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سجلت الحالة االوىل من الساللة الهندية دلتا املعروف علميا باسم   B.1.617.2 يف الهند، يف كانون 
انها االكرث عدوى من سالالت فريوس  االول عام 2020.  املعروف عن  هذه الساللة حتى االن 
كورونا االخرى، اذ اكدت االبحاث انها تنترش بسهولة اكرب بني الناس، كام ان حامل الفريوس ينقله اىل 

االخرين يف وقت ارسع من نرش الناس للساللة االصلية لفريوس كورونا.
كذلك اكدت الدراسات ان االشخاص غري امللقحني املصابني بدلتا، اكرث عرضة للدخول اىل املستشفى 
بسبب شدة املرض.  عىل الرغم من الجدل القائم حول اللقاحات وفاعليتها، اال ان حمالت التلقيح 
واملتابعة اظهرت ان اللقاحات املعتمدة عامليا تعترب افضل وسيلة للحامية من دلتا، كام انها تخفف 

من قوة تأثري املرض عند الشخص امللقح. 

الفيروس املتحّول

دخل لبنان مرحلة جديدة من التحدي مع فريوس كورونا، مع انتشار املتحور الهندي "دلتا" الذي ما زال يحري العلامء 
واالطباء يف كيفية الحد من رسعته عىل التفيش والحاق اذى اكرب باملصابني به، يف وقت كان قد بدا ان لبنان اجتاز املرحلة 

االكرث خطورة يف فرتة ما بعد اعياد رأس السنة  

تقرير

كورونا يطرق أبواب العالم بساللة جديدة
لبنان إلى موجة جديدة: توّقوا!

من اثيوبيا والسعودية واالمارات والعراق.
االصابات  مؤرش  منحى  بدأ  التاريخ،  ذلك  منذ 
االف  عرشات  تدفق  مع  ايضا  بالتزامن  يرتفع 
املغرتبني اللبنانيني اىل وطنهم وتخفيف اجراءات 
االغالق التي طبقت يف لبنان طوال اشهر عدة، 
فعادت مشاهد االكتظاظ يف املطاعم واملقاهي 
مراعاة محدودة  لكن مع  االماكن،  وغريها من 

كانت اول من شهدت ظهور فريوس كورونا، مل 
تسجل اصابات بالساللة الهندية اسوة بعرشات 
الدول االخرى، واستخلصوا عربا عدة نتيجة هذا 
متارس  الصينية  السلطات  ان  بينها  من  االمر، 
مثال  فهي  الوقاية.  اجراءات  تطبيق  يف  تشددا 
تفرض عىل جميع القادمني اىل اراضيها االلتزام 
بحجر صحي لفرتة متتد اسبوعني يف فنادق ومبان 
تطبيق  تجرب  انها  كام  املشددة،  رقابتها  تحت 
الحجر  بداية  يف  مرتني،   "PCR" اختبار  سياسة 
اىل  الفريوس  يتسلل  ال  ان  نهايته، لضامن  ومع 
مواطنيها، مع عودة املحجور اىل استئناف حياته 

الطبيعية يف البلد. 
لكن الفريوس اصبح واقعا يفرتض التعايش معه، 
وعدم تجاهله يف لبنان ايضا كام يف انحاء العامل. 
ففي اوروبا التي تشهد حمالت تلقيح واسعة، ما 
زال طريقها طويال نحو الحصانة املجتمعية التي 
تتطلب تلقيح ما بني 70% و80%. اذ مل يتلق 
الجرعة االوىل من اللقاح حتى االن سوى نحو 
30% يف املئة من سكان القارة االوروبية، و%17 
عىل جرعتني، وهو ما دفع مدير الفرع االورويب 
ملنظمة الصحة العاملية هانز كلوغه اىل التحذير 

قائال ان الطريق ما زال طويال. 
القارة  يف  رابعة  موجة  من  مخاوف  مثة  لهذا، 
االوروبية حيث تتعاىل االصوات املطالبة باعادة 
عدة  دول  يف  والتباعد  االغالق  اجراءات  فرض 
بينها فرنسا وهولندا واسبانيا. فهل يسري لبنان 

عىل هذا الدرب؟ 
قال مدير مدير مستشفى  املايض،  يف 17 متوز 
رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس االبيض: 
كورونا  موجة  يف  دخلنا  نحن  رصيحني،  "لنكن 
ان  علام  االمور  ستسوء  مدى  اي  اىل  جديدة. 
يبرش  ال  لدينا  املنخفض  اللقاح  نرش  معدل 
بالخري؟ عالوة عىل ذلك، املستشفيات االن اقل 
استعدادا من ذي قبل بسبب االزمات املتالحقة، 
والناس يف حالة منهكة ماديا وجسديا ونفسيا". 

الخوف مبعنى آخر يتعلق مبا اذا كان يف مقدور 
لبنان، وخصوصا قطاعه الصحي، خوض معركة 
ظل  يف  كورونا  مع  مجددا  الوطيس  حامية 
اصبحت  التي  واملعيشية  االقتصادية  االوضاع 
عليه  كانت  مام  قساوة  اكرث  وصارت  قامئة 
مقبلون  نحن  فهل  قليلة.  اشهر  قبل  االحوال 
يف  جرى  مام  رصامة  اكرث  اغالق  مرحلة  عىل 

االشهر 18 املاضية؟ 

واضحة  كثريين  اىل  بالنسبة  املعادلة  اصبحت 
فان  التحور،  عىل  قادر  كورونا  ان  طاملا  االن. 
الخطر سيظل قامئا. ليس يف امكان لبنان الرهان، 
حتى االن، عىل فكرة الحصانة املجتمعية طاملا 
ان نسبة التلقيح ال تزال يف حدود 20%، وهو ما 
يعني ان كل الطرق قد تكون ممهدة امام ساللة 

دلتا الهندي للتسلل واالنتشار. 
احصاءات وزارة الصحة كانت قد اكدت حصول 
تراجع كبري يف معدالت االصابة والوفيات بسبب 
احيانا  وسجلت  املايض،  حزيران  خالل  كورونا 
دون  من  واحيانا  يوميا   200 من  اقل  اصابات 
برشى  مثابة  كانت  االرقام  هذه  وفاة.  حاالت 
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للبنانيني، مواطنني وسلطات حكومية وصحية. 
لكنها عىل ما يبدو، دفعت كثريين اىل الرتاخي 
تلك  اعتربت  وقد  والحذر.  الوقاية  اجراءات  يف 
االرقام مثابة مؤرش نجاح، ألن لبنان كان يسجل 
يف اسابيع ما بعد اعياد رأس السنة االخرية ارقاما 
تخطت احيانا 6 االف اصابة، ووفيات المست 
املئة حالة يوميا، ما فرض ضغوطا خارج امكانات 
املستشفيات التي اكتظت ارسَّتها واجرب العديد 
املصابني  من  املزيد  استقبال  رفض  عىل  منها 

بالفريوس. 
لكن هذا الكابوس مل يتبدد نهائيا، ومن املمكن، 
ان  لبنان،  بحسب ما يحذر االطباء والخرباء يف 

يعاود اللبنانيني اسوة بعرشات الدول حول العامل 
التي ظهرت فيها ساللة دلتا، واصحبت مثال كام 
اصابات  من  الكربى  الغالبية  يشكل  بريطانيا، 

كورونا املسجلة فيها. 
االمراض  من  للوقاية  االورويب  املركز  بحسب 
الصحة  عن  املسؤولة  الهيئة  وهو  ومكافحتها، 
يف االتحاد االورويب، فان ساللة دلتا التي ظهرت 
من   %90 تشكل  سوف  الهند  يف  االوىل  للمرة 
دول  يف  بالفريوس  الجديدة  االصابات  جميع 

االتحاد االورويب يف حلول نهاية آب الجاري. 
ليس من املستبعد ابدا ان يسري لبنان عىل هذا 
اللجنة  رئيس  اعلن  حيث  املوحش،  الطريق 
الوطنية الدارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن 
اصابات كورونا  ان 60% من  ايام،  قبل  البزري 
تظهر  التي  تلك  دلتا سواء  لبنان من ساللة  يف 
يف الداخل او بني الوافدين من الخارج، كام ان 

ساللة الفا الربيطانية موجودة يف لبنان ايضا. 
هناك  العاملية،  الصحة  منظمة  خرباء  بحسب 
فريوس  من  املتحورة  السالالت  من  العديد 
لكن هناك 4 سالالت متحورة توصف  كورونا، 
بانها مثرية للقلق تتعقبها املنظمة حول العامل، 
افريقية  والجنوب  الربيطانية  السالالت  هي 
توصف  التي  الهندية  اىل  باالضافة  والربازيلية، 

بانها االكرث خطورة.
يف لبنان عاد عّداد كورونا ليسجل ارقاما مرتفعة، 
هي االعىل منذ اسابيع عدة، وتشري اىل تضاعفها، 
حيث تتخطى االصابات يوميا رقم 500، فيام صار 
االصابات  مجمل  لعدد  املعتمد  الرسمي  الرقم 
يف لبنان منذ ظهوره للمرة االوىل قبل نحو 18 
شهرا، يف 21 شباط 2020، اكرث من نصف مليون 

انسان، ووفيات قاربت 8 االف شخص. 
الصحة  وزير  اعلن  املايض،  الثالث من متوز  يف 
حمد حسن للمرة االوىل تسجيل االصابات االوىل 
بساللة دلتا، حيث اكد وجود 9 حاالت وفدت 

اطباء يحثون الناس عىل التزام بيوتها.

ممرضون يف مواجهة الوباء.

ذكرت صحيفة "دييل ميل" الربيطانية، ان فريق علامء من جامعة كوليدج لندن توصل اىل ان الشفاء 
من كورونا ال يعني انتهاء االعراض التي ترافقه، وان هناك اكرث من 200 منوذج من تلك االعراض، 

وان املتعايف ميكن ان يعاين من 56 منها كمعدل عام. 
تؤثر هذه االعراض عىل 10 اعضاء مختلفة يف الجسم، من بينها القلب والرئتان والدماغ واالمعاء. 
وكانت االعراض االكرث شيوعا، التعب واالنهاك والشعور بالضيق بعد اي مجهود بدين او ذهني، 
باالضافة اىل الضبابية يف الدماغ. كام وجدت الدراسة ان بعض املتعافني تحدثوا عن اصابتهم بحاالت 
هلوسة ورعشة وحكة يف الجلد، باالضافة اىل خفقان يف القلب واسهال وطنني يف االذنني، كام تعرضت 

بعض السيدات لتغريات يف الدورة الشهرية.

ذكرت مجلة "ساينس تشاينا اليف" الصينية ان علامء من الصني اثبتوا ان اصل فريوس كورونا ال 
ميكن اال ان يكون طبيعي املنشأ، وال ميكنه الظهور يف املخترب.

كام اوضحت ان اكرث من 20 عاملا صينيا وباحثة بريطانية تعمل يف الصني، اجروا دراسة علمية 
خلصت اىل ان الفريوس التاجي من اصل طبيعي.

والثبات ذلك، استخدم الباحثون، نظرية التطور واشاروا اىل ان فريوس SARS-CoV-2  قد تكّيف 
بشكل كبري مع البرش، مقارنة بعينة SARS-CoV من عام 2003. 

واكد الباحثون ان هذا املستوى من القدرة عىل التكّيف، تبلور وتطور عىل ما يبدو خالل فرتة طويلة، 
وان الفريوس تعرض قبل تفيش وباء كوفيد - 19 لشكل من اشكال التطور يف البرش، ما ادى اىل 
حصوله عىل هذه الدرجة من القدرة عىل التكّيف، لكن الغموض ما زال يحوط بكيفية حصول ذلك. 
يتعارض هذا االستنتاج مع اعالن رئيس منظمة الصحة العاملية تيدروس ادهانوم غيربيسوس الذي 

ال يستبعد احتامل وجود اصل اصطناعي لفريوس كورونا. 

أعراض دائمة؟

كورونا "طبيعي" االصل؟

وزير  كان  لهذا،  والحامية.  الوقاية  الجراءات 
الصحة واضحا عندما جدد الدعوة اىل املواطنني 
للتحيل باملسؤولية، سواء من خالل االقبال عىل 
تلقي اللقاحات املضادة للفريوس، او من خالل 
التزام التدابري الوقائية ألن لبنان مل يعد يحتمل، 

عىل حد تعبريه. 
توقف الخرباء طويال عند ظاهرة ان الصني التي 


