
                             

 ؟م الدواءأ ، هي الداء (mRNA) الـ لقاحات  ،هل لقاحات فايزر وموديرنا 

 لندن   - زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية - MD. FRCS -  بو عمروأ الدكتور اسماعيل 

 فلسطين  - الدكتور موفق الخطيب 

ن العالم أن  واضح ال فمن الخر مستجداتها،  آ مسيرة جائحة كورونا، و ب ما يجري  فيتفحص  العند محاولة اإلمعان في التفكير والنظر و 
 نقسم إلى عالمين. ا
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، حيث  كاديمي أساس علمي و أال تستند على  ، والتي  ولى ساسي على حمالت إعطاء اللقاحات بالدرجة األ أاعتمد العالم األول بشكل  
صادقة    والمطلوب منه إبراز معطيات  ،مي سلوب الدعائي لهذه اللقاحات على األسلوب العلوساد األ ،  اختلط فيها المعقول بالالمعقول

ن التأخير  أكما حذر العلماء من  .  جائت متأخرة،  غالق خجولةإ جراءات  إأحيانا ،  هذه الحمالت،  وقد صاحب  عطائها.  إ مينة لسير  أو 
الجديدة. وهذا ما حصل  نتج عنه صعوبة في السيطرة على الفيروس، وسينجم عن ذلك ظهور العديد من المتحورات  تس   في تطبيقها

البشرية.  ا ،  تمام التضحيات  كانت  مهما  اقتصادها  تحمي  بأنها  المحور  هذا  دول  توقعوا،  وقد  معتقدة  ما  عكس  انتشر  حدث  حيث 
غياب نسبة ضخمة  أدت إلى  التي  عراضه السريرية،  أ و بسبب  أموجات من العزل، لمن ال زال يطبقه،  مسببا   الفيروس بسرعة البرق  

بأنها ال  أالطبي والصناعي. والنتيجة    ينالعاملة في هذه المجتمات، خاصة في المجال  من األيادي تلك الدول،  ن سلمت حكومات 
الفيروس ومحاولة تخفيف وطأته بسوى  خر،  آ  ا  تملك خيار  العلماء من  آ عطاء  إالتعايش مع  دوية قد تساعد في  أخر ما توصل له 

آخرها الجدل  ،  خرى أالفترة الفاصلة بين جرعة و قليل  وت  ، طاء المزيد من اللقاحاتعراض العدوى بالفيروس، إضافة إلعأ تخفيف حدة  
 م بعد ثالثة أشهر.  أو الرابعة بعد شهرين أحول إعطاء الجرعة الثالثة  الدائر

 UK)  لبريطانيةحات الرئيس السابق لوحدة مواجهة الفيروس ايتنا المعلومات القادمة من بريطانيا، بتصر أثناء إعداد هذه النشرة، فاجأو 
Vaccine Task Force  )  الدكتور(Clive Dix)    تكملة بعد  جماعي،  بشكل  اللقاحات  إعطاء  عن  التوقف  عطاء  إ بمطالبته 

ن بخطر  يمهدد   ا ما الفائدة من إعطاء اللقاحات لمن هم ليسو :  الجرعة الثالثة المسماة بالمعززة، لمن ينطبق عليهم أخذها. قائلا 
، كما  عطائها لهذه الفئة من الناسإ دة إعادة  ئوطالب بتقييم نتائج إعطاء الجرعة المعززة، كي يتم البت في فا   ؟اإلصابة بكورونا 

ة  ئ هذه الفل   محاولة البحث عن لقاح متخصص لكورونا   لتشملطالب بأن تنصب جهود العلماء على البحث فيما بعد المضادات  
، بأن هذه اللقاحات فشلت في منع انتشار  اا ضاف، معترفأ و (.  &B CellT  )   من المرضى مضمنين في بحثهم الخليا المناعية 

األأ و الفيروس،   تخفف من شدة  بأنها  يعتقد  ما  فإن  ن  المتحور  أ عراض،  الجديد  أ عراض  الفيروس  وميكرون هي من خصائص 
بالمعتدلة. جمعية  إف  ،سف لألو   وتتصف  هي  إ ن  البريطانية،  اللقاحات  المنظمات  عطاء  هذه  إحدى  إعطاء  شرعنت  اللقاحات  التي 

 ؟ ئنذاك يتصدرون الجميع بخطر اإلصابة بالفيروسآ لألطفال. هل كان األطفال 

لى  إ ن به، باإلضافة  والمحيط  ءعلما ال و هل توصل هذا السيد    ه:ل ؤ خرة، هو تسا أ ما يقلق الكاتب حول هذه الدعوة التي جائت مت
 ؟ مستقبلية خطيرة، خاصة فيما يتعلق باألطفال وصغار السنعراض جانبية  أ حتمال حدوث إلى ا  ،اا يضأ نتيجة فشل هذه اللقاحات 

المقال، هي البحث عن سبب   النية من كتابة هذا  التي كان  أسباب انتشار المتحور  أو  أكانت  البالد أو المجتمعات  وميكرون في 
تلقته، غالب عداد اإلصابات في  أ في الوقت الذي نشاهد فيه تراجع  (  mRNAـ )على تكنولوجيا ال  ي مبنية بشكل رئيس  ا  اللقاح الذي 



                             

التي استعمل التكنولوجيا،    تالدول  مبنية على هذه  للمتحور  و على األ ألقاحات غير  الجنونية  الهجمة  تشهد هذه  لم    وميكرون. أقل 
منظمةأسو  تنشرها  معطيات  هنا  العلم(  Our World Data  )  تخذ  من  حفنة  عليها  يشرف  جامعة  التي  معطيات  بمشاركة  اء، 

 أكسفورد، ومنظمة الصحة العالمية، والعديد من المراكز العلمية للعديد من الدول، مثل جامعة جون هوبكنز وغيرها.  

 worldindata.org/https://our  :ليكم موقع هذه المنظمةإتصدر هذه المنظمة نشرة يومية بتوقيت صباح لندن. 

كانت أس لو  فيما  اللقاحات،  نوع  واألهم  استعملت،  التي  اللقاحات  وعدد  بلد،  كل  عن  المنشور  الجزء  البحث،  هذا  في             تناول 
(mRNA) لم تزود هذه المنظمة  منها  ن العديد  أحيث    ،رجو مالحظة أن هذه المعلومات ليست متوفرة عن جميع الدول وأو غيرها.  أ

ترك للقارئ  وأ   سأركز على الدول التي تتعرض لجائحة شرسة. ستكون المعطيات راجعة لصباح اليوم السابق.و بالمعطيات المطلوبة.  
  ، بعد أن يصل إلى العنوان التالي: عالهأ بزيارة الموقع المذكور  ، مهمة استكشاف عدد ونوع اللقاحات ألي بلد

(Which Vaccine has Been administered to each countrey). 

با يثبت  وهذا  الجا ألتأكيد  في  ئ ن  األسد  نصيب  لها  كان  التي  الدول  بعنف  تضرب  اللقاحاتإ حة  على   ،عطاء  المبنية  تلك  وخاصة 
 و الميتة. عطلة أو معدوم عند الدول التي غلب عندها استعمال لقاحات الفيروسات الم أقل أوبشكل (  mRNAـ ) تكنولوجيا ال

 ؟ما هو التفسير العلمي لهذه الظاهرة

تدخل خلية اإلنسان لتشمل بروتين   (mRNAـ )لقاحات الفنفهم حقيقة ما يجري، دعنا نعود ونستذكر طريقة عمل هذه اللقاحات.  كي  
يتفاعل بدن اإلنسان مع هذا  ( حيث  Spike Protein)  المسمى سبياك بروتين،  موجود على سطح الفيروسالللبروتين    ا  مشابه تمام

ال كورونا عند دخولالبروتين كأنتجين، ويقوم جهاز  لفيروس  للتصدي  تكون جاهزة  التي  المضادات،  بتشكيل  بدن اإلنسان،    همناعة 
 القادم الجديد.  (Spike Protein)  ويهاجم السبياك بروتين 

والغير  ة استعمال هذه اللقاحات، ألهداف سياسية بحتة،  ء ساإحتالل، بارتكاب خطأ في  دولة اال في مقدمتها  و   ، قامت بعض الدوللقد  
 . الدولالعديد من ، ولحق بها "ولعالم نحن األ "مبنية على المفاهيم العلمية، بل على السباق بفوز المكان األول في 

من إعطاء الجرعة الثانية، اعترض العلماء على إعطاء الجرعة الثالثة، موضحين بأن التصدي للفيروس ال يتوقف على ء نتها اال منذ و 
حذروا عدة مرات أال تفعل  و (  T&B Cellls)  لتي هي عامل من عدة عوامل، مذكرين بدور الخاليا المناعية، افقط  تشكيل المضادات 

لقاحات  ، وفي حال تشكيل مضاداتسينجم عنه بأن إعطاء اللقاحات بهذا الشكل  ء سبب معارضتهم وشرح العلما ل.  عفجهة هذا ال يأ
. وتختلف عن لقاحات الفيروسات  هالموجود على سطح(  Spike Protenالـ )   الفيروس وتعمل فقط ضدفهي تقصد    (mRNAالـ )

وما   ي تشارك فيه الخاليا الحمراءوالذ  ،و الميت، والذي يسبب تيقظ جهاز المناعة بالكامل في البدنأالمبنية على الفيروس المضعف  
للبك البيضاء مثل الخاليا الكلة   T&B)( وخاليا  Macrophagesتيريا والمركبات األخرى الضارة ) تحمله من أكسجين، والخاليا 

Cellls) في محاوالت التصدي لها، عن طريق تغيير مواصافاته،    أادات، يبدلى هذا الكم من المضإنتيجة تعرض الفيروس القادم  . و
المتحور أوميكرون، بحلول  كما حصل مؤخرا   قبلها مثل سرعة اال   يذ  ليبرز كمتحور جديد،  تختلف عما  نتشار،  خصائص جديدة 

ن المسئولين في تلك الدول أالغريب  و صابات سابقة.  إحتى تلك الناجمة عن    ومقاومتها للمضادات الناجمة عن إعطاء هذه اللقاحات،
عذر غير مؤكد  وهو في إعطاء هذه اللقاحات، متحججين بأن اللقاح يمنع من قساوة األعراض،  ،، ألسباب ربحية ماديةا  استمروا عمد

عراض، فقد تم تجاهل الخطوات التي  أما بالنسبة لقساوة األ   . فالمتحور الجديد له خصائصه التي يتميز بها من أعراض جديدة.ا  علمي
الناجع ضدها.   العالج  إليجاد  اليوم األول لحلول كورونا،  العلماء منذ  لهذا  ناضل  الطريق  في  كبيرة  قفزات  العلماء  قدم  وبالفعل 

بداية  (  noclonal AntibodiesMo  ـ )كتشاف تأثير دواء الديكساميثازون، تلها استعمال ال ا بدأها علماء أكسفورد ب  ؛الهدف

https://ourworldindata.org/


                             

بل  عليها من  المتعافينز بالحصول  ث Plasma Donation)   ما  مخبري(  تصنيعها  إمكانية  و اا م    ة المضاد  األدوية اكتشاف    اا خير أ ، 
 علن العلماء عن نسبة نجاح كل منها وقت اإلعلن عن اكتشافها.  وأ لفيروسات. ل 

ولو تم تبني    لى يومنا هذا. إ دعاء  إلى اللقاحات. واستمروا في تبني هذا اال  اا قيأصر لوبي اللقاح تجاهل هذه اإلنجازات، وعزاها تلفي
  ـ مسلح ب متحور أوميكرون ال آخرها    ة جديد  اتنتهينا بمثل هذه الكارثة. سياسة نجم عنها فيروس ال ،  هذه السياسة مع لقاح الرشح مثال  

 نها من العمل ضده.  ي تمكو منها عدم السماح للمضادات مكنته من اكتساب هذه الخواص الجديدة من ض   ةحور متبؤرة  (32)

فواه العلماء، بل  أ عالمية كاذبة. وتكميم  إ ذلك حمالت   ي ساعدهم فت عطاء هذه اللقاحات،  إ الغريب والمثير للدهشة استمرار البعض في  
مع    ا  مترافق  المقابل يستمر انتشار الفيروس السريع،بو .  حصائياتإرقام و ألتخرج الحكومات وتنشر ما يناسبها من  ،  ومقاطعتهم بالكامل

 كما يالحظ المتتبع لسير الجائحة. ا ، عراضه تدريجيأ زيادة القساوة في 

،  االقتصاداالهتمام بفيروس قبل  وإعطاء األفضلية لمقاومة الن يقتنع مخططو برنامج التصدي للفيروس، بالعودة عن عنادهم،  ألى  وإ
ممكن،  البشر    وهذا  ببني  بالفتك  الفيروس  علمي  ألى  إسيستمر  برنامج  اتباع  يتم  الثمنن  كان  مهما  ألمواجهته  ينهي  ألى  إو  ،  ن 

 . وصول متحورات جديدة كما يتوقع العلماء نتيجة هذه السياسةمل، أكما ندون  الفيروس الحالي دورته الطبيعية، 

 تمنياتنا لكم بالسلمة 


