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 : الممخص 
كاف مرض "األنفمونزا االسبانية " غريبًا في بداية ظيوره في القارة االسترالية ، بعد اف ظير           

، ظير وباء خطير ىو جائحة  9998، و بعد انتياء الحرب العالمية االولى في عاـ  في قارة اوربا
"األنفمونزا االسبانية " ، في المممكة االسبانية كبؤرة أنتشار واسعة ، وأختمفت اآلراء حوؿ اسباب ظيوره 

 وأيف ظير أوؿ مرة.
مركزىا في اوربا أباف الحرب وكاف دخوؿ المرض الى استراليا عف طرؽ القوات االسترالية، وت       

( ، بخاصة في بريطانيا سببًا في انتشار أصابات في صفوؼ قواتيا  9998-9994العالمية االولى )
 ، ولكف لـ تكف أصابات واسعة.

، كاف لو نتائج وتأثيرات  9999ولكف وصوؿ المرض الى استراليا في المؤتمر في بداية عاـ         
، وجاء اختيار ىذا الموضوع ألىميتو العالمية وبخاصة في اجتماعيةاسعة سياسية واقتصادية و و 

 ، وحكومات الواليات.لحكومة االسترالية االتحادية معواستراليا ، وكيؼ تعاممت ا
 (. تأثيرات، جائحة األنفمونزا االسبانية، استرالياالكممات المفتاحية : )
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Abstract: 
     The "Spanish flu" was strange at the beginning of its appearance on the 

Australian continent, after it appeared in the continent of Europe, and after 

the end of the First World War in 1918, a serious epidemic, the "Spanish flu" 

pandemic, appeared in the Kingdom of Spain as a focus of a wide spread, and 

opinions differed. About the reasons for its appearance and where it first 

appeared. 

       The entry of the disease into Australia through the Australian forces, and 

their concentration in Europe during the First World War (1914-1918), 

especially in Britain, caused the spread of infections among its forces, but 

they were not widespread. 

        But the arrival of the disease to Australia at the conference at the 

beginning of 1919, had wide political, economic and social consequences and 

impacts, and the selection of this topic came due to its global importance, 

especially in Australia, and how the Australian federal government dealt with 

it, and state governments. 

Keywords: (Australia, the Spanish flu pandemic, effects). 

 
-المقدمة:  
، ظير وباء خطير ىو  9998بعد انتياء الحرب العالمية االولى في عاـ         

جائحة "األنفمونزا االسبانية " ، في المممكة االسبانية كبؤرة أنتشار واسعة ، وأختمفت 
 اآلراء حوؿ اسباب ظيوره وأيف ظير أوؿ مرة.

حرب وكانت مشاركة قوات استرالية االمبراطورية ، وتمركزىا في اوربا أباف ال       
( ، بخاصة في بريطانيا سببًا في انتشار أصابات في 9998-9994العالمية االولى ) 

 صفوؼ قواتيا ، ولكف لـ تكف أصابات واسعة.
، كاف لو  9999ولكف وصوؿ المرض الى استراليا في المؤتمر في بداية عاـ         

نتائج وتأثيرات واسعة سياسية واقتصادية واجتماعية ، وجاء اختيار ىذا الموضوع 
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ألىميتو العالمية وبخاصة في استراليا ، وكيؼ تعاممت الحكومة االسترالية االتحادية 
 معو ، وحكومات الواليات.

كاف المحور االوؿ و فضاًل عف مقدمة وخاتمة ، محاور  أربعة دراسةال تتضمن       
جراءات الحكومة االتحادية بعنواف :   بينما درس المحور الثاني :  ،  طبيعة المرض وا 

،  مشكمة عدد االطباءوتطرؽ المحور الثالث الى : ،  إجراءات حكومات الواليات
اعتمد البحث عمى مصادر متنوعة  . ووسائؿ الوقاية الصحيةوتناوؿ المحور الرابع : 

 . جنبيةا
 :9191في عام تأثيرات جائحة " األنفمونزا  االسبانية " عمى استراليا 

جراءات الحكومة االتحادية : المحور االول :   طبيعة المرض وا 
" قد أجتاح القارة األوربية قبؿ ستة أشير مف  كاف مرض " األنفمونزا األسبانية          

، بشكؿ 9998إعالف اليدنة، في اليـو الحادي عشر مف شير تشريف الثاني مف عاـ 
وباء عاصؼ، ورغـ الجيود الكبيرة الذي بذلتيا الدوائر الصحية لحجر المصابيف قتؿ 

 .(9)المرض عشريف مميوف نسمة خالؿ اثني عشر شيرًا 
 

كانت استراليا خالية مف العدوى لمعظـ ذلؾ الوقت، وقد سميت ىذه الجائحة " 
أوؿ  Alfonso XIII(2) ألفونسو الثالث عشرباألنفمونزا اإلسبانية " فقد كاف ممؾ اسبانيا 

المصابيف بيا عممًا بأف المرض لـ يظير ألوؿ مرة في المممكة اإلسبانية ولكف تـ 
في اسبانيا قبؿ غيرىا، وكاف الرأي  9998في عاـ  االبالغ عف أنتشاره بشكؿ واسع

الطبي بصدد مجيئ المرض الى أوربا أف القوات االميركية ىي مف نقمتو إلييا، في 
، ولكف ليس ىناؾ تأكيد قطعي لمصدر المرض الذي 9998شير نيساف مف عاـ 

افريقيا تحوؿ الى وباء، وأنتشر بحموؿ شير تشريف االوؿ مف العاـ المذكور في أوربا و 
 . (3)وآسيا وقارتي امريكا

 
مرض تنفسي شديد العدوى يسببو " آنذاؾ، النفمونزا كانت طبيعة وباء " ا          

(، األنفمونزا أ، ب، ج ) ىناؾ ثالثة أنواع مف الفيروسات: ا"، وكانت االنفمونز  "فيروس
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، مما يعني مراروبأستيتحور الفيروس بسرعة ، و تسبب العدوى الشديدة"  أ" واألنفمونزا 
انت العالمة األولى عبارة عف نوبة ، وكأف البشر ال يستطيعوف بناء مناعة دائمة

قشعريرة أو رجفة شديدة، يمييا صداع حاد وآالـ في الظير تنتشر في جميع أنحاء 
كاف القيء واإلسياؿ وسيالف العيف واألنؼ والتياب ، و الجسـ كإرىاؽ عضمي عاـ

، قةمزرّ  بعض االماكفالجمد  ظير فيما ي بينما غالباً ، اداً معت الحمؽ والسعاؿ أمراً 
العاـ كاف  ضعؼعشرة أياـ لكف الالفيروسي عمى الجسـ يمكف أف يستمر اليجـو و 

كاف االلتياب الرئوي مف المضاعفات المتكررة ويمكف  يالحظ ألسابيع عديدة، و
في  مف التقصير اً مزيدلمضحايا الذيف يعانوف مف أمراض القمب أو الصدر توقع حدوث 

 . (4)رمالعفي متوسط  عمؿ االعضاء الحيوية في الجسـ 
 

دخؿ ىذا الوباء الى استراليا عف طريؽ القوات االسترالية التي كانت في 
بريطانيا قبؿ عودتيا الى بالدىا، ألف بريطانيا كاف قد أنتشر فييا المرض بصورة 

انت خالليا القوات ، وع9999مف  وشير شباط 9998واسعة بيف شير تموز مف عاـ 
حاالت  (219و)، في المائة تقريباً ( 91)األسترالية في بريطانيا مف معدؿ إصابة بنسبة 

( حالة، حدثت في السفف العائدة الى 24، فضاًل عف حاالت وفاة بمغت )كانت قاتمة
باألنفمونزا " أوؿ حالة إصابةو في الظيور،  " اإلسبانية اإلنفمونزا "بدأت حاالتاستراليا، و 

التاسع والعاشر مف شير  اليوـ فيبوالية فيكتوريا، ممبورف مدينة في ظيرت الرئوية " 
موانئ لمحجر لم وصمتخضعت جميع السفف التي ، و 9999عاـ كانوف االوؿ مف 

" األنفمونزا جائحة "حالة مف حاالت (  311)تمت معالجة ، و الصحي لمدة سبعة أياـ
العدوى  تتسمم ، والوفيات في محطات الحجر الصحي في سيدنيوحدثت العديد مف 
تكوف عزؿ أي شخص و الحجر الصحي، مف تـ فرض درجات  ، وإلى السكاف المحمييف

يتـ تمقيح كؿ ، كاف سفينة ومعيا شخص مصاب حيف وصوؿ تو عالية، ودرجة حرار 
جبارىـ عمى  (  لكماماتاي )ا أقنعة الوجو أرتداءمف كاف عمى متنيا عمى الفور وا 

 .(5)الحجر الصحي خالؿ مدة
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أكثر بكثير مف في استراليا اإلسبانية عمى الشباب األصحاء  "اإلنفمونزا"أثرت 
، وكاف قد األطفاؿ أو كبار السف أو أولئؾ الذيف يعانوف مف ضعؼ في جياز المناعة

عاد الجنود مف الخدمة الفعمية في  وحيفنتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء العالـ أ
تخاذ أل اً شيور  يالبعدىا عف أوروبا، كاف أمام نظراً  الى استراليا، و نياية الحرب

كاف خط الدفاع األوؿ ىو محاولة منع وصوؿ الفيروس إلى ، و االستعدادات الالزمة
نتشار الوباء ونفذت أرصدت خدمة الحجر الصحي األسترالية  ، وقدالبر األسترالي

ىو  تحاديةكاف خط الدفاع الثاني لمحكومة االعمى السواحؿ، و  الحجر الصحي البحري
" لإلنفمونزا  "أي تفشي وأحتواءفي معالجة  تعاونة بيف الوالياتستجابة مأ تأسيس مركز

تطوير ل مختبرات ا، وعممت الحكومة االسترالية عمى تأسيسالرئوية قد يحدث في أسترالي
ثالثة ، وُأعطيت أستراليا عمى المقاحات المستوردة أعتمادفيؼ مف لمتخ" االنفمونزا"لقاح 

 .(6)9999، خالؿ عاـ مالييف جرعة مجانية لمقوات والمدنييف األسترالييف
 

 إجراءات حكومات الواليات :المحور الثاني : 
، وفي والية كوينزالند كانت ىناؾ إحتجاجات ضد طمب الحكومة االتحادية          

في  حيُث تسكفالقاضي بمنع إنزاؿ القوات مف  9999في أوائؿ شير شباط مف عاـ 
في الوالية، حيث كاف ُيطمب مف الراغبيف في   البر الرئيسي الىمحطة الحجر الصحي 

دخوؿ كوينزالند إحتجاز لمدة سبعة أياـ وأخذ حقنة يوميًا، والبقاء لمدة عشر دقائؽ في 
مكوف مف كبريتات محموؿ الزنؾ عمى وجوىيـ غرفة استنشاؽ خاصة، لرش بخار 

 .(7)مرتيف يوميًا في محاولة " لتطيير" أفواىيـ والقصبات اليوائية
 

وسعت الحكومة االتحادية إلى إعادة تأكيد سمطتيا ولكنيا وجدت أنو ال يمكنيا 
ولـ ُيحقؽ االسترالية، فعؿ أكثر مف التيديد، حتى أنتشر الوباء في جميع أنحاء القارة 

أي تحسف إيجابي في السيطرة عمى المرض بعد ستة أشير مف النزاع عمى 
الصالحيات بيف الحكومة االتحادية والواليات عمى الرغـ مف أف مف رئيس الوزراء أعمف 

 .(8)بأف الوباء أظير ضرورة زيادة سمطات الحكومة االتحادية
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كبيرة االسترالي في والية غرب أستراليا، كانت المشاعر المعادية لالتحاد 

بخاصة في حقوؿ مناجـ الذىب ألف االجراءات الحكومية أثرت عمى عمميـ، وكاف ما 
يقرب مف نصؼ أعضاء مجمس وزراء الحكومة االتحادية موجوديف في مدينة أدياليد 
بوالية جنوب استراليا و مدينة ممبورف بوالية فيكتوريا وقد أرسموا برقيات لبعضيـ 

لى مدينة  بيرث في غرب استراليا، مطالبيف بإنقاذىـ بسبب شدة االصابات البعض، وا 
فييا، ألف الوصوؿ إلى العاصمة كاف صعبًا، مما جعؿ إعادة تجميع الحكومة في شير 

نياية شير أيار يستغرؽ وقتًا، وفي  9999أخرى في شير أيار مف عاـ نيساف ومرة 
في جميع أنحاء والية " فمونزا اإلن"إحتجاجات عمى أنتشار مف العاـ نفسو كانت ىناؾ 

 .(9) غرب استراليا االمر الذي جعؿ المزيد مف الحجر الصحي غير مجد  
 

خفيفة لمغاية، ومع  كانت الحاالت المبكرة ساعد عمى تفشي الفيروس أكثر أف
اإلسبانية، " اإلنفمونزا "ذلؾ، كاف ىناؾ التباس في البداية حوؿ ما إذا كاف الفيروس ىو 

أدى عدـ اليقيف ؽ، و الموسمية مف الشتاء الساب "األنفمونزا"تمرار لفيروس سأأو مجرد 
، مما افيكتوريفي والية ىذا إلى تأخير تأكيد تفشي المرض مف قبؿ السمطات الصحية 

جنوب أستراليا بحموؿ نياية والية نيو ساوث ويمز و  في واليةسمح لمعدوى باالنتشار 
عف تفشي  رسمياً  قد أعمنتساوث ويمز كانت نيو ، و 9999شير حزيراف مف عاـ 

 فيكتوريا وحذت والية، الشير المذكور اليوـ السابع والعشريف مفالرئوية في  "اإلنفمونزا"
 أعتبرت سترالي، إذاال االتحاد في ور توترظيي، وأدى ذلؾ الى حذوىا في اليوـ التال

ما ىو ل نتياكاً إفيكتوريا في تأكيد تفشي المرض يعد  والية الواليات األخرى أف تأخر
رفضت حة، إذ سترالي في التعاوف في مواجية الجائاال االتحادحكومة مع  متفؽ عميو

لمدة أسبوعيف بعد في أراضييا الرئوية  "األنفمونزا"فيكتوريا االعتراؼ بوجود والية 
إال في اليـو  مدير الحجر الصحي رسمياً  إخبارعمى  فيياظيورىا، ولـ توافؽ السمطات 

 أعترفتنيو ساوث ويمز بالعدوى، عمى الرغـ مف أنيا  والية التالي إلعالف إصابة
 والية ألف الحالة األولى التي تـ تشخيصيا في نظراً  ،قبؿ خمسة أياـ ،بالموقؼ رسمياً 

https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/federation
https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/federation
https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/federation
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لـ تفرض والف والية فيكتوريا نيو ساوث ويمز كانت لجندي سافر بالقطار مف ممبورف، 
إجراءات بوالية نيو ساوث ويمز نفذت مدينة سيدني وقد أي قيود عمى اإلطالؽ، 

س وأماكف وشمؿ ذلؾ إغالؽ المدار  ،نتشار المرضأصارمة في محاولة لمحد مف 
نتشار المرض، ألـ تمنع ىذه اإلجراءات األقنعة ) الكمامات(، و ستخداـ إالترفيو وفرض 

مف  سيدني ثالث موجاتمدينة ومع ذلؾ شيدت  ،لكنيا نجحت في إبطاء حركتو
بوالية غرب استراليا، بيرث  مدينة فيت، و مف الوفيات و اإلصابا كثير، مع ال إنتشاره

دينة والتحكـ الفعاؿ في الحجر الصحي عمى حدود الدولة ضمنت العزلة النسبية لمم
شيدت ، عندما 9999 شير تموز مف عاـالرئوية ىناؾ حتى " اإلنفمونزا " عدـ ظيور 
حتفاؿ بيوـ السالـ، في في اإلصابات بعد تجمع الحشود لأل حاداً  رتفاعاً إمدينة بيرث 

 .(91)9999اليـو التاسع عشر مف شير تموز مف عاـ 
 

شير نيساف مف عاـ في نياية  ستياء إلى تحد  الا والية تسمانيا تحوؿ فيياوفي 
بسحب السفف البخارية مف خدمة مضيؽ باس  حكومة االتحاد تعندما ىدد، 9999
Bass كانت  ، إذالحجر الصحي البحري مف سبعة إلى أربعة أياـ مدة قميؿما لـ يتـ ت

أحد  وأرسؿطمت صناعاتيا األساسية، وتع تأثرت كثيراً تجارة السياحة في تسمانيا قد 
 إستدعاءبرقية إلى رئيس الوزراء يحثو فييا عمى  االتحادي أعضاء مجمس النواب

بريد  تحادية، وكافأجؿ الخروج مف الرقابة اال مفو لبحث إجراءات الحجر، البرلماف 
 كممات قويةالتي ُأرسمت الى الحكومة االتحادية تحتوي عمى تسمانيا مذكرات والية 

بأف البرلمانييف التسمانييف يسحبوف دعميـ لمحكومة  وعبارات شديدة الميجة وتيديداً 
تـ الحفاظ عمى الحجر الصحي الصاـر عندما وصمت العدوى تحادية، ومع ىذا اال

تسمانيا  وأصبحت، 9999شير آب مف عاـ في في والية تسمانيا إلى المجتمع  أخيراً 
 .(99) مسجمة في العالـأدنى معدؿ وفيات مف أي منطقة  فييا
 

و التنسيؽ بيف  االتحادي أف ىذه الحالة دلمت عمى عدـ االتفاؽ في التعاوف
 .في إجراءات الحجر الصحي الحكومة االتحادية وسمطات الواليات
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 مشكمة عدد االطباء :المحور الثالث : 
سواء تحت رحمة األطباء،  عمى حد   الواليات والسكافكانت حكومات           

مف بداية ظيوره في اوربا حتى منتصؼ ، ثمانية عشر شيراً  يص المرضستغرؽ تشخوأ
في خمسة  أف حواليىو  أحد أسبابياو ، وكاف ىناؾ ندرة في االطباء، (92)9999عاـ 

 االطباء كافو  ،يعمموف في الخارج كانواالممارسيف المسجميف  االطباء المائة مف جميع
لمخدمة، فضاًل  غير الئقيفكانوا كبر سنًا بشكؿ عاـ، وربما في البالد ىـ االالذيف بقوا 
حدثت  ، واألطباء أنفسيـ وقعوا ضحية لموباء وبعضبشكؿ مفرط  عمموا دائماً عف أنيـ 
الصحافة الشعبية  خالؿ مقابالتيـ مع األطباء األسترالييف في الرأي بيف بعض خالفات

، ولكف الحكومة االتحادية في منتصؼ سببو والوقاية منو وعالجوحوؿ طبيعة المرض و 
قامت بمعالجة نقص االطباء مف خالؿ االستعانة بأطباء أجانب، ودعوة  9999عاـ 

االطباء االسترالييف الذيف يعمموف في الخارج لمعودة الى استراليا إلنقاذ بمدىـ مف الوباء 
 .(93)ألنيا مسؤولية أخالقية ووطنية

 
 وسائل الوقاية الصحية :ور الرابع : المح

وصؿ الى واسع النطاؽ لدرجة أقنعة الوجو ) الكمامات(  كاف الطمب عمى  
ضرورية في المناطؽ  أف االقنعة تحاديةحكومة االالأعمنت و ، االستغالؿ ورفع االسعار

ال يمكف أف تتجاوز تمؾ التي تـ فرضيا  أف األسعاربأنتشار الوباء، و  المعمف عنيا
لـ تنتو ، و 9999األوؿ مف عاـ  اليوـ الرابع والعشريف مف شير كانوف بشكؿ عاـ، في

إغالؽ واجراءات الوقاية، بؿ كاف ىناؾ  ضرورة أرتداء االقنعةإجراءات الصحة العامة ب
، 9999والجامعات في جميع أنحاء استراليا خالؿ عاـ  جميع المكتبات والمدارس

تـ  واالكاديمييف، عالوة عمى ذلؾ المعمميف " بيفونزا اإلنفمبسبب أنتشار االصابات " ب
حمبات وتـ إغالؽ الكنائس والمسارح والقاعات العامة وأماكف الترفيو الداخمية، إغالؽ 

األقنعة إلزامية  كفلـ ت ، واألقنعة ارتداءوسائؿ النقؿ العاـ  وُفرض فيالسباؽ والفنادؽ، 
 وت مف ثالثة أفراد أو في العائالت أأو في مجموعا ماكف المفتوحةلألشخاص في اال

 .(94)في اماكف شريطة اف يكوف بييـ تباعد ال يقؿ عف متريفالذيف يعمموف 
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ىو بيف الحكومة االتحادية وحكومات الواليات كاف مصدر الخالؼ المستمر 
تمكف مف التوصؿ تلـ ة، التفشي الثاني موجة التي حتى وقت"لألنفمونزا" المجنة اإلدارية 

المجنة  وقعفيما يتعمؽ بمفي الواليات رضية مع مسؤولي إدارة الصحة أي ترتيبات مُ إلى 
وال فيما يتعمؽ بما ينبغي أف تكوف عميو عالقاتيا مع "، األنفمونزا " في مخطط مكافحة 
سبع لجاف فرعية، وقدمت في الواليات، وكانت المجنة مكونة مف  مسؤولي إدارة الصحة

 فيتـ تحديد مياميا ، وكاف قد 9999أذار مف عاـ ؿ شير ثالث مرات خال استقالتيا
توفير اإلغاثة لألشخاص الذيف  ، والسيطرة عمى اإلغاثة والرعاية المنزلية لممرضى

 .(95)االتحادية  غمقت أماكف عمميـ بأمر مف الحكومةأُ 
 

ستشػػػفيات وكانػػت ىنػػػاؾ حاجػػػة إلػػػى م، المستشػػػفيات بالمرضػػػى بسػػػرعة واكتظػػت
تػػػـ ، و المصػػػابيف بمضػػػاعفات رئويػػػة فقػػػط اسػػػتقباؿيػػػزاؿ مػػػف الممكػػػف  مػػػاكػػػاف و إضػػػافية، 

فتتحػت ثمانيػة أُ كانػت الموجػة األولػى قػد خفػت، و االسعاؼ في الواليػات، و خدمات  تنظيـ
وقامػػػت  ،المستشػػػفى السػػػتيعاب األطفػػػاؿ الػػذيف نقمػػػت أميػػػاتيـ إلػػػى فػػػي كػػػؿ واليػػػة منػػازؿ

األـ مريضػة  ف تكػوفورعايػة األطفػاؿ حػيمتطوعات مف النسػاء لمقيػاـ باألعمػاؿ المنزليػة 
عػػاـ قبػػؿ نيايػػة  ضػػد الفيػػروس إالالنطػػاؽ لمتمقػػيح ولػػـ تبػػدأ حمػػالت واسػػعة ، فػػي المنػػزؿ

لمتشػجيع ،  " ألفضػؿ ذراع وتػـ مػنح جػائزة يةحفالت تطعػيـ"، موسػيق"اذ ُأقيمت ، 9999
عيػة تزاؿ تسػبب وفيػات جما مادفعات غير نقية مف المصؿ بعض  وكانتلتمقيح، مى اع

 .(96)ا "األنفمونز "جائحة  تنتيإ، 9999نياية عاـ  ، ومععرضية
 

عمػػى السػػكاف الػػذيف بػػدأوا لمتػػو فػػي التعػػافي مػػف سػػنوات  ىائػػؿكػػاف لموبػػاء تػػأثير 
وىنػػاؾ تضػػارب بشػػأف عػػدد فػػي المائػػة مػػف السػػكاف،  (41 قػػارب )صػػيب مػػا يأُ ، و الحػػرب

الوفيػػات بسػػبب المػػرض، فينػػاؾ مصػػدر ذكػػر بػػأف عػػدد الوفيػػات كػػاف خمسػػة عشػػر الفػػًا 
مػا بػيف اثنػي عشػر وثالثػة عشػر بينما ذكرت مصادر ُأخػرى اف عػدد الوفيػات كػاف  ،(97)

. ويػػرجح الباحػػث العػػدد االخيػػر ألف أكثػػر مػػف مصػػدر ذكػػػر (98)9999خػػالؿ عػػاـ  ألفًػػا
 يا تقارير رسمية صادرة مف الحكومة االتحادية.الرقـ نفسو ومف ضمن
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مع إغالؽ الحدود وعزؿ الساحؿ الغربي عػف الشػرؽ، و توقػؼ الشػحف السػاحمي 
مجتمعػػػات السػػػكاف مػػػف الحػػػرب، وكانػػػت  المتضػػػرراالسػػػترالي ، تباطػػػأ االقتصػػػاد تقريبػػػاً 

عايػػا بػالمرض، وقػػد عممػت حكومػات الواليػػات عمػى تػوفير الر  األكثػػر تػأثراً  يىػ األصػمييف
 .(99)الصحية ليـ ضمف االجراءات المذكورة التي اتخذتيا

 
كػػػاف التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذا الفيػػػروس مثػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع غيػػػره مػػػف الجػػػراثيـ الحاممػػػة 

األسػػػػواؽ  تتراجعػػػػو لألمػػػػراض االخػػػػرى، ولكػػػػف فػػػػي المقابػػػػؿ سػػػػبب ذعػػػػرًا وخوفػػػػًا كبيػػػػرًا، 
 . (21)الركود إحتماؿاالقتصاد  واجوو  األسترالية
 

لقػػد كػػاف مػػا حػػدث مثيػػرًا وأثػػار سػػؤااًل كيػػؼ أف االتحػػاد االسػػترالي، وىػػو حػػديث 
البنػاء والقػػوي فػي مظيػػره العػػاـ، لػـ يصػػمد بقػػوة أمػاـ الجائحػػة، وكػػاد أف ينيػار تقريبػػًا فػػي 
مواجيػػػة ىػػػذا التيديػػػد المرضػػػي الخػػػارجي الػػػذي أضػػػعؼ الجبيػػػة الداخميػػػة لػػػوال المقاحػػػات 

 .(29)الخارجية
 

وعمى الرغـ مف أف الوباء لـ يؤِذ استراليا بقػدر مػا أضػر البمػداف االوربيػة ونجػت 
استراليا منو، ولكنو أظير ضعفًا في التفاىـ والتعاوف بػيف الحكومػة االتحاديػة وحكومػات 
الواليػػات االسػػترالية، وفضػػاًل عػػف عػػدـ الثقػػة بػػإجراءات حكومػػة االتحػػاد االسػػترالي، كػػاف 

 ف جانب السكاف إال بعد اف أضر بيـ بتزايد أعداد االصابات. ىناؾ عدـ إلتزاـ جدي م
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/australian-stock-market-down-733-in-worst-day-since-gfc-as-coronavirus-sparks-recession-fears
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/09/australian-stock-market-down-733-in-worst-day-since-gfc-as-coronavirus-sparks-recession-fears
https://www.theguardian.com/australia-news/audio/2020/mar/09/will-the-coronavirus-trigger-a-recession
https://www.theguardian.com/australia-news/audio/2020/mar/09/will-the-coronavirus-trigger-a-recession
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 الخاتمة : 
 :لى جممة مف االستنتاجات مف أىميابعد دراسة البحث توصؿ الباحث ا      

كػػػػاف مػػػػرض " األنفمػػػػونزا األسػػػػبانية " قػػػػد أجتػػػػاح القػػػػارة األوربيػػػػة قبػػػػؿ سػػػػتة أشػػػػير  .9
ف شػػػػػير تشػػػػػريف الثػػػػػاني مػػػػػف مػػػػػف إعػػػػػالف اليدنػػػػػة، فػػػػػي اليػػػػػـو الحػػػػػادي عشػػػػػر مػػػػػ

 .9998عاـ 
 . 9999كانت استراليا بعيدة عف المرض حتى بداية عاـ  .2
" آنػػػػذاؾ ، شػػػػديد ولػػػػـ يألفػػػػو النػػػػاس فػػػػي اسػػػػتراليا النفمػػػػونزا كانػػػػت طبيعػػػػة وبػػػػاء " ا .3

 مف قبؿ .
دخػػػػؿ ىػػػػذا الوبػػػػاء الػػػػى اسػػػػتراليا عػػػػف طريػػػػؽ القػػػػوات االسػػػػترالية التػػػػي كانػػػػت فػػػػي  .4

 .9999بالدىا بداية عاـ بريطانيا قبؿ عودتيا الى 
أظيػػػػػر انتشػػػػػار المػػػػػرض فػػػػػي اسػػػػػتراليا عمػػػػػؽ الخالفػػػػػات بػػػػػيف سػػػػػمطات الحكوميػػػػػة  .5

 في الواليات والحكومة االتحادية.
 كانت اجراءات مواجية المرض في الواليات متفاوتة بينيما. .6
 عانت استراليا مف مشكمة نقص اعداد االطباء. .7
 بالمستوى المطموب.كانت وسائؿ الوقاية في استراليا لـ تكف  .8
بػػػػػيف الحكومػػػػػة االتحاديػػػػػة وحكومػػػػػات الواليػػػػػات كػػػػػاف مصػػػػػدر الخػػػػػالؼ المسػػػػػتمر  .9

 "لألنفمونزا" .ىو المجنة اإلدارية 
وكانػػػػػػػػػػت ىنػػػػػػػػػػػاؾ حاجػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػى ، المستشػػػػػػػػػػػفيات بالمرضػػػػػػػػػػى بسػػػػػػػػػػػرعة اكتظػػػػػػػػػػاظ .91

 .إضافيةستشفيات م
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