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قبــل اربعــة أشــهر لــم يكــن احــد يعــرف عــن فيــروس  SARS-CoV-2شــيئًا ،واآلن انتشــر الفيــروس
ـفـي كل بلــدان العالــم تقري ًبــا ،واصــاب أ كثــر مــن مليــون شــخص ،وادى ا ـلـى دخــول ثالثــة مليــارات مــن
البشــر ـفـي حجــر طوعــي واجبــاري حــول العالــم بعد اصابته ا كثــر من  180دولــة ،لقد انهــارت اقتصادات
وانهــارت أنظمــة الرعايــة الصحيــة ،ومــأت المستشــفيات وأفرغــت األماكــن العامــة وفصــل النــاس عــن
بعضهــم ،وعــن أماكــن عملهــم ،وأصدقائهــم وأهلهــم ،وحتــى عــن دور عبادتهــم بمشــهد مهــول ،وقري ًبــا
ـخصا مصابًــا بمرض  ،COVID-19فوباء بهذا الحجم وع ـلـى هذا النطاق العالمي
ســيعرف الكثيــر منــا شـ ً
مــن االنتشــار لــم يشــهده معظــم األحيــاء مــن أجدادنــا ولــن ننســاه نحــن ـفـي المســتقبل ،وســتظل آثــاره
النفســية تالحــق الكثيريــن لســنوات قادمــة ،وســنعيش قريبــا في عالم سيســمى بكل تواضــع (عالم ما
بعــد كورونا).
بعــد انتشــار وبــاء الســارس ـفـي شــهر تشــرين الثا ـنـي /نوفمبــر عــام  2002ـفـي الصيــن والــذي ســببه
فيروس  SARS-CoVوهو األخ الشقيق لفيروس  SARS-CoV-2واألكثر قر بًا له من ناحية التسلسل
الجينــي ق ـدّم الكثيــر مــن خبــراء الصحة كت ًبا وأبحاثًــا تحذر من احتمال حدوث وبــاء جديد يضرب العالم،
وتنبــه مــن عــدم جاهزيــة النظــام الصحــي العالمــي لمثــل هــذا الخطــر ،كان آخرهــا تقريــر نشــرته منظمــة
الصحــة العالميــة قبــل شــهرين فقــط مــن ا كتشــاف فيــروس  SARS-CoV-2تنــاول األمــن الصحــي
العالمي،وحــذرت فيــه صراحــة مــن أن األمــن الصحــي الوطني ضعيف بشــكل أســاس حــول العالم ،وال
يوجــد بلــد مســتعد بشــكل كامــل لألوبئــة ،وكل دولة فيهــا فجوات مهمة يجب التعامل معها ،ولألســف
مفجوعا من
الشــديد أصبحــت جميــع هــذه االفتراضــات حقيقة بين ليلة وضحاها ،وجعلــت العالم يقف
ً
هــول الصدمــة ،ولكــن مــا الخطــوات التي على دول العالم القيام بها اآلن وهذا الفيروس ينتشــر بســرعة
عابــرة للحــدود ؟ ولــم تنفــع أمامــه محاوالت إيقاف انتشــاره األولية والثانوية ،التــي قامت بها هذه الدول
منــذ بدا يــة تفشــيه مــن مدينــة ووهــان الصينيــة ـفـي شــهر كانــون الثا ـنـي /ينايــر لهــذا العــام؟ كيــف يمكــن
مواجهــة هــذا الفيــروس الــذي ه ـ ّز أ كبــر وأ كثــر الــدول اســتعدادًا ضمــن مؤشــر األمــن الصحــي العالمــي
(مؤشــر يصنــف كل دولــة ع ـلـى مســتوى اســتعدادها للوبــاء) ،مــاذا نحــن فاعلــون أمــام هــذا الوبــاء الذي
يهاجمنــا بــا هوادة؟
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كيف نجحت الصين في تطويق الفايروس
لفهــم النهايــات دعونــا نعــود إ ـلـى البدا يــات وإ ـلـى الصيــن تحدي ـدًا مــكان تفشــي الفيــروس األول ففــي
 31كانــون األول /ديســمبر لعــام  ،2019تــم إبــاغ المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة ـفـي
الصيــن بحــاالت التهــاب رئــوي والمســبب لمــرض غيــر معروف تم ا كتشــافه في مدينة ووهــان بمقاطعة
هو ـبـي الصينيــة ،مــع ظهــور األعــراض األو ـلـى قبــل ثالثــة أســابيع بقليــل في  8كانــون األول /ديســمبر ،وقد
بينــت التحقيقــات األوليــة أن معظــم حــاالت هــذا االلتهــاب الرئــوي كانــت مرتبطــة بالــزوار والعامليــن ـفـي
ســوق يبيع لحوم الحيوانات (المستأنســة والبرية) والمأكوالت البحرية يقع في مدينة ووهان ،وبالرغم
ممــا يؤخــذ ع ـلـى الســلطات الصينيــة بعــدم تعاملهــا مــع الموضــوع ع ـلـى محمــل الجــد بشــكل كاف ـفـي
األســابيع األولى النتشــار الفيروس ،إذ وقعت أخطاء متعددة بما في ذلك الفشــل في فهم ســرعة انتشــار
الفيروس ،وزاد األمر ســو ًءا التأخير في إبالغ الناس بتفشــي الفيروس ،وتعرض بعض أوائل األشــخاص
الذيــن حــذروا مــن المــرض وأهمهــم طبيــب العيــون الصينــي ـلـي وينليانــغ ،والــذي تو ـفـي الح ًقــا بســبب
المــرض ،للتوبيــخ مــن الســلطات المحلية.
وبقــي الوضــع ع ـلـى حالــه تقري ًبــا حتــى  20كانــون الثا ـنـي /ينايــر لهــذا العــام حينها تحركت الســلطات
الصينيــة بقــوة ،فتــم عــزل مدينــة ووهــان والمــدن المجــاورة لهــا ـفـي إقليم هو ـبـي الذي يصــل إجمالي عدد
ســكانه إلى أ كثر من  58مليون نســمة بشــكل كامل بإيقاف جميع وســائل النقل العام والســفر الجوي
(داخــل وخــارج اإلقليــم) وحشــدت أ كثــر مــن  300فريــق طبــي مــن مختلــف أنحــاء البــاد لالنتشــار ـفـي
أمنــت اإلمــدادات الطبيــة الالزمــة واجهــزة الفحــص
الخطــوط األماميــة مــن أجــل احتــواء المــرض ،كمــا ّ
لتشــخيص المصابيــن وبنــت  3مستشــفيات جديــدة ،و 10مستشــفيات مؤقتــة بســرعة غيــر مســبوقة
كان أشــهرها مستشــفى هوشنشــان ـفـي مدينــة ووهــان ،والــذي بنــي ـفـي أقــل مــن  10أ يــام على مســاحة
 269ألــف قــدم مر بــع ويتســع إ ـلـى  1000ســرير ،وع ـلـى طول الصيــن وعرضها تم عزل نحــو  700مليون
شخص تقريبا في منازلهم بشكل كامل وبقوة صارمة فالشوارع كانت تبدو شبه خالية ،ومعظم المرا كز
التجاريــة مغلقــة ،واألماكــن الترفيهيــة موصــدة ،مــع إصــدار توصيــات بضــرورة أن يلتــزم النــاس منازلهم.
كمــا أن الفــرق الطبيــة كانــت تقــف ع ـلـى أبــواب المجمعــات الســكنية تقيس درجــة حــرارة القاطنين عند
الخــروج والعــودة ،وأخــرى شــعبية مــن المتطوعيــن تفحص هوية الغر بــاء وتقدم التوصيــات ،إضافة إلى
فرق تطوف على الشــقق وتقدم تعليمات وتعطي أرقام الطوارئ في حال شــعر أحد بشــيء غير عادي،
وأخــرى تؤكــد ع ـلـى االلتــزام بإجــراءات الوقايــة مــن المرض ،باإلضافة إلى نشــر الكاميــرات الحرارية في كل
مــكان لرصــد أي شــخص ترتفــع حرارتــه ،وال ننســى دور التكنولوجيــا الحديثــة التــي اســتخدمتها الصيــن
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ببراعــة للحــد مــن انتشــار الفيروس،وطائــرات الــدرون المــزودة بكاميــرات لمســح الشــوارع،ونقل الصــور
الحيــة إ ـلـى غــرف المراقبــة ،وتنبيــه النــاس الذيــن نســوا ارتــداء الكمامــات والطلــب مــن عــدم الملتزميــن
بالتعليمــات بالعــودة إ ـلـى منازلهــم،كل هــذا وذاك وأ كثــر ســاعد الصين خالل أقل من  3أشــهر على الحد
مــن انتشــار الفيــروس بطريقــة أثــارت االعجاب ،رغم تشــكيك الكثيرين بلجوء الصين إ ـلـى القوة لتحقيق
ذلــك ،كونهــا دولــة ســلطوية بالدرجة األو ـلـى ،ولكن يبدو أن مقولة “األوقات العصيبــة تحتاج إلى تدبيرات
صعبــة” قــد تشــفع لهــا ـفـي هــذا الموضــوع مــع العلــم بــأن الصين لم تقضــي ع ـلـى الفيــروس نهائيا حتى
اآلن ،فمازالــت المــدارس والجامعــات مغلقــة أمــام طالبهــا الذيــن يطبقــون تعليمات الحكومة بالدراســة
(طوعا ام أم ـ ًرا) وأعلنــت الصين صراحة
عــن بعــد ،ومــا زال النــاس ال يخرجــون مــن منازلهــم إال للضــرورة
ً
إغــاق جميــع حدودهــا مــع جميــع دول العالــم بانتظــار االنتصــار الفيــروس ،نعــم نجحــت الصيــن ـفـي
االحتــواء مثلهــا مثــل بعــض الــدول كســنغافورة وهونــج كونــج وتايوان إال أن هــذه الدول تســاهلت فيما
بعــد بإجــراءات العزل،لتعــود وترتفــع نســبة انتشــار الفيــروس بيــن ســكانها،ولتضطر للرجوع إ ـلـى تطبيق
إجــراءات العــزل والمراقبــة والتقصــي مــن جديــد! ،ونجحــت الصين في الحــد من انتشــار الفيروس داخل
أراضيهــا ،لكنهــا لــم تنجــح ـفـي منــع انتشــاره إ ـلـى كافــة دول العالــم تقريبــا ،ليضطــر على أثر ذلــك أ كثر من
 3مليــار شــخص مــن البقــاء ـفـي منازلهــم تطبي ًقــا إلجــراءات العــزل االجتماعــي التــي أوصــت بهــا منظمــة
الصحة العالمية ،وتقوم بتطبيقها دول العالم على أمل الحد من انتشــار الفيروس ،وتســطيح المنحنى
الــذي يبــدو إ ـلـى اآلن أم ـ ًرا صعــب المنال بأســباب عديدة ســنقوم بشــرحها الح ًقا.

الخطوات السبع لمواجهة الفايروس
بعــد اشــهر مــن المواجهــة بيــن دول العالــم وفايــروس كورنــا ،الــذي ظــل يهاجــم بــا هــوادة ،بطــرق
ذكيــة تشــير ا ـلـى انــه يهاجمنــا مــن كل اتجــاه ،وبعــد تضائل اآلمال من إيجاد لقاح ســريع يحد من ســرعة
انتشــاره ،بــدا ســؤال يثــار حــول الســبل الفعالــة لمواجهتــه ،وطبقــت بعــض الــدول تلــك اإلجــراءات ،امــا
الــدول التــي تخلفــت فقــد نالت حظها من االنهيار الصحي الــذي عطلت منظوماتها الصحية ،وعليه فان
امامنــا ســيع حــاالت لمواجهــة الفايــروس وعــي على الشــكل االتي:

 -1تحصين خط الصد األول:
عبــر إنتــاج أو اســتيراد كمامــات وقفــازات ومعــدات حمايــة شــخصية أخــرى بســرعة فــإذا لــم يتمكن
عمــال الرعايــة الصحيــة من البقاء بصحة جيدة ،فســوف تنهار بقية االســتجابة ألنهــم هم الخط الدفاعي
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األول وبقائهــم بصحــة جيــدة ســيضمن نجــاح با ـقـي الخطــوات وبــكل بســاطة نتذكــر عنــد ركــوب الطائــرة
التحذيــرات التــي نســمعها مــن المضيفــات ـفـي حــال هبــوط الضغــط داخــل الحجــرات (ضــع القنــاع ثــم
ســاعد غيــرك) ،فالطواقــم الطبيــة مــن أطبــاء وممرضــات وموظفــي الرعايــة الصحيــة هــم الــدرع األول
لنــا لمواجهــة هــذا العمــاق ،وجميعنــا قــد شــاهد مــا حصــل ـفـي الكثيــر مــن دول العالــم التــي ضربها هذا
الفيــروس كإيطاليــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة عندمــا أصبحــت مخزونــات هــذه األدوات منخفضــة
لدرجــة أن األطبــاء يعيــدون اســتخدام األقنعــة بين المرضى أو يطالبون بتبرعــات من الناس أو يخيطون
بدائــل محليــة الصنــع ويحــدث هــذا النقــص ألن اإلمدادات الطبيــة يتم تصنيعها حســب الطلب وتعتمد
ع ـلـى سالســل التوريــد الدوليــة التــي تعا ـنـي حال ًيــا مــن اإلجهــاد والقطــع حيــث كانــت مقاطعــة هو ـبـي ـفـي
الصيــن ،مركــز بــؤرة الوبــاءً ،
أيضــا مرك ـ ًزا لتصنيــع الكمامــات الطبية.
لــذا يجــب ع ـلـى حكومــات الــدول العربيــة ومنظمــات المجتمــع المد ـنـي العمــل ع ـلـى توفيــر أدوات
مكافحــة العــدوى ،وســد النقــص ـفـي المســتلزمات الوقائيــة لألطبــاء والــكادر الصحــي بالمستشــفيات
وأبرزهــا البــدل الصحيــة الكاملــة والكمامات والقفازات والمنظفات الكحولية التي تســتخدم في التعقيم
مــع الدعــم التعليمــي واإلعالمــي والتجهيــز النفســي الكامــل لهــذه الكــوادر فهــم الخــط الدفاعــي األول
ً
تعرضا للعدوى ألنهــم يخالطون الحــاالت المصابة
لمواجهــة هــذا الفيــروس كمــا انهــم مــن الفئات األكثــر
وقــد ال يأخــذون االحتياطــات الالزمــة لمنــع انتقــال العــدوى إليهــم.
 -2تقسيم المجتمع الى خمس مجموعات يتم التعامل معها وف ًقا لذلك ،وكما يلي:
• الحــاالت مؤكــدة اإلصابــة :أي األشــخاص الذيــن يعانــون مــن عالمــات وأعــراض تتوافــق مــع
المــرض مؤكــدة بإيجابيــة االختبــار ،ويتــم أدخــال المصابيــن بأعــراض حــادة ،أو المعرضين لخطر
كبيــر ،ككبــار الســن والمصابيــن بأمــراض مزمنــة ا ـلـى المستشــفى لتلقــي العــاج مــع إنشــاء
مستشــفيات مؤقتــة عــن طريــق اســتخدام مرا كــز مؤتمــرات فارغــة أو المالعــب أو الصــاالت،
ع ـلـى ســبيل المثــال ،لرعايــة أولئــك الذيــن يعانــون من أمــراض خفيفة أو معتدلــة وذات مخاطر
منخفضــة.
•الحــاالت المشــتبهة :أي األشــخاص الذيــن يعانــون مــن عالمــات وأعــراض تتوافق مــع المرض
ولكــن نتائــج االختبــارات ســلبية ـفـي البدا يــة وهــؤالء هــم الفئــة األكثــر خطــورة لنقــل العــدوى ـفـي
المجتمــع لــذا يجــب عزلهــم لمــدة  14يــوم وإعــادة االختبــار بشــكل يومــي حتــى يتــم التأ كــد مــن
عــدم اصابتهــم بالمــرض.
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•المخالطيــن :وهــم الذيــن ألشــخاص مؤكــدة اصابتهــم وهــؤالء يتم عزلهــم في فنادق تــم تحويلها
ا ـلـى مرا كــز للحجــر الصحي لمــدة  14يوم.
•غير المخالطين وغير المصابين :وهم الذين ال تتوفر عنهم معلومات ال بالتعرض وال باإلصابة،
وهــؤالء يتــم عزلهــم ـفـي منازلهــم بشــكل (جز ـئـي أو كامــل) حتى يتم الســيطرة بشــكل كامل على
المجموعــات الثالثة أعاله.
•المتعافين :وهم أولئك الذين كانوا مصابين ســاب ًقا ،وتعافوا ،وأصبحوا محصنين بشــكل كاف
(يتــم إثبــات ذلــك عــن طريــق تطو يــر اختبــار األجســام المضــادة) ،وهــؤالء ســيعطى لهــم بطاقــة
تســمح لهــم بحريــة الحركــة ويتــم االســتفادة منهــم في قطــاع العمل بعــد ذلك.

 - 3توسيع فحوصات  COVID-19على نطاق واسع:
ال يمكن أن نوقف الوباء إذا لم نعرف من المصاب بمرض  COVID-19وعزله ثم تتبع المخالطين
لــه وفحصهــم ً
أيضــا ثــم عزلهــم إذا اقتضــى األمــر لــذا فبــدون االختبــار ســتكون المعركة خاســرة ال محالة
خصوصــا وان أعــراض المــرض لوحدهــا شــبيهة بشــكل كبيــر بأعــراض االنفلونــزا الموســمية وال يمكــن
ً
تفريقهــا ســريريًا ـفـي أغلــب الحــاالت ،كمــا ان المصابيــن بمــرض  COVID-19قــد ال تظهــر عليهم أعراض
ســريرية ع ـلـى اإلطــاق أو قــد تكــون خفيفــة ج ـدًا تشــبه نــزالت البــرد أو الــزكام ولكــن ـفـي نفــس الوقــت
يمكنهــم ان ينقلــون العــدوى لغيرهــم.
بالرغــم مــن أن قصــة الســفر ا ـلـى احــد البــاد الموبــوءة تشــكل عامــا فارق ـا ً ـفـي تشــخيص الكثير
مــن الحــاالت  -ال زالــت كذلــك ـفـي بعــض البلــدان العربيــة  -اال انــه كيــف يمكــن االعتمــاد عليهــا اليــوم
وقــد انتشــر الفيــروس بشــكل كبيــر ـفـي أغلــب دول العالــم ،فعندمــا يتعلق األمــر بوقف انتشــار الجائحة،
فــإن االختبــار لعــدد كبيــر مــن الســكان هــي المفتــاح ،وإذا تــم تشــخيص شــخص مــا ،فيمكــن عزلــه عــن
اآلخريــن ومعالجتــه بشــكل مناســب ،وكمــا قــال المديــر العــام لمنظمة الصحــة العالمية في وقت ســابق
«لدينــا رســالة بســيطة لجميــع البلــدان :اختبــروا ،اختبــروا ،اختبــروا» ،واآلن نشــاهد الــدول التي نشــرت
الفحــص المختبــري لمــرض  COVID-19مثــل كوريا الجنوبية ،المانيا ،ايســلندا وغيرها تجني ثمار هذه
االســتراتيجية بمعــدل وفيــات أقــل مــن  1%أما الدول التي تأخرت أو تقاعســت ألســباب مختلفة مثل
إيطاليــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة ازدادت معــدالت الوفيــات لديهــا ألرقــام كارثيــة.
واآلن وقــد تــم تطويــر وانتــاج اختبــارات لفيــروس  SARS-CoV-2فلمــاذا ال تــزال الكثيــر مــن دول
العالــم تواجــه صعوبــات ـفـي إجــراءه بأعــداد كبيــرة؟
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ال تــزال هــذه االختبــارات بطيئــة الوصــول للكثيــر مــن الــدول حــول العالــم ألســباب أو مشــاكل كثيــرة
ســنوردها مــع ذكــر طــرق التغلــب ع ـلـى هــذه المشــاكل بإيجــاز ،وكمــا يلي:
•نقــص معــدات الوقايــة المناســبة للذيــن يقومــون باالختبــارات كاألقنعــة الواقيــة ع ـلـى ســبيل
المثــال (اإلنتــاج أو االســتيراد).
•نقــص معــدات اســتخراج عينــات الدراســة أي المســحات البلعوميــة لجمــع المــادة الوراثيــة
للفيــروس (اإلنتــاج أو االســتيراد).
•نقص في المعدات الالزمة إلجراء االختبار مثل :الكواشف الكيميائية (اإلنتاج أو االستيراد).
•نقص خبرة الطاقم الذي يمكنه إجراء االختبارات (التدريب).
•قــدرة الفيــروس ع ـلـى التحــور أو التطفــر قــد تــؤدي ا ـلـى فشــل االختبــار ممــا يجعــل االختبــار الذي
يعمــل ـفـي دولــة مــا قــد ال يعمــل ـفـي دولة أخرى (ا كتشــاف التسلســل الجيني ـفـي كل دولة ،دعم
كل دولة علم ًيا وماديًا حتى تســتطيع انتاج اختباراتها بنفســها أو اســتيراد األنواع ذات موثوقية
عاليــة بعــد تجريبها لتقليل نســبة الخطأ).
•بطأ ظهور النتائج (استخدام اختبارات سريعة وهي متوفرة االن).
•معدل مرتفع من النتائج الســلبية الكاذبة (اســتخدام أنواع االختبارات التي تختبر  3أهداف أو
تسلسالت جينية للفيروس).
•وجود قوانين أو قواعد صارمة للموافقة على ترخيص أي االختبار أو ما يطلق عليه البيروقراطية
(منح التراخيص على الفور).
•نقص عدد المختبرات التي تقوم باالختبار (إنشاء مختبرات ثابتة ومتحركة في كل المدن).
•النقطــة األهــم هــي عــدم القــدرة ع ـلـى انتــاج اختبــارات كافيــة للعالــم كلــه ففــي ذروة أي حالــة
طــوارئ صحيــة عالميــة مــن الطبيعــي ان يتفــوق الطلــب ع ـلـى العــرض (دعــم كل دولــة علم ًيــا
وماديًــا حتــى تســتطيع انتــاج اختباراتهــا بنفســها أو االســتيراد مــن ا كثــر مــن مصــدر.
إذن حتــى لــو تــم حــل النقــاط التســعة المذكــورة أعاله ففي مواجهــة طلب عالمي غير مســبوق على
االختبــارات يبقــى توفرهــا بأعــداد كافيــة لفحــص عــدد كبير من الناس ضــرب من المســتحيل في الوقت
الحا ـلـي ع ـلـى األقــل ،مــا لــم تســتطع كل دولــة انتــاج اختباراتها بنفســها أو تقوم باســتيرادها مــن أ كثر من
مصــدر موثــوق الفعاليــة واألهــم االن هــو شــراء الوقــت وتفــادي االنتشــار وتســطيح المنحنــى بتطبيــق
(العــزل االجتماعــي) ،والتحضيــر ألهــم خطــوة في مواجهة هذا الوباء أال وهو نشــر اختبــارات COVID-19
ع ـلـى نطــاق كبيــر لتوســيع الكشــف أ كثــر واحكام الســيطرة على االنتشــار بشــكل أفضل.
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 -4العزل االجتماعي وما هي مدته؟
وف ًقــا للمعطيــات الحاليــة واإلمكانيــات المتوفــرة ألغلب دول العالم التي لــم يضربها الفيروس حتى
االن (بشــكل خــاص) والتــي ضربهــا (بشــكل عــام) فــإن مصيرهــا يعتمــد ع ـلـى الحاجــة الملحــة لتطبيــق
فكــرة التباعــد االجتماعــي لتقليــل انتشــار الفيــروس (تســوية المنحنــي) الــذي ينتقــل مــن شــخص ا ـلـى
اخــر باالختــاط المباشــر (قطــع سلســلة النقــل) لكســب المزيــد مــن الوقــت حتــى تصبــح االختبــارات
متوفــرة بشــكل أ كبــر لتوســيع الكشــف أ كثــر واحــكام الســيطرة على االنتشــار بشــكل أفضــل األمر الذي
ســيخفف الضغــط ع ـلـى المؤسســات الطبيــة ويمنع انهيارهــا ويوفر لها الوقت الــازم للقيام بالمزيد من
االســتعدادات ألي احتمــال أو طــارئ ـفـي المســتقبل.
ان نجــاح الصيــن ـفـي الحــد مــن انتشــار الفيــروس يرجع بشــكل رئيســي لتطبيقها التباعــد االجتماعي
حيــث اســتطاعت أم تحجــر ع ـلـى أ كثــر مــن  700مليون شــخص في منازلهم ألنها ادركــت ان بقاءها كأمة
يعتمــد ع ـلـى هــذا وال أعتقــد انهــا وجــدت صعوبــة ـفـي ذلــك كونهــا ذات نظام ســلطوي بالدرجــة األولى أما
األنظمة الديموقراطية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية فقد فشلت في تطبيق العزل االجتماعي
وال زالــت تواجــه صعوبــات حتــى االن حيــث اســتمر النــاس بالتجمهــر مــن دون ا كتــراث بالتوصيــات
ممــا ادى ا ـلـى انتشــار الفيــروس وانهيــار النظــام الصحــي ـفـي دول كانــت تصنــف كأكثــر الــدول اســتعدادًا
ضمــن مؤشــر األمــن الصحــي العالمــي واالســتعداد الوبا ـئـي أمــا في بالدنــا العربية فقد تــم تطبيق نوعين
مــن العــزل االجتماعــي (العــزل الكامــل و العــزل الجز ـئـي) اعتمــادا ع ـلـى مــدى إمكانيــات الدولــة الماديــة
واســتعدادها ع ـلـى مواجهــة الوبــاء مــن الناحيــة الصحيــة بالدرجــة األو ـلـى وثقتهــا بقــدرة مواطنيهــا ع ـلـى
تطبيــق شــروط العــزل الجز ـئـي (العــزل ـفـي أوقــات محــددة من اليــوم) واتباع تدابيــر الوقاية عنــد تطبيقه،
ولكــن قــد تتغيــر المعطيــات ـفـي أي لحظــة حيــث يلعــب عــدد الحاالت المكتشــفة الــدور األهم ـفـي تحديد
مــدى االســتمرار بالعــزل الجز ـئـي والذي قد يطبق كعــزل كامل وربما كحظر كامل إذا بدء عداد اإلصابات
خصوصــا عنــد عــدم االلتــزام بالتعليمات.
باالرتفــاع
ً
ع ـلـى الرغــم مــن أن العيــش ع ـلـى هــذا النحــو قــد يكــون مليئــا بالوحــدة ومتعبــا وحتــى مخيفــا ،إال
أن ذلــك يخــدم المصلحــة العامــة وهــو مــا يجــب ع ـلـى النــاس ان يتعلمــوه وان يفكــروا ـفـي المجموعــة
خصوصــا وان العــزل االجتماعــي هــو الســاح الحقيقــي الوحيــد المتوفــر بيــن أيدينــا ـفـي الوقــت
ال الفــرد
ً
الحا ـلـي ع ـلـى األقــل ،ولكــن يتســاءل الكثيــرون منــا حــول مــدة العــزل االجتماعــي ،وهل سيســتغرق عدة
أســابيع أم أشــهر أم أعوام ،ولإلجابة على هذا الســؤال بدقة دعونا نأخذ مثالين مهمين األول هو الصين
فبعــد  3شــهور مــن إجــراءات الحجــر المنز ـلـي الصــارم يبــدو انهــا هــذه اإلجــراءات أتــت بثمارهــا حيــث لــم
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تســجل الصيــن أي إصابــات محليــة حال ًيــا وكانــت كل اإلصابــات الجديــدة مصدرهــا أشــخاص قادميــن
خصوصــا على
مــن الخــارج ،واليــوم تقــوم الســلطات الصينيــة بالعمــل ع ـلـى تخفيــف القيــود ا كثــر وأ كثــر
ً
اقليــم هو ـبـي ومدينــة ووهــان مصــدر الوبــاء اال ان إمكانيات الصين ـفـي المراقبة والتقصــي والتي ذكرناها
ســاب ًقا ستســمح لهــا بمنــح النــاس حريــة أ كبــر بالحركــة مــن با ـقـي دول العالــم أمــا المثــال الثا ـنـي هــي
جــا يحتــذى بــه لكيفيــة احتــواء الفيــروس بســرعة اال انهــا اليــوم تقــدم
هونــغ كونــغ فبعــد ان كانــت نموذ ً
تمامــا  -مــاذا يحــدث عندمــا تتخ ـلـى عــن حرصــك ـفـي وقــت مبكــر ج ـدًا  -فبعــد أســابيع
درســا مختل ًفــا
ً
ً
مــن العــزل االجتماعــي والعمــل عــن بعد ســمحت الحكومــة بعودة موظفــي القطاع العــام والخاص إلى
مكاتبهــم فعــاد الفيــروس ا ـلـى االنتشــار مــن جديــد مما جعل الســلطات الصحية تعود ا ـلـى تطبيق العزل
االجتماعــي مــع فــرض ضوابــط أ كثر صرامة مــن ذي قبل ،وفي بالدنا العربية يتوقع الكثيرون من الناس
ان العــزل االجتماعــي سيســتغرق أســبوعين أو ثالثــة وربمــا شــهر واحد ع ـلـى أ كثر تقدير ولكــن الحقيقة
ـريعا
غيــر ذلــك
تمامــا صحيــح بأننــا إذا ركزنــا جهودنــا ـفـي العــزل خــال أســابيع قليلة ،ســنقلب الوضع سـ ً
ً
لمصلحتنــا أي اننــا ســنقلل مــن انتشــار الفيــروس ـفـي بالدنــا ،ولكــن بمجــرد رفــع إجــراءات العــزل وعــودة
خصوصا وأن اغلــب البلدان العربيــة ال تمتلك
حركــة النــاس إ ـلـى ســابق عهدهــا سيتفشــى الوباء مجــددا
ً
القــدرة وال اإلمكانيــة مثــل الصيــن ع ـلـى المراقبــة والتقصــي لــذا وف ًقــا للمعطيــات الحاليــة وبــدون وجــود
لقــاح أو دواء فع ـلـى النــاس ان تســتعد لفتــرة أطــول مــن العــزل االجتماعــي ربمــا مــن أربعــة إ ـلـى ســتة
أســابيع وحتــى ثالثــة أشــهر أو حتــى بدا يــة فصــل الصيــف بعــد ذلــك قــد يمكننا االســترخاء لفتــرة وربما
نهائ ًيــا أو قــد يتعيــن علينــا القيــام بالعــزل االجتماعــي مــرا ًرا ،حيث يمكن أن يتفشــى الفيروس في شــكل
موجات (كل شــتاء) إلى أن نجد لقاحا ناجعا فطالما اســتمر الفيروس في مكان ما أو ظل شــخص واحد
مصاب ـا ً بالفيــروس ،قــد يتفشــى الوبــاء مجــددا ـفـي البلــدان التــي أطفــأت حرائقهــا بالفعل.

 -5معرفة الناس بخطورة الوضع واالحتماالت القادمة:
ال يمكــن ألي إنســان عاقــل إنــكار جديــة المرحلــة التــي يمــر بهــا العالم اليــوم فنحن نخــوض حر بًا غير
تقليديــة مــع فيــروس كورونــا ذلــك المخلــوق الــذي ال يــرى بالعيــن المجــردة والــذي أعادنــا إ ـلـى حقيقــة:
وخلــق اإلنســان ضعي ًفــا ،ولكــن الوعــي التــام بخطــورة الوضــع يختلــف مــن شــخص ا ـلـى اخــر ألن كل فرد
ـفـي المجتمــع ينظــر لألمــور بمنظــاره الخــاص ،ويبــدو ـلـي ان الكثيريــن مــن النــاس مــا زالــوا يتعاملــون
بشــيء مــن االســتخفاف مــع هــذا الفيــروس و بالكــذب ع ـلـى أنفســهم مــع تجنــب الحقائــق بينمــا يميــل
البعــض ا ـلـى الخــوف غيــر المبــرر والمبالــغ فيــه ،وع ـلـى الرغــم مــن الصــورة التــي ال تبــدو مبشــرة بخيــر
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كبيــر ـفـي الوقــت الحا ـلـي ع ـلـى األقــل اال ان فيــروس كورونــا ســيصل إ ـلـى نهايتــه ال محالة وســيتغير الوضع
لصالــح البشــرية ألنهــا مســألة وقــت والتــزام بالتعليمات ،وحتى ذلك الحين ،يجــب أن نعمل معا ً إلبطاء
انتشــاره واالعتنــاء ببعضنــا ً
بعضــا ،فالبشــر اليــوم في مركب واحد ،وهذا هو وقــت التع ّقل ال الذعر ...وقت
العلــم ال الجهــل ...وقــت الحقائــق ال الخــوف والهلــع ،ومنــذ بدا يــة األزمــة ســعت الكثيــر مــن الســلطات
الصحيــة والحكوميــة حــول العالــم بتقديــم الكثيــر مــن المعلومــات عــن فيــروس كورونــا وطــرق الوقايــة
منــه وتصحيــح الكثيــر مــن االدعــاءات والمفاهيــم الخاطئة التي تــدور حوله كما ســاندهم في ذلك جيش
مــن األطبــاء والمختصيــن بالصحــة العامــة مســتخدمين صفحاتهــم ع ـلـى وســائل التواصــل االجتماعــي
لهــذا الغــرض وبالجانــب المقابــل تعاملــت بعــض الحكومــات والشــخصيات العامــة بشــيء مــن الكذب
أو الالمبــاالة أو التهويــل ألســباب سياســية أو صحيــة أو اقتصاديــة أو لتحقيــق منافع مالية أو شــخصية،
جميعا
واآلن نقــف اليــوم أمــام مفتــرق طرق ســيذكره التاريخ لألبد وأجد مــن الضروري أن يعرف الناس
ً
الحقائــق كمــا هــي وخطــورة الوضــع الحا ـلـي واهميــة تطبيــق اإلجــراءات المتخــذة وان ال يبنــوا قصــو ًرا ـفـي
الرمال أو ينســاقون وراء عواطفهم أو امال كاذبة فالكالم الجميل ال يغني أو يشــبع أمام هذا الفيروس
وب}[الرعد.]28 :
ومــن يبحــث عــن الطمأنينــة فلــم يجدها اال بذكــر هللا والتوجه اليه {أ َ َل بِ ِذ ْكر ِ َِّ
للا تَ ْط َم ِئـ ُّ
ـن ا ْل ُق ُل ُ

 -6إنشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها:
تعتمــد المؤسســات الصحيــة العالميــة ع ـلـى قيــاس ســعة النظــام الصحــي بعــدد األســرة ـفـي
المستشــفيات لكل ألف شــخص من الســكان وعدد أســرة العناية المشــددة (األســرة المجهزة بأدوات
خاصــة للحــاالت الحرجــة مثــل أجهــزة التنفــس االصطناعــي) لــكل مئــة ألــف مــن الســكان ـفـي تصنيــف
قــوة النظــام الصحــي لــدول العالــم ،بالرغــم مــن ارتباط هــذه المقاربة بعدة مشــاكل ،أ كثرهــا أهمية أنه ال
قياســا جيدًا للخدمات المقدمة داخل المستشــفيات ،وال هما مناســبان
عدد األســرة وال إشــغالها يقدم
ً
أيض ـا ً للتنبــؤ بمتطلبــات المســتقبل وهــذا ما أثبتتــه هذه األزمة بالضبط بعدم مقــدرة أي نظام صحي في
العالــم ع ـلـى مواجهــة تداعيــات هــذا الوباء.
ان خطــورة هــذا الفيــروس تكمــن ـفـي قدرتــه ع ـلـى تحطيــم النظــام الصحي عبــر إغراقه بعــدد كبير من
المرضــى ـفـي وقــت قصيــر ،اذ تشــير المعطيــات إ ـلـى أن  80%مــن المصابيــن قد ال تظهــر عليهم أعراض
أو تكــون أعراضهــم خفيفــة ،وأن  20%فقــط يحتاجــون لدخــول المستشــفى ،منهــم  5%تصبح حالتهم
حرجة لذلك فان المستشــفيات ســوف لن تحتوي على أســرة كافية لكون أ كثر من نصف عدد األســرة
في النظام الصحي ســتكون مشــغولة بمرضى العمليات الجراحية والســرطان وحوادث الســير والحاالت
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المزمنــة بصــورة طبيعيــة ،وهــذا يعنــي أن مــا يكــون متاحــا ال يتجــاوز  40%مــن األســرة لمواجهــة هــذا
الوبــاء ممــا يجعــل نظــام الرعايــة الصحيــة غارقا ـفـي انفجار مفاجئ للمــرض بما يتطلب دخــول عدد أ كبر
مــن األشــخاص إ ـلـى المستشــفى أ كثــر ممــا يســتطيع التعامــل معــه ،وفي هذا الســيناريو ســيموت مزيد
مــن النــاس ألنــه لــن يكــون هنــاك مــا يكفــي مــن أســرة المستشــفيات أو أجهــزة التنفــس االصطناعــي
إلبقائهــم ع ـلـى قيــد الحيــاة ،ومــع تطــور الوبــاء ســوف لــن يعــود هنــاك مــكان حتــى لمرضــى الســرطان
والحوادث واألمراض المزمنة وبالتالي لن يدخلوا المستشــفى ،وهذا يعني أنهم ســيكونون أ كثر عرضة
للمضاعفــات والمــوت ،وهــذا مــا حصــل بالضبــط ـفـي إيطاليــا حيــث دفــع التفشــي بعض المستشــفيات
إ ـلـى االنهيار بشــكل مأســاوي.
ولكن كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ يكمن الحل بالقيام بخطوتين رئيسيتين هما:
•األولــى :تطبي ــق الع ــزل والتباع ــد االجتماع ــي وذل ــك لمنع الفيروس من االنتش ــار بس ــرعة وعدم
الس ــماح بح ــدوث ارتف ــاع هائ ــل في عدد اإلصاب ــات بالمرض (تس ــطيح المنحنى) حت ــى ال يغرق
النظ ــام الصح ــي علــى األق ــل لفت ــرة كافية حت ــى يتمكن نظام الرعاي ــة الصحية م ــن رعاية الناس
بش ــكل كاف والقيام بالخط ــوة الثانية.
•والثانيــة :زيــادة ســريعة جــدا ـفـي عــدد األســرة عبــر بنــاء مستشــفيات مؤقتــة ،وذلك حتــى تمنع
حــدوث إغــراق للنظــام الصحــي وبالتا ـلـي انهيــاره وهــذا بالفعــل مــا قامــت بــه الصيــن مــع بدا يــة
األزمــة حيــث بنــت  3مستشــفيات جديدة ،و 10مستشــفيات مؤقتة بســرعة غير مســبوقة كان
أشــهرها مستشــفى هوشنشــان في مدينة ووهان ،والذي بني في أقل من  10أيام على مســاحة
 269ألــف قــدم مر بــع ويتســع إ ـلـى  1000ســرير ،وتقوم بــه العديد من دول أوروبــا االن باإلضافة
الى تحويل الفنادق والمعارض والمالعب الى مشــافي ميدانية ان لم تكن للمصابين بالفيروس
فهــي للمصابيــن باألمــراض األخــرى الحــادة والمزمنــة ،وهــذا الشــيء مــا يجــب ع ـلـى الســلطات
خصوصا وان أغلبها ذات مؤشــرات صحية ســيئة ،بل ومثيرة للقلق ً
أيضا
الصحية التخطيط له
ً
وتشــكل تهدي ـدًا ع ـلـى ســامة المواطــن كمــا انها تعا ـنـي من قلة أعداد األســرة في المستشــفيات،
والــذي يعــد مؤشــر خطــر على مســتقبل الرعايــة الصحية في منطقــة معرضة.

 -7الدعم المالي الحكومي للمتضررين من العزل االجتماعي:
اتخــذت الكثيــر مــن حكومــات دول العالــم ،منــذ بدا يــة انتشــار فيــروس  ،SARS-CoV-2العديــد مــن
اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة ،إضافــة إ ـلـى وضــع خطط مســتقبلية إليجــاد حلول للعديد من المشــاكل
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التــي تواجــه القطاعــات الحيويــة المهمــة ،وذلــك بالتعــاون والشــرا كة مــع القطــاع الخــاص ،ويعــد الدعم
الما ـلـي الحكومــي واحــد مــن أهــم هــذه اإلجــراءات وبشــكل خــاص الدعــم المقــدم للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة والتــي تعتبــر المصــدر الرئيســي للوظائــف وحركــة الســوق ـفـي عجلــة االقتصاد لمســاعدتها
ـفـي التخفيــف مــن التكاليــف التشــغيلية وســداد القروض في وقت يشــهد فيه الســوق العالمي ركودا في
أعمالــه ومبيعاتــه ممــا خلــق الكثير من االطمئنان والراحة لــدى الموظفين والعاملين في هذه القطاعات
فالكثيــر مــن النــاس يعتبــرون صحتهــم خيــا ًرا ثانو يًــا والخيــار األول هــو العمــل ألن لديهــم التزامــات
معيشــية وعليهــم اإليفــاء بهــا لخدمــة ابنائهــم وخدمــة المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وتكفــل الحكومــة
ـفـي هــذه األوضــاع يمنحهــم الراحــة واألمــان ويجعلهم يلتزمون بشــكل كامــل باألوامــر والتعليمات وتزيد
ثقتهــم بالحكومــة التــي لــن تتخ ـلـى عنهــم ـفـي مثل هــذه الظروف.
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:المصادر
:• المواقع اإللكترونية
https://www.who.int .الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية1.
.الموقع اإللكتروني للمرا كز األمريكية للسيطرة على األمراض والوقاية منها2.
https://www.cdc.gov/
.لموقع اإللكتروني للمرا كز األوربية للسيطرة على األمراض والوقاية منها3.
https://www.ecdc.europa.eu/
https://www.moh.gov.sa .الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة السعودية4.
https://www.mohap.gov.ae .الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتية5.
https://www.dha.gov.ae .الموقع الرسمي لهيئة صحة دبي6.
https://doh.gov.ae .الموقع الرسمي لدائرة صحة أبو ظبي7.
http://www.sacm.org .المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها8.
.الموقع اإللكتروني للمرا كز الصينية للسيطرة على األمراض والوقاية منها9.
http://www.chinacdc.cn/
http://en.nhc.gov .الموقع اإللكتروني لهيئة الصحة الصينية10.	

:• الكتب
1. Nelson Textbook of Pediatrics, 2-Volume Set, 20th Edition By Robert M.
Kliegman, MD, Bonita M.D.
2. Novel Coronavirus: A Practical Guide for Preparation and Protection by Jill
Glasspool Malone PhD. and Robert W Malone MD, MS.
3. Coronavirus Pandemic Spread. The Updated Rational Guide to the Wuhan Virus
Outbreak: How to Protect Yourself & Prepare for Quarantine Before it’s Too
Late by Robert J. Connor
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4. Wuhan Coronavirus: A Concise & Rational Guide to the 2020 Outbreak by Tyler
J. Morrison
5. CORONAVIRUS: ALL YOU NEED TO KHOW, SYMPYOMS, PREVENTIVE
MEASURES & PRACTICAL ADVICE by DR HOWARD BARRETTE
6. U.S. Government Pandemic Guidance: Prepare for the Coronavirus: | Two
Guides in One Book | Department of Health and Human Services | Center for ...
| (Influenza nCoV-2019, Covid-19, Wuhan Flu)
7. Wuhan Coronavirus: Everything You Need to Know About the New Wuhan
Coronavirus and How to Prevent it by Tracy Rinehart
8. COVID-19: Coronavirus Disease - Predictions of the pandemic and how you can
stay safe by Emecheta Callista Chinenye
9. Wuhan 2020 Coronavirus Outbreak: (Definition, Symptoms, Transmission, and
Prevention) – All You Need To Know About Ncov Including A Simple Guideline
to Protect Yourself and Travel Advice
10. Coronavirus Q & A All You Need to Know: Coronavirus disease COVID-19
Protection, Symptoms, outbreak, diagnosis, definition and information by edu
team
11. Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases by AAP
12. Red Book 2018: Report of the Committee on Infectious Diseases by David W.
Kimberlin MD FAAP, Sarah S. Long MD FAAP and Michael T. Brady MD FAAP.
13. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases:
2-Volume Set by John E. Bennett MD, Raphael Dolin MD and Martin J. Blaser
MD.
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