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استُخدم ُمصطلح " مناعة القطیع"  أو"المناعة بالعدوى"،  للمرة األولى في عام ۱۹۲۳م، لكنّھ 
ظھر ُمجددا بالتزامن مع دعوة رئیس الوزراء البریطاني إلیھ في مواجھة فیروس كورونا المستجد.

لكّن ھذه الدعوة سرعان ما انھارت وسط اإلنتشار المریع لفیروس كورونا المستجد، الذي أصاب 
الفیروس، وتستند  انتشار  الرئیس نفسھ، والتحذیرات الصادرة عن خبراء من تطبیقھا بسبب سرعة 

ُمعظم  لیُصاب  الیومیة بشكٍل طبیعيٍ،  الحیاة  إلى ممارسة  ببساطة  القطیع "  استراتیجیة "مناعة 
إذا ما  ثمَّ تُحاربھ وتصّده  المناعیة علیھ، ومن  أفراد المجتمع بالفیروس، وبالتالي تتعرف أجھزتھم 

المستشفیات  ألى إغراق  تؤدي  لكّن ھذه االستراتیجیة حالیاً  حاول مھاجمتھا ُمجددا أي مستقبال، 
الصحیة. المنظومة  إنھیار  إلى  بالمرضى، وربما 

الوباء، وتحدث عندما تكتسُب نسبةٌ  الُمباشرة من  و"مناعة القطیع" شكٌل من أشكال الحمایة غیر 
كبیرةٌ من المجتمع مناعة ضده، إما بسبب اإلصابة بھ سابقًا أوالتلقیح ضده، وبالتالي ربما تتوقف 

سالسل العدوى، مما یؤدي إلى توقف أوإبطاء إنتشار المرض. 

أن  تُعتبر وسیلة حمایةً مصیریٍة لھم، علماً  المجتمع، حیُث  لفئٍة من  القطیع" مھمةٌ  تعُد "مناعة 
"مناعة القطیع" التي أُنشئت بالتلقیح ساھمت باستئصال مرض الجدري في عام ۱۹۷۷، كما 

ساھمت أیًضا في تقلیل إنتشار العدید من األمراض األخرى، و"مناعةُ القطیع" ال تُطبق إالّ على 
األمراض الساریة، أي التي تنتقل من شخٍص آلخر.  

اجملاني األكسجني 

القطيع»  
ُ
"مناعة

قرأُت عن مسٍنّ مسلٍم أُصیب بضیٍق شدید بالتنفس، فنُقل إلى المستشفى على عجٍل،   
وُوضع على جھاز التنفس اإلصطناعي لیلةً كاملةً، ولّما أصبح كان معافًى، فُطلب منھ 

مبلغاً مقابل ذلك، فبكى الرجُل حتى تأثر بھ من حولھ، فلّما ُسئل عن سبب بكائھ ألن 
المبلغ لیس كبیراً، قال: لسُت على ھذا أبكي، أبكي ألني استنشقُت طواَل حیاتي أُكسجیناً 
طبیعیا ولم أشكر ربي علیھ، فیا إلھي!، كم أنا مدیٌن لھ،...وكلنا ذلك الرجل، نِعٌم عظیمةٌ 

ِ َال تُْحُصوَھا ۗ إِنَّ  وا نِْعَمَت �َّ ال نُدركھا إالّ عندما نفقدھا، وهللا یذكرنا بقولھ "َوإِن تَعُدُّ
َكفَّاٌر". لََظلُوٌم  نَساَن  اْإلِ


