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التفلت يف االجراءات  الكثري من مظاهر  العام املايض، عندما شهد  يعرب لبنان مرحلة االعياد وسط تخوف من تكرار سيناريو 
الوقائية الصحية، مام ادى اىل تفيش جائحة كوفيد - 19 وفرض تحديات هائلة عىل القطاع الصحي. ما حصل دفع البلد اىل اغالق 

شبه شامل، من غري املستبعد ان يتجدد اذا تفىش املتحور الجديد اوميكرون 

"أوميكرون" يغزو والعالم حائر 
هل ينجو لبنان من فيروس األعياد؟ 

 11 يف  لبنان  يؤكد  ان  صدفة  مجرد  كانت  رمبا 
كانون االول 2021، وجود حالتني مصابتني مبتحور 
الهائلة عىل التفيش،  اوميكرون املعروف بقدرته 
اليوم نفسه الذي  واالشتباه بحاالت اخرى، وهو 
نجاح  ابيض  فراس  الصحة  وزير  ايضا  فيه  اعلن 
حملة تلقيح جديدة ملاراتون فايزر، حيث استفاد 

منه اكرث من 34 الف شخص.

اوميكرون يباغت العامل.

صورة تلقيح اوميكرون.

الخفيفة التي يبدو ان اوميكرون يتسبب بها حتى 
االن، ألن نقيب االطباء رشف ابورشف عىل سبيل 
املثال يلفت اىل استمرار هجرة االطباء واملمرضني 
نقص  بسبب  خطرية،  مرحلة  امام  "نحن  قائال 
اقسام  واغالق  كورونا،  مرىض  لعالج  االمكانات 
لكورونا، ومعاناة املستشفيات" التي يتعرض اكرث 

من 20 منها اىل احتامل االغالق. 
يف مواجهة فريوس كورونا الذي تسبب يف موت 
واصاب  العامل،  حول  شخص  ماليني   5 من  اكرث 
اكرث من 270 مليون انسان، و يتخذ االن اشكال 
كان  اذا  عام  السؤال  يبقى  جديدة،  متحورات 
جرى  مبا  اسوة  مجددا  االغالق  اىل  سيتجه  البلد 
يف بدايات العام 2021. يطرح وزير الصحة فراس 
يحدد  "ما  ان  يقول  عندما  االجابة ضمنيا  ابيض 
االقفال او عدمه هو الوضع الوبايئ، فكلام رسّعنا 
يف موضوع اللقاح وحامية املجتمع، تجنبنا تعطيل 

البالد والدورة االقتصادية". 

لكن ذلك قد ال يكون كافيا لتخطي مرحلة الخطر 
التي تلوح يف االفق خاصة مع بداية العام 2022، 
بفريوس  االصابات  ارقام  ان  الواضح  من  حيث 
كورونا، تصاعدت يف الفرتة املاضية، وكادت تالمس 
احيانا حدود االلفي اصابة يومية، وهناك مخاوف 
من تضاعفها بعد ايام عىل انقضاء مرحلة االعياد 
ونهاية السنة، خاصة ان التقديرات الرسمية تشري 

التلقيح هي يف حدود 35% فقط،  اىل ان نسبة 
املسجلة  العاملية  بالنسبة  مقارنة  متدنية  وتعترب 

عند نحو %44. 
يبدو كأنها حلقة مفرغة يدور فيها لبنان، والعامل 
من   %80 ان  الصحة،  وزارة  بحسب  عموما. 
االصابات التي تسجل حاليا يف البلد هي الناس 
مل يتلقوا اللقاح، مام يعني ان جهدا هائال يجب 
ان يبذل من اجل تكثيف حمالت التلقيح واقناع 
املناعة  تعزيز  اجل  من  االن،  حتى  املرتددين 

املجتمعية. 
زيادة  ظاهرة  يف  استثناء  ليس  لبنان  ان  صحيح 
عدد االصابات، وال يف محاولة العودة اىل الحياة 
املشددة  والقيود  االغالق  شهور  بعد  الطبيعية 
العديد  ان  التجارية، حيث  والحركة  التنقل  عىل 
من دول العامل بدأت اعادة فرض قيود مجددا مع 
لبنان  ان  اال  بالفريوس مجددا،  االصابات  تصاعد 
يشهد وضعا استثنائيا يف ظل االزمة االقتصادية - 
بشكل  انعكست  والتي  يواجهها،  التي  املعيشية 
سلبي عىل قدرة القطاع الصحي عىل الصمود امام 

موجة جديدة من الوباء. 
حاليا تتزايد املخاوف من تفيش املتحور اوميكرون 
بعد تأكيد وزارة الصحة وجود حالتني وفدتا من 
افريقيا، معلنة ان "وصول املتحور اوميكرون اىل 
لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره يف غالبية دول 
العامل. لكن ذلك يجب ان يشكل حافزا للجميع، 
االجراءات  يف  التهاون  لعدم  ومقيمني،  مواطنني 
التلقيح  حمالت  عىل  بكثافة  واالقبال  الوقائية" 

التي تنظمها. 
حتى االن، فان البيانات الرسمية تؤكد ان العدد 
االوىل  الحالة  منذ  لبنان  يف  للمصابني  االجاميل 
لفريوس كورونا يف 21 شباط 2020، تخطى 550 
الف اصابة، فيام اقرتب عدد الوفيات من 8 االف. 
اليومي  االصابات  معدل  اىل  لبنان  عاد  ما  واذا 
الذي المس 5 االف اصابة يوميا يف فرتة ما بعد 
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اعياد نهاية السنة، فان االرقام قد تكون مرشحة 
للتضاعف بشكل مخيف. 

لبنان  يف  الصحية  السلطات  قدرة  تعد  مل  االن 
عىل ترصد الفريوس محصورة بالقادمني من دول 
افريقية حيث ظهر بداية يف جنوب افريقيا، وانتقل 
اوميكرون  ان  اىل  بالنظر  لها،  مجاورة  دول  اىل 
العامل،  دولة حول  من 60  اكرث  يف  منترشا  اصبح 
وسط معلومات وتقديرات متفاوتة حوله وبازاء 
خطورته الفعلية وكيفية التصدي له، وبالتايل فان 
املراهنة وحدها عىل احتواء اي حالة داخل البلد، 
قد ال تحد من انتشار الفريوس املتحور يف لبنان. 

واعلنت منظمة الصحة العاملية، عىل الرغم من 
الكافية  الرضورية  املعلومات  كل  امتالكها  عدم 
حول املتحور الجديد، ان اوميكرون يسجل انتشارا 
باعراض  انه يتسبب  ارسع من متحور دلتا، كام 
اقل حدة )خفيفة اىل معتدلة( وهو ما من شأنه 

ان يجعل اللقاحات اقل فاعلية امامه. 
وذكرت منظمة الصحة يف 12 كانون االول املايض، 
ان ليس يف امكانها حتى االن بسبب نقص البيانات 
الكافية، معرفة ما اذا كان معدل التفيش املرتفع 
لدى السكان ذوي املناعة العالية يرجع اىل حقيقة 
ان اوميكرون "يفلت من املناعة، او انه يستغل 
قابلية االنتقال العالية الكامنة، او انها مزيج من 
االثنني". لكن املنظمة اكدت ان هناك "انخفاضا 
يتعلق  اللقاحات يف ما  اىل  بالنسبة  الفاعلية"  يف 

بالحامية من االصابة والعدوى. 
تحديا  اوميكرون  متحور  يشكل  االطار،  هذا  يف 
كبريا بسبب قدرته عىل االنتقال برسعة اكرب من 
املتحورات السابقة لفريوس كورونا، ويقول العلامء 
يف  موجودة  اساسية  طفرة   32 عىل  يحتوي  انه 
الربوتني الشويك، وهو ما يقوض بدرجة كبرية قدرة 
اللقاحات املعتمدة حتى االن عىل التعامل معه. 

كشفت  الجديد،  املتحور  خطورة  عىل  مثال  يف 
بخصوص  تحذيرها  مستوى  رفعت  التي  بريطانيا 
ان  الرابع،  اىل  الثالث  املستوى  من   19  - كوفيد 
املدن  يف  تفشيا  االكرث  الساللة  اصبح  اوميكرون 
الربيطانية منذ منتصف شهر كانون االول املايض، 
وانه بات ميثل 40% من اصابات كورونا يف العاصمة 
بوريس  الربيطاين  الوزراء  رئيس  واعلن  لندن. 
جونسون يف 13 كانون االول املايض، تسجيل اول 
حالة وفاة لشخص بريطاين مصاب باملتحور الجديد. 
الصحة  منظمة  تقول  ذلك،  من  الرغم  عىل 

العاملية ان "تقييم مجمل الخطر العاملي املتعلق 
باوميكرون مرتفع للغاية"، وان "اوميكرون يحتوي 
عىل عدد مل يسبق له مثيل من زيادة املتحورات 
وبعضها يثري القلق بالنسبة اىل االثر املحتمل عىل 

مسار الجائحة" عىل مستوى العامل". 
زالت  ال  العاملية  الصحة  منظمة  ان  حني  يف 
تجري ابحاثا اضافية من اجل الحصول عىل فهم 
اللقاحات  عىل  اوميكرون  تغلب  الحتامل  اكرب 
متخوفة  انها  اال  االصابة،  بعد  املكتسبة  واملناعة 
من اثار املتحور الجديد عىل العامل، وهي اعلنت 
ان "الحاالت املتزايدة بغض النظر عن التغري يف 
شدتها، قد تشكل طلبا هائال عىل انظمة الرعاية 
االصابة  معدالت  زيادة  اىل  تؤدي  رمبا  الصحية 
باالمراض والوفيات، وسيكون التأثري عىل الفئات 
الضعيفة من السكان كبريا السيام يف البلدان التي 

تنخفض فيها معدالت التطعيم".
لهذا، ليس يف امكان لبنان املراهنة عىل االعراض 

قال كبري خرباء االمراض املعدية يف الواليات املتحدة انتوين فاوتيش ان تناول 3 جرعات 
من اللقاحات يعد "الرعاية املثىل" للتعامل مع التحدي الوبايئ الحايل، اذا كان االنسان 
يريد ان يؤّمن الحامية لنفسه عىل النحو االفضل.  اشار فاوتيش اىل ان االمر سيحتاج اىل 

اشهر لحسم ما اذا كانت هناك حاجة اىل تلقي جرعات سنوية معززة للقاحات. 
لكن بحسب تقرير امرييك رسمي، فان غالبية املصابني باوميكرون يف الواليات املتحدة 
ظهرت عليهم اعراض خفيفة، وكانت غالبيتهم من امللقحني، و14 منهم كانوا حصلوا عىل 

الجرعة الثالثة املعززة، مام يعني ان اللقاح ال يحمي االشخاص من االصابة بالعدوى. 

تظهر الدراسات التي اجريت حتى االن ان اعراض اوميكرون الذي رصد للمرة االوىل يف 
جنوب افريقيا يف 24 ترشين الثاين املايض، تشبه اعراض سالالت فريوس كورونا االخرى، 

مثل الحمى والسعال وضيق التنفس واالم العضالت، لكنها تكون خفيفة نسبيا. 
لكن اوميكرون عىل ما يبدو حتى االن، ال يتسبب يف حدوث فقدان لحاستي الشم والتذوق، 
كام انه ال يتسبب يف انخفاض كبري يف مستويات االوكسجني.  بحسب البيانات التي تم جمعها 
من حول العامل، ان االصابة اكرث من مرة تعد مرجحة بدرجة اكرب بالنسبة اىل اوميكرون، واىل ان 

هذه املتحورة اكرث قدرة عىل االلتفاف عىل املناعة التي يوفرها التلقيح.
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