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فيروس كورونا يفضح ضعفنا ولهاثنا خلف العقار

انتقال الفيروس
بالكالم!

البشرية على إيقاع الخوف ومعاني الحياة

اظهرت دراسة اجراها باحثون يف املعهد
الوطني المراض املعدة والسكري والكىل يف
الواليات املتحدة ،ان فريوس كورونا ميكنه
االنتقال بالكالم وليس فقط من طريق
السعال والعطس ،كام كان يعتقد يف االشهر
االوىل من الوباء.
وتظهر الدراسة ان الكالم يولد جسيامت
صغرية ميكن ان تبقى معلقة يف الهواء يف مكان
مغلق الكرث من عرش دقائق ،ما يربز الدور
املرجح لهذه الجسيامت يف نرش الفريوس .من
خالل تجربة قام خاللها شخص بتكرار عبارة
بصوت مرتفع حيث قال حافظ عىل صحتك
ملدة  25ثانية داخل صندوق مغلق .ثم كشف
تسليط اشعة الليزر عىل الصندوق جسيامت
صغرية ميكن رؤيتها واحصاؤها ،وبقيت معلقة
يف الهواء ملدة  12دقيقة ،وفق الدراسة التي
نرشت يف مجلة محارض االكادمييا الوطنية
للعلوم يف الواليات املتحدة.

ال تزال البرشية يف رصاع غري متكافئ مع فريوس كورونا الذي ظهر قبل  6اشهر ببعض الحاالت البعيدة يف الصني ،واذا به االن
يصيب ماليني البرش من دون ان تلوح يف االفق القريب اي حلول مبرشة بالخالص .وبينام نتأهب ملوجة ثانية اشد فتكا ،غرق
الناس يف طوفان من التساؤالت والخوف ومعاين الحياة
كلام عصفت بالبرشية حادثة كربى ،او
كارثة ،او حدث تطور علمي هائل ،يغرق
االنسان يف بحر من االسئلة والهواجس
والخوف .هذه طبيعة برشية تتكرر يف كل
التحوالت واملحطات الكربى.
من اوبئة القرون املاضية وامراضها التي
كادت تفني البرشية ،اىل الحربني العامليتني
االوىل والثانية ،اىل قلق الحرب الباردة،
وصوال اىل رهبة الهبوط عىل القمر وسقوط
االتحاد السوفيايت ،واالندهاش باخرتاع
الكومبيوتر واالنرتنت واستنساخ النعجة
دوليل وفاجعة التسونامي االسيوي ،وصوال
اىل كورونا.
مل يتبدل يشء كثري .يعيش االنسان عىل
ايقاع صعود مشاعر الخوف او تراجعها.
تغمره االسئلة الكربى والتأمالت الجديدة
يف الحياة ،فنونها ،فلسفاتها ،ادابها
وعلومها ،واالهم اخالقها .هناك نحو 350

كورونا واالعالم.

الف شخص ماتوا بينام وقفت املجتمعات
عاجزة ،مصدومة ومرتعبة مام يجري ،فيام
ينتقل الفريوس من جسد واحد يف ووهان
الصينية اىل اجساد اكرث من  5ماليني انسان
حول العامل حتى االن.
هز الفريوس ثقتنا بانفسنا ،بعلومنا،
مببادئنا ،بتطورنا التكنولوجي ،بعنجهيتنا،
وبتسيدنا املفرتض عىل هذه االرض امام
الكائنات االخرى ،واعاد تذكرينا بعجزنا،
بجرامئنا ونرجسيتنا بالتعامل مع الكوكب
واشجاره وحيواناته ومياهه وغالفه
الجوي .فضحنا الفريوس عىل حني غفلة.
انانيون نحن عندما نرتك غرائزنا ،شهواتنا،
طمعنا بكل يشء ،تأخذ مداها ،متجاهلني
العواقب ،التبعات ،والكوارث التي منهد
لها كلام استيقظنا من نومنا ومضينا اىل
ايامنا املعتادة.
مل تعد هناك قيمة لالشياء من حولنا.

ال قيمة لبعضنا البعض ،لجارنا ،لدولة
شقيقة ،لشعب اخر يف قارة اخرى .انا اوال،
عىل غرار كل الدول التي رفعت الشعار
لنفسها لتعزز انانية مواطنيها ،وكأمنا هم
يف كوكب منعزل.
صحيح ان الفريوس ابعدنا عن بعضنا
بعضا ،لكننا كنا افرتقنا قبله بكثري عندما
فقدنا االنسجام ،والتناغم ،والحس
الجامعي .خرسنا تواضعنا امام الكوكب.
فضح كورونا انانيتنا مجددا .حتى ونحن
نلهث خلف العقار الالزم لنجاتنا ،كنا
نفكر بانفسنا اوال .هناك خوف حقيقي
عىل املستوى الدويل ،من احتامل ان تعمد
الواليات املتحدة او الصني او غريهام اىل
امتالك عقار ناجح وتحتكره لنفسها.
الرئيس االمرييك دونالد ترامب اوحى بذلك
مرات عدة .يعزل جهود العلامء االمريكيني
عن جهود االوروبيني والصينيني اليجاد
عالج بجهد عاملي مشرتك .مجلة "بوليتكو"
االمريكية حذرت من ان فلسفة ترامب
التي تقوم عىل امريكا اوال ،قد تقود اىل
رصاع عىل انتاج لقاح لفريوس كوفيد .19 -
ال يزال ترامب بعد اكرث من ستة اشهر عىل
ظهور الوباء ،يتوغل يف كيل االتهامات اىل
الصني بأنها تقف خلف مؤامرة فريوسية،
ثم يتهم منظمة الصحة العاملية مبحاباة
الصينيني ويقطع عنها التمويل! ال بل ان
العامل تابع خالفا علنيا بني ترامب وكبري
الخرباء يف خلية ادارة االزمة انتوين فاوتيش
الذي حذر من مخاطر استئناف االنشطة
العامة يف وقت مبكر ،وقال ترامب انه
فوجىء بترصيحات فاوتيش واعتربها غري
مقبولة.
ع ّرانا كورونا ونحن نتعارك حول من
يحق له البقاء ومن ميتلك مفاتيح النجاة.

غالف مجلة
"نيويوركر"
يسخر من
الرئيس االمرييك
دونالد ترامب.

بريطانيا التي سجلت نحو ربع مليون
اصابة ،مات االالف من مسنيها يف دور
الرعاية ،من اصل  35الف حالة وفاة ،من
دون ان تعرف الحقيقة .انترصت نظرية
البقاء لالقوى عىل مستوى االفراد ،والدولة
هي التي رسخت تطبيق هذه املعادلة.
مبعنى آخر ،كانت االولوية للمصالح
املالية ،ورشكات التأمني عىل حساب ارواح
املرىض.
فعلناها من قبل بشكل عاملي .عندما
انترش مرض  ،H1N1نجحت الدول الرثية
يف رشاء كل العقاقري التي تم انتاجها،
وجرى تهميش الدول الفقرية.
راجت يف االشهر املاضية نظرية مناعة
القطيع .طبقتها بريطانيا بداية ثم
تراجعت قليال بعدما تفىش الفريوس.
السويد ما زالت تسري بها ،لكن الفريوس
اصاب حواىل  30الف شخص ،وقتل نحو
 4االف رغم معايري التوعية املجتمعية
العالية واجراءات الوقاية والتباعد املطبق،
من دون اي يتمكن احد من تأكيد ان

الفيروس انتقل
من انسان واحد الى نحو
 6ماليني انسان
كورونا هز ثقتنا
بعلومنا وتطورنا وتسيدنا
على االرض

مناعة ما تتشكل ،او ان الفريوس لن يعود
بشكل اقوى يف الخريف املقبل ويقتل
ماليني الناس.
منظمة الصحة العاملية ادلت بدلوها يف
هذا االطار .انتقد املدير التنفيذي لربنامج
الطوارئ الصحية ملنظمة الصحة مايك
رايان الفكرة القائلة بأن البلدان التي
كانت لديها اجراءات متساهلة ومل تفعل

اي يشء ،ستصل فجأة بشكل سحري اىل
بعض مناعة القطيع .لكن ماذا لو فقدنا
بعض كبار السن عىل طول الطريق؟ هذا
تصور خطري وخطري حقا.
ذكرنا رايان بأن املصطلح مقتبس من
علم االوبئة الحيوانية ،لكن البرش ليسوا
قطعانا .وحذر من ان العامل يف حاجة اىل
التعامل بحذر النه ميكن ان يؤدي اىل
عملية حسابية وحشية للغاية ال تضع
الناس والحياة واملعاناة يف مركز تلك
املعادلة.
ارىس العامل نظاما قامئا عىل املنفعة املالية
اوال ،ال عىل االخالق ،ولهذا يصري مباحا،
وفق هذه االسس ،التضحية ببعض
الخسائر البرشية الجانبية حفاظا عىل
االرباح .يف االمكان ،التخلص  -بكل ما
تحمله هذه الكلمة من بشاعة  -من
كبار السن ،الفقراء ،املرىض واصحاب
االحتياجات الخاصة.
يف الرصاع عىل من ميتلك العقار اوال ،تقول
ميلندا غيتس التي تقوم مع زوجها
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اختيار الضحايا

ال يزال العلامء حائرين بازاء االسباب التي
تجعل فريوس كورونا فتاكا باجسام معينة،
وال يؤثر يف اجسام اخرى .ويقوم باحثون
بريطانيون بدرس تسلسل الشيفرة
الوراثية الالف املصابني من اجل محاولة
حل هذا اللغز املحري ،وتقسيم املرىض
اىل ثالث فئاتَ :من حالته حرجةَ ،من
اصيب باعراض خفيفة ،و َمن مل يتأثر نهائيا
بالفريوس.
وستبحث الدراسة عىل مستوى بريطانيا
عن جينات وراثية محددة رمبا تساهم
يف تدهور حالة املريض ستشمل  20الف
شخص ،يف محاولة كام يقول طبيب العناية
املركزة الذي يقود الدراسة يف جامعة ادنربه
كينيث بييل لكشف مؤرشات ستظهر
يف الرشيط الورايث وستساعدنا عىل فهم
كيف يقتل هذا املرض مصابني :اراهن عىل
ان هناك مك ّونا جينيا قويا يتعلق مبدى
خطورة املرض عىل املرء.
كورونا ومتثال الحرية.

امللياردير بيل غيتس عرب مؤسسة خريية
بدعم ابحاث الصحة ،ان اسوأ وضع هو
عندما تكون هذه االشياء متوافرة وتذهب
ملن يقدم اعىل العطاءات ،وسيكون هذا
سيئا للعامل ،مشددة بذلك عىل اهمية

اصدارات
حول الوباء.

التعاون الدويل بدال من التنافس عىل
االدوية واالقنعة الطبية واملالبس الواقية
واجهزة التنفس ،فيام يتساقط االف
الضحايا كل يوم.
املشهد ال يبعث عىل التفاؤل .العامل يتأهب

رغم بعض خطوات تخفيف االغالق،
ملوجة ثانية من الوباء .اكد ذلك املدير
االقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف اوروبا
هانز كلوغ وذلك يف مقابلة مع صحيفة
تلغراف اللندنية ،اذ قال ان الوقت االن

هو وقت التحضري ،وليس االحتفال ،معتربا
ان تراجع االصابات يف دول مثل بريطانيا
وفرنسا وايطاليا ،ال يعني ان الوباء يقرتب
من نهايته .وحذر من ان املوجة الثانية قد
تكون اكرث فتكا ،اذ ستكون مزدوجة بحيث
ترتافق مع تفيش امراض معدية اخرى،
كاالنفلونزا املوسمية او الحصبة.
يعتقد العديد من الخرباء ان املوجة الثانية
من الوباء ميكن ان تكون اكرث فتكا من
املوجة االوىل ،كام حصل مع وباء االنفلونزا
االسبانية بني عامي  1920-1918والتي
قتلت عرشات ماليني الناس ،فيام اعتقد
الناس بداية انها مؤرشات مرض موسمي
اعتيادي ،لكن االنفلونزا عادت يف الخريف
لتكون اكرث فتكا.
لتكتمل سوداوية املشهد ،هناك مخاوف
من ان الفريوس قد ال يختفي ابدا،
وتضطر البرشية اىل التعايش معه طويال.
يؤكد ذلك مايك رايان ،املدير التنفيذي
يف منظمة الصحة ،ويقول :ارى ان من
الرضوري ان نكون واقعيني وال اتصور انه
يف وسع اي شخص التنبؤ مبوعد اختفاء
هذا املرض .ارى ان ال وعود يف هذا الشأن
وليس هناك تواريخ .هذا املرض قد يستقر
ليصبح مشكلة طويلة االمد ،وقد ال يكون
كذلك.
تسانده يف هذا التقييم عاملة االوبئة ماريا
فان كريخوف ،اذ تقول :نحتاج اىل ان
نقتنع بأن االمر سيستغرق بعض الوقت
من اجل الخروج من هذا الوباء ،والتوصل
اىل لقاحات ضده ،فيام يجري العامل تجارب
عىل اكرث من  100عالج محتمل.
اال ان الطبيب الفرنيس املثري للجدل
ديدييه راوول ،اعترب ان الفريوس عىل
وشك االنتهاء ،مستبعدا ظهور موجات
ثانية للوباء ألن الفريوس يرتاجع بشكل
ملحوظ عامليا ،متوقعا اال تسجل اصابات
جديدة بشكل كبري ،بل انتهاء هذه االزمة
التي خضت العامل برمته .مهام يكن ،فنحن
امام عرص متوحش ،وسنظل كذلك اىل ان
نعرتف مبفارقة ان الفريوس وموتنا الكثيف
منحانا فرصة ألن نسرتد بعض انسانيتنا.
هذه هي فلسفة كورونا.

تطور االنسان.

تنافس اللقاحات

هناك حاليا اكرث من  100مرشوع يف العامل واكرث من  10تجارب رسيرية للقاح ،بينها  5يف الصني،
ملحاولة ايجاد عالج لكورونا املستجد .بينام تقول وكالة االدوية االوروبية ان توفر اللقاح قد تتم
املوافقة عليه يف اكرث السيناريوهات تفاؤال مطلع عام  ،2021يقول الرئيس االمرييك دونالد ترامب انه
يتوقع الوصول للقاح يف نهاية عام  ،2020وان ادارته ستستثمر يف افضل اللقاحات املرشحة لعالج
الفريوس ،موضحا انه جرى اعداد قامئة تضم  14لقاحا واعدا مع امكان تقليصها .يحاول العديد من
مراكز االبحاث حول العامل استخدام بالزما دماء املتعافني من الفريوس كعالج .وبحسب هيئة االذاعة
الربيطانية ،مثة  3مقاربات للعمل عىل انتاج عالجات للوباء يجري اختبارها عىل نطاق واسع:
ـ االدوية املضادة للفريوسات التي تؤثر بشكل مبارش عىل قدرة فريوس كورونا عىل النمو داخل الجسم.
ـ االدوية التي يف امكانها تهدئة جهاز املناعة ،اذ تصبح حالة املصاب بالفريوس خطرية عندما
يستجيب نظام املناعة لديه بشكل مبالغ فيه ويبدأ يف التسبب بحصول ارضار جانبية للجسم.
حتى االن ،يبدو ان العالج الوحيد الذي اعطى اشارات عىل فاعليته يف مواجهة املرض ،هو عقار
رمييدسيفري الذي صمم اساسا لعالج مرض ايبوال.
تتعاون الوكالة االوروبية مع  33خبريا لتطوير عالج للفريوس وتخترب نحو  115عالجا ممكنا ،وال
تعرف ايا منها قد يكون جاهزا يف االجال املحددة.

رسم للطبيعة وكورونا.
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