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 ئةـــــــــــــــــــــــر األوبـــــــــــــــــــــــــــــــاس يف عصــــــــــــــــــالن

 2020مارس  1خبار الخليج أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

إن المراقب لسلوكيات الناس وردود أفعالهم حول انتشار وباء الكورونا 
ا من اهلل أصاب يجد أنهم تفرقوا إلى عدة فئات، منهم من اعتبره غضبً

الصين ولكنه عندما بدأ ينتشر في العالم اإلسالمي سكت وذهب يبحث عن 
ا بيولوجية ولكنه ال يملك الدليل ه حربًالكمامات فما وجد، ومنهم من اعتبر

فتحدث وما زال، ومنهم من اعتبره أنه نهاية العالم وأن القيامة غدت 
وشيكة، ومنهم من أخذ األمور بسخرية وقام بتعديل بعض النكت 
والطرائف وقام بتحويرها حتى تتناسب مع الحدث، وآخرون وقفوا يراقبون 

ر يعيش ولم يغير من سلوكياته فاستم الموقف، والعديد منهم لم يبال  
ا، ومنهم من أخذ األمور بجدية مفرطة فذهب واشترى الكمامات شيئً

والقفازات واشترى كميات كبيرة من الغذاء والمياه المعبأة وخزنها في 
المنزل وجلس في البيت ينتظر وامتنع عن أمور كثيرة كان يقوم بها سابقًا 

ومنهم من راح يبحث في بعض خوفًا من أن تطرق الكورونا باب بيته، 
الكتب والشبكة العالمية بحثًا عن الدواء المستخرج من األعشاب فما وجد، 
ومنهم من ادعى أنه يمتلك الدواء ولكنه لن يعطيه للبشرية إال نظير مبلغ 

(، وبين هؤالء وهؤالء لعبت وسائل التواصل واإلعالم ...من المال وقدره )
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اإلشاعات والمخاوف ونقل الصور السوداء  الحديثة دورًا خطيرًا في نشر
ولقطات من أفالم الخيال العلمي وأفالم الزومبي وكأنها حقائق مسربة من 
مصادر الحدث ومن مصادر موثوقة، وكأنه هو الذي يريد أن ينقذ البشرية 
ويخبرهم بما يجب أن يفعلوا وأن الحكومات والجهات ذات العالقة تريد أن 

 به ذلك.تخفي الحقائق وما شا

يكذبون، فتفرقت سبل الناس،  يصدقون ومن  فأصبح الناس ال يعرفون من  
وضاعت الحقائق، وخاصة أن الوباء أصبح يعيث في عقر دارنا اليوم، وبدأت 
األعداد تتضاعف وتتزايد، وهذا سبب الكثير من القلق والهلع، واإلنسان 

مد فقط على عدو لما يجهل، والناس اليوم ال تقرأ وال تتعظ وإنما تعت
وسائل التواصل االجتماعي في ثقافتها لذلك أصبح الجميع أطباء 

 كالعادة –ومختصي علم الكائنات الدقيقة وعلماء في علم األوبئة، والجميع 
 غير األحيان من الكثير وفي المبتورة المعلومات وينقل ويتحدث يفتي –

جب أن نعرفه ي الذي المهم ويبقى وهناك، هنا من يلتقطها التي الصحيحة
؟ وأين  واألسئلة التي تحتاج إلى إجابات: فما الصحيح وما الخطأ من كل هذا

 ؟ هي الحقيقة ومن يمتلكها

ا من ونحن هنا ال ندعي اننا نملك جميع الحقائق وإنما دعونا نلقي بصيصً
 الضوء على بعض الحقائق حسب خبرتنا المتواضعة في هذا الموضوع.
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 ؟ ما األوبئة

ريفات العلمية البحتة فإن انتشار أي مرض ميكروبي معد بعيدًا عن التع
بشكل واسع في منطقة معي نة ضمن نطاق زمني  محد د يُطلق عليه 
مصطلح )الوباء(، أما إن تضاعف االنتشار وكبرت المساحة الجغرافية 

  وتوسعت فإنه يطلق عليه )الجائحة(.

ها فيروسات أو مصدر يكون المعدية األمراض فإن – دائمًا وليس –وعادة 
ن يكون مصدرها بعض الفطريات مثل أبكتيريا، ويمكن في بعض األحيان 

ا أخرى بعض األمراض الجلدية وبعض أمراض الجهاز التنفسي، وأحيانً
 بعض الطفيليات مثل طفيل المالريا وما إلى ذلك.

ولكن بصورة عامة فإن كل تلك األوبئة يمكن التحكم فيها والسيطرة 
 في – عادة –بة التحكم والسيطرة تتدرج وأقلها يكون عليها، ولكن نس

 الذي الكيميائي تركيبها لطريقة وذلك الفيروسات، عن الناتجة األوبئة
 يتم حتى طويلة فترة إلى ويحتاج األمر بادئ في وخاصة معرفته يصعب
 األوبئة أو الفيروسات من والعديد معه، التعامل وبالتالي عليه التعرف

تم التحكم فيها وإنما اختفت لوحدها وتعامل الجسم ي لم الفيروسية
 البشري معها بطريقة أو بأخرى.
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  أنواع األوبئة

تحاول بعض الدراسات أن تُؤطر وتصنف األوبئة حسب نوعيتها وإن كان 
ذلك صعبًا في الكثير من األحيان نظرًا إلى تعدد نوعيات األوبئة وخطورتها 

جديدة أو عودة أمراض قديمة، إال وطرق تفشيها، وكذلك مع ظهور أمراض 
إني وجدت أنه من أفضل التصنيفات ما تم ذكره في أحد مراجع علم 

  الوبائيات، وهو كالتالي:

أمراض متفر قة؛ وهي تلك التي تنتشر من خالل عد ة طُرق، منها: عدوى  -1
شخص مصاب آلخر سليم مثل: الكوليرا والجدري والسل، ومن الممكن أن 

ة عن طريق الطعام الملو ث كاللحوم واأللبان والسلطات مثل تنتقل األوبئ
التسممات الغذائية والسالمونيال، ومن األنواع التي تسببها الطفيليات عبر 

  .المختلفة للسموم التعر ض إلى باإلضافة المالريا، حشرات البعوض مثل

األمراض الدوري ة؛ وهي التي تحدث في مواسم معي نة، كاإلنفلونزا  -2
والتهاب السحايا والحصبة، اللقاحات ضد  هذه األوبئة تقل ل من نسبة 

  حدوثها.

األمراض المعدية الناشئة؛ حيث إن العديد من األمراض المعدية تم   -3
السيطرة عليها وعالجها عن طريق اللقاحات والمضادات الحيوية، إال أن  

مثل: مرض نقص ا ظهرت حديثًا منذ منتصف القرن العشرين، هناك أمراضً
المناعة المكتسبة واإليبوال وااللتهاب الرئوي الحاد كالسارس واليوم 
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الكورونا، وكذلك هناك أمراض أخرى مثل المالريا والسل، وغيرها من 
األمراض ظهر أن  الكائنات المسببة لها قد اكتسبت مقاومة لعالجات كانت 

  موثوقة وفع الة ذات يوم، فعادت للظهور مرة أخرى.
 

 ألوبئة األكثر انتشارًا وخطورة في العقد األخيرا

( لم 19-حسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن كورونا الجديدة )كوفيد
ولن يكون من األوبئة األشد خطورة حتى هذه اللحظة، وإنما تشير تقارير 

( انتشرت العديد 2020إلى  2010لى أنه خالل العقد األخير )من عام إالمنظمة 
ئة األشد خطورة وكانت نسبة الوفيات فيها عالية، وقد تمكن من األوب

 على يسيطر أن – وتعالى سبحانه اهلل بفضل –اإلنسان والعلم الحديث 
 والهلع الخوف يجب ال فإنه لذلك فيه، التحكم وتم للمرض المسبب العامل

 :األخير العقد في انتشرت التي األوبئة تلك ومن الجديدة، الكورونا من

 (H1N1زا الخنازير )إنفلون

وقد اكتشف في المكسيك في  2009 عام الخنازير إنفلونزا انتشر وباء
 قبل أن ينتشر في العديد من دول العالم. 2009حوالي منتصف أبريل 

وعبر دراسة  2012ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه في شهر يونيو 
ألف  280عن وفاة لمجموعة من األطباء والباحثين والهيئات أعلنت فيها 

ألف حالة وفاة  83ألف حالة وفاة جراء أسباب تنفسية، و 201شخص، منهم 
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جراء أمراض القلب واألوعية الدموية، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية 
ألف شخص جراء الوباء. وأما في الوطن العربي  18عن وفاة  2010في العام 

 حالة وفاة. 1014دولة إلى  22 في 2010يناير  31فقد وصل عدد الوفيات حتى 
 

 أيبوال وباء

توفي طفل صغير يدعى )إميل أومونو( في قرية ميليانو  2013في ديسمبر 
 على( إميل) تسمية تم عندما بكثير أكبر أهمية وفاته واكتسبت غينيا، في
 ولقد. التاريخ في لأليبوال انتشار بأسوأ الحقًا عرف لما األول المريض أنه

أيبوال القاتل شديد العدوى بسرعة عبر غينيا، إلى ليبيريا  الفيروس انتشر
وسيراليون المجاورتين، ليعرف بعدها باسم فاشية )فيروس إيبوال في 
غرب إفريقيا(، األمر الذي كاد يتسبب بانهيار اقتصادات البلدان الثالثة، 

 شخص جراء الفيروس. 6000وخالل ذلك العام، توفي حوالي 

. وهذه المرة في جمهورية 2018ا في العام مجددًوعاد الوباء ليضرب 
شخص حياتهم، من بين  2200الكونغو الديمقراطية حيث فقد أكثر من 

 إصابة تم تأكيدها. 3300حوالي 
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 داء زيكا

على الرغم من أن داء زيكا ليس فيروًسا قاتالً إال أن منظمة الصحة العالمية 
بائي، وذلك بالنظر إلى و مرض بأنه عنه الناجمة والحمى الفيروس حددت

عالقته بالتشوه الخلقي عند األطفال حديثي الوالدة، وهي الحالة التي 
صارت تعرف باسم )صغر الرأس( التي تنجم عن طريق انتقال العدوى من 
األم الحامل إلى الجنين. وتفشى الفيروس مرتين في العقد الماضي، األولى 

. وفي 2015لثانية في البرازيل عام وا 2013في بولينيزيا الفرنسية في العام 
 زيكا، فيروس ضد وقائي تطعيم أو عالج يوجد ال أنه إعالن تم 2016عام 
 .الصفراء الحمى بعوضة بواسطة ينتشر الذي

 في زيكا وفي مرحلة ما تفشى المرض في المرة الثانية، بدأ انتشار فيروس
الفيروس الى  انتشار وصل 2016 العام أوائل وفي. 2015 العام من أبريل

 بلدان الى أعلى مستوياته في تاريخ األمريكيتين، حيث انتقل بعد ذلك
 1 وفي الكاريبي، البحر ومنطقة الوسطى وأمريكا الجنوبية أمريكا من أخرى
 المستوى على الطوارئ حالة العالمية الصحة منظمة أعلنت 2016 فبراير

 .الفيروس هذا بسبب العالمي
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 رق األوسط التنفسية(الكورونا )متالزمة الش

 الشرق متالزمة) باسم يعرف صار الذي كورونا، ظهر فيروس 2012في العام 
 بادئ في عليه وأطلق ،(الحاد الرئوي االلتهاب متالزمة) أو( التنفسية األوسط

 ووهان فيروس مع الحال هو كما تمامًا( الجديد كورونا فيروس) اسم األمر
أبلغ عن حاالت اإلصابة بفيروس  2015ليو ا من يوواعتبارً. الصين في الحالي

دولة.  21كورونا المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسية في أكثر من 
 2014أبريل  24في  ئية نشرتها منظمة الصحة العالميةوبحسب آخر إحصا

 ا.شخصً 93حالة مؤكدة في العالم توفي منهم  254تم تشخيص 
 

 الكورونا الجديدة

تم اإلبالغ عن أول حالة مشتبه بها لمنظمة الصحة  2019من ديسمبر  31في 
 المستجد، كورونا فيروس أو الجديد كورونا العالمية، بوصفها فيروس

 (.19-كوفيد) باسم اليوم يعرف صار الذي

وكان أول تفش للمرض في سوق هوانان للمأكوالت البحرية في ووهان 
ي تايالند وطوكيو ف بانكوك إلى ينتقل أن قبل الصين، بمقاطعة هوبي في

في اليابان وسول في كوريا الجنوبية، ثم في مدن بكين وشنغهاي 
وغوانغدونغ في البر الصيني، وهونغ كونغ وماكاو، وإيفرت، وفيتنام، 

 وسنغافورة، وإلى بقية دول العالم.
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 ؟ واآلن، ما المطلوب

اس في هذه المرحلة من إدارة الكارثة الوبائية نحتاج الى عدة أمور من الن
والعامة، والذي يهمني هنا وعبر هذه المساحة من الجريدة أمرين فقط، 

 وهما كالتالي:

( ليس هو أول 19-إن فيروس الكورونا الجديدة )كوفيد أوالً: ال خوف وال هلع؛
أو آخر فيروس ووباء ينتشر في الكرة األرضية، فكما قرأنا سابقًا أنه خالل 

 الكرة في انتشر –لعشر الماضية ا السنوات في فقط أي –العقد الماضي 
 اهلل بفضل أنه إال وخطورة، فتكًا األشد األمراض من العديد األرضية
 على السيطرة من اإلنسان تمكن الحديثة العلوم ثم ومن وتعالى سبحانه
 اتخاذ من أبدًا يمنع ال هذا فإن ذلك من الرغم وعلى بأخرى، أو بطريقة المرض
الحترازية سواء على المستوى الشخصي أو ا واإلجراءات التدابير كافة

الجماعي، ومن غير الحكمة أن نفكر بخالف ذلك، وكذلك يجب أن تتوقف 
كافة الرسائل غير الرسمية المنشورة عبر وسائل التواصل االجتماعي وغير 

 الموسومة باسم الجهات ذات العالقة بالموضوع.

إلى أنه يجب أن نثق بالجهات الحقيقة األولى تقودنا  ثانيًا: الثقة وااللتزام؛
 وطنه، في وكلٌ – البحرين من نتحدث أننا بما –ذات العالقة في البحرين 

 األوامر بجميع التام االلتزام ويجب قيام، خير بعملها تقوم حتمًا فهي
 الوباء عن المعلومات ونشر بالتحدث المخولة الجهة فهي منها، الصادرة
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مر، فالثقة في الجهات ذات العالقة أ أي حدوث حالة في التصرف وكيفية
هي أمر من العديد من األمور التي يمكن اعتبارها ركيزة أساسية في إدارة 

  الكوارث الوبائية.

فالثقة أوالً وااللتزام باألوامر والتعليمات ثانيًا حتى وإن شعرت أن تلك 
األوامر تتعارض مع مصالحك الشخصية، ولكنها في الحقيقة هي تتفق مع 

صلحة العامة، وفي مثل هذه الحاالت والكوارث الوبائية فإن المصلحة الم
العامة هي جزء أساسي من مصلحة اإلنسان الشخصية، فال فرق هنا بين 

 الفرد والدولة فالجميع سواء، لذلك من الحكمة اآلن أن نلتزم.
 

الخالصة، هذه بعض المعلومات السريعة عن األوبئة وبعض األوبئة التي 
إن  العالم خالل بعض األعوام القليلة الماضية، وكما أشرنا انتشرت في

األوبئة ستستمر في زيارة البشر بين فترة وأخرى، فهي تعيش على 
الكائنات الحية، واإلنسان كائن حي، وهذا منطق. لذلك نجد أنه ال داعي 
للهلع والخوف كما يجب إبداء الثقة وااللتزام، وبهذا يمكن إدارة الكارثة 

  ئية واالستعداد للكارثة الوبائية القادمة، خالل الفترات القادمة.الوبا

 


