
1213
عدد 87 - كانون األول 2020عدد 87 - كانون األول 2020

60 مليون إنسان و100 ألف لبناني وموجة ثالثة! 
إقفاٌل تام لم ُيقّلص الجائحة وأبقاها في الصدور 

املعركة التي يخوضها لبنان والعامل يف مواجهة فريوس كورونا مل تشارف عىل نهايتها بعد. عىل الرغم من مرور سنة عىل ظهور 
الفريوس يف ووهان الصينية، وانكباب ماليني العلامء والباحثني واالطباء واملمرضني من اجل احتوائه، اال انه اصاب اكرث من 60 

مليون انسان بينهم اكرث من مئة الف لبناين. لكن هناك اماًل

ال يزال لبنان يسجل مئات االصابات يوميا، عىل 
الرغم من اجراءات االغالق التام التي بدأت يف 14 
ترشين الثاين املايض، بعدما اعلن رئيس حكومة 
ترصيف االعامل الدكتور حسان دياب ان انفجار 
مرفأ بريوت )4 آب املايض( اطاح االجراءات التي 
كانت متخذة من قبل، وتسبب يف فقدان السيطرة 

عىل انتشار الوباء.
منذ ظهور الفريوس يف لبنان يف اذار املايض، طّبق 
ونجح  التفيش،  من  ملنعه  عدة  اجراءات  لبنان 
يف مراحل معينة يف تسجيل صفر اصابات. لكن 
تراخي رشائح من املواطنني بااللتزام، باالضافة اىل 
انفجار املرفأ الذي تسبب يف اختالط مئات االف 
الناس يف مواقع الخراب او يف املستشفيات، ساهم 
اجساد  عرب  وانتشاره  الفريوس  انتصار  اعادة  يف 

االف الناس.
التام،  بلغ الوضع من السوء، قبل اعالن االغالق 
االلف  حاجز  اوال  تخطت  بكورونا  االصابات  ان 
اصابة يوميا، ثم المست حاجز االلفي اصابة، قبل 
ان تعاود الرتاجع اىل مئات الحاالت يوميا. يف كل 

االكرث  الصحة  خرباء  وان  خصوصا  ناجح،  بشكل 
تفاؤال ال يتوقعون محارصة الوباء بالكامل خالل 
العام 2021، حتى يف حال التوصل اىل عقار ناجح 

متاما االن.
العاملية  الصحة  منظمة  ألن  القلق  هذا  يتفاقم 
حذرت من موجة ثالثة من كورونا يف بداية العام 
بكورونا  الخاص  املنظمة  مبعوث  قال  اذ   ،2021
الثانية، واذا مل  نابارو: "االن نواجه املوجة  ديفيد 
تعمل الحكومات عىل تجهيز البنى التحتية الالزمة، 
فستكون لدينا موجة ثالثة يف مطلع العام املقبل".

وبني  العامل  بني  قائم  فعيل  سباق  مثة  لهذا، 
عالج  ايجاد  اىل  البرشية  تسعى  الفريوس، حيث 
ولقاح مضاد له، لكن حصول سكان الكرة االرضية 

عليهام سيتطلب بالتأكيد وقتا.
خالل قمة مجموعة العرشين التي عقدت افرتاضيا 
املستشارة  قالت  املايض،  الثاين  ترشين   21 يف 
االملانية انجيال مريكل ان املجموعة ستقوم بتوزيع 
ملياري جرعة من لقاح كورونا عىل العامل، داعية 

اىل استجابة عاملية ملكافحة الوباء.

ومراكز  املستشفيات  املسار  هذا  اغرق  االحوال، 
الحجر باكرث من القدرة االستيعابية القصوى، ومل 
واملواطنني،  الدولة  سلطات  امام  خيار  اي  يرتك 
سوى محاولة انجاح اجراءات االغالق العام، ألن 
املوت واملرض ال يجب، وال ميكن ان يكونا خيارا 

للبنانيني.
قال الرئيس دياب عندما اعلن عن قرارات املجلس 
بلغنا  اليوم  "نحن  بعبدا:  للدفاع يف قرص  االعىل 
مرحلة  وبلغنا  االصابات،  عدد  يف  االحمر  الخط 
املستشفيات  قدرة  عدم  ظل  يف  الشديد  الخطر 

عىل استقبال املصابني يف حاالت حرجة".
الف  من  لبنان  يف  كورونا  وفيات  اقرتبت  بينام 
حالة، تم تسجيل اصابة اكرث من 115 الف اصابة، 
فقد تعاىف اكرث من 66 الف شخص حتى االن. لكن 
الفريوس ال يزال مقيام بيننا ويف صدورنا، ويهدد 

حياة افراد عائالتنا واحبتنا، ويتوعد باملزيد.
لبنان ليس وحده يف دائرة الخطر، وامنا مختلف 
دول العامل التي تكافح اوال من اجل احتوائه والحد 
من رسعة انتشاره، وثانيا وضع عقار يعالج املرىض 

اما الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون، فقد اعلن 
نهاية  قبل  متوافرا  سيكون  الفريوس  ضد  اللقاح 
اىل  اللقاح  وصول  ضامن  متعهدا   ،2020 العام 

جميع الدول خصوصا الفقرية منها.
فاىل اين وصل العلامء يف محاولة تطوير العقارات 

النقاذ البرشية من هذا االجتياح الفريويس؟
االغذية  ادارة  منحت  املتحدة،  الواليات  يف 
باستخدام  طارئا  ترخيصا  االمريكية  والعقاقري 
كورونا،  بفريوس  للمصابني  كعالج  ريجينريون 
ترامب،  دونالد  االمرييك  الرئيس  به  عولج  والذي 
بعدما اظهرت ابحاثها انه فعال بنسبة 95 يف املئة.
لندن  امربيال كوليدج  باحثون من جامعة  وقال 
العناية  يف  واالبحاث  للتدقيق  الوطني  واملركز 
الفائقة يف بريطانيا، وجامعة اوتريخت الهولندية، 
ان تجارب مبكرة اظهرت ان عقار التهاب املفاصل 
الروماتويد، توسيليزوماب، يعالج مرىض الحاالت 

الحرجة لكوفيد - 19.
العقار  تأثري  مدى  تحديد  اىل  الباحثون  ويسعى 
الذي يؤثر يف عمل الجهاز املناعي، عىل احتامالت 
االبحاث  وركزت  الحياة.  قيد  عىل  املرىض  بقاء 
الذين  الحادة  الحاالت  مرىض  عىل  والتجارب 

يحتاجون اىل جهاز التنفس الصناعي.
ال يزال عقار رميديسيفري يعزز مبيعاته وهو يباع 
باالسم التجاري فيكلوري الذي تم تطويره باالصل 
ملعالجة املصابني بوباء ايبوال، لكنه اظهر القدرة 
عىل تقليص فرتة تعايف مرىض كورونا الذين يتلقون 

العالج يف املستشفى.
تحت املتابعة ايضا، لقاح طورته جامعة اكسفورد 

كربى  رشكات   9 من  مجموعة  سعت  فقد  لهذا 
تعمل عىل تطوير اللقاح اىل طأمنة الناس باالعالن 
التمسك  عىل  يؤكد  تاريخي  تعهد  عن  اخريا 

باملعايري العلمية واالخالقية يف البحث عن لقاح.
اسرتازينيكا،  املوقعة:  الرشكات  املوقعني  بني  من 
تيك،  ان  بيو  جونسون،  اند  جونسون 
غالكسوسميثكالين، فايزر، مريك، موديرنا، سانويف، 

ونوفافاكس. 
االوبئة  مجال  يف  لالبحاث  غامايل  ملركز  سبق 
الرويس قد توصل اىل لقاح، سبوتنيك  وسجل عىل 
انه االول عىل مستوى العامل للوقاية من الفريوس 
تسبب  انه  علام  الروسية،  الصحة  وزارة  بحسب 
باعراض جانبية شملت 15 يف املئة ممن حقنوا 
به، من بينها ارتفاع حرارة الجسم اىل 38 درجة، 
يف  واحمرار  العضالت  يف  ووجع  الرأس،  يف  واالم 
سبوتنيك  لقاح  ان  روسيا  وتؤكد  الحقن.  موقع 
فعال بنسبة 95 يف املئة.  وكانت منظمة الصحة 
العاملية اعلنت انه يتم اختبار ما يقرب من 180 

لقاحا محتمال يف جميع انحاء العامل. 
بشكل رسمي، تقول منظمة الصحة العاملية عىل 
موقعها االلكرتوين انه ليس هناك لقاح حتى االن، 
اللقاحات  من  العديد  دراسة  حاليا  تجري  وانه 
التجارب  العديد من  نتائج  املحتملة، وقد تظهر 
العام،  الكبرية يف وقت الحق من هذا  الرسيرية 
واذا ثبتت ان احد هذه اللقاحات فعاليته، فسيلزم 
الوطنية  التنظيمية  الجهات  موافقة  استصدار 
عليه ثم تصنيعه وتوزيعه، من اجل الوصول اىل 

مليارات البرش الذين سيحتاجون اليه.

ورشكة اسرتازينيكا السويدية - الربيطانية، والتي 
الجينية  التعليامت  بدقة  يتبع  اللقاح  ان  تقول 
املربمجة فيه من مطوريه الثارة استجابة مناعية 
كبرية  من  باشادة  اللقاح  وحظي  بنجاح.  قوية 
علامء منظمة الصحة العاملية سمية سواميناثان 
التي قالت انه ميكن ان يخزن يف ثالجة عادية كام 
يظل مستقرا يف درجات حرارة 2 اىل 8 درجات 
مئوية، مشرية اىل ان منظمة الصحة العاملية تتوقع 
االنتهاء من تقييم لقاحها يف بداية العام 2021، 

وهو ما قد يؤدي اىل نرش اللقاح.
يف كل االحوال، فانه يف ظل التسابق العاملي عىل 
املصالح  تأيت  ان  من  كثريون  يخىش  عقار،  ايجاد 
والفاعلية.  العلمية  الدقة  حساب  عىل  التجارية 

خليل حرب

الغالف
Khalilharb66@gmail.com

التزام شامل.اقفال عام. دوريات.محارض ضبط ملخالفي تعليامت الحجر.

قال الخبري يف علم الفريوسات الربوفيسور 
كارديف  جامعة  من  اكليس  رونالد 
يقي  الذي  الخارق  اللقاح  ان  الربيطانية، 
من فريوس كورونا واالنفلونزا معا، ميكن ان 
يتوفر يف اقل من عام، معتربا انه ال توجد 
عقبات صعبة يف طريق جمع اللقاحني يف 

لقاح واحد.
الناس  عىل  االسهل  من  ان  اكليس  ورأى 
الحصول عىل لقاح واحد، بدال من االضطرار 

اىل الحصول عىل لقاحني.

لقاحان لكورونا 
واالنفلونزا
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يف   2019 ايلول  منذ  ظهر  كورونا  فريوس  ان  دراسة  نتائج  كشفت 
ايطاليا، اي يف وقت ابكر مام كان يعتقد سابقا.

وقام باحثون ايطاليون بفحص عينات الدم التي جمعوها بني ايلول 
2019 وشباط 2020 ملصابني بامراض رسطان الرئة من اجل فحصها 
بشكل ادق، ووجدوا يف عينات الدم اجساما مضادة لفريوس كورونا.

وقال عامل الوراثة بيرت فورسرت ان هذه النتائج تتطابق مع نتائج تحليل 
علم الوراثة للفريوس الذي نرشه فورسرت وزمالؤه يف نيسان املايض، 
االول  وكانون  ايلول  بني  البرش  بني  انترش  الفريوس  ان  فيها  ويرجح 
2019، كام يشككون يف ان يكون الفريوس قد ظهر بداية يف مدينة 

ووهان الصينية فعال.

بحسب توصيات منظمة الصحة العاملية، علينا تجنب امليامت الثالثة: 
اماكن مغلقة او مكتظة او التي تنطوي عىل مخالطة لصيقة.

حاالت  عن  االبالغ  يتم  انه  الرسمي  موقعها  عىل  املنظمة  وذكرت 
ودروس  املوسيقية  الجوقات  وتدريبات  املطاعم  يف  للمرض  تفش 
التي  العبادة  واماكن  واملكاتب  الليلية  واملالهي  البدنية  اللياقة 
املغلقة  االماكن  يف  االحيان  من  كثري  ويف  الناس،  فيها  يتجمع  
او  يصيحون  او  عال  بصوت  الناس  فيها  يتحدث  التي  املزدحمة 

يتنفسون بكثافة او يغنون.
التهوئة  اىل  تفتقر  التي  املزدحمة  االماكن  يف  املخاطر  تزداد  كام 

من  طويلة  فرتات  املصابون  االشخاص  فيها  يقيض  والتي  الجيدة 
الوقت معا عىل مقربة من بعضهم البعض. هذه البيئات هي التي 

يبدو ان الفريوس ينترش فيها. 
التجمعات  تعترب  الخارج، حيث  الناس يف  املنظمة مبقابلة  واوصت 
يف الهواء الطلق اكرث امانا من التجمعات يف االماكن املغلقة، السيام 

اذا كانت االماكن املغلقة صغرية وال يدخلها هواء من الخارج. 
افتح  التالية:  االحتياطات  فاتخذ  بذلك،  القيام  من  تتمكن  مل  اذا 
مغلق،  مكان  يف  تكون  عندما  الطبيعية  التهوئة  حجم  وزد  نافذة 

والبس الكاممة الواقية. 

في ايطاليا 
منذ ايلول 2019؟

تجّنب امليمات الثالثة

العمل عىل مكافحة الجائحة.

...وعطوفا. كن مستعدا.


