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لقاح اإلنفلونزا
حماية أكبر في ظّل كورونا

ياسر غريب

وصي 
ُ
قبيل فصل الشتاء، عادة ما ت

والوقاية  األمــراض  مكافحة  مراكز 
ــقـــاح  ــلـ ــلــــى الـ ــا بــــالــــحــــصــــول عــ ــهـ ــنـ مـ
املضاد لإلنفلونزا املوسمية بدءًا من عمر 6 
أشهر أو أكثر. ومنذ تفشي فيروس كورونا 
الــجــديــد، بـــات الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح بــالــغ 
األهمية كونه يقلل من األعــراض املتشابهة 
املوسمية ليست  مع كوفيد-19. واإلنفلونزا 
ــــي مـــعـــظـــم الــــــحــــــاالت، إذ يــشــفــى  خـــطـــيـــرة فـ
أيام  في خــال  أنفسهم  تلقاء  من  املصابون 
قــلــيــلــة مـــن اإلصـــابـــة ومـــن دون تـــنـــاول دواء 
زيـــارة طبيب، وعـــادة، ال يحتاج املصاب  أو 
الــراحــة  إلـــى  الـــذي تظهر عليه األعــــراض إال 

)Getty /الطريق إلى اللقاح المضاد لإلنفلونزا الموسمية )أليساندرو بريميك

ــنــــاول الـــســـوائـــل بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة. إال أن  وتــ
ــن مـــراكـــز  ــقـــاريـــر الــصــحــيــة الـــــصـــــادرة عــ ــتـ الـ
الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية 
وشركائها  العاملية  الصحة  ومنظمة  منها 
ــــراض  ــيـــات األمـ الــعــاملــيــن تــشــيــر إلــــى أن وفـ
املوسمية  اإلنفلونزا  الناجمة عن  التنفسية 
قد تصل إلى 650 ألف شخص سنويًا. لذلك، 
فإن للتطعيم أهمية بالغة لألشخاص األكثر 

عرضة لإلصابة وللمضاعفات الخطيرة. 

سهولة العدوى 
الجهاز  فيروسية تصيب  عــدوى  اإلنفلونزا 
ــن مـــوســـم إلـــــى آخـــر  ــطـــور مــ ــتـ الـــتـــنـــفـــســـي، وتـ
وتـــســـّمـــى بـــاإلنـــفـــلـــونـــزا املـــوســـمـــيـــة. وتــنــتــقــل 
الـــعـــدوى بــســهــولــة عــن طــريــق الـــــرذاذ املــلــوث 

املتطاير فــي الــهــواء أثــنــاء عطس املــصــاب أو 
حديثه في مواجهة اآلخرين. كما أن األسطح 
ــة بـــذلـــك الـــــــــرذاذ كــاملــقــابــض  ــلـــوثـ الــصــلــبــة املـ
والــعــمــات  واألوراق  واملـــكـــاتـــب  والـــهـــواتـــف 
عــدة،  لــســاعــات  بــالــفــيــروس  النقدية تحتفظ 
وتــحــدث اإلصــابــة حــن يلمس شخص هذه 
األسطح بيده، ثم تصل يده إلى فمه أو أنفه 
أو عينه. ومن العامات واألعــراض الشائعة 
لإلنفلونزا: الُحّمى، آالم العضات، القشعريرة 
والــتــعــّرق، الـــصـــداع، الــســعــال الـــجـــاف، ضيق 
ــاق، انــســداد أو ســيــان األنــف،  ــ ــس، اإلرهـ

َ
الــنــف

ــا. وهــــنــــاك عــوامــل  ــرهـ ــيـ الـــتـــهـــاب الـــحـــلـــق، وغـ
عــدة تزيد مــن احتمال اإلصــابــة باإلنفلونزا 
ومضاعفاتها، مثل: األطفال ما بن 6 أشهر 
و5 ســنــوات وكــبــار السن بعمر 65 سنة وما 

فوق، واألشخاص الذين يعيشون أو يعملون 
فــي أمــاكــن مــزدحــمــة بــاألشــخــاص كــاملــدارس 
وأولئك  العسكرية،  والثكنات  واملستشفيات 
الـــذيـــن يــعــانــون أمــــراضــــًا مــزمــنــة كــالــســكــري 
ــراض الــرئــة والــقــلــب والــجــهــاز العصبي  ــ وأمـ
والكلى والكبد، والنساء الحوامل منذ بداية 
الشهر الرابع من الحمل إلى ما بعد الــوالدة 
بــأســبــوعــن، وأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون زيـــادة 
ــــوزن، واملـــرضـــى الــذيــن يعانون  كــبــيــرة فــي الـ
ضــعــفــًا فـــي املــنــاعــة كــمــرضــى نــقــص املــنــاعــة 
الــبــشــريــة )إيـــــدز( ومــرضــى الــســرطــان الــذيــن 
يحصلون عــلــى عـــاج كــيــمــيــائــي. وفـــي حــال 
الفئات بالفيروس،  إصابة شخص من هــذه 
ربما تكون املضاعفات خطيرة بما يستدعي 

ذهاب املريض إلى املستشفى.  

تشابه األعراض 
إنفلونزا  عــن  املــوســمــيــة  اإلنــفــلــونــزا  تختلف 
الفيروسي(  واألمــعــاء  املعدة  )التهاب  املعدة 
التي يعد اإلسهال والقيء من أشهر أعراضها، 
كما تختلف أيضًا عن الزكام )نزلة البرد( على 
الــرغــم مــن تشابههما فــي بــعــض األعــــراض. 
لــلــزكــام ال يتجاوز  الــفــيــروس املــســبــب  إال أن 
منطقة الرأس والجهاز التنفسي، بينما يؤثر 
فيروس اإلنفلونزا املوسمية على كل أعضاء 
يرتبط  الــعــالــم،  مناطق  وفــي معظم  الجسم. 
تفشي فيروس اإلنفلونزا املوسمية مع بدء 
فــصــل الــشــتــاء ومــــا يــصــاحــبــه مـــن تــغــيــر في 
الطقس، وهــو شــرط ال ينطبق على املناطق 
الحارة القريبة من خط االستواء التي يمكن 
أن يتفشى فيها الفيروس في أي وقت خال 
العام، مثل جنوب شرق آسيا ووسط أفريقيا 
وشـــمـــال أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. وتـــوجـــد أنــــواع 
عدة من فيروس اإلنفلونزا، بعضها يتطور 
بشكل فتاك من حن آلخــر، مثل الفيروسات 
املــشــهــورة إعــامــيــًا بــاســم إنــفــلــونــزا الطيور 
اإلسبانية  واإلنفلونزا  الخنازير  وإنفلونزا 
ضحيتها  راح  والتي  الروسية،  واإلنفلونزا 

ماين البشر. 

الوقاية واللقاح 
ــعـــادات الــشــخــصــّيــة الــجــّيــدة مــن أهــم  تــعــد الـ
املوسمية،  اإلنفلونزا  مــن  للوقاية  الــعــوامــل 
مثل ارتداء الكمامة، وتجنب ملس العينن أو 
اليدين بشكل متكرر  الفم، وغسل  أو  األنــف 
في اليوم الواحد باملياه والصابون، وكثرة 
اســـتـــخـــدام املــعــقــمــات، وتــغــطــيــة الـــفـــم أثــنــاء 
ــتــــراب من  الــســعــال والـــعـــطـــس، وتــجــنــب االقــ
املصابن، والبقاء في املنزل في حالة املرض. 
في  لإلنفلونزا  املــضــاد  الــلــقــاح  يساعد  كما 
املــرض  اإلصــابــة وتقليل حــدة  تقليل خطر 
ــتـــغـــرق عــمــلــيــة إنـــتـــاجـــه  وخــــطــــورتــــه، وتـــسـ
لــيــنــاســب تـــطـــورات الــفــيــروس املــتــوقــعــة في 
كـــل عـــام حـــوالـــي ســتــة أشـــهـــر، ويــتــم طــرحــه 
ــبـــل دخـــــــول فــصــل  فــــي املـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة قـ
الــعــام حماية  هــذا  اللقاح  الشتاء، وسيوفر 
اإلنفلونزا  فيروسات  من  أنــواع  أربعة  ضد 
املوسم، ويوجد  هــذا  في  انتشارها  املتوقع 
وال  والبخاخ،  الحقن  نوعان:  اللقاحات  من 
ينصح بالتطعيم عن طريق البخاخ للعديد 
من الفئات مثل: األطفال دون سن العامن، 
وكبار السن فوق الخمسن عامًا، والحوامل، 

واملصابن بضعف أجهزة املناعة.

التقارير الصحية 
الصادرة عن مراكز 

الواليات املتحدة ملكافحة 
األمراض والوقاية منها 
ومنظمة الصحة العاملية 

وشركائها العامليني، 
تشير إلى أن وفيات 
األمراض التنفسية 

الناجمة عن اإلنفلونزا 
املوسمية قد تصل 

إلى 650 ألف شخص 
سنويًا.

■ ■ ■
تعد العادات الشخصّية 
الجّيدة من أهم العوامل 
للوقاية من اإلنفلونزا 
املوسمية، مثل ارتداء 
الكمامة، وتجنب ملس 
العينني أو األنف أو 
الفم، وغسل اليدين 

بشكل متكرر باملياه 
والصابون

باختصار

مع قدوم فصل الشتاء وفي ظّل استمرار تفّشي فيروس كورونا الجديد، ينصح الخبراء في مجال الصّحة بالحصول على لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية للحّد من المضاعفات

هوامش

رشا عمران

ابن  الجامعي  الطالب  الحليم حافظ(،  يعود عــادل )عبد 
العائلة املصرية التقليدية، من رحلة التيه التي أخذته إلى 
العيش في الكباريهات، ذات صيف في اإلسكندرية، مع 
فردوس )ناديا لطفي( الراقصة الفاتنة التي جعلت والد 
عادل )عماد حمدي( القادم للبحث عنه، يتحّول من رجل 
وقور إلى رجل يقضي وقته مع الراقصات في الكباريه، 
يستقبله أصدقاؤه بترحاٍب، وتخبره أمال )ميرفت أمني( 
حبيبته أنها قد تغيرت، بــدت أمــال في فيلم »أبــي فوق 
إخــراج حسني كمال، قصة إحسان   ،1967( الشجرة« 
عبد القدوس(، كما لو أنها هي املسؤولة عن هروب عادل 
الــراقــصــات، بسبب رفضها أفكار  إلــى حــيــاة اللهو مــع 
بــه، لكنها  الحرية في عالقتها معه، ورفضها االنــفــراد 
في نهاية الفيلم تتخلى عن أفكارها البالية تلك، وتعترف 
بأنها كانت مخطئة، وتعود لتتقّرب من عادل الذي كان 
يبحث عن عالقة كاملة مع حبيبته .. كنت أتــحــّدث مع 
إنها تغيرت  الفيلم،  فــي نهاية  أمــال  صديقة عــن جملة 
فاجأ برّد صديقتي: »آه .. ده كان 

ُ
وأصبحت أكثر حرية، أل

مناسب لقيم زمنهم«. قد تبدو فكرة الحرية في العالقات 
االجــتــمــاعــيــة عــلــى طــريــقــة »أبــــي فـــوق الــشــجــرة« شأنا 
سخيفا وساذجا لو تم تقييمه بشكل منفرد. ولكن إن 

نظرنا إلى حال املجتمع العربي ذلك الزمن وحاله اليوم، 
ومن خالل ما يتعلق بالفنون فقط، الكتشفنا أن الكارثة 
الــتــي حلت بــهــذه املجتمعات مــهــولــة، وتــحــتــاج للتخفف 
منها زمنا أطول بكثير من الزمن الذي احتاجته لتنتشر، 
فما حــدث ليس فقط نكسة في الحريات املجتمعية أو 
وتــذّوقــه،  الجمال  الفردية، بل نكسة على مستوى فهم 
انتشرت  التي  الحجاب  النساء  لبس  ظاهرة  كانت  فــإن 
القرن املاضي شأنا شخصيا، فــإن ما  مع سبعينيات 
رافقها وتالها ال يمكن وضعه سوى في بند تدمير هذه 
والعام  الشخصي  الجمال  بــدءا من تحريم  املجتمعات، 
)الفنون على أنواعها(، ثم االنحدار في مستوى الذائقة 
أمــرا  املستويات،  كــل  على  القباحة،  واعــتــبــار  البصرية، 
عــاديــا والتعايش معه بوصفه »حـــالال«، وكــل مــا ضده 
هو »حـــرام«، والهوس »الجنسي« الــذي أصــاب  املجتمع  
العربي، بحيث يصبح كل ما يتعلق باألنثى موضوعا 
التعليم  فــي  حقها  وحــتــى  لباسها  مــن  بحتا،  جنسيا 
والعمل واختيار شكل حياتها ومستقبلها، واستباحة 
أي ذكــر مهما كــان حياتها وجسدها، بذريعة وصاية 
على  متقدمة  مكانة  للذكر  أعطتا  و»ديــنــيــة«  مجتمعية 
الــذكــوريــة فــي كل  البطريركية  مكانة األنــثــى، وكــرســت 

مناحي الحياة. 
الــعــربــي خـــالل الخمسني ســنــة األخــيــرة  يــبــدو املجتمع 

ــدا مــا اقتطع زمــنــه مــن ســيــرورة التاريخ  كما لــو أن أحـ
الطبيعية وأعــاده إلى عقود ماضية، هي أقرب ما تكون 
إلــى عقود االنــحــطــاط، ذلــك أن أفــكــار الحرية املجتمعية 
التي كانت سائدة حتى بداية سبعينيات القرن املاضي 
في املجتمع العربي، وتم التنظير لها عبر مختلف أنواع 
الفنون، قد تم إجهاضها بالكامل، بعملية تغيير منهجية 
لــلــذاكــرة الجمعية العربية، تــم فيها  ومــدروســة ودؤوبـــة 
 
ً
نسف كل قيم الطبقة املتوسطة العربية التي كانت حاملة

وإحــالل  املجتمعي،  والتحّرر  االجتماعية  الــثــورة  أفكار 
قيم أخـــرى مستعارة مــن مـــاٍض فقهيٍّ يضع األولــويــة 
اليومية  التفاصيل  أكثر  فــي  حتى  والتحريم،  للتحليل 
، ما أبقى العقل الجمعي العربي منشغال 

ً
 وعادية

ً
تفاهة

الــتــوافــه املــاضــويــة، ومستسلما ملــا يــقــولــه فقهاء  بــهــذه 
يّدعون االجتهاد في شــؤون الدين والدنيا، ويتحالفون 
بشكل كلي مع السلطة السياسية إلنتاج استبداد مزدوج 
العلمي  التحليلي  العقل  وديــنــي، على حساب  سياسي 
ويصيب،  ويخطئ  ويفّسر  ويحلل  ويشك  يسأل  الــذي 
العلمي  والتقّدم  اإلنسانية  الحضارة  بناء  في  ويساهم 
البشري  للتطور  الطبيعي  السياق  هــو  والـــذي  والتقني، 
ولسيرورة الزمن. استطاعت البشرية، منذ نهاية الحرب 
العاملية الثانية، تحقيق خطواٍت مهولة في التطور العلمي 
والطبي، ودخلت في مرحلة ما بعد الحداثة في التقّدم 
قبول  حــد  إلــى  االجتماعية  الليبرالية  ووصــلــت  التقني، 
كل أشكال الحّريات الجنسية وحمايتها قانونيا، بينما 
بقيت مجتمعاتنا رهينة ليبرالية السياسات االقتصادية 
ــداد الــفــقــهــي الــســيــاســي والـــديـــنـــي، ومـــجـــّرد  ــبــ ــتــ واالســ
والطريف  الغربي.  والعلمي  التقني  للتطور  مستهلكة 
التطور هذه،  التحليل والتحريم طاوال حتى وسائل  أن 
الــتــي ال يـــتـــوّرع بــعــض الـــدعـــاة عــن اســتــخــدامــهــا لنشر 
أفكارهم التي ساهمت ومــا تــزال في جعلنا في أسفل 
بصدماٍت  أبــنــاؤهــا  يــصــاب  الــبــشــريــة،  املجتمعات  درك 
حضاريٍة متالحقٍة مع كل خطوة جديدة في خطوات ما 
بعد الحداثة الغربية، بينما نكتفي نحن بصور من أيام 
ما يسّمى »الزمن الجميل« الذي اختفى بما له وما عليه.

قيم ذلك الزمن

وأخيرًا

ما حدث ليس فقط نكسة 
في الحريات المجتمعية أو 

الفردية، بل نكسة على مستوى 
فهم الجمال وتذّوقه
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