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مقدمة

“االجتيــاح.. كورونــا: مــاذا حــدث. وكيــف يبــدو المســتقبل؟”، ُيعــّد واحــدًا مــن أهــم الكتــب التــي 

رفــدت المكتبــة العربيــة و تناولــت فايــروس كورونــا المســتجد. كــون مؤلفــه الطبيــب اإلماراتــي الدكتــور 

عمــر الحمــادي، أحــد أفــراد خــط الدفــاع األول ممــن شــاركوا فــي هــذه المعركــة منــذ اإلرهاصــات المبّكــرة 

لظهــور الفايــروس وإعــالن منظمــة الصحــة العالميــة الحــرب عليــه فــي الثالثيــن مــن ينايــر 2020.

يأخذنــا الحمــادي فــي رحلــة ملؤهــا الشــغف والعلــم، للكشــف عــن أســرار هــذا الكائــن الــذي اجتــاح العالــم فــي 

بدايــات ألفيتــه الثالثــة ليتــرك مــن أثــاره وتبعاتــه الكثيــر علــى حاضــر عالمنــا ومســتقبله، حتــى صــار معيــار الكفــاءة 

السياســية فــي أكبــر الــدول هــو القــدرة علــى احتــواء الفايــروس والخــروج مــن هــذه المعركــة بأقــل الخســائر 

واســتخالص نتائــج نعتمدهــا منهاجــًا وســراجًا منيــرًا لألجيــال القادمــة يهتــدون بهديــه فــي حــال تعّرضهــم 

لمثــل هــذا الخطــر، ومــن هنــا تأتــي أهميــة الكتــاب الــذي يحكــي ماضــي وحاضــر ومســتقبل ذلــك “االجتيــاح”.

قبــل اإلبحــار فــي عالــم كورونــا، نتعــرف إلــى أصــل االســم اإلنجليــزي للمــرض COVID 19 والــذي اشــتق 

مــن أول حرفيــن مــن كلمتــي Corona &Virus، وحــرف D مــن كلمــة مــرض Disease، والرقــم 19 مــن 

ــا المســتجد 2019  ــروس باســم كورون الســنة التــي ظهــر فيهــا الفايــروس ألول مــرة. تمــت تســمية الفاي

بشــكل مؤّقــت، ولــم يكــن االســم ســهل االســتخدام.

واصلت وســائل اإلعالم تســميته باســم فايروس كورونا وفايروس ووهان، بينما وســمه الرئيس األميركي 

الفعــل إعجــاب المؤسســات المســؤولة عــن اعتمــاد أســماء  ينــل هــذا  الفايــروس الصينــي، ولــم  باســم 

ــروس إلــى موقــع جغرافــي أو ديــن معيــن، إلــى أن تــم اعتمــاد  ــب نســبة الفاي األمــراض، والتــي تفضــل تجّن

االســم الرســمي للمــرض باســم كوفيــد 19 فــي فبرايــر 2020، مــع اعتمــاد الفايــروس باســم ســارس كــوف 

2 بســبب التشــابه الجينــي مــع فايــروس ســارس بحســب مــا ذكــرت اللجنــة الدوليــة لتصنيــف الفايروســات.

كورونــا لــم يكــن مجــرد مايكــروب، بــل هــو القطعــة التــي أســقطت قطــع الدومينــو الواحــدة تلــو األخــرى، 

وفّجــرت المناطــق الهادئــة فــي عالــم الطــب، مــن فاعليــة وســائلنا الوقائيــة ومــدى معرفتنا بعالم الفيروســات 
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والعالجات والتطعيمات، إلى التجاذب بين أرباب السياسة ومنظمات الصحة. فضاًل عن متابعة المواجهات 

العلنيــة لشــركات األدويــة التــي تســتهدف الربــح وتشــكك فــي نتائــج وتأثيــر وقــوة لقاحــات بعضهــا البعــض.

غــّرد نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد فــي تويتــر 

فــي 10 أبريــل 2020 قائــاًل :)بقــى العالــم لســنوات يتجــادل، .. مــن يقــود اآلخــر، هــل تقــود السياســة 

االقتصــاد؟ أم يقــود االقتصــاد السياســة؟ مــن العربــة ومــن الحصــان؟ واكتشــفنا فــي زمــن الكورونــا أن 

الحصــان وعربتــه تحملهمــا الصحــة.. وتقودهمــا مرغميــن حيــث تريــد.. وأن السياســة واالقتصــاد يتقّزمــان 

أمــام فايــروس يجعــل دهــاة العالــم فــي حيــرة وخــوف وتيــه(.

يــورد الكاتــب، أن الواليــات المتحــدة خّصصــت ثالثــة أربــاع التريليــون دوالر لميزانيــة الدفــاع الســنوية، لكنهــا 

لــم تكــن مســتعدة- كمــا هــي كثيــر مــن مناطــق العالــم- لمنازلــة مايكــروب ال ُيــرى بالعين المجّردة وتســّبب 

بأكبــر ضــرر اقتصــادي وسياســي واجتماعــي للبشــر منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. ولذلــك يمكــن القــول بــأن 

كورونــا أظهــرت مواطــن وهننــا وضعفنــا، ووضعتهــا عاريــة علــى المســرح، نســتطيع أن نقــرأ فــي فلســفة 

ــم نســتطع قــراءة  ــا ل ــات واالفتراضــات واالحتمــاالت، لكنن حضــارة اإلغريــق البائــدة وُننشــئ منهــا النظري

حضــارة الميكروبــات المعاصــرة ولــم نســتطع وضــع العراقيــل والسالســل واألصفــاد عليهــا.

اســتطعنا التعــّرف علــى مالمــح الطاعــون األســود فــي القــرن الرابــع عشــر بأغلــب تفاصيلــه البشــعة، 

ولــم نتمكــن مــن معرفــة قصــة كورونــا فــي القــرن العشــرين رغــم تفشــي رائحتــه الكريهــة عــدة مــرات. 

وفيمــا يخــص المســتقبل، نجــح علمــاء الفلــك فــي تقديــم تقديــرات للعمــر االفتراضــي للكــون، فالنجــوم 

ستســتهلك كافــة وقودهــا وســيخفت آخــر نجــم منهــا بعــد كوادريليــون ســنة، أي بعــد مليــون مليــار ســنة. 

قدراتنــا العقليــة والعلميــة الجامحــة ســاعدتنا بشــكل كبيــر فــي قــراءة الماضــي والمســتقبل البعيديــن، 

اســتطعنا حســاب مــدارات الكواكــب البعيــدة وســرعة حركتهــا والمســافات التــي تفصــل بيــن المجــّرات 

المايكروبــات  مــدارات  مــع  أملنــا  خّيبــت  والبارعــة  الجامحــة  لكــن عقولنــا  والنيــازك.  الكويكبــات  وكتــل 

ومآالتهــا، ولــم تفدنــا كثيــرا فــي التعّلــم مــن أخطــاء الماضــي ومواجهــة الحاضــر واستشــراف المســتقبل. 

يذكــر المؤلــف أن عائلــة كورونــا مــن الفايروســات لــم تحتــل مســاحة مهمــة فــي كتــب المايكروبــات، غيــر أن 

أهميتهــا زادت قليــاًل بعدمــا اهتــزت وربــت وانتعشــت إبــان هجــوم الســارس 2002 والميــرس 2012 لكــن مــا 

لبثــت أن عــادت إلــى وضعهــا الســابق، مهّمشــة وُمبعــدة وُتراقــب بعيــن واحــدة مــن فتــرة إلــى أخــرى. إلــى أن 
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ظهــرت مؤّشــرات أوليــة علــى إمكانيــة ظهــور كارثــة فايروســية كورونيــة عبــر ورقــة علميــة صــادرة مــن جامعــة 

هونــج كونــج عــام 2007، شــرحت أن فايروســات كورونــا يحصــل فيهــا إعــادة تركيــب للجينــات التــي تحملهــا، 

مــا قــد يمهــد لظهــور أنــواع جينيــة وظهــور أوبئــة جديــدة. خاصــة مــع وجــود حاضــن كبيــر لفايروســات تشــبه 

فايــروس ســارس عنــد الخفافيــش، ووجــود ثقافــة أكل الثدييــات الغريبــة فــي جنــوب الصيــن. 

وفــي عــام 2013 قــام مختبــران صينــي وأمريكــي، بالتحقيــق فــي عائلــة مــن الفايروســات التــي تســتوطن 

الخفافيــش، وصفهــا المختبــر أنهــا فــي المرحلــة مــا قبــل الوبائيــة وأنهــا تهديــد  عالمــي كبيــر للصحــة 

ــار أدويــة أو لقاحــات ضّدهــا.  العامــة. و لــم يحــّرك أحــد ســاكنًا، ولــم يتــم اختب

أفتــرض العاَلــم ُحســن النيــة؛ ألن كل شــيء كان فــي تلــك اللحظــة علــى مــا يــرام، كل مــا فعلنــاه أننــا أدرجنــا 

الفايروســات التاجيــة علــى قائمــة المراقبــة لمنظمــة الصحــة العالميــة كمــا نــدرج المتطّرفيــن علــى قوائــم 

اإلرهــاب دون أن نقتلعهــم مــن جذورهــم.

ــا”، هــم  ــى أن أفضــل مــن يحكــي قصــة “كورون ــّوه الحمــادي إل ــوان “شــهود القيامــة”، ين فــي فصــل بعن

الــذي دخــل معركــة وجــود ليســت كالمعــارك التقليديــة، ألن  الشــهود األوائــل مــن الطاقــم الطبــي 

الجنــدي فــي المعركــة يقاتــل بنفســه، بينمــا فــي كورونــا فــإن جنــود المعركــة كانــوا يقاتلــون مــع عوائلهــم 

ــن يخشــون عليهــم مــن العــدوى. وأحبائهــم الذي

مــن أبــرز هــؤالء الشــهود، طبيــب عيــون صينــي ُيدعــى “لــي وينليانــج”، أخــذ فــي أخــر ديســمبر 2019 تحذيــر 

زمالئــه مــن مايكــروب غريــب فــي مستشــفى ووهــان المركــزي، الــذي اســتقبل ســبع حــاالت قادمــة مــن 

ســوق ووهــان للمأكــوالت البحريــة، فنصحهــم عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي الصينية بأخــذ االحتياطات 

الالزمــة ولبــس األلبســة الواقيــة لحيــن معرفــة حقيقــة المــرض.

زاره أفــراد مــن الشــرطة المحليــة وطلبــوا منــه أن يخــرس، أجبــروه علــى توقيــع اعتــراف بأّنــه قــد أدلــى 

بتعليقــات غيــر صحيحــة ترتــب عليهــا إخــالل جســيم فــي النظــام العــام، ثــم هــّددوه بالمثــول أمــام العدالــة 

إذا تابــع مســلكه غيــر القانونــي، وهــو مــا فعلــه صاغــرًا.

واصلــت الســلطات إقنــاع النــاس أن الفايــروس ينتقــل بيــن الحيوانــات المصابــة فقــط وليــس مــن البشــر إلــى 

البشــر. وواصــل “وينليانــج” عملــه فــي العيــادة غيــر أنــه بعــد فتــرة وجيــزة وتحديــدًا فــي العاشــر مــن ينايــر 
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بــدأت تظهــر عليــه أعــراض كورونــا الــذي انتقــل إليــه مــن إحــدى مريضاتــه، وبعــد مــرور عشــرة  أيــام أعلنــت 

الصيــن حالــة الطــوارئ بعــد تفشــي الفايــروس، وجــاءت فحوصــه ســلبية عــدة مــرات، إال أنــه فــي الثالثيــن 

مــن ينايــر جــاءت النتيجــة مؤّكــدة إلصابتــه بالفايــروس.

قّدمــت الســلطات المحليــة اعتــذارًا لــه بعدمــا اكتشــفت فداحــة مــا صنعتــه حيــن لــم تســتمتع إلــى مــا كان 

يريــد قولــه، وبالفعــل توفــي “وينليانــج” بســبب مــرض كوفيــد19 ليكــون أول طبيــب يقضــي نحبــه أثنــاء 

أداء الواجــب. 

اســتنادًا إلــى عديــد الوقائــع التاريخيــة، أثبــت األطبــاء والعاملــون فــي القطــاع الطبــي أنهــم ليســوا فقــط 

خــط الدفــاع األول عــن وجــود اإلنســان وصــّد عــدوان المايكروبــات، بــل هــم الفدائيــون األوائــل فــي 

العمليــة البحثيــة وإنتــاج الــدواء. 

فــي أوائــل القــرن العشــرين لــم يكــن النــاس متأكديــن مــن ســبب الُحّمــى الصفــراء، فقــد عجــز الجيــش 

األميركــي المتمركــز فــي كوبــا عــن إيجــاد حــّل للغــز هــذا المــرض، فقــام الطبيــب “جيســي الزيــر” بالســماح 

لبعوضــة حاملــة للمــرض بلدغــه ليثبــت نظريتــه فــي أن المــرض ينتقــل عــن طريــق البعــوض. ثبتــت نظريتــه 

بوفاتــه بســبب تلــك اللدغــة، مقّدمــًا حياتــه ليقنــع العالــم أن ســبب مــرض الحّمــى هــو فايــروس ينقلــه 

البعــوض إلــى اإلنســان وليــس بســبب مخالطــة مريــض بنفــس المــرض.

فــي بدايــات القــرن الحالــي وتحديــدًا عــام 2003، ظهــرت إصابــات غريبــة فــي المستشــفى الفرنســي فــي 

ــة نصــح  ــًا، وبعــد المعاين ــي” لفحــص الوضــع ميداني ــو أوربان ــي “كارل ــم دعــوة الطبيــب اإليطال ــام، فت فيتن

باتخــاذ أعلــى إجــراءات الوقايــة مــن العــدوى فــورًا ليكــون أول طبيــب يحــذر مــن المــرض الجديــد وهــو 

ســارس. بعــد مــرور بضعــة أســابيع أصيــب “أوربانــي” بســارس ليتوفــى بســببه فــي عمــر 46، وبعــد إصابتــه 

ــاة  ــد، لتكــون حي ــروس الجدي ــد للبشــرية مــن الفاي ــة وجــود تهدي بالمــرض أعلنــت منظمــة الصحــة العالمي

أوربانــي ســبب نجــاة المالييــن مــن العــدوى حــول العالــم، ولتكــون ســببًا إلنقــاذ العالــم مــن ويــالت الجائحــة 

االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة.

هــذان المثــاالن غيــض مــن فيــض يحفــل بــه الكتــاب ويعكــس الــدور المحــوري الــذي تقــوم بــه الطواقــم 

الطبيــة فــي مواجهــة الجائحــات والعمــل علــى تجنبهــا مــن األســاس مقدميــن أرواحهــم فــداء للعلــم 

ــة التــي تلحــق بهــا مــن جــّراء حــدوث أي جائحــة. وتجنيــب البشــرية األخطــار الجّم
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ُيقسم العلماء األمراض من حيث االنتشار والتفشي إلى أمراض دائمة وأمراض وبائية وجوائح:

النــوع األول: ويقصــد بــه المــرض الدائــم الــذي يتواجــد بصفــة دائمــة فــي منطقــة جغرافيــة ُمعينــة، مثــل 

تواجــد المالريــا فــي بعــض أجــزاء أفريقيــا.

ــاء وُيطلــق علــى المــرض عندمــا تــزداد وتيــرة انتشــاره فــي منطقــة جغرافيــة معينــة  النــوع الثانــي: الوب

فــوق المعــّدالت المعتــادة، مثــل تفّشــي مــرض شــلل األطفــال فــي نيويــورك فــي عــام 1916 والــذي 

ــة. أصــاب 27 ألــف طفــل وتســّبب فــي وفــاة 6000 حال

النــوع الثالــث واألخيــر: الجائحــة، ُيطلــق هــذا االســم علــى المــرض الوبائــي الــذي يجتــاح مختلــف أنحــاء العالم، 

وســجل لنــا التاريــخ الحديــث ثــالث جوائــح لفايروســات اإلنفلونــزا، أشــهرها اإلنفلونــزا اإلســبانية التــي أودت 

بحيــاة أكثــر مــن خمســين مليــون إنســان فــي عــام 1918، تلتهــا اإلنفلونــزا اآلســيوية التــي أودت بحيــاة مليونــي 

إنســان فــي عــام 1957، ثــم إنفلونــزا هونــج كونــج، والتــي أودت بحيــاة مليــون إنســان فــي عــام 1986. 

يذكــر المؤلــف أن الســفر والتبــادل التجــاري، همــا أكبــر عامليــن يســهمان فــي نشــر األمــراض إلــى خــارج بلــد 

المنشــأ، وقدمــت وســائل النقــل خدمــات جليلــة للمايكروبــات فــي العصــر الحديــث، فالقطــارات والبواخــر 

نقلــت اإلنفلونــزا اإلســبانية إلــى مختلــف دول العالــم فــي عــدة أســابيع وأشــهر، والطائــرات كانــت الناقــل 

الرســمي لســارس وكوفيــد 19 إلــى العالــم فــي غضــون ســاعات، فالتطــّور فــي وســائل النقــل يدفــع 

العالــم إلــى التحــّول إلــى قريــة صغيــرة تســرح وتمــرح فيهــا الفايروســات بــكل ســهولة ويســر.

رغــم مــا ســبق، فــإن اإلعــالن عــن وبــاء ليــس باألمــر الســهل، فهــو قــرار باهــظ الثمــن يتطلــب اســتنفار عــام 

فــي المؤسســات الصحيــة مــن أجــل تحضيــر العامليــن فــي المجــال الطبــي لمواجهــة الوبــاء، وقــد ُيكّلــف 

بعــض الــدول أعبــاًء اقتصاديــة ال يمكــن احتمالهــا لفتــرة طويلــة. 

كمــا أن التعامــل مــع المــرض المحصــور فــي منطقــة واحــدة، يختلــف عــن التعامــل مــع المــرض القابــل 

لالشــتعال واالنتشــار بيــن البشــر، فالمــرض ينتقــل بيــن خانتــي الوبــاء والجائحــة. ودورنــا كأفــراد يكمــن فــي 

بــذل الجهــد مــن أجــل حصــره فــي زاويــة مغلقــة حتــى ال يصيــر جائحــة وال وبــاء.

يتطــّرق الكاتــب إلــى الحديــث عــن أصــل الفايروســات مبينــًا أنهــا كائنــات خاملــة متطفلــة تعتمــد علــى 

الخليــة المضيفــة مــن أجــل مواصلــة طريــق حياتهــا، وتعتبــر أكثــر أشــكال الحيــاة وجــودًا علــى ظهــر البســيطة، 
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وأنهــا تشــّكل كتلــة حيويــة ضخمــة ذات تنــوع وتعّقــد هائليــن. وال يقــوم بالهجــوم علينــا إال فئــة صغيــرة 

جــدًا منهــا، بينمــا الغالبيــة الُعظمــى تســبح فــي الطبيعــة وهــي رافعــة األعــالم البيضــاء.

فيمــا يخــص المالمــح العامــة للفايروســات؛ فهــي تعتمــد بشــكل كلــّي علــى الخاليــا الحيــة فــي ممارســة 

أنشــطتها. كمــا أن أحجامهــا صغيــرة جــدًا تتــراوح بيــن 10 إلــى 30 نانــو متــر، ويحتــوي لــّب الفايــروس 

ــادر أن يحتــوي كال السلســلتين، ووظيفــة هــذه السلســلة حفــظ  علــى سلســلة DNA أو RNA، ومــن الن

الفايروســات. وُيغلــف هــذه  القادمــة مــن  أجــل توريثهــا لألجيــال  للفايــروس مــن  الجينيــة  المعلومــات 

السلســلة الجينيــة غطــاء مــن البروتينــات الخطيــرة التــي ُتعــد مفاتيــح ســرية لدخــول الخاليــا الحيــة.

يقتحــم الفايــروس جســم اإلنســان بعــدة طــرق؛ منهــا استنشــاق رذاذ يحتــوي علــى الفايــروس، وتنــاول 

أغذيــة وأشــربة ملّوثــة بالفايــروس، وتنــاول إبــر ملوثــة أو التعــّرض للدغــات الحشــرات، واالنتقــال مــن األم 

إلــى الجنيــن عــن طريــق المشــيمة. 

وبعــد نجــاح الفايــروس فــي عمليــة االقتحــام يلتحــم بالخليــة المضيفــة، ثــم تحصــل عمليــة االختــراق عــن 

طريــق تغّيــرات تحــدث علــى ســطح الفايــروس تمكنــه مــن التغلغــل فــي الخليــة الحيــة، ليطلــق بعدهــا 

ــاة فيهــا. ــه فــي الخليــة الُمضيفــة للســيطرة علــى مفاصــل الحي جينات

الحقــًا، يبــدأ الفايــروس باســتخدام أنزيمــات الخليــة الُمضيفــة لدعــم عمليــة التكاثر، وتتجّمع أجــزاء الفايروس 

الوليــدة وتنضــج وتكبــر وتتشــكل فايروســات جديــدة، وفــي الحلقــة األخيــرة مــن هــذه السلســلة ُيفّجــر 

الفايــروس الخليــة الحيــة لينطلــق فــي غــزوة جديــدة لخاليــا أخــرى وجســم إنســان آخــر.

ويتنــاول المؤلــف وجهــات نظــر العلمــاء بشــأن منشــأ كورونــا، والتــي تمحــورت حــول ثــالث فرضيــات قــد 

ُيفســر إحداهــا حقيقــة نشــأة الفايــروس:

1- الفرضيــة األولــى: نشــأة فايــروس كورونــا المســتجد بصــورة طبيعيــة فــي الخفافيــش التــي تعيــش 

علــى بعــد 1600 كيلومتــر مــن مقاطعــة ووهــان، التــي تحــوي ســوقًا قــد يكــون مصــدرًا لتفّشــي الوبــاء، 

حيــث ُتبــاع فيــه حيوانــات حيــة مثــل األفاعــي والــكالب وآكل النمــل. وتقــول هــذه الفرضيــة إن الفايــروس 

انتقل من الخّفاش عبر وســيط إلى البشــر، وربما حصل هذا االنتقال قبل اكتشــافه في ســوق الحيوانات 

البريــة. وهــذا هــو االحتمــال األكثــر رجحانــًا بحســب المعطيــات الحاليــة.

2- الفرضية الثانية: تم تطوير جينات الفايروس في المختبر ثم ُاطلق بالخطأ بسبب خطأ بشري.
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3- الفرضيــة الثالثــة: تســرب الفايــروس، الــذي كان ُيــدرس مــن قبــل الباحثيــن، فــي صورتــه الطبيعيــة مــن 

مختبــر بيولوجــي ســري فــي ووهــان، لكــن معهــد ووهــان نفــى حــدوث ذلــك بشــكل قاطــع بســبب وجــود 

بروتوكــوالت تنظيميــة صارمــة وقواعــد بحثيــة حازمــة.

ــًا إلــى البشــر عــن  باســتعراض الحقائــق العلميــة يميــل المتخصصــون إلــى ترجيــح انتقــال الفايــروس طبيعي

طريــق ُمضيــف حيوانــي وأنــه ليــس مــن صنيعــة البشــر، اســتنادًا إلــى الدراســات التــي أجريــت فــي معهــد 

“ســكيرس” وأثبتــت أن جــزءًا مهمــًا مــن فايــروس كورونــا المســتجد- وهــو النتــوء البروتينــي الــذي يدخــل بــه 

الفايــروس جســم االنســان عــن طريــق االرتبــاط بمســتقبالت، ذو منشــأ طبيعــي ولــم يتــم تصنيعــه مختبريــًا.

الكورونــا  حاضــر  إلــى  ننتقــل  اإلنســان،  علــى  وآثارهــا  ومنشــئها  الفايروســات  ماضــي  فــي  اإلبحــار  مــن 

مســتعرضين بعــض الحقائــق العلميــة المرتبطــة بمــرض كوفيــد 19، مــن أهمهــا تقســيم المــرض مــن حيــث 

معــدل الخطــورة إلــى ثالثــة أقســام.

القســم األول: يتــراوح إصابتــه بيــن الدرجــة البســيطة والمتوســطة، ويعانــي فيــه المصابــون مــن أعــراض 

والتهابــات بســيطة فــي الصــدر، هــذا القســم يشــّكل %81 مــن الحــاالت.

القســم الثانــي: يشــمل الدرجــة الشــديدة مــن المــرض، ويشــمل المرضــى الذيــن يعانــون مــن ضيــق نفــس 

ونقــص فــي معــدل األوكســجين أو عندهــم إصابــة فــي الرئــة تتعــّدى %50 مــن حجــم الرئــة نفســها، فهــذا 

القســم يشــّكل %14 مــن الحــاالت.

القســم الثالــث: يمّثــل الدرجــة الحرجــة مــن المــرض، ويشــمل المرضــى الذيــن عانــوا مــن الصدمــة وفشــل 

فــي الجهــاز التنفســي واألعضــاء األخــرى، وهــذا القســم يشــمل ٪5 مــن الحــاالت، فــكّل وفّيــات كورونــا 

فــي هــذه الدراســة حصلــت فــي مرضــى ُصنّفــوا فــي هــذا القســم.  

فــي نفــس الدراســة، ُوجــد أّن %14.8 مــن الوفيــات حصلــت عنــد مرضــى قــد تجــاوزوا عمــر الثمانيــن، و8% 

مــن الوفيــات حصلــت عنــد مرضــى بيــن عمــر الســبعين والتســعة والســبعين، ثــم تناقصــت نســبة الوفيــات 

إلــى %2.0 عنــد مــن يقــل عمرهــم عــن األربعيــن ســنة. كذلــك وجــد الباحثــون أّن المرضــى الذيــن لــم يكونــوا 

يعانــون مــن أّي أمــراض مصاحبــة كانــت نســبة الوفيــات عندهــم %9.0، مــّا يعنــي أّن نســبة الوفيــات أعلــى 

عنــد مــن يعانــون مــن مشــاكل صّحيــة مســبقة.
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 نســتطيع القــول إّن أقــوى عامــل يحــّدد درجــة معانــاة المريــض مــن مضاعفــات المــرض هــو عامــل العمــر، 

، كان معّرضــًا بدرجــة أكبــر للتعــّرض لمضاعفــات المــرض.  فكّلمــا تقــّدم اإلنســان فــي الســنِّ

فــي جميــع األحــوال، حتــى لــو كنــت شــاّبًا راشــدًا يافعــًا خاليــًا مــن األمــراض، ال تفتــرض أّن اإلصابــة بمــرض 

كوفيــد 19 هــي إصابــة بســيطة، بــل افتــرض دائمــا أّن اإلصابــة إن حصلــت قــد يكــون لهــا مضاعفــات 

ــرة لآلخريــن. ــؤّدي إلــى التســّبب بعــدوى خطي ــزة، أو قــد ت ــة المرّك ــرة تــودع صاحبهــا كرســّي العناي خطي

وُيعــرج بنــا الكتــاب إلــى مبحــث آخــر، وهــو أزمة التشــخيص والوفاة لدى مصابي كورونا، مستشــهدًا بدراســة 

صينيــة أوضحــت أن مــن لــم ينــُج خــالل فتــرة إقامتــه فــي المستشــفى كان مــن فئــات كبــار الســن واألمــراض 

المزمنــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري، ومــن أظهــرت فحوصــات دمــه ارتفاعــًا في مؤشــرات التخّثر.

كذلــك شــكل ضعــف الجهــاز المناعــي فرصــة لتكاثــر الفايــروس داخــل الجســم وتشــكيله تحالفــًا يهاجــم 

مختلــف أعضــاء الجســم. وكان متوّســط عمــر الناجيــن 52 عامــًا، بينمــا متوســط عمــر المتوّفيــن 69 عامــًا، 

حيــث يبــدأ عــدد الوفيــات فــي التزايــد بيــن عمــري األربعيــن والثمانيــن.

عالميــًا، لوحــظ أن عــدد وفيــات الرجــال أكبــر مــن عــدد وفيــات النســاء، وال يوجــد تفســير جــازم لهــذه 

المالحظــة، حيــث تتداخــل العوامــل البيولوجيــة واالجتماعيــة والســلوكية فــي تحديــد مــن يكــون أكثــر 

عرضــة لإلصابــة والمضاعفــات مــن اآلخريــن.

الرجــال فــي بعــض الدراســات كانــوا أكثــر مــن يحمــل األمــراض المصاحبــة مثــل أمــراض الســكري والقلــب 

واألورام مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة لإلصابــة بالمضاعفــات والوفــاة، كذلــك ُيدّخــن الرجــال فــي الصيــن أكثــر 

ــد  ــن، بينمــا ال تتجــاوز نســبة التدخيــن عن مــن النســاء، حيــث إّن نصــف الرجــال الصينييــن هــم مــن المدّخني

النســاء8 .%1، فمــن المتوّقــع أن يكــون تأثيــر الفايــروس عليهــم أكثــر مــن الجنــس اآلخــر.

جهــاز المناعــة عنــد المــرأة يعمــل بكفــاءة أفضــل مــن الرجــال، وأظهــرت المالحظــات الســريرية أّن الحوامــل 

لــم يتأّثــرن كثيــرًا باإلصابــة ولــم ينقلــن الفايــروس لألجنــّة.

كمــا أشــارت بعــض الدراســات إلــى أّن الرجــال يحملــون معــدالت أعلــى مــن مركبــات ACE2 والتي يُحتمــل ارتباطها 

بزيــادة اإلصابــة بفايــروس كورونــا المســتجد؛ لكونــه يســتخدم هذه المســتقبالت لدخــول الخاليا الحّية.
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ومــن ناحيــة اجتماعيــة، ينشــط الرجــال فــي الســلوكيات التــي تزيــد مــن التعــّرض لإلصابــة مثــل ارتيــاد األماكن 

المكتّظــة فــي العمــل والمقاهــي وغيرهــا، وفــي المقابــل تميــل النســاء إلــى االهتمام بالنظافة الشــخصية 

والتباعــد االجتماعــي ولبس الكمامات. 

مــع األخــذ فــي االعتبــار أن طبيعــة مهنــة الرجــل تســتدعي القيام باألعمال الشــاّقة -مثــل البناء والتوصيل- 

والتــي ال يُجنــى منهــا راتــب مجــٍز وال نظــام تأميــن صّحــي جّيــد، بينمــا تقــوم النســاء بوظائــف أفضــل مــن 

ناحيــة األجــر والشــكل، ويحصلــن تبعــًا لذلــك علــى تأميــن صّحــي أفضــل.

بعد هذا العرض لبعض األســباب المحتملة والمعطيات العلمية المتغّيرة، نخلص إلى أنه ال يمكن رســم 

عالقــة ســببية بيــن جنــس المصــاب والفايــروس فــي الوقــت الحالــي، فالعوامــل االجتماعيــة والســلوكية 

قــد تحــّدد قابليــة اإلنســان لإلصابــة، بينمــا قــد تحــّدد العوامــل البيولوجيــة والمرضّيــة طبيعــة اإلصابــة.

فيمــا يتعلــق بتشــخيص الكورونــا، المصابــون بالكورونــا أحــد قســمين ال ثالــث لهمــا: إمــا مريض ال يحمل أي 

أعــراض ُتشــير إلــى إصابتــه بالفايــروس، ولــم يتــم تشــخيصه إال بالصدفــة والفحــص االحتــرازي للمخالطيــن. 

أو مريــض يعانــي مــن أعــراض مرضيــة وأثبــت الفحــص أن فايــروس كورونــا ســبب حــدوث هــذه األعــراض.

وأخيــرًا جــاء فحــص PCR ليكــون مفتاحــًا للحــزن أو الفــرح، وهــو الــذي يســتبعد المــرض أو يثبتــه لتبــدأ رحلــة 

العــالج والتخّلــص مــن هــذا الضيــف غيــر المرغــوب فيــه.

بمــرور الوقــت، عكــف كثيــر مــن العلمــاء علــى البحــث عــن بدائــل أكثــر ســهولة ومرونــة لجمــع العّينــات مــع 

المحافظــة علــى مســتوى دقــة عــال يقــل فيــه معــدل النتائــج الخاطئــة قــدر اإلمــكان، إلــى أن نشــر مركــز 

مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، دراســة بينــت أن فحــص اللعــاب 

أظهــر دقــة عاليــة عنــد المرضــى الذيــن عانــوا مــن أعــراض أدخلــوا علــى إثرهــا المستشــفى، ولــم يكــن 

الفحــص بحاجــة إلــى متطلبــات عاليــة لحفــظ ونقــل العينــات كالتــي تتطلبهــا الفحوصــات األخــرى.

فــي شــهر نوفمبــر 2020، أكــدت دراســة بحثيــة علــى 476 طفــاًل فــي جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلوم 

الصحيــة، فــي اإلمــارات، إمكانيــة اســتخدام اللعــاب لتشــخيص مــرض كوفيــد 19 بموثوقيــة عاليــة ومقبولــة 

عنــد هــذه الفئــة العمريــة. و تــم تأكيــد هــذه النتائــج فــي بحــث أجــراه مركــز أبوظبــي للصحــة العامــة بالتعاون مع 

دائــرة التعليــم ومختبــر بيوجينكــس، حيــث تــم جمــع 447 عينــة والتحّقــق مــن نتائــج عمليــة الجمــع والفحــص.
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يســهل اعتمــاد تقنيــة اللعــاب -الصديقــة للجميــع- فحــص العينــات عنــد الفئــات التــي يصعــب معهــا جمــع 

العينــة، فاللعــاب يســهل جمعــه عنــد األطفــال أكثــر مــن عّينــات األنــف المزعجــة، لذلــك تــم اعتمــاد هــذا 

اإلجــراء لفحــص طــالب المــدارس -فــي أبوظبــي- عنــد الفئــات العمريــة بيــن عمــري 4 ســنوات و12 ســنة، 

وال نــرى فــي المســتقبل مانعــًا مــن اعتمــاد هــذه التقنيــة مــن الفحــص عنــد البالغيــن بعــد عمــل الدراســات 

واالختبــارات الالزمــة لالعتمــاد.

مــن إشــكالية التشــخيص نذهــب إلــى عــالج كورونــا، إذ يقبــع كورونــا حاليــًا تحــت مجهــر النــاس ووســائل 

اإلعــالم علــى مــدار الســاعة، فالجميــع يترّقــب ســماع خبــر إيجابــي عــن دواء أو تطعيــم، ولكــن علينــا التحــّرر 

مــن ضغــط الشــارع قــدر اإلمــكان وإال ســتكون الكلمــة للفصيــل األكثــر شــعبية وليــس لألكثــر علميــة. ألن 

هنــاك أدويــة تــّم الســماح باســتخدامها بســبب ضغــط الشــارع فكانــت النتائــج ســلبية وحملــت أخطــارًا 

صحيــة أشــد فتــكًا علــى مســتخدميها.

فــي جائحــة الكورونــا، وبســبب الضغــط االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي والصّحــي فــي جميــع أنحــاء 

العالــم، الفشــل ممنــوع، وأّي بصيــص لألمــل ســُيذاع وينتشــر حتــى لــو لــم يكــن ناضجــَا أو مقنعــَا، فصانعــو 

األدويــة دخلــوا نفقــًا مظلمــًا وهــم مرغمــون إّمــا علــى إيجــاد النــور فــي آخــره أو مواصلــة الســير فــي 

الظــالم إلــى األبــد.

عالمنــا -غيــر المالئكــي- يتذبــذب بيــن المصلحــة العاّمــة والمصلحــة الخاّصــة، ومــن يســتثمر فــي دواء يريــد 

تقديــم عــالج لمــرض يجنــي مــن ورائــه أرباحــًا طائلــة، وإذا كان الحــلُّ الوحيــد -للمضــي قدمــًا بالتجربــة- هــو 

أخــذ تمويــل مــن نفــس الشــركة الُمســتثمرة فــي الــدواء، فهــذا تعــارض واضــح للمصالــح . حيــث الحــظ 

الدارســون المحايــدون أّن الدراســات التــي تحــدث بهــذه الطريقــة يغلــب عليهــا توليــد نتائــج إيجابيــة تهــدف 

إلــى تســريع عمليــة تصنيــع الــدواء وضّخــه فــي األســواق فــي أســرع وقــت ممكــن.

مــا ذكرنــاه ال يعنــي أن جميــع أدويتنــا مطعــون فــي صّحــة ســندها، فهنــاك مراجعــات منهجيــة تراجــع 

األبحــاث ووســائلها ونتائجهــا حرفــًا حرفــًا، وهنــاك مؤسســات غيــر ربحيــة مشــهود لهــا بالكفــاءة تقــوم 

بهــذه المهّمــة العظيمــة.

حتــى لحظــة صــدور الكتــاب، ال تــزال األدويــة الُمســتخدمة فــي عــالج فايــروس كورونــا المســتجد أدويــة 

بنــد الطــوارئ، وجــزٌء مــن العــالج موّجــه لعــالج األعــراض المرضيــة  تــّم اســتخدامها تحــت  تجريبيــة أو 
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وااللتهابــات البكتيريــة الُمصاحبــة إن ُوجــدت. ويتطــّرق المؤلــف إلــى أبــرز الوســائل العالجيــة المســتخدمة 

حاليــًا للتعاطــي مــع كورونــا وأعراضــه، ومنها ريمديســفير، وكاليترا واإلنترفيرون، وآمبليجين، وكاموســتات، 

ومضــاّدات المالريــا. 

مــن التشــخيص والعــالج، نتقــّدم خطــوة فــي مجابهــة الكورونــا عبــر التطعيــم، الــذي ُيعــدُّ مــن التدّخــالت 

الطّبيــة النــادرة التــي ال ُترهــق كاهــل االقتصــاد العالمــي، ولــه آثــار إيجابيــة هائلــة علــى عمــر اإلنســان 

ــه.  وجــودة حيات

التطعيــم وحــده يســتطيع االنتقــال بنــا مــن مرحلــة الدفــاع وإصــالح األضــرار إلــى مرحلــة الهجــوم ومنــع 

اإلصابــات. ولذلــك تســابقت عشــرات الشــركات العالميــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم مــن أجــل إنتــاج لقــاح 

لفايــروس كورونــا المســتجد، ويوجــد أكثــر مــن 160 تطعيمــًا محتمــاًل لمــرض كوفيــد 19 بحســب مــا ذكــرت 

منّظمــة الصّحــة العالميــة حتــى أوائــل ديســمبر 2020. دخــل 41 منهــا المرحلــة األولــى، 17 منهــا وصــل 

المرحلــة الثانيــة، 31 منهــا وصــل المرحلــة الثالثــة، نــال ســبعة منهــا تصريــح االســتخدام المبّكــر أو المحــدود. 

المتفائلــون كان يرّجحــون ظهــور التطعيــم رســميًا فــي أواخــر عــام 2020 أو مطلــع عــام 2021، بينمــا خشــي 

خبــراء آخــرون مــن التفــاؤل الُمفــرط بنجــاح التطعيــم، ال ســّيما أّن تاريخنــا مــع التطعيمــات كان صعبــًا ولــم ُيفــرز 

لنــا إال عــددًا صغيــرًا مــن الّلقاحــات الناجحــة التــي اســتطاعت تجــاوز مرحلــة المختبــر إلــى مرحلــة البشــر.

بشكل عام، هناك عدة أنواع من التطعيمات أو اللقاحات نشرحها فيما يلي:

أواًل: الّلقاحــات الحّيــة، وهــي التــي تحتــوي علــى شــكل ضعيــف مــن المايكــروب الُمســّبب للمــرض، ُيــراد 

منــه تحفيــز الجســم لتكويــن اســتجابة مناعيــة دون التعــّرض لخطــر اإلصابــة.

ثانيــًا: الّلقاحــات المعّطّلــة، وتعتمــد علــى شــكل معّطــل مــن المايكــروب الُمســّبب للمــرض، أحيانــًا ال يوّفر 

هــذا النــوع وقايــة قويــة لإلنســان وقــد يحتــاج الشــخص تكــرار أخــذ جرعــات ُمعــّززة لّلقــاح.

ثالثــًا: الّلقاحــات المعّدلــة وراثيــًا، ُتســتخدم مــواد معّدلــة جينيــًا مــن DNA وRNA مــن أجــل إصــدار تعليمــات 

بنســخ بروتيــن الفايــروس وتحفيــز الجهــاز المناعــي إلنتــاج مــا يلــزم مــن أســلحة، فاســتخدام هــذه الطريقــة يجنــّب 

العلمــاء خطــر التعامــل مــع فايروســات حقيقيــة إلنتــاج التطعيــم، ومــا زالــت هــذه اآلليــة قيــد الدراســة والبحــث 

وتــم اســتخدامها ألول مــرة فــي التاريــخ فــي لقاحــات فايــزر وموديرنــا المســتخدمين حاليــًا فــي مواجهــة كورونا.
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ــر”، وعلــى رأس األســاليب الوقائيــة،  ــر مــن الَحْج ــة واصفــًا إياهــا بأنهــا “خي ــا الحمــادي، إلــى الوقاي يعــرج بن

لبــس الكمامــة، التــي لــم نكــن نراهــا ســابقًا إال فــي المستشــفيات عنــد الدخــول إلــى أحــد المصابيــن 

باألمــراض المعديــة أو حيــن إجــراء الجــّراح لعمليــة جراحيــة.

تشــير إحــدى الدراســات إلــى انخفــاض معــّدل انتشــار مــرض كوفيــد 19 فــي 15 واليــة أمريكيــة فرضــت 

الكمامــات، ودراســة أخــرى أظهــرت انخفــاض معــّدل الوفيــات فــي الــدول التــي شــّجعت وألزمــت النــاس علــى 

ارتــداء الكمامــة. فــي حيــن أظهــرت دراســة مبنّيــة علــى المحــاكاة أّن لبــس %80 مــن النــاس للكمامــات يفيــد 

فــي منــع انتشــار الفايــروس أكثــر مــن اإلغــالق الُمشــّدد الــذي فرضتــه كثيــر مــن الــدول إّبــان ذروة كورونــا.

واألفضــل لعمــوم النــاس، هــي الكمامــة العاديــة التــي يمكــن ارتداؤهــا لفتــرة طويلــة براحــة تاّمــة، أّمــا أقنعــة

N95، الُمزعجــة فهــي معــّدة لالســتخدام فــي حــاالت إدخــال أنبــوب التنفــس فــي العنايــة المرّكــزة حيــث 

يكــون الطاقــم الطبــي أكثــر عرضــة للتعــّرض لمــا يرشــح مــن المريــض مــن قطيــرات ُمعديــة، وال ُيطاق لبســها 

لفتــرة طويلــة، بعكــس الكمامــات التــي توّفــر قــدرًا أكبــر مــن الحمايــة وهــي مريحــة وســهلة االســتخدام.

فــي معــرض الحديــث عــن أســاليب الوقايــة، يجــب التأكيــد علــى ضــرورة نظافــة اليــد باســتخدام المــاء 

والصابــون فــي المقــام األول، وكذلــك اســتخدام المعّقمــات الكحوليــة لتنظيــف اليديــن بشــرط أال تقــل 

نســبة الكحــول فيهــا عــن 60 إلــى 90%.

وعلــى الجميــع االلتــزام بالتباعــد الجســدي بمســافة ال تقــل عــن متريــن بينــك وبيــن اآلخريــن. وأخيــرًا الحــذر مــن 

العمــالت الورقيــة خاصــة المصنوعــة مــن القطــن والكتــان، باعتبارهــا أفضــل ناقــل لعديــد الفايروســات واألمراض 

المعديــة، حيــث علمتنــا جائحــة كورونــا أن أكثــر طريقــة آمنــة للتــداول المالــي هــي المعامــالت اإللكترونيــة. 

فيمــا يخــص انتقــال الفايــروس وطــرق انتشــاره بيــن البشــر، قّســم العلمــاء مراحــل انتقــال 

ثــاث مراحــل وهــي: إلــى  المايكــروب 

األولى: انتقال المايكروب من الُمضيف األصلي إلى البيئة، في حالة كورونا الُمضيف األصلي هو الخّفاش.

الثانية: انتقال المايكروب عبر البيئة والنواقل والوسائط.

ــأ للتكاثــر، وال تحصــل هــذه  الثالثــة: انتقــال المايكــروب إلــى المضيــف الجديــد الــذي يكــون كالرحــم مهّي
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التهيئــة إال بالتغّلــب علــى العوائــق الفيزيائيــة والمناعيــة والبيــو كيميائيــة، بحيــث يحصــل االنســجام بيــن 

ــا البشــرية، فيمــا يســّميه بعضهــم بمصفــاة التوافــق. المايكــروب والخالي

مــن أهــم طــرق انتشــار المايكــروب التــي يعرفهــا العاملــون فــي المجــال الطبــي وممــن لديهــم  

قــدر معقــول مــن الثقافــة الصحيــة:

•  الســباحة فــي الهــواء الطلــق، إذ يعتبــر الــرذاذ المتطايــر مصــدرًا ُمهمــًا للعــدوى فــي حالــة الســعال 

والعطــس، ويمنــح الفايــروس قــوة دافعــة لالنتقــال مــن المصــاب إلــى الســليم.

والمعــادن  والزجــاج  واأللومنيــوم  والنحــاس  الخشــب  مثــل  الفايــروس  عليهــا  يبقــى  التــي  •  األســطح 

بأنواعهــا، وتتــراوح فتــرة بقــاء الفايــروس علــى تلــك األســطح مــن 3 إلــى 5 أيــام.

•  دور الرعايــة والمستشــفيات، ألن كثيــر مــن فايروســات العــدوى الحــادة ال تزدهــر إال فــي المستشــفيات، 

وهــو مــا ينطبــق علــى كورونــا باعتبــاره مــن األمــراض التنفســية المعديــة، وأثبتــت الوقائــع أن %89 مــن 

إصابــات العامليــن فــي القطــاع الصحــي بســبب عــدوى المشــافى.

•  ال ينصــح بارتيــاد أماكــن الســباحة لمــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية، ســواء كان ســببها مــرض كوفيــد 19 

أو إنفلونــزا، فيجــب منــع انتقــال العــدوى بجميــع أشــكالها، كذلــك يفّضــل جلــب المســتلزمات الوقائيــة 

الخاّصــة مثــل الكمامــات القماشــية والمعّقمــات الكحوليــة والمناشــف المعّقمــة، ويجــب اســتخدام 

الكمامــة بمجــّرد الخــروج مــن المــاء. 

ــا المســتجد، الــذي كان بالــون  ــًا، يســتعرض الكتــاب، كيفيــة تعاطــي دول العالــم مــع فايــروس كورون تالي

اختبــار هبــط مــن الســماء ليمــرَّ علــى مناطــق الكــرة األرضيــة دولــة دولــة، ليكشــف عــن مواطــن الضعــف 

فــي األنظمــة الصّحيــة المختلفــة. 

هنــاك دول اســتوعبت الصدمــة مبّكــرًا، وهنــاك دول أنكــرت وجــود مشــكلة مــن األســاس، وهنــاك دول 

اّتبعــت مبــدأ ننتظــر ونــرى مــاذا ســيحدث،  وهنــاك دول أخــذت تبحــث عــن كبــش فــداء تلقــي عليــه 

الالئمــة،  وهنــاك دول قــّررت أن تّتبــع سياســة مناعــة القطيــع حتــى ال ينهــار اقتصادهــا. وهنــاك دول 

تلبســتها طقــوس المشــعوذين حتــى وصــل شــررها إلــى كبــار المســؤولين فيهــا.

فــي أكتوبــر 2019 وقبــل والدة الفايــروس بقليــل، أصــدرت جامعــة “جونــز هوبكنــز” أول مؤّشــر لألمــن الصحــي 

ــة، شــمل المؤشــر  ــة االســتعداد للتعامــل مــع األوبئ ــاًل شــاماًل للبلــدان مــن ناحي العالمــي الــذي شــمل تحلي

فئــات الوقايــة والكشــف المبكــر واإلبــالغ والنظــام الصحــي القــوي والكافــي واالمتثــال للمعاييــر الدوليــة. 
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كمــا هــو متوقــع، تربعــت الواليــات المتحــدة علــى العــرش، فهــي الدولــة التــي تضــع مؤسســاتها المعاييــر 

التــي ُيقّيــم بهــا العالــم،  وحلــت المملكــة المتحــدة فــي المرتبــة الثانيــة، لــم يكــن ذلــك مســتغربًا، فهــذه 

الــدول تضــم أعظــم شــركات األدويــة ومراكــز األبحــاث والمعاهــد والكليــات الطبيــة حــول العالــم.

فــي شــهر مــارس 2020، ســقطت المؤشــرات أمــام االجتيــاح، وبــدا أن اســتجابة الحكومــة الفيدراليــة فــي 

أمريــكا كانــت ضعيفــة وغيــر منتظمــة، واحتضنــت البــالد %25 مــن اإلصابــات الكوفيديــة رغــم أنّهــا ال تضــّم 

ســوى %5 مــن ســكان العالــم، وتصاعــدت أرقــام الوفيــات بشــكل مخيــف. فــي حيــن أن دولــة صغيــرة مثــل 

تايــوان اســتطاعت أن تحتــوي الفايــروس بحيــث لــم يتمكــن مــن حصــد ســوى أعــداد قليلــة جــدًا مــن ســكانها.

خرجــت بلــدان مثــل ألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة ونيوزلنــدا -مــن عمليــات الحجــر الصحــي الخاصــة بهــا- بأنظمــة 

قويــة لالختبــار والتعقــب. أمــا الصيــن فقــد تجــاوزت أثقــال الحكومــة الديمقراطيــة وفرضــت إغالقــًا عامــًا 

شــمل مفاصــل االقتصــاد وفرضــت حجــرًا صحيــًا علــى حوالــي 750 مليــون صينــي، اســتطاعت مــن خاللــه 

أن تبلــي بــالًء حســنًا فــي مواجهــة الفايــروس.

واســتند المؤلــف فــي تأكيــد وجهــة نظــره إلــى مقــال مهــم كتبــه “فرانســيس فوكويامــا” بعنــوان “الجائحــة 

والنظــام السياســي” ُنشــر فــي أواخــر يونيــو 2020 قــال فيــه:

“مــن الواضــح أّن أداء البلــدان كان مختلفــًا عــن بعضهــا بعضــًا، لــم يكــن األمــر متعّلقــًا بأنظمة الحكم -ســواء 

كانــت ديمقراطيــة أم غيــر ديمقراطيــة- بقــدر مــا كان متعّلقــًا بكفــاءة أجهــزة الدولــة وثقــة المواطنيــن 

بالدولــة ووجــود قيــادات فّعالــة فيهــا، فهــذه العوامــل هــي التــي ســاعدت فــي الحــّد مــن األضــرار، أّمــا 

الــدول التــي عانــت أشــّد المعانــاة وعّرضــت مواطنيهــا واقتصاداتهــا للخطــر كانــت الــدول التــي تعانــي مــن 

اختــالل فــي األداء الحكومــي وتفتقــر إلــى القيــادة وكانــت تعانــي مــن االســتقطاب داخــل مجتمعاتهــا”.

عقــب هــذه اإلطاللــة علــى حقيقــة ماضــي وحاضــر كورونــا، يستشــرف الكاتــب المســتقبل، مؤّكــدًا حقيقــة 

مؤداهــا، أن المســتقبل الخالــي مــن األمــراض المعديــة هــو مســتقبل غيــر واقعــي، فالكائنــات الحّيــة 

ســتبقى تتطّفــل علــى بعضهــا بعضــًا إلــى األبــد، وســتواصل األمــراض الجديــدة الظهــور بســبب الطفــرات 

وانتقــال العــدوى مــن الحيوانــات إلــى البشــر واختــالط الجراثيــم وخلوتهــا المحّرمــة مــع بعضهــا بعضــًا 

الرتــكاب إثــم تبــادل الخبــرات الجينيــة. 

ســتواصل األمــراض الموجــودة حاليــًا التطــّور حتــى تهــرب مــن وســائل مكافحتهــا، كّل مــا نســتطيع فعلــه 
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هــو التعايــش معهــا، ومحاولــة تقليــل آثارهــا علينــا، ومنعهــا مــن التحــّول إلــى أوبئــة وجوائــح خطيــرة حتــى 

نســتمر فــي الحيــاة فــي عالــم أكثــر أمنــًا.

ويتنــاول المؤلــف، الطفــرات الفايروســية وعالقتهــا بتراجــع حــّدة المــرض أو ظهــور أشــكال جديــدة منــه 

قــد تســبب جائحــة فــي أي وقــت، موضحــًا أن تكاثــر الفايروســات بســرعة كبيــرة يعنــي زيــادة نســبة حصــول 

الطفــرات، فالطفــرة تعنــي حصــول تغّيــر فــي جيــن المايكــروب يتــّم تمريرهــا إلــى الجيــل التالــي، وهــي 

عمليــة مســتمرة فــي عالــم الفايروســات قــد تحصــل داخــل أنــف الُمصــاب وهــو ال يــدري. 

الطفــرات ســالح ذو حديــن، إّمــا أن تدفــع الفايــروس للســلطة والقــّوة والســيطرة، أو تدفعــه للحضيــض 

والضعــف والنســيان، وقــد تــؤّدي إلــى بــزوغ فايــروس مختلــف عــن أســالفه ال تســتطيع أجهــزة المناعــة 

التعــّرف عليــه أو التعامــل معــه.

لحســن الحــّظ البشــري، أغلــب الطفــرات الحاصلــة فــي المايكروبــات محايــدة ال أهمّيــة لهــا علــى أرض 

الواقــع، وقليــل منهــا يشــّكل خطــرًا علينــا، كمثــل الطفــرات الــي تحصــل مــع البكتيريــا وتجعلهــا مقاومــة 

للمضــاّد الحيــوي. فــي المقابــل هنــاك طفــرات إيجابيــة تعمــل لصالــح البشــر، مثــل الطفــرات التــي حصلــت 

ت مــن انتشــاره. فــي فايــروس ســارس وحــدَّ

هناك عوامل خمسة تحدد أهمية الطفرات من عدمها:

العامــل األول: هــو معرفــة إذا مــا كانــت أي ســاللة جديــدة تســتطيع أن تنتشــر بصــورة أكبــر مــن الســاللة 

الســائدة، وهــذا األمــر يعتمــد علــى قــدرة الطفــرات الجديــدة علــى تطويــر آليــات جديــدة تســاعد الفايــروس 

علــى اختــراق الخليــة البشــرية.

العامــل الثانــي: هــو معرفــة مــا إذا كانــت الســاللة الجديــدة تميــل إلــى التســّبب بأعــراض خفيفــة أو 

أعــراض شــديدة.

العامــل الثالــث: هــو معرفــة مــا إذا كانــت الفحوصــات المســتخدمة حاليــًا تســتطيع تشــخيص الســالالت 

الجديــدة بدقــة عاليــة.

العامــل الرابــع: هــو معرفــة مــا إذا كانــت الســاللة الجديــدة تســتطيع التأثيــر علــى فاعليــة األدويــة 
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التغيــرات الجديــدة. العقــارات لمواكبــة  التجريبيــة، ممــا قــد يتطلــب تطويــر 

العامــل الخامــس: وهــو األكثــر أهميــة: هــو معرفــة مــا إذا كانــت الســاللة الجديــدة تســتطيع إحبــاط 

عمــل اللقــاح أو إحبــاط عمليــة إنتــاج األجســام الدفاعيــة خــالل فتــرة اإلصابــة؟ هــذا األمــر صعــب الحــدوث 

ألن اللقــاح أو التعــّرض لإلصابــة يُحدثــان اســتجابة مناعيــة واســعة النطــاق تســتهدف عــدة أجــزاء فــي 

بروتيــن الفايــروس، وفشــل هــذا الــرد الدفاعــي يتطلــب تراكــم طفــرات كثيــرة فــي بروتيــن الفايــروس تمكنــه 

مــن الهــرب مــن جهــاز المناعــة الــذي تــم تحفيــزه إمــا باللقــاح أو اإلصابــة.

فيمــا يتعلــق بمســتقبل االقتصــاد العالمــي بعــد كورونــا، تنبــأ خبــراء االقتصــاد تنّبــأ خبــراء االقتصــاد بنتائــج 

كارثية ســتدّمر النمو االقتصادي الذي قد ال تســعفه اإلجراءات الحكومية في مختلف العالم، وبالفعل 

كّلفــت جائحــة كورونــا األمريكتيــن خــالل ســنتين أكثــر مــن 12.5 تريليــون دوالر، وهــذا رقــم مخيــف يتجــاوز 

الطاقــة التــي يســتطيع االقتصــاد العالمــي امتصاصهــا والتعامــل معهــا.

فالركــود المتوّقــع قــد يكــون أكثــر ســوءًا مــن أزمــة 2009 االقتصاديــة، فقــد حّقــق مؤّشــر داو جونــز 

أكبــر انخفــاض لــه فــي يــوم واحــد منــذ عــام 1987، وهبــط النفــط إلــى أســعار لــم يشــهد لهــا مثيــل 

منــذ زمــن طويــل، وتذبذبــت أســعار الذهــب الــذي ُيعــد المــالذ التقليــدي اآلمــن لالســتثمار فــي 

أوقــات األزمــات.

فــي وجــه هــذا التراجــع االقتصــادي، ســّجلت المتاجــر وخدمــات التوصيــل اإللكترونيــة نمــّوًا كبيــرًا بســبب 

رغبــة النــاس فــي تخزيــن الســلع خوفــًا مــن العــزل المنزلــي وتفــّش الوبــاء، فــي مقابــل تلــك الخســائر الفادحة 

ــة  تنّفســت األرض الصعــداء وانخفــض التلــّوث واالنبعــاث الكربونــي فــي ســماء الــدول والمــدن الصناعي

الكبــرى مثــل باريــس ومدريــد وميالنــو.

كما توّقـع مفّكرون بارزون حصول تغييرات كبيرة فـي العالـم بعد جائحة كورونا، نذكر خاصتها:

1-  العــدّو مشــترك ضــّد البشــر جميعــًا، وسيشــعر النــاس فــي الــدول المتقّدمــة بإخوانهــم فــي الــدول 

الفقيــرة، وســيغدو العالــم أكثــر حميمّيــة مــع تقاســم الهمــوم والتحّديــات والحلــول.

2-  فتــح الوبــاء األمــل إليجــاد طــرق مؤّسســاتية للتعامــل مــع معانــاة البشــر واتخــاذ تدابيــر أكثــر عدالــة مــن 

أجــل درء المخاطــر عــن دول العالــم كّلهــا.
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3-  اعتقــد بعــض االقتصادييــن أّن دعــوات بالدهــم لتبنــّي سياســات خاّصــة لألمــن الغذائــي والطاقــة هــي 

مثــار ســخرية؛ فعالمنــا اليــوم قــد تحــّول إلــى قريــة صغيــرة وتســتطيع التجــارة التنّقــل مــن بلــد إلــى أّي 

بلــد آخــر بــكّل سالســة. ونحــن بحاجــة إلــى بنــاء نظــام اقتصــادي يــوازن بيــن االســتفادة مــن العولمــة 

واالعتمــاد علــى الداخــل. 

4-  كورونــا هــي أول جائحــة تجتــاح اقتصــادات الــدول المتقّدمــة والناميــة علــى حــدٍّ ســواء منــذ ثالثينيــات 

القــرن العشــرين، ويتوّقــع معهــا أن تــزداد الدعــوات إلــى تقييــد التجــارة وتدّفقــات رأس المــال، وســتزداد 

الشــكوك بشــأن عمليــة االســتيراد مــن الخــارج والســفر إلــى الخــارج، كذلــك ســتزداد المخــاوف بشــأن 

مســائل تتعّلــق باالكتفــاء الذاتــي واألمــن الغذائــي.

ــاء إلــى تفاقــم عــّدة أوضــاع وظــروف موجــودة مســبقًا فــي العالــم، ويمكــن إصالحهــا  5-  ســيؤّدي الوب

ــرة. بعمليــة جراحيــة كبــرى قبــل أن تتحــّول إلــى أمــراض مزمنــة ومدّم

ــرات االجتماعيــة  ــا، يذهــب الحمــادي إلــى التغي ــة المرتبطــة بتداعيــات كورون ومــن الجوانــب االقتصادي

التــي أحدثهــا كورونــا فــي العالــم، منّوهــًا إلــى أن كثيـــر مــن التطبيقـــات قّدمــت خدمـــات مجانيــة للنــاس 

مـــن منصاتهـــا، فاســتمّرت اللقـــاءات واالجتماعــات رغــم قواعــد اإلغــالق العــام، وصــارت اقتراحــات 

التعليــم المنزلــي والعمــل عــن بعــد -الخياليــة قبــل الكورونــا- لطــالب المــدارس والجامعــات أمــرًا ممكنــًا 

بــل وواقعــًا.

ودفــع الحظــر كثيــرًا مــن النــاس إلــى التفــّرغ للتعليــم اإللكترونــي،  فحصــل كثيــر منهــم علــى شــهادات 

تعليميــة عــن طريــق الدراســة عــن بعــد، مــّا يــؤذن بتقّلــص ونهايــة الوســائل التقليديــة فــي كثيــر مــن مناحــي 

حياتنــا. فــي مرحلــة التعافــي مــن مــرض كوفيــد 19، ســتتفاوت مقــدرة الحكومــات فــي إحــداث قفــزات 

فــي مجــال الصّحــة والتعليــم، وســتصبح أولويــة التمويــل مّتجهــة إلــى األبحــاث والــذكاء االصطناعــي.

تظــل المدينــة هــي المــكان األمثــل لتشــكيل اإلنســان والدفــع نحــو اكتمــال تكوينــه وإتاحــة فــرص العمــل 

والترفيــه وبنــاء االقتصــاد وتوطيــد العالقــات االجتماعيــة، لكــن هــذه المدينــة بمــا تحملــه مــن أثقــال 

االزدحــام الحضريــة يمكــن أن تتحــّول إلــى بــؤرة فايروســية ضخمــة فــي لحظــات معــدودة. وهــذا ال ينفــي 

أن الضواحــي والمناطــق متراميــة األطــراف واجهــت معــدالت عاليــة مــن اإلصابــات والوفيــات مقارنــة 

ببعــض األماكــن المكتظــة. 



19 االجتياح

إذًا أكثــر مــا يهــم هــو خلــق سياســة عامــة تســتوعب الجائحــة ســواء فــي المناطــق المدنيــة أو الريفيــة، كمــا 

صنعــت ســنغافورة وهونــج كونــج رغــم اكتظاظهمــا الشــديد، لوجــود قيــادة حكيمــة تســتمع إلــى الخبــراء.

علينــا أاّل نســتصغر دور المايكروبــات فــي حياتنــا، فالماضــي يخبرنــا أّن فايــروس الحّمــى الصفــراء وضــع نهايــة 

ألحــالم نابليــون فــي واليــة لويزيانــا، حيــث تســّبب تفّشــيه بعجــز فــي الجيــش الفرنســي ومقتــل أكثــر مــن 

أربعيــن ألــف مــن الجنــود علــى يــد الجراثيــم وليــس علــى يــد حركــة تمــّرد العبيــد، ومــا كان مــن نابليــون إال أن 

آثــر الخــروج بأقــل خســارة ممكنــة، فبــاع الواليــة بــكّل مــا فيهــا للواليــات المتحــدة مقابــل 15 مليــون دوالر 

ال غيــر.

الفايروســات علــى ضآلــة حجمهــا تســتطيع تقويــض بنائنــا االجتماعــي، فايــروس مثــل HIV أذن بخــراب 

إفريقيــا بأكملهــا وأغــرق مالييــن مــن النــاس فــي فقــر شــديد وعّمــق الهــّوة بيــن الفقــراء واألغنيــاء.

فــي وقــت األزمــات، نواجــه خياريــن مهّميــن همــا االختيــار بيــن الرقابــة الشــاملة وتمكيــن الشــعب، واالختيــار 

بيــن العزلــة القوميــة والتضامــن العالمــي، فالرقابــة مهّمــة مــن أجــل وقــف الوبــاء، ويجــب علــى جميــع 

النــاس اإلذعــان لتوجيهــات محــّددة ومعّينــة. مــا يعتبــره البعــض تعّديــًا علــى الحريــات الشــخصية وبالتالــي 

تغّيــرًا فــي أنمــاط الحيــاة االجتماعيــة المعتــادة بيــن النــاس. فــي المقابــل ســاعدت مراقبــة الهواتــف الذكيــة 

وكاميــرات المراقبــة حكومــات مثــل الصيــن فــي تتبــع حاملــي الفايــروس وُمخاِلطيهــم، وبالتالــي فــرض 

قيــود معّينــة عليهــم أســهمت بشــكل فّعــال فــي الحــّد مــن انتشــار الفايــروس.

بيــد أن بنــاء الثقــة بيــن الفــرد والحكومــة هــو الحلقــة األكثــر أهميــة مــن أجــل تمريــر الحقائــق العلميــة، 

واإلقنــاع ســيوفر علــى الجميــع المشــّقة والتكاليــف الباهظــة، وســيجعل األفــراد جــزءًا مــن إجــراءات 

المواجهــة وليــس نــّدًا لهــا.

فــي النهايــة يخلــص الكاتــب إلــى مجموعــة مبــادئ يعّدهــا خارطــة طريــق للتعامــل مســتقبًا مــع 

أي فايــروس أو جائحــة تتعــرض لهــا البشــرية، نذكــر منهــا:

• االستعداد المستمر وعدم إحسان الظن في المايكروبات.

•  الحاجــة إلــى تطويــر منصــة لقاحــات جاهــزة لمواجهــة الوبــاء القــادم، وحيــن يظهــر فايروس جديــد ال يلزمنا 

ســوى اســتخدام أحــد بروتينــات الفايــروس التــي لــم تقابلهــا أجهــزة مناعتنــا مــن قبــل، ومــن ثــم نعــود إلــى 

قاعــدة بيانــات اللقاحــات مــن أجــل البــدء فــي التجــارب البشــرية مباشــرة وتطويــر لقــاح يســتطيع مواكبــة 

العــدو الجديــد فــي أســرع وقــت.
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•  عــدم إغفــال المايكروبــات الضاّلــة التــي تســبب أمراضــًا معديــة، وال ننســى آثارهــا الضــارة المحتملــة خــالل 

معركتنــا مــع كورونــا.

•  العاطلــون عــن العمــل نتيجــة تداعيــات الجائحــة، سيشــكلون موجــة مــن الغضــب والذعــر، ســيكون لهــا 

ارتداداتهــا الخطيــرة علــى المــدى القريــب والمتوســط، وعلينــا أاّل نصــل باألفــراد إلــى مرحلــة االختيــار بيــن 

نشــر العــدوى وإطعــام أســرهم.

•  التضامــن الدولــي مــع الــدول الفقيــرة ضــد األوبئــة فــي غايــة األهميــة؛ ألنــه يعــود بالنفــع علــى 

العالــم بأســره.

•  صحــة النــاس واالقتصــاد، وجهــان لنفــس العملــة، فيجــب الموازنــة بينهمــا بحــذر شــديد. ويجــب إعــادة 

فتــح مرافــق االقتصــاد بالتدريــج، فــي نفــس الوقــت يجــب حمايــة كبــار الســّن والفئــات األضعــف فــي 

المجتمــع إن لــم يكــن القــوي فيــه ســندًا للضعيــف.




