامة المهرجان فحسب، بل شجعوا أیًضا الحضور بشكل علني من جمیع أنحاء العالم قائلین

، “ لن یتم إیقاف أي شخص باسم كوفید-١٩.”

التحذیر ألفریقیا

یؤكد االرتفاع األخیر في حاالت اإلصابة بكوفید-١٩ في الهند أنه یجب على البلدان األفریقیة عدم التخلي عن حذرها أو االستسالم للخرافات التي
تلقي بظالل من الشك على كیفیة وقف الجائحة. وبشكل مباشر، وصلت الساللة الهندیة بالفعل إلى إفریقیا. تم اكتشافها ألول مرة في أوغندا في ٢٩

أبریل ٢٠٢١ وهي  تنتشر اآلن في 14 دولة أفریقیة على األقل . وباإلضافة إلى ذلك، ُتبلغ المستشفیات ووحدات العنایة المركزة في أوغندا اآلن عن
فائض من الحاالت المرتبطة بالساللة الهندیة. والعدید من المرضى الوافدین هم من الشباب. كما تشترك الهند في سمات اجتماعیة مماثلة مع إفریقیا:
السكان الشباب، والهیاكل األسریة الممتدة التي تشمل رعایة المسنین في المنزل، والعودة إلى المناطق الریفیة األصلیة األقل كثافة سكانیة عند وقوع

األزمة.

األفق في مومباسا، كینیا. (الصورة: لیو هیمبستون)

أظهر التحلیل السابق أنه ال یوجد  مسار إفریقي واحد لكوفید-١٩. وبدًال من ذلك، یعكس التنوع الكبیر في القارة، وجود تعریفات متعددة ومتمیزة
للمخاطر. ویبدو أن اثنتین من تعریفات المخاطر هذه – الدول المصغرة المعقدة ودول البوابة – ذات صلة بشكل خاص عند تقییم مخاطر ارتفاع

حاالت اإلصابة بالساللة الهندیة في إفریقیا.

تمثل  الدول المصغرة المعقدة  البلدان ذات الكثافة السكانیة الحضریة الكبیرة والمعالم االجتماعیة والجغرافیة المتنوعة على نطاق واسع. ویعیش
العدید من سكان بلدان مثل جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ونیجیریا والسودان والكامیرون وإثیوبیا  في مناطق عشوائیة مكتظة بالسكان ، مما یجعلهم
عرضة بشكل خاص لالنتقال السریع لفیروس كورونا. وتتمتع هذه المجموعة أیًضا بمستوى أعلى من المخاطر بسبب ضعف أنظمتها الصحیة، مما

یحد من القدرة على االختبار واإلبالغ واالستجابة لحاالت العدوى. وتعد كل من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ونیجیریا من بین الدول المصغرة
المعقدة التي اكتشفت بالفعل الساللة الهندیة.

https://pixabay.com/users/balouriarajesh-6205857/?tab=latest&pagi=9
https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/08/india-coronavirus-kumbh-mela/
https://www.washingtonpost.com/world/2021/05/08/india-coronavirus-kumbh-mela/
https://africacenter.org/spotlight/dispelling-covid-vaccine-myths-in-africa/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mombasa_skyline.jpg
https://africacenter.org/spotlight/africa-varied-covid-landscapes/
https://africacenter.org/spotlight/africa-varied-covid-landscapes/#microcosms
https://africacenter.org/spotlight/innovations-needed-prevent-covid-19-catching-fire-africa-cities/


4/5

تتمتع  دول البوابة ، مثل مصر والجزائر والمغرب وجنوب إفریقیا، بأعلى مستویات التجارة الدولیة والسفر والسیاحة وحركة المرور في الموانئ
في القارة. وهذا یجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بالسالالت التي ٌیحتمل أن تكون أكثر عدوى وفتاكة والتي ظهرت من أجزاء أخرى من العالم، مثل

الهند. وُینظر إلى الطبیعة المترابطة لجنوب آسیا والقارة األفریقیة من خالل االكتشاف المبكر للساللة الهندیة في الجزائر والمغرب وجنوب إفریقیا.

تتمتع الهند والقارة األفریقیة بروابط تاریخیة وثقافیة واقتصادیة قویة. ویعیش ما یقرب من ٣ مالیین شخص من أصل هندي في القارة، والهند هي
 ثاني أهم شریك تجاري ألفریقیا بعد الصین . وتتمتع إفریقیا الجنوبیة والشرقیة، على وجه الخصوص، بعالقات عمیقة مع الهند وهناك عدد كبیر من

السكان الهنود مع عائالت في كلتا القارتین. وباختصار، هناك العدید من المسارات االقتصادیة واالجتماعیة المؤدیة لوصول الساللة الهندي إلى
إفریقیا.

األولویات ألفریقیا

تظهر الدروس المستفادة من الهند أن ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفید-١٩ غیر المسبوق فیها كان مدفوًعا بوجود ساللة أكثر قابلیة لالنتقال وكذلك
بسبب ترك الحذر بشأن تدابیر الصحة العامة الوقائیة. وقد كشف هذا عن ضعف التركیبة السكانیة المتكاملة والمكتظة بالسكان في الهند. ویواجه عدد

من  البلدان األفریقیة أیًضا مخاطر متزایدة  النتشار الجائحة. التعلم من تجربة الهند یسلط الضوء على العدید من األولویات ألفریقیا.

یقظة مستمرة.یجب أن تظل إفریقیا یقظة ألن بعض أشكال الحمایة المفترضة التي ادعت الهند، مثل وجود كبیر من سكان الریف الكبیر الذین
یقضون معظم الیوم في الخارج، قد ال تحمي من الموجة التالیة. وتنتشر السالالت الهندیة الجدیدة في الهند بسرعة بین السكان الشباب، وهناك دلیل
على أن هذه السالالت الجدیدة، بدًال من مجرد استغالل أجهزة المناعة الضعیفة،  تتسبب في المبالغة في رد فعل بعض أجهزة المناعة السلیمة،  مما

یؤدي إلى التهاب حاد وأعراض خطیرة أخرى.

وكان هذا هو النمط الذي لوحظ في إفریقیا خالل  جائحة اإلنفلونزا اإلسبانیة ١٩١٩-١٩١٨ . وكانت الموجة الثانیة من هذه الجائحة نتیجة ساللة
أكثر عدوى وفتًكا بشكل ملحوظ دمرت القارة، وأصابت الشباب واألصحاء. ویبدو أن البلدان خارج إفریقیا المعرضة للموجة األولى المعتدلة قد
تعرضت لتأثیر أقل خالل الموجة الثانیة، على الرغم من اختالف الساللتین بشكل ملحوظ. بعد أن نجت إفریقیا إلى حد كبیر من الموجة األولى

المعتدلة، كانت عرضة بشكل خاص للموجة الثانیة الخبیثة.

أهمیة االستمرار بارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي. تكمن قوة نظام الصحة العامة في إفریقیا في تركیزه على الوقایة أكثر من الرعایة العالجیة.
وال تمتلك النظم الصحیة األفریقیة البنیة التحتیة أو الموارد الالزمة لالستجابة لعدد كبیر من الحاالت. ومع ذلك، فإن العدید من البلدان األفریقیة تعمل
بنشاط على تخفیف االجراءات الموجبة الرتداء األقنعة وضوابط التباعد االجتماعي. وفي ٨ مایو، استضاف مركز السیطرة على األمراض والوقایة
منها في إفریقیا اجتماًعا مشترًكا لوزراء الصحة في االتحاد األفریقي بشأن كوفید-١٩ لتشجیع الحكومات على التغلب على التعب الوبائي واالستثمار

في حاالت االستعداد. ومع التركیز على الهند، فإن تدابیر الوقایة مثل ارتداء األقنعة، والتباعد االجتماعي، ونظافة الیدین الجیدة ال تزال مهمة كما
كانت دائًما حتى تصبح اللقاحات متاحة بسهولة أكبر.

“یجب أن تظل إفریقیا یقظة ألن بعض أشكال الحمایة المفترضة التي ادعت الهند، مثل وجود كبیر من سكان الریف
الكبیر الذین یقضون معظم الیوم في الخارج، قد ال تحمي من الموجة التالیة.”

الرسائل العامة.عانت الهند من الرسائل المربكة في المراحل األولى من ارتفاع حاالت اإلصابة مع القادة البارزین ومسؤولي الصحة العامة الذین
قللوا من شدة المخاطر ولم یشكلوا مثاًال لممارسات آمنة بسلوكیاتهم الخاصة. وكما فعلوا مع البدایة األولیة للجائحة، یجب على القادة األفارقة أن

یقولوا بشكل واضح وثابت إن تهدید كوفید-١٩ مستمر. ویجب إجراء التوعیة الخاصة للشباب، الذین قد یشعرون أنهم محصنون، ولكن  الذین
یواجهون مخاطر أكبر من الساللة الهندیة مقارنًة بالسالالت السابقة  التي انتشرت في القارة. وفي الحاالت التي یكون فیها مستوى الثقة منخفًضا في
تصریحات الحكومة، سیكون التواصل من المحاورین الموثوق بهم مثل ممارسي الصحة العامة والقادة الثقافیین والدینیین وقادة المجتمع والمشاهیر

أمًرا مهًما بشكل خاص.

تكثیف حمالت إعطاء اللقاحات. وفًقا لمركز السیطرة على األمراض والوقایة منها في إفریقیا، فقد قامت القارة بإعطاء ٢٤٫٢ ملیون جرعة فقط
لسكان یبلغ عددهم ١٫٣ ملیار نسمة. وهذا یمثل أقل من ٢ في المائة من السكان، وهو أقل معدل تطعیم في أي منطقة في العالم. ومع السالالت الهندیة

والسالالت األخرى التي تجوب إفریقیا، تزداد احتمالیة ظهور سالالت إضافیة، مما یشكل تهدیدات متحولة لمواطني القارة. إن احتواء الفیروس في
إفریقیا، بدوره، جزء ال یتجزأ من الحملة العالمیة للقضاء على الجائحة. وإدراًكا منه للتداعیات األمنیة العالمیة إذا استمر الفیروس في االنتشار دون

رادع في أجزاء من إفریقیا، أعرب مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  عن قلقه  بشأن مستوى اللقاحات المتجهة إلى إفریقیا.

وفي حین أن هذا یمكن أن ُیعزى إلى حد كبیر إلى محدودیة توافر اللقاحات في إفریقیا خالل الجزء األول من عام ٢٠٢١، إال أن هذا یتغیر. هناك
عدد من البلدان األفریقیة غیر القادرة اآلن على استخدام الجرعات المتوفرة لدیها نتیجة التردد الواسع  بشأن اللقاحات والذي یقوم على الخرافات

 المتعلقة بسالمة اللقاحات. وفي الوقت نفسه، لم تقدم العدید من البلدان األفریقیة طلبات اللقاح الخاصة بها مع  البنك األفریقي لالستیراد والتصدیر .
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لذلك، یجب على الحكومات األفریقیة ومسؤولو الصحة العامة تكثیف جمیع مراحل عملیة إعطاء لقاح كوفید-١٩ الخاصة بها – التوعیة العامة
والتعلیم، وتحدید السكان المعرضین للخطر لتحدید األولویات، واالستعدادات اللوجستیة والتوعیة – للقیام بجهود تلقیح شاملة والوصول إلى أكبر عدد
ممكن من السكان. توفر شبكات إفریقیا الراسخة من العاملین الصحیین المجتمعیین األساس الحیوي وآلیة التوصیل الموثوقة وذات الخبرة لتحقیق هذه
األهداف بنجاح. من خالل الدعم الفني والمالي واللوجستي من الشركاء الخارجیین، یمكن أن ترتقي حمالت إعطاء اللقاح األفریقیة لمواجهة التحدي.
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