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قبل جائحة كورونا سلسلة اوبئة فتكت بالبشرية
وساهمت في انقالبات دميوغرافية واجتماعية واقتصادية
اجلائحة ...هي القول :جائحة هو تفّ شي عاملي .ثم قد تسأل نفسك:
«ما هو تفّ شي عاملي»؟ التفّ شي العاملي يعني أننا نرى انتشار العامل
املرضي ...ثم نرى أنشطة املرض باإلضافة إلى انتشار الفيروس.
البعض يلحظ  19جائحة ووباء عرفها العالم على مر االزمنة ،ورمبا هي
اكثر برأي اآلخرين.
بينها الطاعون األنطوني ،والوباء الثالث ،وجدري العالم اجلديد،
وفيروس سارس ،وجائحة إنفلونزا اخلنازير ،وإنفلونزا  ،1918وطاعون
املوت األسود ،ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية (ميرس) وفيروس
إيبوال ،واإلنفلونزا الروسية ،وطاعون جستنيان ،واإلنفلونزا اآلسيوية،
رولى راشد
والطاعون اإليطالي ،واحلمى الصفراء ،وأعــراض نقص املناعة
رافقت االوبئة مراحل وعصور مختلفة على مدى التاريخ ،حاصدة املكتسبة (اإليدز) ،وإنفلونزا هونغ كونغ ،وطاعون لندن العظيم،
أرواح عشرات بل مئات املاليني ،محدثة تغيّرات دميوغرافية واجتماعية والكوليرا ،وأخيرا كوفيد.19-
واقتصادية في العالم بأسره ،حتى ان ثمة جوائح غيرّت مجرى التاريخ .ونذكر كيفية انتشار البعض االبرز منها وفق التالي:
اجلائحة هي وباء ينتشر على نطاق شديد االتساع يتجاوز احلدود الدولية،
مؤثرًا على عدد كبير من األفراد .قد حتدث اجلوائح لثؤثر على البيئة  -1الطاعون األنطوني :سنة  165-180ق.م
والكائنات الزراعية من ماشية ومحاصيل زراعية واألسماك واألشجار
عزا العديد من املؤرخني السبب في سقوط اإلمبراطورية الرومانية
وغير ذلك.
في العام  ،2019اكتسحت جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد إلى الطاعون األنطوني الذي تفشى في روما إبان فترة حكم ماركوس
 )19العالم في بضعة شهور ،ومن املستحيل التكهّ ن بأعداد من أوريليوس خامس أباطرة الساللة النيرفية األنطونية .وال أحد يعرفعلى وجه التحديد سبب هذا الطاعون ،إال أن األعراض التي رصدها
سيلقون حتفهم والكيفية التي ستتغيّر بها اجملتمعات بسببه.
واستنادا الى التاريخ ،متكنت األوبئة السابقة من أعادة صياغة العالم طبيب يُدعى غالني ،املتمثلة في قروح جلدية مؤملة ،وارتفاع في درجات
على نحو شامل ،بعد ما قضت على مئات املاليني من البشر ،وتسببت حرارة اجلسم ،وإسهال والتهاب في احللق توحي بشدة أنه كان نتيجة
لداء احلصبة واجلدري.
في سقوط إمبراطوريات ،وتصدّ ع حكومات ،وإبادة أجيال بأكملها.
قسمّ ت منظمة الصحة العاملية دورة حدوث اجلوائح من خالل تصنيف
من  6مراحل ،ليصف العملية التي من خاللها ينتقل فيروس اإلنفلونزا
اجلديد من كونه مرض أ ُصيب به أفراد قلة ،إلى نقطة حتوّله إلى جائحة.
هذا يحدث مع فيروس يصاب به على األغلب حيوانات ،مع حاالت قِلة
النتقال العدوى إلى اإلنسان ،يليها مرحلة انتقال املرض ما بني البشر
من فرد إلى آخر مباشرة ،ويتحوّل األمر بالنهاية إلى جائحة مع انتشاره
عامليًا ،وضعف القدرة على السيطرة عليه ،حتى نتمكن من إيقافه .ال
يُصنّف مرض ما على أنه جائحة بسبب انتشاره الواسع وقتله لكثير
من األفراد ،وإمنا البد أن يكون مُعدي ًا وميكن انتقاله من شخص آلخر.
فمرض السرطان مثال قد تسبب في وفاة الكثيرين حول العالم ولكنه
ليس مُعدي ًا أو منقوال ً بني األفراد.
في مؤمتر صحافي عقد في أيار  2009حول جائحة اإلنفلونزا ،قال د.
كيجي فوكودا ،مساعد املدير العام «املؤقت» لألمن الصحي والبيئة،
تعتبر منظمة الصحة العاملية «إن الطريقة السهلة للتفكير في

 -2طاعون جستنيان :سنة  541-542ق.م
ويسود اعتقاد بأن هذا الوباء األول من نوعه في سلسلة الطواعني
ال ُدمَّلية أو النزفية في العالم ،واستمد اسمه من اسم اإلمبراطور
البيزنطي الذي انتشر في عهده هذا املرض من براغيث مصابة ونقلته
قوارض حول العالم.

 -3املوت األسود :سنة 1352-1331
وقد وصف البعض هذه اجلائحة بأعظم كارثة على اإلطالق .وقد بلغ
عدد من قضى نحبه من جرائها زهاء  200مليون شخص  .ويعتبر أخطر
كارثة واجهتها البشرية في القرن الرابع عشر ،وأكثر األوبئة فتكا ً وقدرة
على االنتقال واالنتشار ،إذ انتقل بسرعة من الصني إلى الهند وآسيا
الوسطى حتى اجتاح أوروبا وشمال إفريقيا.
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ظهر طاعون «املوت األسود» عام  1331في الصني ،وانتقل منها إلى
آسيا الوسطى وشرق أوروبا والقسطنطينية ومنها إلى أوروبا والشرق
األوسط.
وبحلول عام  1349كان «املوت األسود» قد تفشى في كل دول أوروبا
ومدنها وحصد مئات اآلالف بل املاليني من السكان ،وبحلول عام 1351
كان الوباء قد قضى على نحو نصف سكان أوروبا .ويذكر بعض املصادر
أن عدد ضحايا املوت األسود يقدر بـ 75مليونا ً إلى  200مليون .وتسبب
في تغيرات كبيرة على املستوى االقتصادي واالجتماعي وفي تغيير
التركيبة السكانية.

 -4جدري العالم اجلديد :سنة 1520
عندما وطئت أقدام املستكشفني أراضي العالم اجلديد (وهو مصطلح
أ ُطلق على القارتني األميركيتني الشمالية واجلنوبية) كانوا يحملون
معهم أشياء أخرى غير الفجل (اللفت) والعنب .فقد نقلوا معهم
أيضا اجلدري واحلصبة وفيروسات أخرى لم يكن لسكان تلك املناطق
مناعة ضدها.
وثمة اعتقاد أنه ظهر أول مرة في مصر قبل نحو  3آالف عام .وتفشى
اجلدري في أماكن متفرقة في مختلف أرجاء العالم وفي حقب زمنية
مختلفة ،وحصد نحو  300مليون إلى  500مليون شخص.
أدخله األوروبيون إلى األمريكتني وتسبب في مقتل غالبية السكان
األصليني باملكسيك.
تذكر بعض املصادر التاريخية أن أول طريقة لعالج اجلدري اكتشفت
في الصني قبل نحو ألف عام ،وتذكر مصادر أخرى أن أتراك األويغور
في تركستان الشرقية هم أول من اكتشفها قبل ذلك بكثير وتوارث
األتراك هذه الطريقة إلى أن وصلت إلى األناضول واستخدمها األتراك
السالجقة والعثمانيون .وفي القرن الثامن عشر ،بالتحديد عام ،1721
كتبت الليدي ماري مونتاغو زوجة السفير البريطاني لدى الدولة
العثمانية رسالة إلى بالدها تتحدث فيها عن طريقة يستخدمها
العثمانيون لتحصني أنفسهم من اجلــدري .عبارة عن أخذ بعض
املواد املعدية من جلد الشخص املصاب باجلدري ووضعها في خدوش
سطحية بذراع الشخص املراد حتصينه .وقد اعتمدت هذه الطريقة في
أوروبا بعد فترة من الرفض .ثم انتشرت هذه الطريقة في العالم كله.
وفي عام  ،1796استخدم الطبيب الفرنسي «إدوارد جينر» جدري البقر
لتحصني األشخاص ضد اجلدري ،مما ساعد في تشكيل مناعة داخل
اجلسم .ومهّ د الطريق أمام األبحاث والدراسات الكتشاف لقاح ضد
اجلدري مما أدى إلى انخفاض كبير بالتدريج في حاالت اإلصابة.
وسجلت آخر حالة للجدري عام  1977في الصومال .وفي عام ،1980
أعلنت منظمة الصحة العاملية انتهاء مرض اجلدري من العالم وانتصار
البشر عليه.

التي وجدت ضالتها في شوارع لندن وتراكمت فيها النفايات والفضالت
ال سيما في األحياء الفقيرة منها ،بحسب األرشيف الوطني اإلنكليزي.
ظهر الطاعون في هولندا عام  1664وانتقل مع سفن التجارة إلى لندن
عام  1665ليفتك بسكانها ويقتل نحو ربع سكان املدينة.
انتشر الطاعون بسرعة أكبر في األحياء الفقيرة النعدام الرعاية
الصحية بينما غادر امللك تشارلز والنبالء وكبار التجار املدينة للهروب
من الطاعون ومُنع الفقراء من مغادرة أسوار املدينة .كما مُنع املواطنون
من اخلروج من املنزل إذا ظهر فيه أي حالة إصابة كما كانت توضع عالمة
على املنزل ملنع االقتراب منه ،وبذلك كان يعزل املرضى ومينع اقتراب
األصحاء منهم ،إال أن ذلك كان يؤدي أيضا ً إلى إصابة كل أفراد العائلة
باملرض ومن ثم موتهم .وخصصت عربات جتوب شوارع املدينة جلمع
اجلثث ودفنها مبقابر جماعية خارج أسوار املدينة.

 -6وباء الكوليرا :سنة 1923-1817
مجتمعات قليلة تلك التي جنت من هذه اجلرثومة (البكتيريا) الشديدة
العدوى التي تنتقل عبر املياه امللوّثة بالبراز وتسبّب في إسهال حاد
وتقيؤ .وقد تفشى هذا الوباء في لندن عام .1854
يقض على
ِ
أ ُنتج لقاح الكوليرا عام  1885إال أن استخدام اللقاح لم
املرض واستمر الكوليرا في الظهور وحصد األرواح في بلدان متفرقة.
وطبقاً إلحصائيات منظمة الصحة العاملية ،يُصيب وباء الكوليرا
سنوياً  1.3مليون إلى  4ماليني شخص ويتسبب مبقتل  21ألفاً إلى
 143ألفاً.
وينتشر الكوليرا أكثر في البلدان واألماكن التي يعاني سكانها من
سوء التغذية أو األماكن الفقيرة التي تعاني من تلوث األغذية واملياه.
وميكن مواجهته بتحسني الظروف املعيشية لهم ورفع جودة اخلدمات
الصحية.

 -7احلمى الصفراء :أواخر القرن 19
مرض فيروسي مستوطن في أميركا اجلنوبية وأفريقيا جنوب الصحراء.
وتنتقل العدوى عبر أنثى البعوض .أ ُطلق عليه هذا االسم ألنه يحيل
جلود املصابني به في الغالب إلى اللون األصفر.
سنة  ،1793تفشى الوباء في مدينة فيالدلفيا التي كانت آنذاك عاصمة
الواليات املتحدة .وقد أودى بحياة ما يقارب  %10من السكان .ولم يعرف
سبب اإلصابة حتى عام  1900عندما حدد علماء اجليش األميركي
البعوض كناقل للمرض.

 -8إنفلونزا  :1918سنة 1920-1918

ثمة تشابه بني كوفيد 19-وإنفلونزا  ،1918التي يطلق عليها أحيانا
اسم اإلنفلونزا اإلسبانية نظرا ألن منبعها كان في دولة إسبانيا .على
أن معد املادة التفاعلية يرجع السبب في هذه التسمية إلى أن إسبانيا
 - 5طاعون لندن العظيم :سنة 1665
كانت الدولة الوحيدة التي اتسمت بالصدق بشأن حصيلة ضحايا تلك
مرة أخرى ،يُلقى اللوم في هذه اجلائحة على الفئران والبراغيث املؤذية اجلائحة التي انتشرت إبان احلرب العاملية األولى .وتفشت تلك اإلنفلونزا
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في موجتني األولى بدءا ً من عام  1918قبل أن تنتهي عام  .1920وأ ُصيب
بالوباء زهاء  500مليون شخص ،توفي منهم 50مليونا حول العالم،
حسب مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،وهي مؤسسة وطنية
أميركية رائدة في مجال الصحة العامة.

 - 9اإلنفلونزا اآلسيوية1958-1957 :
أول من لفت األنظار إلى هذه اإلنفلونزا هو الدكتور موريس هيليمان،
الذي اعتُبر في ما بعد األب الروحي للقاحات .وكان يعمل مبؤسسة والتر
ريد العسكرية للبحوث عام  1957عندما نشرت نيويورك تاميز مقاال
عن تفشي وباء إنفلونزا خطير في هونغ كونغ ،وتطرقت فيه إلى وجود
أطفال في عيادة طبية بدت عيونهم خالية من أي تعبير أو حياة ،كناية
عن املوت.
ووفق مجلة سميثونيان ،فإن شيئا ما في عيون أولئك األطفال نبهته
إلى حدوث أمر ما «وأخبره حدسه حينها أن تلك الوفيات هي جائحة
إنفلونزا جديدة».
وقد طلب هيليمان بعدها إرسال عينات من الفيروس إلى شركات
تصنيع األدوية بالواليات املتحدة على جناح السرعة حتى يتسنى لها
إنتاج لقاح للوباء .ومع أن 70ألف شخص قضوا في البالد فإن البعض
أشار إلى أن حصيلة الوفيات هناك كان من املمكن أن تصل إلى مليون
شخص لوال اللقاح الذي نصح هيليمان بتصنيعه.

 -10إنفلونزا اخلنازير2009 :
قبل تفشي فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-كانت إنفلونزا اخلنازير
أحدث وباء يضرب العالم إذ أصاب  %21من سكانه .وإنفلونزا اخلنازير
مزيج من العديد من سالالت اإلنفلونزا اخملتلفة التي لم يحدث أن
شوهدت مجتمعة مع بعضها .ويقول مايكل روزنوالد إن معظم الذين
أ ُصيبوا بهذا الوباء كانوا من األطفال والشباب.
هذا غيض من فيض ألمراض تفتك بارواح البشر احيانا ،ويتعايش معها
اآلخرون احيانا أخرى.
ورغم تسارع التقدم الطبي ،وكثافة االبحاث التي ترهق بعض ميزانيات
الدول في سباق االكتشافات املكثفّ ة للعالجات وتطوير التشخيص
املبكر ،ما زالت االوبئة تهدد حياة البشرية ،علما ان البعض منها من
صناعة االنسان الذي فضلّ تسخير عقله في ابتكارات تدميرية بدال
من استخدامه خلير البشرية.
في هذا العدد ( )52من «الصحة واالنسان» ،مشغّ ل اخملتبرات العاملية،
مرصد اهتمام احلكام والرؤساء ومتصدّ ر اخبار االعالم ،فيروس كورونا
(كوفيد  )19هو املوضوع االبرز ،على امل ان يصبح اللقاح الفعّ ال هو
احلدث البارز الذي طال انتظاره.
نظرا للظروف القاهرة التي مير بها لبنان ،حيث تعطلت جميع املرافق
احلياتية ،سيكون هذا العدد عن الفصلني الصيف واخلريف لعام ،2020
على أمل معاودة تنظيم اصدار العدد املقبل في موعده انشاهلل.
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