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بحسب منظمة الصحة العاملية، فان فريوسات كورونا هي فصيلة فريوسات واسعة االنتشار يعرف 
انها تسبب  امراضا ترتاوح من نزالت الربد الشائعة اىل االمراض االشد حدة، مثل  متالزمة الرشق 
االوسط التنفسية، ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد  الوخيم )السارس(. هذا الفريوس املستجد هو 

ساللة جديدة من  الفريوس مل يسبق اكتشافها لدى البرش. 
فريوسات كورونا حيوانية املنشأ، اي انها تنتقل بني الحيوانات والبرش. وقد  خلصت االختبارات 
اىل ان فريوس كورونا املسبب ملرض سارس، انتقل من قطط الزباد اىل البرش وان فريوس كورونا 
 املسبب ملتالزمة الرشق االوسط التنفسية، قد انتقل من االبل  اىل البرش. مثة انواع عدة معروفة من 

فريوسات كورونا ترسي بني  الحيوانات من دون ان تصيب عدواها البرش حتى االن.  
تشمل عالمات العدوى الشائعة: االعراض التنفسية والحّمى والسعال  وضيق الَنَفس والصعوبة يف 
التنفس. يف الحاالت االشد، قد تسبب  العدوى االلتهاب الرئوي واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة 

والفشل الكلوي  وصوال اىل الوفاة. 
تشمل التوصيات النموذجية ملنع انتشار العدوى، غسل اليدين بانتظام،  تغطية الفم واالنف عند 
العطس والسعال، طهو اللحوم والبيض بشكل  كامل. يتعني كذلك تجنب مخالطة اي شخص تظهر 

عليه اعراض  االمراض التنفسية كالسعال والعطس.

فيروس كورونا

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

فيروسات قهرت البشرية وبّدلت مسارها
"كورونا": العالم يحبس أنفاسه قلقًا

اثار فريوس كورونا الجديد هلعا واسعا حول العامل يف االسابيع املاضية، بعدما اوقع االف الضحايا من قتىل ومصابني. اال ان 
التاريخ، وذهب  البرشية عرب  اخرى قهرت  بفريوسات  الخطر مقارنة  يبدو محدود  االن،  انه، حتى  لنا  تقول  التاريخ  شواهد 

ضحيتها ماليني االشخاص والحقت خرابا هائال مبجتمعات وشعوب، وغريت مصائرها 

الجديد  كورونا  فريوس  ضحايا  عدد  تجاوز 
سجلت  بينام  الصني،  يف  خصوصا  املئات، 
اصابات وصلت اىل عرشات االالف حول العامل. 
الصحة  منظمة  تلقت  عندما  الحكاية  بدأت 
العاملية يف 31 كانون االول 2019، انذارا بوجود 
حاالت التهاب رئوي متعددة يف مدينة ووهان 
ان  وتبني  الصني،  يف  هوباي  اقليم  يف  الواقعة 
سامت الفريوس ال تتطابق مع فريوسات اخرى 

معروفة لالطباء حتى االن. 

مثة موجات ال تحىص من الفريوسات واالوبئة 
 1770 العام  يف  البرش.  حياة  اجتاحت  التي 
رضبت موسكو بالطاعون، وتسبب باالضافة اىل 
فناء كثريين، اىل اعامل شغب وقالقل اجتامعية 
العام  يف  وموت.  خسائر  من  احدث  ما  لكرثة 
1852، انترش وباء الكولريا الثالث والذي وصف 
بانه االكرب يف العامل، ويعتقد انه نشأ يف الهند 
ظهر   ،1855 العام  يف  العامل.  اىل  انترش  ومنها 
مقاطعات  احدى  يف  الثالث  الطاعون  وباء 
موانئها  وعرب  السنني  لعرشات  وتواصل  الصني، 
انتقل اىل انحاء مختلفة من العامل عرب الفرئان 
املعدية، ويعتقد انه تسبب يف موت 10 ماليني 
انسان يف الصني والهند فقط حتى خمسينات 

القرن العرشين. 
يف  ميالن  طاعون  قتل  اذ  هنا.  االمر  يقف  ال 
العام 1629 نحو 280 الف شخص يف مدينتي 
من  الكثري  خرست  التي  والبندقية  لومباردي 
يف  اما  الواسع.  االقليمي  ودورها  حضورها 
اهلها،  من  الفا   33 فقدت  فقد  فريونا،  مدينة 
اي نحو 60% يف سكانها. يف مدينة ميالن، تويف 
كان  الذين  سكانها  من  شخص  الف   60 فيها 

عددهم 130 الف نسمة. 
يعتقد ان طاعون لندن العظيم قتل 100 الف 
من اهلها يف العام 1665، اي ما يعادل خمس 
بكترييا  بسبب  وذلك  الوقت،  ذلك  يف  سكانها 
طريق  من  تنتقل  التي  الطاعونية  الريسينيا 
العام  يف  وتحديدا  بكثري،  ذلك  قبل  الرباغيث. 
541 اصيبت القسطنطينية بوباء الطاعون، وقد 
كان شديد التدمري اىل درجة انه توسع اىل وسط 
نحو  الشامل  اىل  وصوال  واوروبا  اسيا  وجنوب 
الدامنارك وغربا اىل ايرلندا. بسببه، كان خمسة 
القسطنطينية،  يف  يوميا  ميوتون  انسان  االف 
سكان  من  املئة  يف   40 اىل  وصلت  يف حصيلة 
سكان  وربع  البيزنطية،  االمرباطورية  عاصمة 

مناطق رشق البحر االبيض املتوسط. 
التي  االوبئة  بعض  عىل  السابقة  النظرة  ان 
اصابت االنسان، تجعل املرء يعترب ان فريوس 
تعزز  بسيطة.  نزهة  مجرد  الجديد  كورونا 
اوبئة  عىل  ايضا  رسيعة  نظرة  الفكرة  هذه 
القرن  خالل  البرشية  اصابت  التي  االنفلونزا 
 ،1918 العام  يف  االنفلونزا  وباء  العرشين. 
حيث  التاريخ،  يف  تدمريا  االكرث  بانه  وصف 

 40 نحو  اىل  وصلوا  ضحاياه  ان  يعتقد 

تدبري وقايئ. 

تعرّف اىل فريوس كورونا.

1650 قبل امليالد طاعون دبيل وانفلونزا النزلة 
الوافدة التي اودت بارواح كثريين. هناك ايضا 
طاعون اثينا الذي سببته الحمى التيفية ورضب 
املدينة يف العام 430 قبل امليالد. يعتقد بعض 
التي كانت دائرة بني  الحرب  اثر  انه  املؤرخني 
اثينا وحلفائها الذين كانوا عىل وشك االنتصار، 
لسيطرة  ومهد  وحلفائها،  اسبارطة  وبني 

املقدونيني الحقا عىل اليونان. 
باسم  عرف  وباء  االطار  هذا  يف  ايضا  يستعاد 
 165 العام  يف  ظهر  الذي  االنطوين  الطاعون 

الثاين  كانون   7 حتى  ينتظر  ان  العامل  عىل  كان 
تواجه  انها  بيجينغ  الصني  عاصمة  لتؤكد   ،2020
فريوسا جديدا سمي فريوس كورونا املستجد، وانه 
الربد  نزالت  تسبب  فريوسات  فصيلة  اىل  ينتمي 
املتعارف عليها ومتالزمة سارس ومتالزمة الرشق 
االوسط التنفسية، وانه ينتقل من طريق الجو يف 
حاالت التنفس والعطس والسعال، ما دفع منظمة 
العاملية  العاملية اىل اعالن حالة الطوارئ  الصحة 

بعد ثبوت تسلله اىل عدد من دول العامل. 

كأنه  يبدو  املستجد  كورونا  فان  يكن،  مهام 
تسببت  بفريوسات  مقارنة  وديع  فريوس 
بأوبئة عىل مر التاريخ، وغريت مسار البرشية 
اكرث  من  لعل  احيانا.  االستمرار  عىل  وقدرتها 
ما  عندها،  التوقف  ميكن  التي  بشاعة  االمثلة 
بعدما  لالمريكيتني  االصليني  السكان  مع  جرى 
لغزو  االوروبيني  املستوطنني  طالئع  وصلت 
اراضيهم حيث جلبوا معهم فريوسات مل تألفها 
اجساد السكان االصليني، وانترش بينهم الجدري 
والحصبة والحمى والتيفوئيد وغريها من االوبئة 
استيالء  االرواح، وسهلت  التي حصدت ماليني 
االوروبيني عىل اراضيهم الشاسعة، واضمحالل 
بعدما  االصليني  الهنود  ومجتمعات  ثقافات 
القرن  بدايات  منذ  تتناقص  اعدادهم  راحت 
هناك  القاتلة.  االمراض  بفعل  عرش  السادس 
بالفعل تقديرات غري مؤكدة تتحدث عن فناء 
بسبب  االصليني  السكان  املئة من  نحو 80 يف 
هذه االوبئة، اي ما يقدر بعرشات املاليني من 

البرش. 
لعل وباء املوت االسود من بني االكرث شهرة عىل 
مستوى العامل، وقد رضب مناطق عدة وشاسعة 
تسببت  طاعون  وهو  عرش،  الرابع  القرن  يف 
سنواته  خالل  واودى  الريسينيان  بكترييا  به 
الطويلة بارواح 75 مليون انسان، غالبيتهم يف 
اوروبا. فقد انطلق من الصني او آسيا الوسطى 
واملحاربني عىل طول طرق  التجار  مع  وانتقل 
القرم  جزيرة  شبه  اىل  وقتها  الدولية  التجارة 
افريقيا،  وشامل  اوروبا  وغرب  والقسطنطينية 
ودمر خالل اجتياحه مدنا عدة، وظل يعصف 
اكرث  بلغت  الطاعون  من  موجات  عرب  باوروبا 
من مئة  موجة وصوال اىل القرن الثامن عرش. 

يرصد العلامء العديد من االوبئة التي رضبت 
من  طويلة  سنوات  قبل  حتى  العامل  انحاء 
امليالد. يف مرص الفرعونية مثال، اصابها يف العام 

االمرباطور  عائلة  من  اسمه  واشتق  ميالدية، 
الذي  انطونينوس  اوريليوس  ماركوس  الروماين 
لوسيوس،  االمرباطور  كسلفه  باملرض  مات 
التي  الحصبة  او  للجدري  تفش  انه  ويعتقد 
حمالت  من  العائدون  الرومان  الجنود  حملها 
الغزو يف الرشق االدىن. وكان نحو الفي شخص 
خمسة  بارواح  واودى  بسببه،  يوميا  ميوتون 
ماليني انسان، اذ تفىش مجددا بعد تسعة اعوام 
وحصد ارواح ثلث سكان مناطق االمرباطورية، 

ودمر الجيش الروماين نفسه. 

الملف
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جاءت   1957 العام  يف  انسان.  مليون 
الطيور  من  املنتقلة  االسيوية  االنفلونزا 
ثم جاءت  مليوين شخص.  بحياة  اودت  التي 
موجة جديدة من االنفلونزا يف العام 1968، 
موت  يف  وتسببت  كونغ  هونغ  من  انطلقت 
اىل  امتدت  بعدما  انسان،  ماليني   4 نحو 
الهند والفليبني واوسرتاليا وبريطانيا واليابان 
االمريكية  القارة  وجنوب  اوروبا  ورشق 
وافريقيا، ثم اىل الواليات املتحدة التي انتقل 
االمريكيني  الجنود  خالل  من  الفريوس  اليها 

العائدين من حرب فيتنام. 
يف الختام، ميكن القول انه عرب االف السنني، ال 
االنسان،  لوفاة  االبرز  السبب  الفريوسات  تزال 
وتتخطى حصيلتها ضحايا الحروب وكل اسباب 
الوفاة االخرى. لكن االنسان، وان كان يف حالة 
التكوين  من  جزءا  تعترب  فانها  معها،  رصاع 
تسمح  فهي  واستمرارها.  للحياة  الطبيعي 
الجيني،  والتنوع  للجينات  الطبيعي  باالنتقال 
الجينات  لفهم  الوراثة  علم  مجال  يف  وتساعد 
والحمض النووي ويف قتل البكترييا. كام تساهم 
املائية،  االيكولوجية  للنظم  السليم  التوازن  يف 
الفريوسات يف  العلامء يف استخدام  بينام يأمل 
عالج الرسطان وعدد كبري من االمراض الوراثية.  
لكن كل ذلك لن يبدل حقيقة ان الفريوسات 
يؤمتن  ال  الحياة  هذه  يف  جدا  الضئيل  جارنا 
بكثري  الحقيقة  هذه  علمنا  فالتاريخ  جانبه، 

من الضحايا. 

مستشفى ميداين يف الواليات املتحدة عام 1918 لعالج املصابني باالنفلونزا االسبانية.

لوحة تصور الزهراوي الطبيب املسلم يفحص احد املرىض يف بيامرستان يف قرطبة.

ميكن ان تنتقل االمراض املعدية بسبب العوامل االتية:
البكترييا: هذه الكائنات الوحيدة الخلية مسؤولة عن حصول امراض مثل التهاب الحلق العقدي، 

وعدوى الجهاز البويل، والسل.
الفريوسات: كائنات اصغر من البكترييا تسبب العديد من االمراض التي ترتاوح من نزالت الربد 

وصوال اىل االيدز.
الفطريات: يحصل بسببها العديد من االمراض الجلدية مثل السعفة والقدم الريايض. بينام ميكن 

ان تسبب انواع اخرى من الفطريات عدوى يف الرئتني او الجهاز العصبي.
الطفيليات: تؤدي اىل االصابة باملالريا نتيجة التعرض لطفيل صغري للغاية ينتقل من طريق لدغة 

البعوض، بينام قد تنتقل بعض الطفيليات االخرى اىل االنسان عرب فضالت الحيوانات.

تشمل الئحة االمراض الوبائية وفق منظمة 
انفلونزا  الخبيثة،  الجمرة  العاملية:  الصحة 
الضنك  وحمى  الضنك  حمى  الطيور، 
العدوى  ايبوال،  فريوس  مرض  النزفية، 
الكونغو   - القرم  حمى  هيندرا،  بفريوس 
الكبد، االنفلونزا، الجائحة  التهاب  النزفية، 
ماربورغ  مرض  السا،  حمى   ،)H1N1(
باملكورات  السحايا  التهاب  الفريويس، 
السحائية، العدوى بفريوس نيباه، الطاعون، 
الحادة  الرئوية  املتالزمة  الصادع،  حمى 
توالرمية  الجدري،  )سارس(،  الوخيمة 

)حمى االرانب( والحمى الصفراء.  

انتقال االمراض

االمراض الوبائية

ى 2020/3/1.
يف العامل حت

س 
شار الفريو

خارطة انت


