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عن السیطرة في  COVID-19نظًرا ألننا نواجھ أسبوًعا آخر من خروج 
الوالیات المتحدة ، فإن ھناك حاجة ملحة  إلیجاد إجابات. اتضح أن بعض  

 Paleاإلجابات متاحة وظھرت كلمات الحكمة من دراسات الماضي في كتاب 
Rider: The Spanish Flu of 1918 and How Changed the 

World by Laura Spinney  وكذلك في تحلیل جدید في كتاب ،Adam 
Kucharski  ولماذا تتوقف. ولكن على   -قواعد العدوى: لماذا تنتشر األشیاء

الرغم من امتالكنا المعرفة ، یبدو أن ھناك نقًصا في القیادة والتعاطف والشفقة 
ع اإلرشادات الالزمة. ونتیجة لذلك ، ال یزال الشعب األمریكي یواجھ لوض

 المستمرة.  COVID-19مخاطر أزمة 
یمتلئ تاریخ المؤلف لورا سبیني الخاص  باإلنفلونزا اإلسبانیة بالعناصر ذات  

 الصلة بجائحة الیوم. من بین العناصر الرئیسیة للكتاب:
كثر أھمیة ھي أنھ في غیاب العالجات • توقف الوباء: النقطة األولى وربما األ

) 1918واللقاحات ، فإن اإلنفلونزا اإلسبانیة أخذت مجراھا (معظمھا عام 
 وتوقفت.

• مالحظة تاریخیة: لم تبدأ األنفلونزا اإلسبانیة في إسبانیا. كان اإلسبان ببساطة 
ھم أول من أبلغ عن ذلك ألن الدول األخرى كان لدیھا حصار إخباري خالل 

 رب العالمیة األولى. الحالة األولى كانت تجنیًدا عسكریًا في كانساس.الح
• االنتشار بدون أعراض: تم اإلقرار آنذاك بوجود عامل رئیسي في انتشار 

األنفلونزا من المرضى قبل ظھور األعراض. ھذه النقطة ، التي نوقشت بشدة  
 اسخة.الیوم ، ھي في الواقع وسیلة انتقال ر COVID-19خالل جائحة 

إن لم یكن   -• خطر الزحام: كان من المعروف أیًضا أنھ عامل مھم بشكل خاص 
 في انتشار العدوى. تم حظر التجمعات الجماعیة ، لصالح میزة كبیرة. -مركزیًا 

 
 
 
 



 

• ارتداء األقنعة: من المعروف أن األقنعة لھا أھمیة كبیرة في منع العدوى. أكد  
أن الفرض المبكر الرتداء القناع أثناء  2007تحلیل استعادي نُشر في عام 

٪ ، شریطة استمرار ارتداء  50اإلنفلونزا اإلسبانیة قلل من عدد الوفیات بنسبة 
 القناع حتى "زوال المخاطر". 

• مناعة القطیع: لم تكن مناعة القطیع ضروریة لوقف الوباء. في نھایة المطاف ، 
٪ المقترحة  70ثیر من ٪ من سكان العالم (أقل بك 30تعرض ما یقرب من 

 حسب الضرورة الیوم). أدت تدابیر أخرى إلى احتواء الفیروس. 
• دور اإلنترفیرون: من خالل دراسة مریض شاب لدیھ قابلیة غیر عادیة 

لإلصابة باألنفلونزا ، كان من الممكن تحدید أن نقص إنتاج اإلنترفیرون في 
نترفیرون ھو خط الدفاع األول الجسم یزید بشكل كبیر من القابلیة لإلصابة. اإل

للجسم ضد االلتھابات الفیروسیة. یتماشى ھذا إلى حد كبیر مع مالحظتین  
إلى إیقاف إنتاج اإلنترفیرون الالزم   COVID-19) تؤدي عدوى 1حدیثتین:  

لمكافحة الفیروس. تظھر دراسة رائعة للغایة ھذا التثبیط جنبًا إلى جنب مع تنشیط  
) تظھر العدید من الدراسات قیمة عالج 2كینیة. و  عملیة العاصفة السیتو

. لم یتم تأكید ھذا النھج  COVID-19اإلنترفیرون للمساعدة في إیقاف عدوى 
 حتى اآلن ، ولكن الدراسات جاریة.

• اآلثار الجانبیة العصبیة: كانت إحدى السمات البارزة لألنفلونزا اإلسبانیة ھي 
ى الناجین. الیوم ، من المثیر للقلق مالحظة اآلثار الجانبیة العصبیة الخطیرة لد

"الخفیفة" یالحظون  COVID-19أن العدید من األفراد الذین یعانون من عدوى 
اآلن استمراًرا ، بل وفي بعض الحاالت ، تفاقم المشاكل العصبیة التي تنطوي  

على كل من الذاكرة والتنسیق. بحثت دراسة في المملكة المتحدة في األخبار ھذا  
. من المثیر لالھتمام ،  COVID-19ألسبوع مشاكل عصبیة محتملة مرتبطة بـ ا

، لوحظ فقدان الرائحة مع األنفلونزا اإلسبانیة ،   COVID-19كما ھو الحال مع 
إلى جانب فقدان الرؤیة اللونیة. (قد یكون ھذا مصدر إلھام لعنوان كتاب  

Spinney ن آن بورتر ، ، الذي یعود إلى عنوان القصة القصیرة لكاثری
 "Pale Horse ، Pale Rider  وھي قصة عن عشاق األنفلونزا الذین تم ، "

إعالمھم بمرض المؤلف نفسھ.) فقدان الرائحة كان مذھالً بالنسبة لبعض مرضى 
COVID-19   غیر المصابین بأعراض أخرى. لحسن الحظ ، یبدو أنھ یمكن

 عكسھ في الغالب. 



 

ووباء الفیروس التاجي  1918اإلسبانیة عام  إن ھذه المتوازیات بین اإلنفلونزا
الیوم ھي رائعة حقًا وتؤكد على القول المأثور القدیم ، "أولئك الذین ال یتعلمون 

 من التاریخ محكوم علیھم بتكراره". 
 

 تحلیالت في الوقت الحقیقي 
توضح قواعد العدوى كیف یمكن للتحلیالت في الوقت الحقیقي أن توجھ 

غلب على الجائحة. یفحص الكتاب معدل تكاثر الفیروس. إذا  االستراتیجیات للت
كان الرقم منخفًضا (أقل من واحد) ، فإن الجائحة ستمیل إلى االنكماش. إذا كان  
أكبر من واحد ، یمكن أن یحدث االنتقال إلى المزید والمزید من الناس. ما الذي  

 ؟ اختصار مفنق: Rیحدد قیمة  
، یعد ھذا مصدر قلق بسبب   COVID-19الة • م: مدة الفترة المعدیة. في ح

المستوى العالي من فتك الفیروس لبضعة أیام باألفراد الذین ال یعانون من 
األعراض. من المھم مالحظة أن "الموزعین الفائقین" یمكنھم المساھمة أكثر  
بكثیر من الشخص العادي. یعد االختبار والتتبع السریع أمًرا ضروریًا للغایة 

 موزعین الفائقین. ھذا ھو مفتاح إغالق السبرید.لتحدید ال
 • ف: فرص لالنتشار كل یوم. ھنا ، من الواضح أن القلق ھو الحشود. 
 • ن: ناقل الحركة. احتمالیة انتقال المرض. تخفیض كبیر بارتداء قناع. 

. COVID-19• ق: قابلیة اإلصابة. ھذا العامل ال یزال غیر مفھوم جیًدا في  
تجنب تعرض كبار السن لعوامل الخطر ، مثل العدید من أولئك  ومع ذلك ، یجب 

 الذین یعانون من المایلوما.
 
 
 
 
 
 

 التحدیات للمضي قدما



 

، لیس ھناك شك في أن الدروس من الماضي المشار  COVID-19بالنسبة لـ  
وتوقف انتشار الفیروس. حدث ھذا بالفعل  Rإلیھ أعاله یمكن أن تقلل من قیمة 

 الجزریة آیسلندا ونیوزیلندا. في الدول 
حققت بعض الدول اآلن نفس النتائج العظیمة التي حققتھا ھذه الدول الناجحة. 
التحدي ھو الحفاظ على تلك النجاحات والتوسع فیھا. تتمثل إحدى األفكار في 

في  Tri-Stateإنشاء "فقاعات سفر" ، مثل تلك التي تم إنشاؤھا في منطقة 
ذلك ، فإن السیطرة على األخبار ھذا األسبوع ھي تحدي   شمال شرق البالد. ومع

عودة الطالب والمعلمین إلى الفصل الدراسي. ھل یمكن القیام بذلك بأمان؟ 
 ومتى؟

العودة إلى المدرسة والعمل  -قبل أن نتمكن من المضي قدًما في الوالیات المتحدة 
زمالئنا الرجال والنساء  سنحتاج إلى التعاطف من قادتنا و -والسفر والحیاة اللیلیة 

في إصدار المبادئ التوجیھیة الصارمة وااللتزام بھا لتقلیل العدد الیومي للحاالت 
 الجدیدة . 

لدي إیمان كبیر بروح الشعب األمریكي ألحقق على المستوى الشخصي ما كان  
غائبًا بشكل محبط من خالل االفتقار إلى القیادة الوطنیة. األمیركیون یھتمون 

بعضھم البعض. خالل وباء اإلنفلونزا اإلسبانیة ، غالبًا ما یخاطر الناس  بعمق ب
بحیاتھم لمساعدة اآلخرین ، كما كتبت لورا سبیني. نحن أیًضا سنتجاوز ھذا 

 األمر معًا! 
 
 
 
 
 
 
 
 


