
                            

وس. وما هي السيناريوهات األربعة األكير احتماا  لتعايش مع الفير
ا
 للنتيجة النهائية لجائحة كورونا الحالية؟   ل

 

يطانية  - MD. FRCS -  بو عمرو أالدكتور اسماعيل  ن الملكية الير  لندن  -  زميل كلية الجراحير

ن   - الدكتور موفق الخطيب    فلسطير

 

ي عدد اإلصابات  نقطة يتوجب التوقف عندها، عىل ضوء اال؟  عن  المتحورات األخرى XE وميكرونأهل تختلف أعراض  
رتفاع ف 

ي جميع  
ي بريطانيا إحد األسباب الرئيسية لذلك هو  أ نحاء بريطانيا. ويعتقد أن  أ بهذا المتحور ف 

ي الوقت    ، لغاء قيود كورونا بالكامل ف 
ف 

ات السابقة  (WHOالعالمية )  منظمة الصحة  الذي حذرت فيه   قابلية لالنتقال من المتغير
وس أكير (  A1و A2  )  من أن هذا الفير

 و البديل أو المؤتلف. أيسىم بالمتحور الفرعي  رين، و وهو متحور خليط من المتحو 

 عن الساللة األصلية. XEكيف تختلف ساللة اوميكرون 

ن هذه  مبشكل أساسي ، يت ي قابليتها لالنتقال الرسي    ع. ثل االختالف األكير بير
ن
ال يزال العلماء يجمعون البيانات،  و   الساللة والسابقة ف

 .(BA.2) و  (BA1)ولكن يبدو أن معدل اإلصابة أعىل بالمقارنة مع 

 ؟Omicron XEما هي أعراض  

باستمرار، فقد   يتطور  الوضع  أن  الرغم من  السابقة، عىل  نفسها للسالالت  األعراض هي  أن  الحال مع    ،يتغير ذلكُيعتقد  كما هو 
 
ا
ات السابقة األكير اعتدال  فإن األعراض األكير شيوع،  المتغير

 
د وهي  ا ي تم اإلبالغ عنها تشابه أعراض الير

   : الت 

 سيالن األنف. ، و التعب، العطس، التهاب الحلق

وس  . التعايش مع الفير

وس    ن فشلت  أمرغمة، بعد    ، اتخذت الدول الرأسمالية قرار التعايش مع الفير
ً
 ذريعا

ا
ي السيطرة عليفشال

من    ؛ عىل كافة األصعدةه  ف 
عالمية شبه متفق  إعطت هذه الدول خالل حملة  وأىل حد التسليم باألمر الواقع.  إن وصلت  أىل  ، إنواعها ألقاحات وعالجات بكافة  

ي حقيقة األ و   ىل غير رجعة. إنطباع بأن الجائحة ذهبت  عليها ومنظمة، اال 
تلك الدول بعيدة كل البعد عن هذا المنال.  مر، فإن  لكن ف 

ي هذا المجال
ي التمادي ف 

وسية مثل داء كورونا حيث تشتد هجمات األ   ؛الخروج من فصل الشتاء   ، ساعدها ف  مع اتصاف    ،مراض الفير
وسات حميدة أالمتحورات الجديدة، بخواص   ي أنها فير

وسات. لكن هذا ال يعن  زالت تسبب  فهي ال  ،  قل عدوانية ممن سبقتها من فير
 عراضأ

ً
اآل  ا المتحور  قاسية كما نشاهد  انتشار  نتائج  األمر، وصل   (،  XE)ن  تجاهل  السلطات  رقام  أىل حد عدم نشر  إرغم محاولة 

وس. كما و  ن يتذكر األمراض المزمنة والمقعدة األخرى، الناجمة عن  أن عىل الجميع أ اإلصابات والوفيات الناجمة عن اإلصابة بالفير
ي يشملها اإلصابة بالفير 

   تناذر كورونا طويلة األمد. وس مثل تلك الن 

وسو   : سننرسر هنا. كيف تطبق بعض الدول سياسة التعايش مع الفير

ي 
ن
  بريطانياف

يطانية، ت الحكومة إرشادات جديدة لدعم المرحلة التالية من   حذرت وكالة األمن الصحي الير من أن الوباء لم ينته بعد، حيث نشر
ت  جائحة كورونا،   تعرضإونشر األكير  كير  عىل حماية األشخاص 

الي  وس، مع  الفير للتعايش مع   رشادات 
ً
لخطر اإلصابة. تضمنت    ا

نصائح ألولئك الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي مثل داء كورونا، واألشخاص الذين حصلوا عىل نتيجة إيجابية  
 ونصائح حول السلوك األكير أمان ومن هم عىل اتصال مباشر معهم،  ، الختبار كورونا 

ً
 للجميع.  ا

نتيجة    عالن حالة الطوارئإل . مما اضطر العديد منها  الضغط المستمر ل كورونا عىل المستشفياتولكن من المستحيل تجاهل  
ي تغيبت عن العمل بسبب  ال

ي الكوادر الطبية الن 
ي  إنقص ف 

ي األقسام وف 
ي عدد األشة ف 

وس ونقص ف  وحدات العناية  صابتهم بالفير
طقم وحدات اإلسعاف واألقسام الداعمة للرعاية الصحية، من ممرضير  وفنيير  من العاملير   أتعرض لمثل هذه النتيجة،  كما  المركزة.  

ي  
األ أف  اال قسام  الرعاية  وأقسام  والصيدليات  ات  والمختير ها. شعة  وغير والنقاهة  مع  ألكن    جتماعية  العيش  نظام  زاد  مشكلة،  هم 

وس من   ه. فقد وصل عدد  أمن عمل جراحي    هلمريض حن  يجد له دور للحصول عىل عالج   نتظاروقت اال وطأتها. هي  الفير و غير
ي بريطانيا 

مع استمرار ارتفاع عدد حاالت دخول المستشف   . و ماليير  شخص   7كير من  أ   المرض  الذين ينتظرون دورهم للعالج ف 
وس كورونا، لم يعد اختبار كورونا   ي متاحلفير

 المجان 
ً
 لعامة الناس اعتبار   ا

ً
ي القطاع  2022أبريل    1من    ا

، ولكن تم السماح للعاملير  ف 
ي  الصحي 

 
 جراء فحوصات كورونا مجان إباالستمرار ف

ً
 . ا

ي فرنسا 
ن
 ف

ايد.   اجع. كما أن عدد حاالت دخول المستشف  تي   ي الزيادة، حن  لو بدا أن المنحن  يي 
 يستمر عدد اإلصابات المكتشفة ف 



                            

ي 
ن
  ألمانيا ف

ي اختياري 
 يكون العزل الذان 

ً
ة زمنية أقرص  اعتبارً   ا  لألشخاص المصابير  بكورونا ولفي 

ً
ي غير راض  أيار من األول من  ا

  . وزير الصحة األلمان 
 إن التغيير يرسل إشارات خاطئة وضارة.  نع

ا
ذا  هووصف هذه الخطوة بأنها تفويض لصالح العزلة الطوعية و هذه السياسة، قائال

 .  خاط  مر  أ
ا
قائال ليست نزلة بر،  وتابع  بعد اإلصابةإن كورونا  العزل  ي 

االستمرار ف  الصحية    د. لذلك ، يجب  السلطات  بأمر من 
ي عزلة مخترصة لمدة    ،ومراقبتها 

البقاء ف   من عامير  من انتشار جائحة كورونا، أصبحت    5ويجب 
أيام. إضافة إىل ذلك، بعد أكير

ي ألمانيا. ومع ذلك، ال يزال بإمكان األطباء و سياسة ارتداء القناع شبه منتهية ا
 فراد األطقم الطبية ارتداء القناع. ألصالحية ف 

ي سويرسا 
ن
 ف

ي االنخفاض، وفق
 يستمر عدد اإلصابات الجديدة بكورونا ف 

ً
ي  إخر  آ تم رفع  و للمكتب الفيدراىلي للصحة العامة.    ا

جراءات اإلغالق ف 
مزيد من    آذار نهاية شهر   وال   ، ي

العام،  الماض  النقل  ي وسائل 
ف  إجبارية  أقنعة  من  مزيد  ، وال  المصابير  اإلجباري لألشخاص  العزل 

 والمرافق الصحية. ومع ذلك، ستظل االختبارات المجانية لألشخاص الذين يعانون من األعراض متاحة. 

 ميو    270خذوا اللقاحات الثالثة، سيكون لديهم شهادة رقمية صالحة لمدة اقصاها  أأولئك الذين  
ً
وال يوىص بالتطعيم الرابع بعد  ،  ا

 بشكل عام. وال يمكن إعطاء اللقاحات بشكل عام. 

ي إيطاليا 
ن
 ف

ي تزايد أال زالت  
ي كانت سارية منذ عامير    ،عداد اإلصابات ف 

كما يستمر    . عىل الرغم من قرار إنهاء جميع قوانير  كورونا الخاصة، الن 
ي 
ي وسائل النقل العام والمدارس واألماكن  معدل إشغال المستشفيات ووحدات العناية المركزة ف 

 الزيادة. ال تزال األقنعة إلزامية ف 
 . ي
 العامة المغلقة، وشهادة صحية تثبت اكتمال دورة اللقاح أو التعاف 

تغال  ي الير
ن
 ف

 فقو 
ً
بإمكانية انتقال عالية جد  ا ، يحتفظ الوباء  ي

 ألحدث تقرير صادر عن المديرية العامة للصحة والمعهد الوطن 
ً
ىل الرغم من  ، ع ا

 .  وجود اتجاه تنازىلي

ي إسبانيا 
ن
 ف

 عام  60لم تعد االختبارات التشخيصية موصوفة لألشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة إذا كان عمرهم أقل من  
ً
لديهم    توليس  ا

النتقادات شديدة من قبل  عوامل ضعف. لن يحتاج األشخاص المصابون باألعراض إىل العزلة بعد اآلن. تعرض هذا النظام الجديد 
ي الداخل مطروحو بعض المنظمات الطبية. 

 ال يزال الجدل حول استخدام األقنعة ف 
ً
 عىل الطاولة.  ا

ن  ي منطقة األمريكتير
ن
 ف

وس كوفيد   وس، يواصل تسجيل أكير    19-تراجعت حاالت اإلصابة والوفيات الناجمة عن فير ي معظم البلدان واألقاليم. لكن الفير
 
ف

أيضو الة جديدة كل أسبوع.  ح  620.000من   األمريكية  للبلدان  الصحة   أفادت منظمة 
ً
بير   ا يجمع  الذي   ، الجديد  المؤتلف  بأن   ،

نتقال من جميع المتحورات المعروفة، لم يتم اكتشافه  هو األسهل واألشع لال  (BA.2)و   (BA.1من أوميكرون )  السالسل الفرعية 
ي أورو 

ي عدد قليل من العينات ف 
.  . با حن  اآلن إال ف  ي األمريكتير 

 وهناك ال توجد سجالت له متداولة ف 

ي الواليات المتحدة، يمثل البديل  
ي تم تسلسلها من قبل السلطات الصحية.    72اآلن   (BA.2)ف 

٪ من حاالت كورونا الجديدة الن 
ي ذلك غالو 

ي الحاالت خالل األسابيع القليلة الماضية، بما ف 
ة والية زيادة ف  ي عشر

ق البالد. شهدت أكير من اثنن   بية شمال شر

 . ي  منطقة البحر الكاريتر

ي ومنها  أ شهدت جمبع     دولة وإقليم  15نحاء منطقة البحر الكارينر
ً
 أيضا

ً
ي بلدان أخرى، ارتفعت أيض  ا

 
ي اإلصابات الجديدة. وف

 
 زيادة ف

ً
  ا

 التقارير عن الوفيات. 

ي المكسيك  
ن
 ف

 عىل التواىلي انخفاض حاالت  لأل سجلت البالد 
ي الهواء الطلق  و الوباء.  سبوع العاشر

أعلنت السلطات الصحية، أن استخدام األقنعة ف 
 اختياري، طالما تم الحفاظ عىل مسافة صحية. 

ازيل  ي الير
ن
 ف

ي  إعطاء اللقاحات،  إسادت ممارسات الفساد عىل الصورة، ما بير   
، رغم نشر عدم  إىل االستمرار ف  عطاء حبوب الهيدروكسي كوينير 

 صالحيتها كعالج لكورونا. 

 



                            

ي إفريقيا 
ن
 ف

نيسان    3إىل    آذار   28٪ خالل األسبوع من    44تنخفض حاالت اإلصابة الجديدة بـكورونا بشكل كبير ، وقد لوحظ انخفاض بنسبة  
ي    2022

التطعيم ف  انخفاض نسبة  السابق، رغم  باألسبوع  تطعيم حواىلي  إفريقيا،  أمقارنة  تم  )  201ذ  ٪ من  15.6مليون شخص 
تواصل فرق منظمة الصحة العالمية مساعدة البلدان األفريقية عىل زيادة  و ٪.  57بالمعدل العالىمي البالغ  السكان( بشكل كامل مقارنة  

معدالت التطعيم من خالل حمالت التطعيم الجماعية، ومع ذلك، تحتاج البلدان إىل التطعيم بشكل أشع لتحقيق هدف التطعيم  
 . تموز ٪ بحلول شهر  70بنسبة 

ن   الصير

 أبلغت الصير  عن رق
ا
وس يوهان.    م قياسي لإلصابة بحاالت كورونا، لم تشهد لها مثيال تم اإلبالغ عن الغالبية  و منذ األيام األوىل لفير

 . ي شنغهاي، المركز الماىلي
  26ال تزال المدينة قيد اإلغالق حيث تقوم بمراجعة نتائج االختبارات الجماعية لسكانها البالغ عددهم و ف 

ي مجال الرعاية الصحية اإلضافيير  من مقاطعات أخرى من البالد إىل شنغهاي. تم إرسال و مليون نسمة. 
 اآلالف من العاملير  ف 

يا س ن  نغافورة ومالير

 فتح حدودهما بالكامل لتطعيم السياح اعتبار  تا عاد أ
ً
 نيسان.    1من  ا

   ةوما هي السيناريوهات األربع ؟أين تتجه جائحة كورونا 
ا
 شهر القادمة.   18ىل إ  12الجائحة. خالل لنهاية هذه   األكير احتمال

ة نسبي . أفضل حالة معقولة: 1  عودة صغير
 
ي خريف / شتاء  ا
ن
 . مع مستويات منخفضة من المرض الشديد  2023/ 2022ف

ي الخريف / الشتاء بحجم مماثل وشدة متوقعة لموجة أوميكرون الحالية2
ن
 . . متفائل مركزي: موجة موسمية من العدوى ف

ة    كزي: . التشاؤم المر 3 ي غضون مهلة قصير
ن
ة من العدوى، يحتمل أن تكون ف ظهور نوع جديد مثير للقلق يؤدي إىل موجة كبير

المثال معينة عىل سبيل  ي مجموعات 
ن
ف كز  تي  ي 

الت  والوفيات  الشديد  المرض  مع  الشتاء،   / الخريف  ن  ،  وخارج  المحصنير غير 
 . والضعفاء وكبار السن

ة جد4  . أسوأ حالة معقولة: موجة كبير
 
ايدة من المرض الشديد، تالحظ عير مجموعة واسعة من    ا ن من العدوى مع مستويات مي 

ن أولئك الذين ليس لديهم مناعة سابقة.   السكان، عىل الرغم من أن النتائج الصحية األكير خطورة ال تزال تظهر بشكل أساسي بير

 

ع  نت بالرحمة، ويمن عليإضن ينعم عىل عباده  بأن  العزة والجالل  بالسالمة،ىل رب  المرض وكل من تسبب    هم  واإلنتصار عىل 
ي انتشارهو 

ن
 . سيتسبب ف

 نتمتن لكم السالمة 


