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غسان األعور عن األمل املمكن وما العمل؟
ّ
ح ّل فصل الخريف وكورونا ال يزال معنا

حل فصل الخريف والبرشية عند حدود  30مليون اصابة بفريوس كورونا ونحو مليون وفاة بسبب هذا الوباء
املسترشي ،بينام تخطت الحاالت يف لبنان  25الف حالة .العامل كله يحذر منذ اشهر من ان الخريف اذا جاء ،فان
الوباء سيأيت عىل شكل موجة كبرية ال ترحم
ال تزال استجابة دول العامل وحكوماته
ومنظامته ونجاحاتها متفاوتة بازاء تفيش
الوباء منذ ان ظهر بحسب منظمة الصحة
العاملية ،قبل اكرث من  9اشهر يف مدينة
ووهان الصينية يف نهاية كانون االول
املايض .فبعد ان كانت البداية الرسمية يف
الصني ،صارت الواليات املتحدة االكرث ترضرا
االن بازاء الوفيات وعدد االصابات ،تتبعها
الربازيل والهند واملكسيك وبريطانيا.
الفريوس العابر للحدود ،صار مسجال يف اكرث
من  210دول .يف  13ايلول املايض ،تم تسجيل
رقم قيايس لعدد االصابات اليومية يف انحاء
العامل ،بلغ  307االف و 930حالة خالل 24
ساعة ،بحسب منظمة الصحة العاملية ،فيام
سجل الرقم القيايس السابق لعدد االصابات
اليومية يف  6ايلول الفائت ( 306االف اصابة
يف يوم واحد).
حيال هذا املشهد ،يتأهب العامل خالل
الشهرين الحاليني للموجة الكربى للوباء
التي سيشجعها قدوم الربد وانتشار االنفلونزا
واالمراض الرئوية والتنفسية التي تتزايد
عموما يف هذه املرحلة من السنة ،فيام
انهكت الطاقات الطبية يف غالبية املجتمعات،
وعادت دورات الحياة اىل الدوران بشكل
كبري ،ما يعني املزيد من املخاطر.
ال يبدو لبنان يف منأى عن هذا املشهد املقلق،
خصوصا وانه انتقل من مرحلة تسجيل صفر
اصابات احيانا يف متوز الفائت ،وصوال اىل
مئات االصابات يوميا حيث تخطى االن 25
الف حالة .هذا التدهور تفاقم بعد انفجار
مرفأ بريوت حيث سقط التباعد االجتامعي
بالرضبة القاضية ،فيام ظلت حاالت التفلت
من القيود واجراءات الوقاية قامئة من جانب
العديد من املواطنني الذين تسببوا نتيجة

العالم يخوض سباق
ماراثون مع الفيروس
اكثر من طعم سيكون
حاضرا في فترة رأس السنة
املقبلة
هذا االهامل ،يف الحاق االذى مبن احتك بهم
او خالطهم ،حتى بني االقربني منهم.
لتسليط الضوء عىل ما يجري واحتامالت
املستقبل ،حاورنا الدكتور غسان االعور
املتخصص يف الطب الداخيل واالمراض
الجرثومية والطب االستوايئ وطب السفر،
وطبيب واستاذ محارض يف الجامعة االمريكية
يف بريوت.
■ اين اصبحنا يف السباق مع فريوس كورونا؟
هل اقرتبنا ام ما زلنا بعيدين؟
□ يف السباق مع فريوس كورونا ،هناك
نقطتان اساسيتان ،اوال ان هذا السباق هو
ماراثون ،اي رصاعنا معه هو عىل املدى
الطويل .لن ينتهي غدا او بعد غد فالفريوس
هنا وسيبقى معنا ،النه خالل االشهر التسعة
املاضية ،اي منذ بداية العام  ،2020كل ما
كان يجري هو ان الفريوس يزداد انتشارا يف
كل انحاء العامل .واذا كان يف فرتات معينة قد
تراجع قليال ،اال انه تزايد بشكل عام وال يزال.
ملجاراة هذا الفريوس ،وال اعتقد انه ميكننا
ان نسبقه يف الوقت الحارض ،علينا تطبيق
االجراءات ملنع االنتشار :االنتشار الكثيف او

االنتشار الرسيع ،فيام االنتشار املجتمعي هو
االكرث اهمية حاليا .علينا تطبيق االجراءات
يف الوقت الحارض .النقطة الثانية يف هذا
السباق ،هو انتاج الطعم الذي مينحنا مناعة
ضد العدوى بهذا الفريوس او ضد هذا
املرض .مثة انواع عدة من الطعوم يجري
تطويرها االن ،وهناك عرشة طعوم يف املراحل
املتقدمة ،اي يف املرحلة ما قبل االخرية قبل
السامح ببيعها لالشخاص العاديني وانزالها اىل
االسواق واعطائها اىل الناس يف املجتمعات.
طبعا ،نحن نعلم عن الطعم الصيني ،اذ
هناك نوعان من الطعوم يف الصني يتم
اعطائهام اىل االف االشخاص خالل املرحلة
الثالثة ،او قبل السامح بتوزيع هذا الطعم
عىل العامة واعطائه اىل اي شخص يريده.
اذا ،هناك طعامن صينيان تطورا كثريا ،ويبدو
انهام يتميزان بانهام آمنان وفعاالن .الطعم
الرويس يبدو ايضا انه فعال جدا ،وعىل
االرجح انه امني ايضا .لكن جرى االعالن عنه
مع بداية املرحلة الثالثة من االختبارات ،وتم
تسييس االمر نوعا ما ،رمبا من اجل ان يسبق
الرئيس فالدميري بوتني الرئيس دونالد ترامب،
فاعلن عنه ،لكنهم ما زالوا يف بداية املرحلة
الثالثة من هذا الطعم .هناك ايضا طعوم
اخرى ،مثل طعم اوكسفورد الذي توقف ثم
عادوا واستانفوا الدراسات .وهناك ايضا طعم
املاين ،وطعم امرييك ،تخضع كلها لدراسات
حثيثة حولها .النقطة الثانية يف هذا السباق،
هي يف تطوير طعم ،واعتقد ان هذه الطعوم
ستكون حارضة يف محيط رأس السنة املقبلة.
■ كمتخصص هل انت متفائل عىل املدى
القصري ام علينا االنتظار طويال؟ ملاذا؟
□ كام ذكرت ،سابقى متفائال اذا طبقنا

الدكتور غسان االعور.

اجراءات الوقاية وانتاج الطعوم التي تساعدنا
كثريا ،لكن علينا االنتظار بعض اليشء.
■ كيف تق ّيم تجربة لبنان يف الرصاع مع
كورونا؟
□ تجربة لبنان تجربة خاصة ومهمة جدا.
يف املراحل االوىل تنبهت السلطات اللبنانية
ووزارة الصحة اىل وجود الفريوس ،خاصة بعد
ان جاء بعض الزوار اللبنانيني من االماكن
املقدسة يف العراق وايران ،وصار هناك
وعي حول هذا املوضوع عىل الرغم من
حصول بعض اللوم .لكن يف الطب ال يجب

ان يكون هناك لوم النسان مصاب بعدوى.
املهم انه صار هناك وعي يف هذا املوضوع،
ثم تقررت اجراءات وجرى تطبيقها ،وكان
الخوف عند كل الناس .بتطبيق االجراءات
متكنا من الحد من االنتشار ،وشكل هذا
االمر قصة نجاح كبرية يف بداية املرحلة.
متكنا من الحد من املوجة االوىل ،ومل نشعر
بها الن اعداد االصابات ظلت محدودة جدا.
لكن عندما كانت تصل االعداد اليومية اىل
ما بني  20و 40اصابة كنا نخاف قليال ،وقد
ساهم تحديد االجراءات وحركة االنتقال يف
املساعدة كثريا .هنا نعطي مثاال عام جرى يف

كورونا في الدماغ!

اظهرت دراسة امريكية ان حواىل نصف املصابني بفريوس كورونا يعانون من اعراض عصبية،
مبا يف ذلك الصداع واالرتباك والهذيان ،مام يشري اىل احتامل ان الفريوس يهاجم الدماغ ايضا.
حتى االن ،ان املتعارف عليه ان الفريوس يهاجم تحديدا الرئتني والكىل والكبد واالوعية الدموية.
صحيفة نيويورك تاميز االمريكية ونقلت عن دراسة امريكية ،ان الفريوس لدى بعض االشخاص
يغزو خاليا الدماغ ويختطفها لتحقيق تكاثر لنفسه ،وميتص االوكسجني القريب ،مام يؤدي اىل
تجويع الخاليا املجاورة حتى موتها.
وقالت الباحثة املتخصصة باملناعة يف جامعة ييل االمريكية ،اكيكو ايواسايك ،انه "اذا اصيب
الدماغ بالعدوى فقد تكون له عواقب مميتة" .واكد العديد من الباحثني ان الدراسة اظهرت
بطرق متعددة ،ان الفريوس ميكن ان يصيب خاليا الدماغ.

املحكمة العسكرية .خالل اشهر عدة ،صار
هناك احتواء عظيم للفريوس عىل الرغم من
انتقاله اىل قرى عدة ،لكن تطبيق االجراءات
اوقف االنتشار .ثم مع اعادة الحياة اىل ما
كانت عليه ،حصل انتشار جديد ،لكن طبقت
االجراءات مجددا وحدت من االنتشار .بعد
انفجار املرفأ يف بريوت صار هناك اختالط
كبري عىل ثالث مراحل :اوال ،يف يوم االنفجار
اختلطت الناس بعضها ببعض يف شكل كبري
جدا يف املواقع الطبية السيام عىل ابواب
املستشفيات ،يف حاالت االنقاذ ويف مرسح
االنفجار .مل يكن هناك من يبايل باجراءات
الوقاية والحامية يف تلك االوقات ،سوى من
جانب عدد قليل جدا من الناس .ثانيا ،خالل
اله ّبة يف اليوم التايل من جانب كل الناس
للمساعدة يف املناطق املنكوبة يف منطقة
املرفأ وكل مناطق بريوت حصل اختالط كبري
جدا .ثالثا ،يف التظاهرات التي كام نعرف
يحصل خاللها اختالط كبري وشديد ،ومل تنتقل
العدوى فقط بني الناس التي كانت بني
املتظاهرين ،ولكن ايضا بني الشباب والصبايا
ممن جاؤوا من مناطق بعيدة ،وعادوا اىل
مدنهم وقراهم واهاليهم .بذلك ،انتقلنا من
تسجيل عرشات االصابات يوميا اىل املئات.
حاليا تسجل يوميا ما بني  400و 600حالة
يوميا ،وصار االنتشار واسعا جدا .بالنسبة اىل
املستقبل ،وما اذا كنا نتوقع شيئا خالل هذه
املرحلة ،فانا مع عودة الحياة وفتح املدارس
والجامعات ودور الحضانة والعمل بشكل
عام ،علام ان هذا االمر سيزيد من انتشار
الوباء .هناك بعض االنتشار يف مستشفى
رومية بني السجناء وحراس السجن من
القوى االمنية الذين ميكن ان ينقلوا العدوى
اىل قراهم وعائالتهم واوالدهم .هذه مسألة
جدا مهمة ،وانا شخصيا متخوف من وصول
الرقم اىل الف حالة يوميا.
■ ماذا يجب علينا كمواطنني ان نفعل يف
املرحلة الخطرية التي منر فيها االن؟
□ الجواب االقرص هو :تطبيق االجراءات،
اي استعامل الكاممة خصوصا عند مالقاة
االشخاص االخرين ويجب تغطية الفم
واالنف .ثانيا ،غسل اليدين وتعقيمهام
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جيدا .ثالثا ،التباعد االجتامعي ،اي
تجنب املشاركة يف االجتامعات والحفالت
والواجبات .ميكن القيام بذلك عرب الهاتف
واالتصاالت من خالل االنرتنت وغريه .طبعا
ال حاجة اىل السالم بااليدي واملصافحات النها
ميكن ان تنقل العدوى .يجب العمل عىل
املحافظة عىل الصحة النها مسألة اساسية
ومهمة ،وذلك عرب النوم ساعات كافية،
ومزاولة الرياضة ،واالبتعاد من املشتبه
بوجود اعراض لديهم .املهم ان نذكر ايضا
انه يجب االفصاح عن ما نشعر به يف حال
الشك بوجود اصابة بالعدوى ،من خالل

عينة دم فريوس.

الجسم الطبي منهك يف غالبية دول العامل.
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في الطب ال لوم
على انسان مصاب
علينا تطبيق االجراءات
ثم تطبيق االجراءات

مشاورة الطبيب حول االعراض ،ثم ميكن
اجراء الفحص للكشف عنها .فقد ثبت
بالدراسات ان الكشف املبكر عن الحاالت
مينع انتقال العدوى اىل االخرين ،ومن ثم
يجب حجر املريض وعزله .هذه امور مهمة
ومفيدة جدا.
■ ماذا ينبغي علينا كوزارة صحة وهيئات
حكومية وطبية ان نقوم به يف املدى القريب؟
□ تطبيق االجراءات ثم تطبيق االجراءات.
ال يشء غري ذلك ،عىل ان نساعد الناس عىل
القيام بتطبيقها من دون استهتار .كلنا يعلم
ان توقف الحياة مسألة صعبة جدا ومكلفة
ومفقرة ،وصار االمر خيارا مكروها من
الجميع .لذلك ال بد من تطبيق االجراءات،
عىل ان نستأنف حياتنا تدريجا وقدر
االمكان ،لكن مع تطبيق االجراءات.
■ ما تعليقك عىل الرصاع السيايس الذي سجل
عىل مستوى بعض دول العامل حول االتهامات
بالوباء والتنافس عىل العقار املحتمل؟
□ تسييس املوضوع يشء مرض .اريد ان اعطي
مثال عن دواء الكلوروكوين الذي دار حوله
سجال سيايس كبري .الدواء وضع جانبا ،وعدنا
اىل الدراسات التي اثبتت انه ال يعمل بشكل
ناجح خصوصا عند املرىض الذين يدخلون اىل
املستشفى .لكن يف الوقت الحارض ،يجري
اعادة تقييم للهيدروكيس كلوروكوين مع
االزيرثومايسني وبعض العالجات االخرى
لتقييمها يف املراحل االوىل بعد العدوى.
يعني انه اذا كان املريض يف بداية التقاطه
العدوى واخذ يعاين من حرارة مرتفعة
وبعض االعراض العامة (اوجاع يف الجسم،
اوجاع يف العضالت ،تعب ،غثيان ،اسهال،
وبعض االعراض االنفية) ،يف هذه املرحلة
هناك اعادة تقييم للهيدروكيس كلوروكوين
واالزيرثومايسني انه ميكن ان يكون لها تأثري
ما كدور مساعد رمبا .بالنسبة اىل العقار ،كام
ارشت يف البداية ،ان الطعم الرويس اعلن عنه
مبكرا نوعا ما قبل االنتهاء من املرحلة الثالثة
من الدراسات لضامن االمان والفاعلية،
علام ان الرئيس ترامب كان يعلن امورا ثم
ينقضها يف اليوم نفسه .تسييس االمور كان

مرضا بشكل عام .لكن نحن كاطباء ،نحاول
االعتامد عىل الدراسات االساسية ونقرأ يوميا
عن املوضوع ونساعد بعضنا بعضا بهدف
الوصول اىل تطبيق اجراءات افضل للوقاية
والعالج ومتابعة املرىض.
■ من الدولة االكرث قربا للتوصل اىل عقار؟
هل سنكون امام احتامل االنانية السياسية
وما العمل عندها؟
□ التوصل اىل دواء ناجع لكوفيدـ ،19مل
يحدث حتى االن وفق الدراسات التي نطلع
عليها ،وهو غري موجود حاليا وغري قريب.

لكن ،عىل الرغم من ذلك تحاول دول عدة
انتاج الطعم ،من هيئات ورشكات طبية .ال
اعتقد انه ستكون هناك انانية يف هذا االمر.
نعم بعض الدول قدم طلبات لرشاء اول
عرشات املاليني من الجرعات ،وهذا يعني
انها ستحصل عليها قبل الدول االخرى،
لكن وكام نعلم فان الصني قادرة عىل انتاج
كميات كبرية تكفي العامل بحسب اعتقادي.
لهذا ال اعتقد انه سيكون هناك نقص يف
تأمني هذا الطعم ،فاذا مل توفره رشكة او
دولة معينة ،فان رشكة او دولة اخرى قد
تعمد اىل تأمينه .لهذا ال اعتقد انه ستكون

هناك مشكلة .آمل يف اال تكون هناك
انانية ما ألن االنانية يشء مرض يف عامل
الطب ويف غري عامل الطب ايضا .لهذا علينا
يف لبنان ان نعتمد عىل وعينا وان نذكر
الجميع بتطبيق االجراءات ،فال نخجل من
وضع الكاممة ،ونلتزم التباعد االجتامعي
ونتجنب املصافحات ،ونقوم بغسل االيدي
باهتامم وتعقيمها جيدا .كام ينبغي تذكري
املواطنني بها من اجل حاميتهم وحامية
عائالتهم واالهم حامية كبار السن بيننا،
وحامية االمكانات الطبية املتوافرة بشكل
محدود يف بلدنا الحبيب لبنان.

كورونا
واالقتصاد

تعقيم اماكن العبادة يف ايران.

نساء يرفهن عن مرىض يف احد مستشفيات ووهان يف الصني.

توقع منتجون ومتعاملون يف قطاع
النفط مستقبال غري مبرش للطلب
العاملي عىل الوقود ،بفعل الرضر
الراهن الذي يتعرض له االقتصاد
العاملي بسبب كورونا.
الطلب عىل الوقود ترضر بشدة
بفعل فريوس كورونا ،اذ تراجع
االستهالك اكرث من الثلث بعد فرض
قيود عىل حركة املليارات يف انحاء
العامل.
وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من
ان "التوقعات تبدو اكرث هشاشة.
فاملسار املستقبيل مخادع يف ظل
زيادة حاالت االصابة بكوفيدـ 19يف
كثري من بلدان العامل".
بلغت خسائر السياحة العاملية
 460مليار دوالر يف النصف االول
من العام ،كام افادت منظمة
السياحة العاملية .وتراجع عدد
السياح يف العامل مبعدل  %65يف
النصف االول من السنة بسبب
اغالق الحدود وفرض قيود عىل
املسافرين ،ما ك ّبد القطاع خسائر
"اكرب بخمسة اضعاف من تلك
املسجلة خالل االزمة االقتصادية
واملالية يف العام ."2009
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