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 ممدمة

 

فً ظرؾ استثنابً من تارٌخ العالم الحدٌث تمر بالبلدان جابحة استطاعت ان تولؾ مظاهر 

 التباعد المجتمعً اساس الحٌاة أ ال هوادة فٌه عمادهالحٌاة فً العالم أجمع وان تمر مبد

وألننا جٌل سعٌد الطالع شهد صعود التكنولوجٌا والحداثة إلى أوج عظمتها فً كل مظاهر الحٌاة 

فإننا متفردون أٌضا فً أن نشهد اول جابحة فً العصور المتمدمة تعصؾ بكل هذا التمدم 

ى السماء تضرعا وما كان فً الماضً مصدر وتجعل العالم فً خنوع وتواضع ٌرفع ٌدٌه إل

استكبار لدى بعض المبلحدة من كٌؾ نعبد هللا وال نراه أصبح االن جلٌا ونحن نخشى فٌروس 

وال نراه فعادت كفة اإلٌمان مرة أخرى باهلل أو هكذا ٌنبؽً كما أصبح مفهوم توظٌؾ العلم 

العلم لخدمة االرتماء بالصحة وأمان للرفاهٌة من األمور التً ٌنبؽً أعادة النظر فٌها وعودة 

المجتمع اننً ال ابالػ حٌنما ألول أن التارٌخ سٌمسم هذا العصر إلى شطرٌن :عصر ما لبل 

 كورونا وعصر ما بعد كورونا .

ان كتابً هذا ال ٌعدو كونه مذكرات لً عن هذا الحدث الجسٌم الذي للما ٌتكرر راصدا كل ما 

 مٌا وتارٌخٌا. ٌتعلك بهذه الجابحة دٌنٌا وعل
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 كورونا.. حديث الساعة

 سين وجيم

 

 ماهو فيروس كورونا؟ -1 

( من سبللة كورونا وهو مرض سرٌع االنتشار ولد  تم 97-فٌروس كورونا المستجد )كوفٌد 

المصابٌن بؤعراض االلتهاب الربوي فً مدٌنة ووهان التعرؾ علٌه للمرة األولى فً عدد من 

 بمماطعة هوبً بالصٌن.

 هل الفيروسات كائنات حية؟ - 2   

بالطبع ال.   ألنها ال تستطٌع التكاثر بصفة مستملة، مما دعا إلى إنشاء تصنٌؾ خاص بها.ولكن  

 ٌحلو للبعض أن ٌعتبرها فلسفٌا فً منطمة وسطى بٌن الحٌاة والبلحٌاة.

 إذن فما هي الفيروسات ؟ - 3  

الفٌروسات هً جٌنوم أي لطعة من المادة الوراثٌة الدنا أو الرنا محاطة بطبمة من البروتٌنات  

ال ٌمكنها العمل دون التفاعل مع الخلٌة الحٌة، لذا فهى خاملة بشكل أساسً ؼٌر لادرة على 

 الحركة وال ٌمكن رإٌتها بالعٌن المجردة.

 «سم»أو « ذٌفان»ونانٌة وتعنً فٌروس فً الٌ 

وطالما الفٌروسات خارج الجسم ٌمكن لتلها بسهولة عبر ؼسٌل الٌدٌن  بالماء والصابون، ولكن  

 عندما تصٌب الجسم ٌصبح األمر أكثر صعوبة وتعمٌدا.

 ماهي توصيات منظمة الصحة العالمية للولاية من كورونا؟  - 4  

ثانٌة وتجنب  02لٌدٌن بالماء والصابون لمدة توصٌات منظمة الصحة العالمٌة : هً ؼسل ا  

لمس الوجه أو األسطح الملوثة بالفٌروس والبماء على مسافة متر واحد من اآلخرٌن. ٌجب 

 ارتداء لناع واٍق إذا كنت مرًٌضا أو تتولى رعاٌة شخص ٌشتبه فً إصابته بالفٌروس.

 يشاع؟هل الفيروس سالحا بيولوجيا استهدفت به بعض الدول كما  - 5  

بحسب أحدث الدراسات فً هذا الصدد ٌمول الباحثون فً معهد سكرٌبس لؤلبحاث أن بتحلٌلهم  

( والفٌروسات ذات الصلة لم ٌعثروا على أي SRAS-VoC-0) 97الجٌنً لفٌروس كوفٌد 

هو فٌروس مخلك مختبرٌا أو فٌروس تم التبلعب ببنٌته الجٌنٌة  97دلٌل على أن فٌروس كوفٌد 

 ٌتبع الفٌروسات التاجٌة فً بنٌته الجٌنٌة بشكل طبٌعً.   97ن الفٌروس كوفٌد عن عمد. وا

 هل يمكن لفيتامين )سي( أن يمي من كورونا؟ - 6  
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ال ٌوجد أي دالبل على دور لفٌتامٌن سً فً الولاٌة من الفٌروس حتى اآلن وكذلن الحال  

 بالنسبة للزنن وزٌت السمسم والشاي األخضر .

مرًٌضا  922حثون فً مستشفى تشونؽنان بجامعة ووهان تجربة سرٌرٌة على  ولمد أجرى با  

فً فبراٌر الماضً لمعرفة ما إذا  كان بإمكان  الجرعات العالٌة  من فٌتامٌن سً أن تعالج 

أعراض فٌروس كورونا ومن المتولع ان تكتمل الدراسة فً سبتمبر المادم وال ٌوجد ان نتابج 

 حتى اآلن.

 الماسن أو المناع  أن يمي من الفيروس؟  هل بإمكان-7  

ال بالطبع فالمناع أو الماسن لٌس مصمما لحجب الجزٌبات الفٌروسٌة ولذلن ال ٌنصح بارتدابه  

لبلصحاء أما فٌما ٌتعلك بالمصابٌن فااللنعة تستطٌع أن تساعد فً منع األشخاص المصابٌن من 

ممارسٌن الصحٌٌن ولكن مع التدرٌب على فتملل انتشار الفٌروس بٌن ال 595نمل العدوى أما 

 كٌفٌة احكامها حول األنؾ والخد والذلن ومعرفة كٌفٌة فحصها بحثا عن التلؾ.

هل للعالجات الطبيعية مثل الغرغرة بالماء المالح أو الثوم المغلي في الماء تأثير في  - 8  

 الولاية من الكورونا؟

صحة العالمٌة :الثوم ؼذاء صحً لد ٌحتوي على ال توجد أي دالبل تإٌد ذلن وبحسب منظمة ال 

بعض الخصابص المضادة للمٌكروبات ومع ذلن ال ٌوجد دلٌل على أن تناوله ٌحمً من فٌروس 

 كورونا المستجد.

 دليمة يمي من الفيروس؟ 15هل شرب السوائل كل  - 9  

 ال توجد دراسات تإٌد ذلن. 

الجسم سيمتل الفيروسات التي دخلت هل رش الكحول والكلور على جميع أنحاء  - 11  

 الجسم؟ 

لمد انتمدت منظمة الصحة العالمٌة هذا المسلن فرش هذه المواد ٌضر باالؼشٌة المخاطٌة مثل  

 العٌنٌن والفم لكن الكلور والكحول مفٌدان فمط لتطهٌر األسطح.

 هل الحيوانات األليفة يمكنها نمل كورونا؟ - 11  

نسٌة أنه ال دلٌل حتى اآلن على أن الحٌوانات األلٌفة ٌمكنها أن تنمل بحسب الوكالة الصحٌة الفر 

 فٌروس كورونا الُمستجد، كما أنه من ؼٌر المرجح أن ٌنتمل المرض من اإلنسان إلى الحٌوان.

 هل عادة لضم األظافر تساعد على انتشار كورونا؟ - 12  

رونا المستجد حٌث تتجمع عادة لضم األظافر هً أسهل طرٌمة لئلصابة بعدوى فٌروس كو 

 المٌكروبات تحت األظافر.
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هل ايبوبروفين المسكن و مضاد االلتهاب الشهير يساعد على تفالم مضاعفات  - 13  

 كورونا؟ 

لٌس هنان أي بحث عن عبللة إٌبوبروفٌن بفٌروس كورونا. ولكن بعد تحذٌر وزارة الصحة  

أن تجعل آثار الفٌروس أكثر خطورة و لد ال  الفرنسٌة من أن األدوٌة المضادة لبللتهابات ٌمكن

ٌرجع ذلن لعبللة مباشرة بٌن الفٌروس واٌبوبروفٌن  ولكن خصابص إٌبوبروفٌن المضادة 

لبللتهاب لد تضعؾ مناعة الجسم كما أن من والع أبحاث بخصوص أمراض تنفسٌة أخرى فإن 

ٌتامول عند الشعور بالصداع اٌبوبروفٌن ٌزٌد من مضاعفاتها.  لذلن فاألفضل استخدام الباراس

 والحمى.

 هل  ينصح بارتداء المفازات لألشخاص العاديين لتجنب كورونا؟ - 14  

بحسب منظمة الصحة العالمٌة  فاألجابة ال. فارتداء المفازات ٌمنحن شعورا زابفا باألمان فهً  

فً حالة تحرمن من ؼسٌل الٌدٌن  كما أنها عرضة للتمزق وٌمكنها ان تنمل لن الفٌروس 

مبلمستن السطح ملوثه بالفٌروس ثم مبلمسة وجهن به كما أن هنان إجراءات صارمة تتعلك 

بكٌفٌة خلعه لتبلفً تلوث ٌدٌن  ولذلن فاألفضل هو المواظبة على ؼسل الٌدٌن ألنها توفر 

 الحماٌة من اإلصابة بفٌروس كورونا أكثر من ارتداء المفازات بالنسبة لؤلشخاص العادٌٌن.

 هل معممات اليد تغني عن الماء والصابون؟ - 15  

ؼسٌل الٌدٌن بالماء والصابون هو األفضل للمضاء على الفٌروسات اما المعمم المحتوى على  

االٌثانول مثل الدٌتول وؼٌره  فٌؤتً فً المرتبة الثانٌة فً حال عدم توافر الماء والصابون أو 

 ة.وجود الشخص خارج المنزل أو فً األماكن العام

 لماذا ينبغي تجنب لمس العينيين واألنف والفم لبل غسيل  اليدين؟ - 16  

نظرا ألن الٌدٌن تلمس العدٌد من األسطح وبذلن فهً عرضة للتلوث  بالفٌروسات. وتلوث  

الٌدٌن باستطاعته نمل الفٌروس إلى العٌنٌن أو األنؾ أو الفم وهً المنافذ التً ٌمكن أن ٌنفذ 

 إلى الجسم.   الفٌروس من خبللها

 لماذا ينبغي استخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس في حال عدم توافر المنديل؟ - 17  

الرذاذ المنتشر من السعال والعطس ٌساعد بشكل كبٌر فً نشر الفٌروسات ومن األفضل  

بٌن استخدام باطن الكوع أو الساعد فً حال عدم توفر المندٌل ألنه ال ٌوجد اتصال بٌنهما و

 مبلمسة األشٌاء التً نستخدمها. 

 من األشخاص األكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا؟ - 18  

ٌبدو أن المسنٌن واألشخاص المصابٌن بحاالت طبٌة موجودة مسبما )مثل ارتفاع ضؽط الدم  

 وأمراض الملب ومرض السكري( ٌصابون  أكثر من ؼٌرهم.
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أكثر عرضة لئلصابة بفٌروس  Rون فصٌلة الدم كما تشٌر بعض الدراسات إلى أن الذٌن ٌحمل 

كورونا، ممارنة بؤصحاب بالً الفصابل.كما أظهرت بعض البٌانات ارتفاعا فً معدل وفٌات 

الرجال ممارنة بالنساء وٌربط البعض بٌن ذلن وامتبلن النساء لهرمون األستروجٌن إضافة إلى 

 ناعة.كروموسومٌن من النوع اكس الحاملٌن لجٌنات ترتبط بالم

 هل الفيروسات من جنود هللا؟ - 19 

بالطبع هذا مما الشن فٌه فالفٌروسات من جنود هللا التً تخفى عن  األعٌن والتً تذكر البشر  

بمدرة هللا سبحانه وتعالى وان العلم البشري مهما بلػ فبلبد أن ٌتواضع أمام مشٌبة هللا وتدبٌره. 

ًَ إاِلا ِذْكَرى ِلْلبََشِر( ]المدثر: لال تعالى: )َوَما ٌَْعلَُم ُجنُودَ َربِّ   [.19َن إاِلا ُهَو َوَما ِه

ا الاِذٌَن آَمنُوا فَ    ا بَعُوَضةً فََما فَْولََها ۚ فَؤَما َ اَل ٌَْستَْحًٌِ أَن ٌَْضِرَب َمثبًَل ما ٌَْعلَُموَن ولال تعالى) إِنا اَّللا

ا الاذِ  بِِّهْم ۖ َوأَما ذَا َمثبًَل ۘ ٌُِضلُّ بِِه َكثًٌِرا َوٌَْهِدي بِِه أَناهُ اْلَحكُّ ِمن را ُ بَِهَٰ ٌَن َكفَُروا فٌََمُولُوَن َماذَا أََرادَ اَّللا

( كما أن المفسرٌن المجددٌن ٌمٌلون فً تفسٌر هبلن 04َكثًٌِرا ۚ َوَما ٌُِضلُّ بِِه إاِلا اْلفَاِسِمٌَن )البمرة 

دري أو ؼٌره وأن الطٌر المذكورة فً سورة جٌش ابرهة عند ؼزوه مكه إلى تفشً وباء كالج

 الفٌل الممصود بها البعوض أو الذباب الحامل للجراثٌم والمٌكروبات.

 هل ينتمل كورونا عبر لطرات المطر؟ - 21

اإلجابة نظرٌا  ال.. مما الشن فٌه أن الفٌروسات  ٌمكنها أن تعٌش فً الماء أو فً السوابل  

لمارات من خبلل هذا المسار ولكن فً حالة فٌروس كورونا وبالتالً ٌمكن أن تصبح عابرة ل

فهو ٌنتمل عبر رذاذ العطاس والسعال وبإمكانه البماء لثبلث ساعات فمط معلما بالهواء ولادرا 

على العدوى ونظرا ألن دورة المٌاه من التبخر وحتى السموط كؤمطار لد تستؽرق تسعة أٌام 

 رونا البماء كل هذه الفترة.فبالتالً ونظرٌا لٌس بإمكان فٌروس كو

 هل الخضروات والفواكه يمكنها حمل الفيروس؟ - 21  

ٌصنؾ المعهد االتحادي األلمانً لتمٌٌم المخاطر هذا االحتمال بالضبٌل جدا حتى األؼذٌة  

المجمدة منها ومع ذلن البد من المواظبة على ؼسل الٌدٌن لبل تحضٌر الطعام فضبل عن أن 

 طعام لد ٌملل من احتمالٌة العدوى.الطبخ والتسخٌن لل

 هل ينتمل كورونا عبر ممابض األبواب؟  - 22 

اإلجابة نعم فالفٌروس لادر على البماء من أربعة إلى خمسة أٌام على األسطح المختلفة ومنها  

 الممابض بطبٌعة الحال.

 كم مدة بماء الفيروس في الهواء؟ - 23  

 هواء الطلك لمدة ثبلث ساعات.ٌستطٌع الفٌروس البماء عالما فً ال 

 كم مدة بماء الفيروس على األسطح المختلفة؟ - 24  
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بحسب الدراسات ٌبمى على الببلستٌن والفوالذ المماوم للصدأ ألكثر من ثبلثة أٌام وعلى الورق  

 المموى لٌوم واحد وعلى النحاس ألربع ساعات فمط. 

 

 

 ريك براز شخص مصاب بالمرض؟هل  يمكن انتمال العدوى بالفيروس عن ط - 25  

(، فإن VVCVبحسب دراسة من المركز الصٌنً لمكافحة األمراض والولاٌة منها ) 

األشخاص المصابٌن بكورونا، ٌتواجد الفٌروس فً عٌنات البراز الخاصة بهم ، مما ٌعنً 

احتمالٌة انتمال كورونا عن طرٌك البراز كما تشٌر بعض الدراسات إلى أن براز األطفال 

 المصابٌن بكورونا لد ٌكون مصدر للعدوى

عن طرٌك براز الشخص  97-وبحسب منظمة الصحة العالمٌة تبدو مخاطر انتمال مرض كوفٌد 

المصاب بالعدوى محدودة و ال تشكل إحدى السمات الربٌسٌة للفاشٌة. وعلى كل حال ٌنبؽً 

اه وكذلن لبلمهات مع توخً الحذر عن طرٌك تنظٌؾ الٌدٌن بانتظام بعد استخدام دورة المٌ

 تؽٌٌر حفابض أطفالهن ولبل تناول الطعام.

ما معنى مدة حضانة الفيروس؟  وكم تبلغ في حالة فيروس كورونا والفرق بينها وبين  - 26 

 االنفلونزا العادية؟ 

مصطلح "فترة الحضانة" ٌشٌر إلى المدة من اإلصابة بالفٌروس إلى بدء ظهور أعراض  

 المرض.

فترة حضانة األنفلونزا عن فٌروس كورونا، ففً حالة األنفلونزا، تكون الفترة تختلؾ مدة  

 لصٌرة  ما بٌن حدوث العدوى وظهور األعراض .

أما فً حالة اإلصابة بفٌروس كورونا، فٌمكن أن تبدأ األعراض األولى فً الظهور بعد مدة  

وخبلل هذه المدة ٌمكن أن ٌوماً، وعادة ما تستمر خمسة أٌام ،  92أطول ما بٌن ٌوم واحد و

 تنتمل العدوى من شخص الخر وهنا مكمن الخطورة .

 هل المضادات الحيوية مفيدة مع فيروس كورونا.؟ - 27  

أوضحت منظمة الصحة العالمٌة أن  "مفعول المضادات الحٌوٌة فعال للبكتٌرٌا فمط. وال  

ونا، إال فً حالة واحدة عند تستخدم هذه المضادات فً عبلج أو الولاٌة من عدوى فٌروس كور

 التؤكد من أن البكتٌرٌا من ضمن مسببات االلتهاب الربوي وهً أحدى مضاعفات الفٌروس.

 هل تؤثر األصابة بكورونا على خصوبة الرجال المتعافين منه؟ - 28  

بحسب دراسة على مولع حكومة هوبً بالصٌن تم حذفها الحما اتخذت إطارا نظرٌا بؤنه ٌمكن  

هذا التؤثٌر على الخصوبة لٌاسا على فٌروس سارس حٌث تدمر الفٌروسات مثل سارس حدوث 
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والموجود بكثرة فً  0وكورونا األنسجة عبر ارتباطها ببروتٌن انزٌم محول االنجٌوتنسٌن 

 الخصٌتٌن مما ٌسبب التهابا بهما وتملٌل الحٌوانات المنوٌة ولد ٌفضً فً النهاٌة للعمم.

أو دراسة تإٌد هذا الزعم فٌما ٌخص كورونا لذا فٌنصح بمراجعة الطبٌب ومع عدم وجود دلٌل  

 عند التعافً من كورونا فٌما ٌخص الخصوبة عند الرجال.

  

 هل يمكن أن تنتمل عدوى كورونا من األم إلى جنينها أثناء الحمل؟ - 29 

ت من تسعة بحسب دراسة أجرٌت بمستشفى تشونؽنان التابعة لجامعة ووهان بالصٌن على عٌنا 

أسبوعا من الحمل وبعد انجابهن  17إلى 14سٌدات حوامل أصبن بالفٌروس بالفترة ما بٌن 

لٌصرٌا  لم ٌلحظ  األطباء ثمة أعراض على الموالٌد وبالتالً ال ٌنتمل الفٌروس من األم 

المصابة لجنٌنها عبر المشٌمة فً الثلث األخٌر من الحمل. وٌإٌد ذلن دراسات سابمة على 

 وكورونا الشرق األوسط. سارس

إال أن األمر بحاجة لمزٌد من الدراسة لدى السٌدات الحوامل فً مراحل مختلفة من الحمل  

 )مثل األشهر الثبلثة األولى والثانٌة( وكذلن الحاالت  التً تلد عن طرٌك المهبل.

 ما هي أحدث الدراسات فيما يتعلك بعالجات لكورونا؟ - 31  

راسات حول اختبار فاعلٌة مضاد الفٌروسات )فافٌبلفٌر( والمعروؾ حتى اآلن تتركز الد 

تجارٌا ب )أفٌجان( والذي طورته الٌابان لعبلج األنفلونزا واحرز نجاحا بالصٌن فً عبلج 

 كورونا. 

كما أعلنت شركة )سانوفً افنتس( العالمٌة أن دوابها )هٌدروكسً كلوروكٌن( المعروؾ  

كعبلج للمبلرٌا وأمراض التهاب المفاصل لد أحرز نتابج مبشرة  تجارٌا بالببلكنٌل والمستخدم

فً معالجة كورونا فً فرنسا. وبحسب دراسة جدٌدة فالجمع بٌن الببلكنٌل والمضاد الحٌوي 

 )أزٌثرومٌسٌن( ٌمكن أن ٌكون فعاال فً عبلج كورونا وتملٌل مدة الفٌروس. 

التجربة ولم ٌتم التصرٌح بؤٌا منها حتى ولكن تبمى هذه مجرد دراسات وأدوٌة تحت االختبار و 

اآلن من جانب الهٌبات المختصة وٌنبؽً رفع الوعً لدى الناس بعدم استخدام هذه األدوٌة من 

 تلماء أنفسهم للولاٌة ودون إشراؾ طبً لما ٌتضمنه ذلن من الضرر الشدٌد.

 ما الفرق بين العزل والحجر الصحي؟ - 31 

مصابٌن بمرض معد عن األشخاص األصحاء مما ٌمٌد من حرٌة العزل هو استراتٌجٌة لعزل ال

المرضى وٌضمن عدم انتشار العدوى لآلخرٌن وٌكون العزل فً  المستشفٌات أو فً منشآت 

 الرعاٌة الصحٌة المتخصصة.
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أما الحجر الصحى فٌكون لعزل وتمٌٌد حرٌة األشخاص االصحاء المحتمل تعرضهم لمرض 

عراض للتؤكد من اصابتهم بالمرض من عدمه والحتمالٌة كونهم معد ولكن ال تظهر علٌهم األ

 معدٌٌن لبلخرٌن وٌمكن أن ٌمٌموا فى أى مكان ٌتجنبون فٌه االتصال باآلخرٌن 

 ماهي اللماحات وما هي أبرز جهود الدول الغربية في تصنيع لماح لكورونا؟  - 32

ضعفة أو الممتولة للفٌروس أو بداٌة اللماحات هً مستحضرات بٌولوجٌة تصنع من األشكال الم

أحد بروتٌناته السطحٌة فتحفز الجهاز المناعً وتمكن  دفاعات الجسم من المران على  التعرؾ 

علٌها باعتبارها أجسام ؼرٌبة  ومحاربتها  وبالتالً إذا تعرض الجسم للفٌروس فً الوالع فإنه 

 ٌكون على دراٌة بكٌفٌة التصدي للعدوى.

الناحٌة النظرٌة فالشفرة الجٌنٌة له أصبحت معروفة وٌمكن استخدامها  فً حالة كورونا فمن 

 بصور شتى لتحفٌز الجهاز المناعً. فؤٌن تمبع المعضبلت فً إنتاج لماح له بشكل سرٌع؟!

  

منذ أزمة كورونا الحالٌة وكبرٌات المختبرات العلمٌة فً مجال التكنولوجٌا الحٌوٌة  

ربً تتسابك فً سبٌل تطوٌر لماح لمواجهة هذا الفٌروس  ووفما والصناعات الدوابٌة بالعالم الؽ

( فتطوٌر اللماح ٌتطلب فهم خصابص VCVلمركز السٌطرة على االمراض والولاٌة منها  )

الفٌروس وسلوكه وبالنسبة لكورونا فبلزالت األبحاث تتوالى لمعرفة نمط انتشاره بٌن الحاالت 

تباره على الحٌوانات ثم اختباره على مجموعة صؽٌرة  والدول ثم تؤتً الخطوة الثانٌة وهً اخ

من المتطوعٌن  لدراسة االستجابات المناعٌة والتؤكد من فاعلٌة وآمان اللماح لبل طرحه ولكن 

تكمن تعمٌدات الوصول لهذه الؽاٌة فً ولت سرٌع للتكلفة المادٌة الضخمة لهذه األبحاث 

جام عدد كبٌر من الشركات العالمٌة عن واالحتٌاج إلى اختبارات كثٌرة لبل طرحه وإح

االستثمار فً مجال  الفٌروسات بشكل عام لمدرة الفٌروسات على التحور الدابم والمفز من نوع 

آلخر بشكل سرٌع فتجد الشركات نفسها فً ماراثون من الدراسات و تطوٌر اللماحات دون 

عن االضرار المحتملة والتً   تحمٌك مكاسب تؽطً التكالٌؾ الباهظة لبلبحاث واإلنتاج  فضبل

 لد تسببها اللماحات

( النفلونزا الخنازٌر درسا لاسٌا لشركات اللماحات والحكومات xirmednppوٌعتبر لماح ) 

فبعدما أعطى للمبلٌٌن من االشخاص تم سحبه بشكل سرٌع لتسببه فً إصابتهم بالخدار أي 

األسباب األخرى النصراؾ الشركات نوبات من النوم المفاجا عدة مرات فً الٌوم  .  ومن 

عن اللماحات هو  احتٌاج دراساتها لسنوات مما ٌتطلب دعما حكومٌا لد ال ٌتوفر دابما  عبلوة 

على الملك من احتمالٌة تبلشً المرض لبل تطوٌر اللماح  وبالتالً تبلشً الضرورة الملحة إلٌه 

تجه نحو المستحضرات الصٌدالنٌة وتكبد الشركات خسابر فادحة  وهو ما ٌجعل شركات كثٌرة ت

 بدال من اللماحات كما أن الموافمة التنظٌمٌة أٌضا تتطلب سنوات. 

ومن المحاوالت الجارٌة حول العالم إلنتاج لماحات :ففً الصٌن بلد المنشؤ ٌعكؾ فرٌك من  

ى الباحثٌن تموده تشٌن واي من أكادٌمٌة العلوم الطبٌة العسكرٌة فً الصٌن على الحصول عل

موافمة إلجراء تجارب سرٌرٌة الختبار فاعلٌة وسبلمة أول لماح صٌنً لمواجهة كورونا  
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واللماح مرتكز على العوامل الناللة لبلنفلونزا الفٌروسٌة وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أجرى 

معهد )كٌزر( للبحوث أول تجربة سرٌرٌة على البشر الختبار لماح فٌروس كورونا للمتطوعٌن 

نٌفر هالر و نٌل براوننج وفً روسٌا تجري الدراسات حالٌا على إنتاج جزٌبات كروٌة جٌ

( ؼٌر الضار لبللتصاق soriooo dotipo cpnotمعتمدة على فٌروس فسٌفساء التبػ )

 dA5Rببروتٌن فٌروس كورونا. أما ألمانٌا فؤعلنت شركة كٌور فان أنها بصدد تطوٌر لماح

rittem cioopre  تكنولوجٌا  معتمدة علىdA5R الرنا المرسال(.ومن المتولع ان(

تستؽرق هذه التجارب بعض الولت كما أن فرص نجاح اللماحات مع كبار السن لد تكون ألل 

 ذلن أن النظام المناعً للمسنٌن ال ٌستجٌب بالشكل الكافً لتعزٌز المناعة.

 

 عال؟هل هنان أعراض لكورونا أخرى غير ارتفاع درجة الحرارة والس - 33

( فإن المرضى الذٌن ال K5  NEبحسب الجمعٌة البرٌطانٌة لطب األنؾ واألذن والحنجرة )

تظهر علٌهم أعراض الحمى أو السعال ولكن  ٌعانون من فمدان حاسة الشم والتذوق لد ٌكون 

مإشرا على اإلصابة بكورونا و أن نمطة دخول الفٌروس التاجً ؼالبًا ما تكون فً منطمة العٌن 

 ؾ والحنجرة. وفً هذه الحالة علٌهم عزل أنفسهم للحد من انتشار الفٌروس. واألن

 هل ينتهي فيروس كورونا مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف؟ - 34

بحسب مجلة )ساٌنتفٌن أمرٌكان( العلمٌة ال ٌوجد أٌة أدلة على تراجع عدوى كورونا مع حلول 

رونا( تتؤثر بتعالب الفصول وتؽٌٌرات الصٌؾ وأن بعض الفٌروسات التً تتبع عابلة )كو

درجات الحرارة لكن الدراسات حول كورونا ال تزال فً مهدها وٌعكؾ العلماء فً جامعة 

)ٌوتا( األمرٌكٌة على اختبار عٌنات من فٌروس كورونا تحت درجات حرارة مختلفة للتعرؾ 

 على درجة تفاعل الفٌروس مع التؽٌرات فً درجات الحرارة.

ب االخر تبرز نظرة تشاإمٌة حول احتمالٌة إصابة الحٌوانات بالفٌروس وهجرتها وعلى الجان

فً الصٌؾ من مكان آلخر مما ٌزٌد من األمر سوءا... ولكن تبمى جمٌع هذه االراء مجرد 

 فرضٌات ال أدلة علٌها وال والع ٌدعمها.

 ماهو السبيل للنجاة؟ .35

م االخذ باألسباب عبر تموٌة الجهاز المناعً من خبلل اوال الثمة باهلل دابما وابدا والعودة إلٌه ث

نظام ؼذابً متوازن ومستمر بصرؾ النظر عن الفٌروس الموجود حالٌا وعدم وجود دراسات  

تربط بٌن الؽذاء وفرص الولاٌة منه   ومن أبرز األطعمة التً تعزز من كفاءة الجهاز المناعً 

برتمال واللٌمون والٌوسفً والتً تحتوي على بشكل عام  :مثل الحمضٌات  كالجرٌب فروت وال

فٌتامٌن )سً( والذي ٌموي من الجهاز المناعً.والفلفل األحمر  :والذي ٌحتوي على فٌتامٌن 

)سً( وعلى )بٌتا كاروتٌن( المهم لصحة العٌنٌن.والبروكلً النصؾ مطهً او نٌا :وهو ؼنى 

 بالفٌتامٌنات ومضادات األكسدة. 
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زٌز المناعة عبر احتوابه ل)األلٌسٌن(.والزنجبٌل :والذي ٌساعد فً تملٌل والثوم والمفٌد فً تع

التهاب الحلك.والسبانخ وهً ؼنٌة بفٌتامٌن سً وبٌتا كاروتٌن. فضبل عن الشاي األخضر 

 الحتوابه على مضادات أكسدة وكذلن الكركم 

 ماهي رحلة كورونا داخل الجسم؟ - 36

علوي مستهدفا منع تطهٌر الربة وتعطٌل وظابفها عبر ٌتسلل الفٌروس إلى الجهاز التنفسً ال

إحداث  الضرر بالخبلٌا المخاطٌة والخبلٌا الهدبٌة التً تطهر الربتٌن كما تإثر على التنفس 

 محدثة اختنالا.

 االستجابة الزابدة للجهاز المناعً تلحك اضرارا كبٌرة بالخبلٌا السلٌمة إضافة للخبلٌا المصابة.

 الجهاز الهضمً والمعدة وٌلحك التلؾ بالكبد والكلى. وٌإثر كورونا على

 بما كان النبي عليه الصالة و السالم يدعو فى اإلسمام و البالء؟ -37

 نختتم حلمتنا الٌوم بالهدي النبوي الشرٌؾ ووالدعاء عند الببلء واألسمام

 ُ ِ َصلاى اَّللا ٌِْه وآله َوَسلاَم عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه لال : َسِمْعُت َرُسوَل اَّللا  َعلَ

ٌء فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ الساَماِء َوُهَو السا  ًْ ِ الاِذي اَل ٌَُضرُّ َمَع اْسِمِه َش ِمٌُع ٌَمُوُل :) َمْن لَاَل : بِْسِم اَّللا

اٍت لَْم تُِصْبهُ فَْجؤَةُ ببََلٍء َحتاى ٌُْصبَِح ، َوَمْن لَالََها ِحٌ اٍت لَْم تُِصْبهُ اْلعَِلٌُم ثبََلَث َمرا َن ٌُْصبُِح ثبََلُث َمرا

ًَ ( رواه أبو داود )برلم   –(  1166( ، ورواه الترمذي )برلم  3266فَْجؤَةُ ببََلٍء َحتاى ٌُْمِس

ِ الاِذي اَل ٌَضُ  -وصححه  ٌْلٍَة بِْسِم اَّللا رُّ َمَع بلفظ :) َما ِمْن َعْبٍد ٌَمُوُل فًِ َصبَاحِ ُكّلِ ٌَْوٍم َوَمَساِء ُكّلِ لَ

ٌء ( .  ًْ هُ َش اٍت لَْم ٌَُضرا ٌء فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ الساَماِء َوُهَو الساِمٌُع اْلعَِلٌُم ثبََلَث َمرا ًْ  اْسِمِه َش

ٌِْه َوآله وَسلاَم فَمَاَل : ٌَا رَ  ُ َعلَ ِ َصلاى اَّللا ًّ ٌَْرةَ أَناهُ لَاَل : َجاَء َرُجٌل إِلَى النابِ ِ  َما َعْن أَبًِ ُهَر ُسوَل اَّللا

ِ ا ٌَْت : أَُعوذُ بَِكِلَماِت اَّللا اِت لَِمٌُت ِمْن َعْمَرٍب لَدََؼتْنًِ اْلبَاِرَحةَ ، لَاَل : ) أََما لَْو لُْلَت ِحٌَن أَْمَس لتااما

َن ( رواه مسلم )برلم   ( . 0527ِمْن َشّرِ َما َخلََك ، لَْم تَُضرا

ٌْلَِة َمَطٍر َوُظْلَمٍة َشِدٌدَةٍ نَْطلُُب َرُسوَل  عن عبد هللا بن خبٌب رضً هللا عنه   لال : َخَرْجنَا فًِ لَ

ٌْتُْم ؟ ( فَلَْم أَلُلْ  ًَ لَنَا ، فَؤَْدَرْكنَاهُ فَمَاَل : ) أََصلا ِ
ٌِْه َوآله وَسلاَم ِلٌَُصلّ ُ َعلَ ِ َصلاى اَّللا ٌْبًا ، فَمَاَل : اَّللا  َش

ٌْبًا ، ِ  ) لُْل ( ، فَلَْم أَلُْل َش ٌْبًا ، ثُما لَاَل : ) لُْل ( ، فَمُْلُت : ٌَا َرُسوَل اَّللا ثُما لَاَل : ) لُْل ( ، فَلَْم أَلُْل َش

اتٍ  ٌِْن ِحٌَن تُْمِسً َوِحٌَن تُْصبُِح ثبََلَث َمرا َ ذَت ُ أََحدٌ ( َواْلُمعَّوِ تَْكِفٌَن  َما أَلُوُل ؟ لَاَل :  لُْل ) لُْل ُهَو اَّللا

 ًْ  (. 3260( وأبو داود )برلم  1353ٍء ( . رواه الترمذي )برلم ِمْن ُكّلِ َش
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 السالح البيولوجي والحرب الصامتة

 ممدمة:

وتفرض علٌها الحصار  التصاداتهانوع من الحروب المدهشة التً تموض دوال بؤكملها وتهزم 

لمبلٌٌن دون شظاٌا أو حتى  رابحة بارود... حروب لدٌمة  لدم التارٌخ المحكم وتمتل منها ا

تدور رحاها دون أن  تلمح  مكانا لدبابة او موضع للطابرة  ومع ذلن فهً الحرب االشد عنفا 

 وفتكا إنها الحرب الصامتة أو الحرب البٌولوجٌة.

 تاريخ الحرب البيولوجية لديما وحديثا :

ً تتضمن استخدام الجراثٌم كالبكترٌا والفٌروسات بشكل متعمد لنشر هً الحرب الجرثومٌة والت

 األوببة والموت بٌن البشر والحٌوانات والنباتات.

ق.م حٌث 422ٌعتمد ان أول من استخدم هذا السبلح هو المابد الٌونانً سولون وذلن عام 

 إه. استخدم جذور نبات )الهٌلٌوروس( فً تلوٌث مٌاه النهر الذي ٌشرب منه أعدا

ق.م استخدم المابد المرطاجً ) هانٌبعل( الثعابٌن كسبلح حٌث ألمى أكٌاس مملإة 962وفً عام 

 بالثعابٌن على سفن اعدابه مما أولع بٌنهم الذعر وأنزل بهم الهزٌمة.

مٌبلدٌة وبتدبٌر عمدي من المابد  9125أما أول هجوم بٌولوجً بمعناه الحدٌث فكان عام 

لذي طال حصاره لمدٌنة كافا فً شبه جزٌرة المرم داخل البحر األسود المؽولً )جانً بٌج( وا

ألكثر من عام حتى انتشر الطاعون بٌن جنوده مما اضطره إلى االنسحاب وحتى ٌنتمم من أهالً  

كافا فمد ألدم على تنفٌذ جرٌمة حرب بحمهم فؤلمى أجساد جنوده المصابة بالطاعون باستخدام 

المحاصرة فانتشر الطاعون بٌن االهالً والذٌن فروا إلى أوروبا المجنٌك  على أهالً كافا 

 لٌنشروا الموت األسود الذي حصد ثلث سكان المارة األوروبٌة.

وفً العصر الحدٌث وأبان الحرب العالمٌة الثانٌة  استخدم االنجلٌز  جرثومة ) الجمرة الخبٌثة( 

اسكتبلندا تعانً من آثارها حتى  كسبلح  بٌولوجً فً  جزٌرة جرونارد اإلسكتبلندٌة، وظلت

 .9765عام 

كما لامت الٌابان بنشر مٌكروب الكولٌرا والطاعون  فً إللٌمً تشٌجٌانػ وجٌانؽشً الصٌنٌٌن 

لبلنتمام  من إٌواء االهالً للطٌارٌن األمرٌكٌٌن  الناجٌن من  ؼارة دولٌتل األمرٌكٌة على المدن 

 الٌابانٌة.

 : اتفالية جنيف

هذه األسلحة وسهولة تطوٌرها محلٌا وعدم إمكانٌة التحكم فٌها وحصر نتابجها نظرا لخطورة 

للحد من هذه األسلحة ولد امتنعت  9703وتؤثٌرها فمد ولعت الدول الكبرى اتفالٌة جنٌؾ عام 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً البداٌة ثم عادت وانضمت لجهود برٌطانٌا واالتحاد السوفٌتً فً 

 سبلح البٌولوجً وذلن فً الستٌنات من المرن الماضً.اتجاه نزع ال



صرجابحة الع     

 

17 

 

 مناعة المطيع.. هل تصبح الخطوة المادمة؟

مع اعبلن بورٌس جونسون ربٌس وزراء برٌطانٌا عن إنتهاج مناعة المطٌع كاستراتٌجٌة لببلده 

لح فً مواجهة كورونا فمد اعتبرها البعض تتبع الفلسفة الدروانٌة التً ٌكون فٌها البماء لبلص

وانها بمثابة حٌودا ؼٌر أخبللً عن المٌم األنسانٌة حٌث ٌتم من خبلله التضحٌة بكبار السن 

 ولكن  لٌس هذا صحٌحا  فالشباب لٌسوا فً مؤمن من تبعات الكارثة؟!

 ثم سرعان ما تراجع ربٌس الوزراء البرٌطانً عن هذا الطرح. 

 فما هً مناعة المطٌع؟

اشرة من األمراض المعدٌة  التً تحدث عندما ٌصبح لدى نسبة هً أحد أشكال الحماٌة الؽٌر مب

كبٌرة من أفراد المجتمع مناعة لعدوى ما كالفٌروسات، سواء ما كانت مكتسبة من خبلل عدوى 

سابمة أو عن طرٌك التطعٌم حٌث ٌتعرؾ علٌها الجهاز المناعً وٌتمكن من  إفراز مواد مضادة 

 تكبح المرض. 

حٌث الحظ هٌدرٌش انخفاض المعرضٌن للعدوى  9701مرة عام ولد ظهر المصطلح ألول 

 بالحصبة بعد أن أصبح ؼالبٌة األطفال محصنٌن ضد الحصبة. 

و ال ٌمكن تطبٌك مناعة المطٌع على جمٌع االمراض ولكن على السارٌة منها اي التً تنتمل من 

 شخص آلخر.

أن معدل اإلصابة به دون ونظرا لطبٌعة فٌروس كورونا  من حٌث كونه لٌس بالفتان كما 

 أعراض وكذلن معدل الشفاء منه مرتفعٌن  لذا خفض البعض من حجم خطورة استخدام 

هذه االستراتٌجٌة للتعامل مع كورونا ولررت السوٌد وروسٌا البٌضاء تطبٌمها  وتعتبر روسٌا  

ت الناس على البٌضاء  الدولة األوروبٌة الوحٌدة التً لم تولؾ دوري كرة المدم لدٌها كما حض

ممارسة حٌاتهم بشكل عادي وممارسة الرٌاضة مع العناٌة الخاصة بكبار السن  وسلكت السوٌد 

 ٪ .42نفس المسلن ؼٌر الممٌد لشعبها هادفة بنهاٌة ماٌو إلى تحمٌك مناعة ذاتٌة تصل إلى 

على  ومع التدهور الحالً فً االلتصاد العالمً وطول الفترة الزمنٌة لكورونا وعدم المدرة

استمرار إجراءات التباعد المجتمعً إلى ماال نهاٌة إضافة  لرإٌة البعض  لعدم كفاءة 

اإلجراءات الحالٌة فً التملٌل من نسب االصابات والوفٌات  فمد عادت  مناعة المطٌع للمنالشة  

مرة أخرى مع شكون مثارة من الناحٌة العلمٌة  مبعثها عدم التٌمن من تمتع المتعافٌن من 

 رونا بمناعة كافٌة و دابمة وأنهم لٌسوا عرضة لئلصابة بها مجددا كو
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وتدعم منظمة الصحة العالمٌة هذه الوجهة والتً عبر عنها ماٌن رٌان كبٌر خبراء الطوارئ فً 

المنظمة العالمٌة من  أن )المنظمة ؼٌر متؤكدة مما إذا كان وجود أجسام مضادة فً الدم ٌعطً 

بالفٌروس المستجد و أن األجسام المضادة حتى لو كانت فعالة، ال حماٌة كاملة من اإلصابة 

توجد مإشرات تذكر على أن أعدادا كبٌرة من األشخاص طوروها وبدأوا فً توفٌر ما ٌسمى 

 "مناعة المطٌع" للسكان(. 

وتعتبر مناعة المطٌع خٌارا مفضبل فً الدول النامٌة والتً وإن نجت من اآلثار الصحٌة 

تنجو حتما من تبعات انهٌار االلتصاد لدٌها مع تولؾ اإلنتاج  ولكن ٌبمى ان نعلم لكورونا فلن 

أن خوض هذه التجربة فً الدولة النامٌة هو أشبه بالممامرة فلربما  أفضى إلى  كارثة صحٌة  

فً ظل انظمة صحٌة هشة بهذه البلدان وللة عدد األطمم الطبٌة لدٌها وللة عدد المستشفٌات  

 تٌعابٌة  لتمدٌم الرعاٌة الصحٌة  لعدد هابل من المصابٌن فً حالة تفشً العدوى. وسعتها االس
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 األوبئة بين التاريخ واألدب

ق م خبلل الحرب البٌلوبونٌسٌة بٌن 212لمد مر التارٌخ اإلنسانً بالعدٌد من األوببة ألدمها عام 

وسٌدٌدٌس( كٌؾ اجتاح الطاعون اإلثٌوبً حلفاء أثٌنا وحلفاء إسبرطة حٌث ٌروي المإرخ )ث

األصل أثٌنا شارحا أعراض المرض مثل الحمى وضٌك التنفس والهذٌان وكان من نتابج هذا 

الطاعون تؽٌر موازٌن الموى العظمى بتراجع الٌونان كموة اللٌمٌة بشكل كبٌر  والن األدب 

على العدٌد من المصص مرآة العصر فلم ٌكن من المستؽرب أبدا ان ٌكون راصدا وشاهدا 

اإلنسانٌة التً تصاحب هذه األوببة و المفعمة بمشاعر متنالضة بٌن األلفة والفراق والذعر من 

الفمد  والخشٌة من دنو الموت  والذهول مع  تبلل الجثث المتعفنة والترلب لبصٌص من األمل 

 والرجاء لعفو هللا . 

لمدٌمة واشهرها مسرحٌة )أودٌب ملكا( للكاتب ٌؤتً فً ممدمة هذه األعمال األدبٌة المبلحم ا 

)سوفوكلٌس( حٌث ٌبحث أودٌب فً  أسباب تفشً الطاعون  والفوضً فً مدٌنته طٌبة 

لٌكتشؾ أن لتله والده وتزوجه بوالدته وانجابه منها وهو ٌجهل كل هذا   أشعل ؼضب اإللهة 

ألمه المنتحرة حتى ال ترى  فمرر ان ٌعالب الشاب أودٌب نفسه ففمؤ عٌنٌه بالضفابر الذهبٌة

الشمس الممدسة إنسانا فعل أكثر الجرابم بشاعة. . وفً ملحمة) اتراخاسٌس( كثر اضطراب نوم 

اإلله انلٌل بسبب ضجٌج البشر وصخبهم فؤنزل علٌهم عموبة الطاعون ولم ٌصفح عنهم اإلله 

 حتى لدموا الخبز والمرابٌن وشٌدوا معبدا.

نٌان األول( ولع طاعون شهٌر مصري المنشؤ سمً بطاعون وفً عهد اإلمبراطور )جست  

ً فً منطمة البحر المتوسط لمدة تزٌد عن المابتً عام!   329جستنٌان  عام  م،  واستمر فً التفّشِ

 حاصدا مبلٌٌن األرواح وكان احد أبرز أسباب انهٌار االمبراطورٌة الرومانٌة المدٌمة 

تفشً الطاعون  لجستنٌان باعتباره ‖ التارٌخ السري―ه ولد عزا المإرخ )بروكوبٌوس(  فً كتاب 

 شٌطانا ٌعالبه هللا على أسالٌبه الشرٌرة!. 

وفً عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب ، رضً هللا عنه، كان أول تطبٌك للحجر الصحً فً  

 هجرٌة.  96التارٌخ فً عام الطاعون الذي ضرب الشام  عام 
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فً العهود األموٌة والعباسٌة مما ألهب مشاعر الشعراء  ولد ضرب الطاعون االلطار اإلسبلمٌة 

حمى المبلرٌا  -وال ننسى شاعرنا المتنبً وزابرته اللٌلٌة الخجوله التً ٌناجٌها بشعره كل مساء 

 والتً لال فٌها : -

 وزابرتً كؤن بها حٌاء 

 فلٌس تزور إال فً الظبلم  

 بذلت لها المطارؾ والحشاٌا  

 عظامًفعافتها وباتت فً   

 ٌضٌك الجلد عن نفسً وعنه  

 فتوسعه بؤنواع السمام  

ولعل ألطؾ ما ٌساق فً هذا الممام ما كتبه الفمٌه واألدٌب عمر بن مظفر المعري الكندي   

الموت  -المعروؾ بابن الوردي والذي كتب عدة ابٌات من فن الممامات ٌتحدى فٌها الطاعون

 سة عشر عاما فٌمول:الذي أصاب حلب وببلد الشام خم -األسود 

 ولسُت أخاؾ طاعوناً كؽٌري 

 فما هو ؼٌر إحدى الحسنٌٌنِ  

، استرحُت من األعادي   فإن متُّ

 وإن عشُت، اشتفْت أذنً وعٌنً 

 هجرٌة. 527ولكن الؽلبة كانت للطاعون لٌموت شاعرنا بعد ابٌاته بٌومٌن!! وتحدٌدا سنة  

وعها اتسعت معه الحركة األدبٌة والشعرٌة وفً العصر الحدٌث ومع كثرة تفشً األوببة وتن 

وأدب الرحبلت ومن أبرز تجارب ادب الرحبلت التً تناولت الطاعون ما كتبه المنصل 

أعوام فً ببلط طرابلس( راصدا طرق الولاٌة فً  92البرٌطانً )رٌتشارد تولً( فً كتابه )

رق فً تطهٌر المنازل هذه المدٌنة الساحلٌة حٌنما أصابها الطاعون واستخدام المش المحت

والحض على التباعد المجتمع ومع انتشار الكولٌرا فً مصر نظمت نازن المبلبكة أولى لصابد 

 ما عرؾ بعد ذلن  بالشعر الحر تمول فٌها :

 فً شخص الكولٌرا الماسً ٌنتمُم الموتْ  

 الصمُت مرٌرْ  
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 ال شًَء سوى رْجعِ التكبٌرْ  

 نَِصٌرْ  حتّى َحفّاُر المبر ثََوى لم ٌبكَ  

 الجامُع ماَت مإذّنُهُ  

 المٌُّت من سٌإبّنُهُ  

 لم ٌبَك سوى نْوحٍ وزفٌرْ  

 الطفُل ببل أٍمّ وأبِ  

 ٌبكً من للٍب ملتِهبِ  

 وؼدًا ال شنا سٌلمفُهُ الداُء الشّرٌرْ  

ٌْضة ما أبمٌتْ    ٌا شبََح اله

 ال شًَء سوى أحزاِن الموتْ  

ر الحدٌث: )الطاعون( اللبٌر كامو و )الحب فً ومن أشهر رواٌات أدب األوببة فً العص  

زمن الكولٌرا( لؽابرٌٌل ؼارسٌا ماركٌز و )الموت فً البندلٌة( لتوماس مان و ) الذي ال ٌنام( 

لتشارلً هٌوسن و) الحرافٌش( لنجٌب محفوظ  و)الوباء الوردي( لجان لندن و)اإلنسان األخٌر( 

شٌو ومن اطرؾ ما سالته هذه الرواٌات ما جاء فً لماري شٌلً و)الدٌكامٌرون( لجٌوفانً بوكات

رواٌة )الببلء( لستٌفان كٌنػ والتً التربت من فكرة المإامرة وان انتشار مرض الطاعون كان 

نتٌجة تسربه من مختبر للجٌش األمرٌكً! وهً الفرضٌات التً تبللً رواجا كبٌرا فً صفوؾ 

الٌوم من بعض أحادٌث السوشٌال مٌدٌا عن عامة الناس وتثٌر خٌالهم وفضولهم وهو ما نشهده 

 وباء كورونا المستجد وما تحٌط به من فرضٌة المإامرة .

ومن المتولع بعد أن ٌنتهً وباء كورونا بسبلم بؤذن هللا أن تنهال األعمال األدبٌة التً ترصد  

لة على هذا الوباء الذي اجتاح العالم بؤسره متحدٌا كل مظاهر الحٌاة الحدٌثة وفارضا العز

 الجمٌع. 
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 اإلعجاز الديني فيما يخص فيروس كورونا

 ممدمة :

لمد أصبح فٌروس كورونا أٌمونة الرعب فً العالم لمد استطاع حامض نووي أن ٌخترق حدود 

دول عظمً محصنة بؤسلحة نووٌة فتاكة ملحما بها الرعب ومهددا التصادٌاتها كما استطاع أن 

فالجمٌع سواسٌة أمامه فً فرص اإلصابة والشفاء ووسابل العبلج ٌعٌد كفة العدالة إلى نصابها 

 أٌضا..

ومع كون الدرس واضحا وحكمة هللا عز وجل فً جعل الناس تعود إلٌه فبل مزحزح للببلء 

سوى لدرته عز وجل إال أن أعداء كل ما هو دٌنً صار شؽلهم الشاؼل هو السخرٌة من عجز 

م العون إلٌها من خطر هذا الوباء متناسٌن أن ما تدعو إلٌه الدٌن والعلماء عن نجدة األمة وتمدٌ

منظمة الصحة العالمٌة الٌوم من سبل ولابٌة تفرد به اإلسبلم منذ لرون عدة ولكن حمى الؽرور 

 والزهو بالعلم الحدٌث ٌدفعهم دوما لعدم تمبل هذه الحمٌمة الواضحة.

كم والسخرٌة والمعركة بٌن المتدٌنٌن لمد أصبح اإلعجاز العلمً فً االسبلم مادة ٌومٌة للته

 الوسطٌٌن والملحدٌن والعلمانٌن حول هذه المسؤلة لٌست ولٌدة الٌوم بل سجال ممتد ال ٌنتهً.

بدأ هذا الصراع مع وضع أبو حامد  الؽزالً ألسس التفسٌر العلمً للمرآن الكرٌم مستدال بمول 

المرآن''، وٌمول الؽزالً فً كتابه )إحٌاء  ابن مسعود: ''من أراد علم األولٌن واآلخرٌن فلٌتدبر

علوم الدٌن( ''بل كل ما أشكل على النّظار واختلؾ فٌه الخبلبك فً النظرٌات والمعموالت ففً 

المرآن رموز ودالالت علٌه ٌختص أهل العلم بدركها'' وسار السٌوطً فً كتاب ''اإلتمان'' على 

ؽٌب(  أو )التفسٌر الكبٌر(فالمرآن عنده أصل نفس النهج وكذلن  الرازي فً كتابه )مفاتٌح ال

العلوم كلها  فربط بٌن كل ما أوتً عصره من  ثمافة علمٌة وفكرٌة وبٌن  اآلٌات المرانٌة حتى 

 لٌل عن تفسٌره أنه احتوى كل شًء فً تفسٌره إال التفسٌر. 

مً للمرآن وسار وفً العصر الحدٌث ٌعتبر  الشٌخ دمحم عبده أول من لاد ثورة فً التفسٌر العل 

 على دربه الكثٌرون  حتى ٌومنا هذا. 

 بداٌة هل الفٌروسات من جنود هللا؟
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بالطبع هذا مما الشن فٌه فالفٌروسات من جنود هللا التً تخفى عن  األعٌن والتً تذكر البشر  

بٌره. بمدرة هللا سبحانه وتعالى وان العلم البشري مهما بلػ فبلبد أن ٌتواضع أمام مشٌبة هللا وتد

ًَ إاِلا ِذْكَرى ِلْلبََشِر( ]المدثر:   [. 19لال تعالى: )َوَما ٌَْعلَُم ُجنُودَ َربَِّن إاِلا ُهَو َوَما ِه

ا الاِذٌَن آَمنُوا فَ   ا بَعُوَضةً فََما فَْولََها ۚ فَؤَما َ اَل ٌَْستَْحًٌِ أَن ٌَْضِرَب َمثبًَل ما ٌَْعلَُموَن ولال تعالى) إِنا اَّللا

ذَا َمثبًَل ۘ ٌُِضلُّ بِِه أَنا  ُ بَِهَٰ ا الاِذٌَن َكفَُروا فٌََمُولُوَن َماذَا أََرادَ اَّللا بِِّهْم ۖ َوأَما َكثًٌِرا َوٌَْهِدي بِِه هُ اْلَحكُّ ِمن را

 (04َكثًٌِرا ۚ َوَما ٌُِضلُّ بِِه إاِلا اْلفَاِسِمٌَن )البمرة 

من  عذابه و  عمابه إذا تمادٌنا فً العصٌان وبمٌنا إنها آٌات عظٌمة  ٌحذّرنا هللا فٌها وٌخوفنا 

على المعاصً والذنوب وفً الولت ذاته هً تذكٌر كرٌم  بمدرة هللا واعجازه حتى نعود إلٌه  و 

إذا أنزل هللا بموم عذابًا أصاب »إذا حلت العموبة شملت الجمٌع  إال من رحم هللا ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

فٌهم، ثم بعثوا على أعمالهم فٌكون هبلن الصالحٌن فً الببلء هو موعد آجالهم،  العذاب من كان

 « .ثم ٌبعثون على نٌاتهم

وفً ابتبلء هللا للمكذبٌن لموسى علٌه السبلم أمثلة واضحة لصور هذا العماب اإللهً وأشكاله 

ٌِْهُم الطُّوفَاَن َواْلَجَرادَ ومنها استشراء الموت باالوببة كالطاعون مثبل. لال تعالى :فَؤَْرَسْلنَا َعلَ 

ْجِرِمٌَن ) األعراؾ  بَلٍت فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا لَْوًما مُّ فَصا فَاِدَع َوالداَم آٌَاٍت مُّ َل َوالضا ( 911َواْلمُما

والطوفان فً اآلٌة الكرٌمة ٌعنً ببعض التفسٌرات المدٌمة كثرة الموت والطاعون إضافة إلى  

الكثٌفة من األوببة التً تلحك الضرر الشدٌد بالمحاصٌل الزراعٌة  ولد سبِل  أن  الجراد بحشوده

 ‖. أَكثَر جنود هللا ال آكله وال أُحرمه―عِن الجراد فَمَال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبًِ 

كما أن المفسرٌن المجددٌن ٌمٌلون فً تفسٌر هبلن جٌش ابرهة عند ؼزوه مكه إلى تفشً وباء  

ٌره وأن الطٌر المذكورة فً سورة الفٌل الممصود بها البعوض أو الذباب الحامل كالجدري أو ؼ

 للجراثٌم والمٌكروبات.

ومن الداء إلى الولاٌة كان لبلسبلم دور بارز فً  التوعٌة والحث على اتباع أسالٌب الولاٌة ضد 

 المٌكروبات واألمراض.
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 مالمح المنظومة اإلسالمية المتكاملة في الولاية:

 أكل الطٌبات :-9

ًّ محرماً على طاعم ٌطعمه إال أن ٌكون مٌتة أو دماً  لال تعالى : ) لل ال أجد فً ما أوحً إل

مسفوحاً أو لحم خنزٌر فإنه رجس أو فسماً أهل لؽٌر هللا به فمن اضطر ؼٌر باغ وال عاد فإن 

 923ربن ؼفور رحٌم ( األنعام/

ٌْتةُ  ٌُْكُم اْلم ٌْر اَّلّل به واْلُمْنخنمةُ  ولال تعالى : )ُحّرمْت عل والدُّم ولْحُم اْلخنزٌر وما أُهّل لؽ

ٌْتُْم وما ذُبح على النُُّصب وأْن تْستْمسُموا  واْلمْولُوذةُ واْلُمتردٌّةُ والنّطٌحةُ وما أكل الّسبُُع إاّل ما ذّك

 [1باألْزالم ]المابدة:

ابح والطعام والبعد عن كل ما لمد كان اإلسبلم رابدا فً دعوته لتخٌر كل ما هو طٌب من الذب

هو خبٌث وضار وٌكفً أن نعلم أن الفٌروس الذي استشري لتبل فً البشر الٌوم هو نتاج أكل 

 احد الصٌنٌن لشوربة خفاش!!! .

 فما هو مولؾ اإلسبلم من أكل الخفاش تحدٌدا؟

الشافعٌة، حٌوان الخفاش مختلؾ فً إباحة أكله بٌن الفمهاء، فهو من المحرم عند الحنابلة و 

 ومختلؾ فٌه عند األحناؾ ، ومكروه فً المذهب المالكً.

والسبب فً تحرٌمه وكراهٌته هو كونه من الخبابث التً ال تستطٌبها العرب وال تؤكلها لال 

ٌِْهُم اْلَخبَابَِث﴾]سورة األعراؾ اآلٌة:  ُم َعلَ ض [فٌما ذهب البع935تعالى ﴿َوٌُِحلُّ لَُهُم الطاٌِّبَاِت َوٌَُحِرّ

إلى ما جاء فً األثر من النهً عن لتله فهو المدافع عن بٌت الممدس إذا تعرض لبلحراق 

والخراب! ! فمد  ورد عن حماد عن سلمه لال حدثنا لتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد هللا بن 

عمر أنه لال: "ال تمتلوا الخفاش فإنه استؤذن فً البحر أن ٌؤخذ من مابه فٌطفا نار بٌت الممدس 

 ذا أُحرق"!!إ

 بروتوكوالت منظمة الصحة العالمٌة مستالة من اإلسبلم :-0

ولمد حبا هللا البشرٌة بهدي المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص الذي لخص فً أربع  أحادٌث شرٌفة ما تنادي به  

 منظمة الصحة العالمٌة الٌوم:

وتخلٌل األصابع فعن النبً الحدٌث األول والثانً : ٌتعلمان بؤهمٌة المداومة على ؼسٌل الٌدٌن  

ٌء؛ فبل ٌَلوَمنا إال نَْفَسهُ(، كما أن ؼسٌل  ًْ حٌث ٌمول:)َمْن ناَم وفً ٌَِده َؼَمٌر ولَْم ٌَْؽِسْلهُ، فؤصابَهُ َش

الٌدٌن فً الٌوم خمس مرات من فرابض الوضوء للصبلة  فضبل عن أن تخلٌل األصابع وهو 

 للمٌط بن صبرة: أسبػ الوضوء وخلل األصابع، وهو حدٌث من سنن الوضوء لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 صحٌح. 
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ٌَْرةَ رضً هللا عنه، أَنا والحدٌث الثانً: ٌمابله الٌوم لبس الكمامة ع  ند اإلصابة فعَْن أَبِى ُهَر

ًا ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن إِذَا َعَطَس، َؼطاى َوْجَههُ بٌَِِدِه أَْو بِثَْوبِِه، َوَؼضا بَِها َصْوتَهُ   ‖.النابِ

أما الحدٌث الثالث واألخٌر: فٌشٌر إلى رٌادة اإلسبلم فً وضع أسس اول نظام للحجر الصحً 

ٌِْه، وإذَا َولََع ف ً التارٌخ ، ٌمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الطاعون:)إذَا َسِمْعتُْم بِِه بِؤْرٍض، فبلَ تَْمدُموا َعلَ

.)  بِؤَْرٍض َوأَْنتُْم بَِها، فبَل تْخُرُجوا فَِراًرا ِمْنهُ(، وفً الصحٌح لوله )اَل ٌُوِردُ ُمْمِرٌض َعلَى ُمِصحٍّ

 ٌار آمن عند الوباء:البماء فً البٌت كخ-1

ٌِْه َوَسلاَم،  ِ َصلاى هللاُ َعلَ ٌْنََما نَْحُن َحْوَل َرُسوِل اَّللا ِ ْبن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص، لَاَل: " بَ إِذْ  عن َعْبد اَّللا

ٌْتُُم النااَس لَْد َمِرَجْت ُعُهودُُهْم، َوَخفاْت أََمانَاتُهُ  َ ٌَْن ذََكَر اْلِفتْنَةَ، فَمَاَل: )إِذَا َرأ ْم، َوَكانُوا َهَكذَا( َوَشباَن بَ

ُ فِدَاَن؟ لَاَل: )اْلَزْم بَ  ٌَْؾ أَْفعَُل ِعْندَ ذَِلَن، َجعَلَنًِ اَّللا ٌِْه، فَمُْلُت: َك ٌْتََن، َواْمِلْن أََصابِِعِه، لَاَل: فَمُْمُت إِلَ

ٌَْن ِلَسانََن، َوُخْذ بَِما تَْعِرُؾ، َودَْع َما تُْنِكُر، َوَعلٌَْ  ِة(. َعلَ ِة نَْفِسَن، َودَْع َعْنَن أَْمَر اْلعَاما َن بِؤَْمِر َخاصا

والفتنة هً المحنة واالختبار والوباء من أبرز صور المحنة واالبتبلء لذا فدعوة النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى 

التزام البٌت عند المحنة هً صورة اعجازٌة آخرى لتفوق اإلسبلم وتعلٌمه العالم لبلسالٌب 

 اجعة فً التعامل مع األوببة واألمراض والحفاظ على صحة الناس وحٌاتهم.الن
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هل يمكن أن تصبح الكمامات المماشية المطنية حال الزمة نمص وارتفاع اسعار الكمامات 

 الطبية في العالم ؟

( VCVأوصى المولع الرسمً لمركز السٌطرة على األمراض والولاٌة منه األمرٌكً ) 

ستخدام  الكمامة المماشٌة المطنٌة المإمنة بالعبللات  حول األذن وتشمل طبمات لماشٌه تسمح با

بالتنفس وٌمكن إعادة استخدامها ألكثر من مرة عبر ؼسلها ٌدوٌا فً الماء والصابون الدافا لمدة 

مبوٌة  42ساعة على األلل، كما أن الؽسٌل بالؽسالة ٌعتبر حبل مثالٌا  بدرجة حرارة تتجاوز الـ

وهً الحرارة الكافٌة للمضاء على الفٌروس ثم تجفٌفها آلٌا عبر المجفؾ او عن طرٌك كٌها 

بمكواة او عن طرٌك تعرٌضها ألشعة الشمس  شرٌطة الحفاظ علٌها دون تلؾ أو تؽٌر فً 

الشكل و ٌمكن استخدامها لولاٌة الجمهور فً األماكن المزدحمة ومحال بٌع المواد الؽذابٌة 

 لٌات لتملٌل تفشً فٌروس كورونا..والصٌد

كما أن الكمامات المماشٌة المطنٌة تعتبر حبل أمثبل  فً األسواق العربٌة التً تعانً نمصا حادا  

فً الكمامات الطبٌة عبلوة على ارتفاع أسعارها المبالػ فٌه لذا فٌنبؽً ان تصبح  الكمامات 

ظر بٌعها بالصٌدلٌات والمحال التجارٌة الطبٌة لاصرة على المستشفٌات والعٌادات الطبٌة وٌح

للجمهور حتى ٌتسنً سد الحاجة الماسة لبلطمم الطبٌة لها فً المستشفٌات والعٌادات وفً 

الممابل ٌكون توفٌر الكمامات المماشٌة المطنٌة للجمهور بمواصفات معٌنة والذي من شؤنه تمدٌم 

نه اٌضا تشؽٌل اٌدي عاملة ومصانع  بدٌل التصادي و الل تكلفة على األسر العربٌة  ومن شؤ

 معطلة فً هذا الظرؾ الدلٌك والشدٌد الوطؤة على العمالة العربٌة  الٌدوٌة. 
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 رحلة البحث عن لماح للفيروس المخيف :  

 ماهً اللماحات؟  

س أو أحد اللماحات هً مستحضرات بٌولوجٌة تصنع من األشكال المضعفة أو الممتولة للفٌرو  

بروتٌناته السطحٌة فتحفز الجهاز المناعً وتمكن دفاعات الجسم من المران على التعرؾ علٌها 

باعتبارها أجسام ؼرٌبة ومحاربتها وبالتالً إذا تعرض الجسم للفٌروس فً الوالع فإنه ٌكون 

ٌنٌة له على دراٌة بكٌفٌة التصدي للعدوى. فً حالة كورونا فمن الناحٌة النظرٌة فالشفرة الج

 أصبحت معروفة وٌمكن استخدامها بصور شتى لتحفٌز الجهاز المناعً.

وتتركز أبحاث البحث عن لماح ضد كورونا على البحث فً اللماحات المدٌمة أو محاولة تطوٌر  

 لماحات جدٌدة. 

 تجارب على لماحات لدٌمة : 

شهور من  7 والذي ٌمً الرضع فً عمر MMAبحسب خبراء من جامعة كامبرٌدج فلماح  

الحصبة والنكاؾ والحصبة األلمانٌة بؤمكانه أن ٌمً من كورونا حٌث اكتشؾ العلماء تشابها فً 

 البروتٌنات الربٌسٌة فً الحصبة والنكاؾ والحصبة األلمانٌة مع بروتٌنات فٌروس كورونا

بمرض  واالدعاء بوجود عبللة بٌنه وبٌن اإلصابة 9776ولد أدت الدعاٌة ضد هذا اللماح عام  

التوحد إلى إحجام بعض اآلباء عن تطعٌم أبنابهم به مما حرم أبناء هذه الفترة من حماٌة اضافٌة 

 الحالً. 97ضد فٌروس كوفٌد 

وبحسب باحثٌن فً معهد )مردوخ( البحاث األطفال فً ملبورن بؤسترالٌا فستجري تجربة لمدة  

ختبار لدرته على الحماٌة ضد وا GVBأشهر فً المستشفٌات األسترالٌة على لماح السل  4

-Giopllot Vildesseكوفٌد. ومن الطرٌؾ أن هذا اللماح لد تم تطوٌره منذ لرن ضد بكترٌا 

BoBnpr )GVB.المسببة للسل ) 

  

 نحو إٌجاد لماحات جدٌدة لكورونا : 

ا تتجه أنظار العالم إلى العدٌد من التجارب التً تجرى الكتشاؾ لماح لكورونا مترلبة نتابجه 

 وتتصدر أربعة لماحات المشهد بحسب مولع مونى كونترول الهندي:

 لماح جامعة أوكسفورد -9 
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، وٌسمً أٌضا 97-ٌعكؾ فرٌك من جامعة أكسفورد البرٌطانٌة على تطوٌر لماح  ضد كوفٌد 

. وٌعتمد  هذا اللماح على نسخة ضعٌفة من فٌروس الشمبانزي VoRm p1 rVoC-97باسم 

 .97كنالل محمل بالمواد الوراثٌة لبروتٌن فٌروس كوفٌد   الؽدي المسبب للبرد

لد رفعتا سمؾ التولعات بشؤن نجاح  RtsniZereoiوكانت الحكومة البرٌطانٌة وشركة    

هذا اللماح وإنتاج حوالً مابة ملٌون جرعة منه بحلول شهر سبتمبر المادم اال أن الرٌاح لد  تؤتً 

المرود الستة الذٌن تم  إعطابهم لماح أكسفورد بالعدوى   بما ال تشتهٌه السفن حٌث أصٌب جمٌع

 بفٌروس كورونا!! 

 A5Rلماح مودٌرنا  -0 

تطور شركة التكنولوجٌا الحٌوٌة )مودٌرنا( فً ماساتشوستس لماحا ٌعتمد على تكنولوجٌا حمن  

 وإنتاج بروتٌن فٌروسً أو مستضد.  dA5Rالحمض النووي الرٌبوزي 

  dA5Rعن طرٌك إدخال تسلسل  dA5Rعادٌة ، تعمل لماحات على عكس اللماحات ال 

والذي ٌتم ترمٌزه لمستضد محدد لؤلمراض ، وبمجرد إنتاجه داخل الجسم ، ٌتم التعرؾ على 

المستضد من لبل الجهاز المناعً  وبالتالً إعداد وتدرٌب الجهاز المناعً  لمحاربة الخطر و 

 .97-الدفاع عن نفسه ضد كوفٌد

الشركة مإخرا عن نتابج طٌبة فً المرحلة األولى من التجارب السرٌرٌة على ولد أعلنت  

 لماحها حٌث أدى إلى استجابة مناعٌة بالحجم ذاته لتلن التً تثٌرها العدوى الطبٌعٌة. 

ولد بدأت الشركة األمرٌكٌة فً تجارب المرحلة األولى السرٌرٌة وحصلت على الموافمة من  

 للبدء فً المرحلة الثانٌة. ACRمرٌكٌة إدارة الؽذاء والدواء األ

 لماح فاٌزر -1 

وتحتوي اثنان  dA5Rتعمل شركة )فاٌزر( األمرٌكٌة وشرٌكتها األلمانٌة )باٌو أن تن( على  

والتً ٌستخدمها كوفٌد فً ربط  txpte xnoseprالذي ٌشفر ل  dA5Rمن اللماحات على 

فً اللماحات من شؤنه  txpte xnoseprٌن البروتٌنات على أسطح الخبلٌا البشرٌة وٌعتبر تضم

جعل هذه البروتٌنات الفٌروسٌة مربٌة للجهاز المناعً البشري فضبل عن اكتشاؾ أن جزٌبات 

( لد تولد neoexson-rprmprn modiprt )AGCتسمى  Sxpte xnoseprمعٌنة فً 

 أجسام مضادة اكثر لدرة على تعطٌل الفٌروس. 

ٌزال لٌد التجرٌب ، فإن )فاٌزر( تخطط إلى تصنٌع مبلٌٌن  و على الرؼم من أن اللماح ال 

 .0209، وزٌادة الكمٌة إلى مبات المبلٌٌن فً 0202الجرعات من اللماح خبلل عام 

  

 لماح سٌنوفان باٌو تن -2 
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تجري شركة األدوٌة الحٌوٌة الصٌنٌة  تجارب المرحلة األولى والثانٌة السرٌرٌة على لماحها  

 . 97-ضد كوفٌد

وفً الماضً  لامت شركة )سٌنوفان( الصٌنٌة  بتطوٌر لماح ضد فٌروس  سارس الذي انطلك  

و لكن تولفت الشركة  عن التطوٌر فً المرحلة األولى حٌث تم احتواء   0221من أراضٌها عام 

 التفشً.

 اللماح لمن؟ 

ح الجدٌد فً سٌاق موازي للبحث عن اللماح تجري حرب إعبلمٌة كبٌرة حول من ٌخرج باللما 

وٌتحكم فً توزٌعه حول العالم  فؤمرٌكا تتهم الصٌن بسرلة األبحاث األمرٌكٌة حول اللماح فٌما 

اعتبرت الصٌن ذلن تشهٌرا ولربما كان ممتل الباحث ) بٌنػ لٌو( فً مدٌنة بٌتسبرغ والذي 

 توصل إلى أبحاث متمدمة فٌما ٌتعلك بكوفٌد تدخل فً حٌز الصراع بٌن البلدٌن.

أثار اعبلن مجموعة سانوفً الدوابٌة الفرنسٌة حول أولوٌة توزٌع اللماحات للوالٌات كما  

األمرٌكٌة باعتبارها جهة التموٌل  استٌاءا كبٌرا فً العالم بما فً ذلن فرنسا موطن هذة الشركة 

الدوابٌة الشهٌرة مما جعل الربٌس الفرنسً اٌمانوٌل ماكرون ٌصرح بؤن اللماح المنتظر ٌنبؽً 

 ٌخضع لموانٌن السوق كما أشارت المفوضٌة األوروبٌة إلى ضرورة ان ٌكون الحصول على اال

 هذا اللماح عادال وعالمٌا.

كما شددت أكثر من مابة وأربعون شخصٌة عالمٌة منهم ربٌس جنوب أفرٌمٌا) سٌرٌل  

ن رامافوزا( وربٌس الوزراء الباكستانً ) عمران خان( فً رسالة مفتوحة أعدت بتنسٌك م

برنامج األمم المتحدة لبلٌدز ومنظمة أوكسفام أن اللماحات ٌجب أن تخلو من براءات االختراع 

 و أن تمدم مجانا للجمٌع وبكمٌات وفٌرة .

 فهل هذا سٌتحمك؟! اإلجابة تحملها لنا الفترة المادمة 
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     التجربة لٌد لكورونا عبلجٌة خٌارات 9

 الذي كورونا لفٌروس عبلج و لماح عن البحث أجل من شدٌدا هاجسا العالم ٌعٌش

 الدراسات مبات فً العالمٌة والمعاهد الجامعات وتتباري بؤسره العالم اجتاح

 أبرز نستعرض هذا ممالنا وفً الخطوة هذه تحمٌك أجل من والتجارب واألبحاث

إلٌه توصلت وما االبحاث هذه : 

للحٌاة عاد لدٌم دواء  

 فٌروس ضد فاعلٌته عن ترامب األمرٌكً الربٌس واخٌرا وفرنسا الصٌن اعبلن منذ

 تجارٌا والمعروؾ كلوروكٌن الهٌدروكسً  عمار أصبح حتى المستجد كورونا

 وفٌما عمله آلٌات هً وما العمار هذا هو فما... األٌام هذه الساعة حدٌث بالببلكنٌل

 ٌستخدم؟

 او البرداء مرض من والعبلج للولاٌة 9733 عام العمار هذا الستخدام البداٌة كانت

 المفاصل والتهاب الحمراء الذببة مثل الذاتٌة المناعة أمراض وفً المبلرٌا

المدى طوٌل الروماتوٌدي . 

 ولكن الكامل بالشكل معلومه لٌست كلوروكٌن الهٌدروكسً بها ٌعمل التً اآللٌة

  نظرٌا

 مع بالفٌروس المحٌط الؽشاء اندماج الخبلٌا فً المؽلفة الفٌروسات دخول ٌتطلب

حالة وفً. السٌتوببلزم فً الفٌروسً الجٌنوم بإطبلق للسماح المصابة الخلٌة ؼشاء  

COVID-19 0 لؤلنجٌوتنسٌن المحول لئلنزٌم ستمببلتبم ٌرتبط فالفٌروس  (ACE2) 

 لتكون الخلٌة ٌستؽل حٌث المرضٌة رحلته مكمبل الخلٌة ٌدخل ثم الخبلٌا سطح على

 األؼشٌة اندماج خطوة.  الفٌروسً الرنا من محتواه ومضاعفة الستنساخ مصنع

 فجوة فً الحمضً الهٌدروجٌنً األس خفض إلى تحتاج والخلوٌة الفٌروسٌة

 الهٌدروجٌنً األس رفع هً كلوروكٌن الهٌدروكسً ومهمة للخلٌة اللٌسوسوم

 وتحرر إنتاج من ٌثبط كما. للخلٌة الفٌروس ودخول االندماج ٌمنع وبالتالً

بالخبلٌا الضارة السٌتوكٌنات .  

 لٌد ٌكون أن ودون نفسه تلماء من العمار هذا ٌتناول ان شخص ألي ٌمكن هل لكن

المستشفٌات؟ إحدى فً الصحٌة الرعاٌة   

 الضارة الجانبٌة أعراضه إلى إضافة اآلن حتى التجرٌب لٌد الدواء فبلزال ال بالطبع

 والمراءة الرإٌة صعوبات األعراض هذه ومن منه اآلمنة الجرعات تجاوز حالة فً
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 ٌنبؽً لذلن استخدامه عن التولؾ بعد حتى بالجرعة المرتبط العٌن شبكٌة اعتبلل و

 تصبػ وفرط العٌن تصبػ تؽٌر وكذلن  استخدامه مع دوري بشكل العٌنٌن فحص

   واالكتباب والكوابٌس الشباب وحب  الدم وفمر والدوار الجلدي والطفح الجلد

 الدم خبلٌا عدد من مإلتا ٌملل كما الملب ضربات فً االنتظام عدم إلى إضافة

 نسبة انخفاض إلى ٌإدي لد  كما بالعدوى اإلصابة فرصة من ٌزٌد مما البٌضاء

 الصدفٌة من كل حالة سوء من ٌزٌد كما األدوٌة بعض مع تناوله عند الدم فً السكر

 انتهاء بعد اال استخدامه بعدم الناس لدى الوعً زٌادة ٌنبؽً لذلن. والبرفٌرٌا

 المعطاة العبلجٌة الجرعة لحساب البحثٌة الهٌبات جانب من السرٌرٌة االختبارات

 ثم جسٌمة أضرار إلى ٌإدي ال حتى الجدٌد كورونا بفٌروس اإلصابة حاالت فً

المعنٌة الصحٌة الجهات جهة من كامل بشكل الراره . 

كورونا؟ لمضاعفات التصدي فً الشهٌر الضؽط دواء ٌنجح هل  

 له جدٌد عبلج عن البحث ومنها االصعدة جمٌع على تحدٌا كورونا فٌروس ٌمثل

 أستاذ( كروؼان نٌفان) األحٌاء لعالم ممال وبحسب  ولتا ٌستؽرق لد الذي األمر وهو

 ألرت، ساٌنس مولع على كالٌفورنٌا بجامعة الكمٌة البٌولوجٌة العلوم معهد ومدٌر

 معظم إؼبلق ومع. الولت من النوع هذا العالم ٌعطً ال الجدٌد التاجً الفٌروس فإن

 دواء عن البحث إلى الباحثون ٌحتاج العالم حول المبلٌٌن بوفاة والتهدٌد العالم دول

 المدٌمة األدوٌة فً البحث كان لذلن. األزمة هذه الحتواء سرٌع وبشكل فعال

مساره وتعطٌل التاجً الفٌروس تحارب أن تستطٌع خٌارات عن والمتاحة . 

 على للولوؾ( لوسارتان) الدم ضؽط دواء على تجربتٌن مٌنٌسوتا جامعة تجري

 وإذا بالمستشفٌات كورونا لمرضى األعضاء فشل خطر من التملٌل فً فاعلٌته مدى

المستشفى لدخول الحاجه من ٌملل أن بإمكانه كان ما . 

عمله؟ آلٌة هً وما( لوسارتان) هو فما   

أنجٌوتنسٌن مستمببلت مضادات لمجموعة التابعة األدوٌة أحد هو  II ًاستخدمت الت  

 الملب لصور وفً الدم ضؽط ارتفاع عبلج فً الثمانٌنات أوابل فً مرة إلول

الرتباط ونظرا. السكري األعصاب واعتبلل  SARS-CoV-2 اإلنزٌم بمستمبل 

0 لؤلنجٌوتنسٌن المحول  (ACE2) فمد ، المستمببلت تلن ٌمنع لد اللوسارتان ألن  و 

 التلؾ من الربة  لحماٌة محتمل دور ٌعنً ما وهو الخبلٌا إصابة من الفٌروس ٌمنع

 عبر التلؾ من الربة حماٌة على اللوسارتان ٌعمل لد كما.كورونا فٌروس عن الناجم

منها جزٌبٌة آلٌات  TGF-β9 البروتٌن ٌفرز الذي بٌتا المتحول النمو  عامل وهو 
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 المزٌد تحتاج فرضٌات وهً الربة تلٌؾ من المناعة فً دورا ٌلعب خلوى نوع وهو

الدراسات من .  

 حاصرات ٌسمى وما لؤلنجٌوتنسٌن المحول اإلنزٌم مثبطات أن من المخاوؾ ولكن

 صنع على الجسم تحفز لد ، اللوسارتان تشمل والتً ، 0 األنجٌوتنسٌن مستمببلت

من المزٌد  ACE2  على الفٌروس لدرة زٌادة وبالتالً الدراسات بعض بحسب 

 مصابٌن مرًٌضا 133 على أجرٌت اٌطالٌة دراسة وجدت ولد. الخبلٌا إلى التسلل

 ضؽط ارتفاع من ٌعانون ماتوا الذٌن المرضى أرباع ثبلثة أن  إٌطالٌا فً  بكوفٌد

لئلصابة لابلٌتهم زٌادة أسباب أحد هذا وأن  الدم . 

 التجرٌب تحت الزال الدواء هذا استخدام من والفوابد المخاطر فحٌز وبالتالً

 .واالختبار
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أمل؟ طالة إلى المدٌم البنكرٌاس التهاب دواء ٌتحول هل  

 واجهتها التً التهدٌدات أكثر من المجردة بؤعٌننا نراها ال والتً الفٌروسات تعتبر

 المدمرة األوببة اكثر مسببة والمطرات والتربة والماء الهواء عبر تنتمل فهً البشرٌة

 الذي الكبٌر التمدم مع وحتى العالم حول البشر مبلٌٌن حصدت والتً األطبلق على

 تطلب والذي الجدري هو واحد فٌروس على نمضً أن سوى نستطع لم العلم حممه

طوٌلة عمود مدى على التحصٌن من جهودا !! 

 الفٌروسات أن ومنها الفٌروسات عبلج فً الصعوبة خلؾ عدٌدة أسباب وتمبع

 دون الفٌروسات تستهدؾ أدوٌة إٌجاد الصعب من وبالتالً خبلٌانا فً تتكاثر

 األدوٌة ٌفمد مما السرٌع التحور على لادرة الفٌروسات أن كما بالخبلٌا اإلضرار

 جهازنا تعامل كٌفٌة دراسة أن كما الولت بمضى لفاعلٌتها واللماحات المخصصة

الدراسة فً ولتا ٌحتاج الفٌروسات مع المناعً .  

 حول انتشارا واألسرع بالبشر فتكا األشد وهو 97-كوفٌد فٌروس العالم ٌواجه والٌوم

 هذا ٌولؾ عبلج على العثور أجل من الزمن مع باقس فً العلماء أدخل مما العالم

العالم دول بكل الٌومٌة واالصابات الوفٌات من المتدفك السٌل . 

 هٌبات من والمرخصة اآلمنة المدٌمة األدوٌة بٌن عبلجٌة خٌارات عن فالبحث لذلن

 العوالب محمودة استراتٌجٌة شن ببل هو واالوروبٌة األمرٌكٌة والدواء الؽذاء

تمٌٌز دون الجمٌع ٌصٌب وباء وطؤة لتخفٌؾ . 

على طوكٌو جامعة من باحثون بها ٌموم تجربة نتابجها المنتظر التجارب ومن  

(Nafamostat mesylate مٌسٌبلت نافاموستات )ٌستخدم لدٌم ٌابانً دواء وهو 

 بعض وله المدى لصٌر للتخثر وكمضاد الحاد البنكرٌاس التهاب عبلج فً

 لمنع الكلوي الؽسٌل أثناء ٌستخدم كما والسرطان للفٌروسات المضادة الخصابص

الفٌبرٌن إلى الفٌبرٌنوجٌن من البروتٌن تحلل .  

 وكذلن طوكٌو بجامعة الطبٌة العلوم معهد فً االستاذ( إنوي جونٌشٌرو) وبحسب

 فإن المعدٌة لؤلمراض اآلسٌوي المعهد من( ٌاماموتو مٌزوكً) المساعد االستاذ

 دخول من 97-كوفٌد فٌروس منع على فعال بشكل لادر( مٌسٌبلت نافاموستات)
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 أؼشٌة مع الفٌروس اندماج تثبٌط خبلل من وذلن   داخلها التكاثر ثم ومن الخبلٌا

 أحرز ولد. بكورونا اإلصابة رحلة فً األولى الخطوة وهً المضٌفة الخلٌة سطح

التنفسٌة األوسط الشرق متبلزمة مع لبل من فعالة نتابج العمار هذا  (MERS-CoV)  

ٌسمى آخر ٌابانً لعمار محتملة فاعلٌة إلى ألمان باحثون أشار كما  (camostat 

 االرتجاعً المريء والتهاب المزمن البنكرٌاس التهاب لعبلج ٌستخدم( كاموستات

الجراحٌة العملٌات بعد . 

 بمضادات دمجهما إمكانٌة مع للعمارٌن السرٌرٌة التجارب بدء المتولع  ومن

 له البروتٌن بناء أو 97 لكوفٌد الفٌروسً الرنا محتوى نسخ ولؾ ٌمكنها للفٌروسات

نافاموستات) ل أكبر لفاعلٌة الدراسات تولع مع ). 

كورونا؟ وفٌروس المفاصل التهاب عمار  

 والذي كورونا ففٌروس  جدٌد هو ما بكل ٌوم كل ٌطالعنا!!..ؼرٌب فٌروس من ٌاله

 العمل على لدرتها عدم مسببا أٌضا الكلٌتٌن ٌستهدؾ كما بضراوة الربتٌن ٌهاجم

 بعضلة الضرر إلحاله إلمكانٌة مإخرا الدراسات أحدث أشارت فمد صحٌح بشكل

األضرار؟ هذه كل وراء السبب هو فما الملب  

 ففً  ذلن وراء السبب هو ٌكون لد لئلنسان المناعً الجهاز أن الباحثون ٌرى

 مادة وهً السٌتوكٌن مادة من مفرطة كمٌات ٌنتج الفٌروس، على للتؽلب مسعاه

 الحالة هذه وفً" السٌتوكٌن عاصفة" بـ  ٌسمى فٌما  للفٌروس تتصدي كٌمٌابٌة

 بالربتٌن الزابدة السٌتوكٌن تضر حٌث. نفعه من أكثر  المناعً الجهاز ضرر ٌصبح

سواء حد على والملب، . 

 ٌجعل مما مزمنة بؤمراض  والمصابٌن السن كبار لدى  خطورة الحالة هذه وتزداد

 العمالٌر من العدٌد دخلت فمد ولهذا.  علٌهم وطؤة أكثر الفٌروس مضاعفات

 أنها إال المستجد كورونا فٌروس ضد الحرب سباق فً المناعة تثبٌط فً المستخدمة

العالم مستشفٌات فً السرٌرٌة التجارب لٌد زالت ما . 

 لهذا التصدي ٌمكنه المزمن المفاصل اللتهاب شهٌرا عمارا الصٌن اكتشفت ولد

توسٌلٌزوماب) عمار وهو المرعب الفٌروس  Tocilizumab) شركة تنتجه والذي 

أكتٌمرا) اسم تحت السوٌسرٌة روش  Actemra) إلى الصٌنٌون األطباء أشار ولد 

 ٌعانون الذٌن للمرضى الورٌدي الحمن طرٌك عن ٌعطً الذي العمار هذا دور

 المناعً للجهاز المفرط الفعل رد مكافحة فً بكورونا اإلصابة نتٌجة ربوٌة التهابات
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 فشل فً ٌتسبب والذي  المصابٌن لدى الدم فً المفرط السٌتوكٌن فً المتمثل

 لجامعة التابع بٌبول فٌرست مستشفى وتجري بالوفاة انتهاءا اإلنسان جسم أعضاء

 هذا وفاعلٌة سبلمة عن للكشؾ سرٌرٌة تجربة الصٌن فً والتكنولوجٌا العلوم

 فً( باسكال) بمستشفى االٌطالٌة السرٌرٌة التجارب تؤمل نفسه الولت وفً. العمار

كبٌر بشكل كورونا  من المستعصٌة الحاالت مكافحة فً العمار هذا ٌسهم أن . 

بموافمة االكلٌنٌكٌة التجارب من الثالثة المرحلة مإخرا  توسٌلٌزوماب دخل ولد  

FDA 

اب؟توسٌلٌزوم هو فما   

المونوكلونال) النسٌلة وحٌدة المضادة االجسام من هو توسٌلٌزوماب  monoclonal 

antibody) ٌعمل بكونه النسٌلة الوحٌد المضاد المحلول وٌمتاز المختبر فً المنتجة 

االنتٌجٌن) معٌن مستضد ضد  antigen) عكس على كبٌرة بكمٌات إنتاجه وٌمكن 

 تتفاعل مضادة أجسام عدة من خلٌط تشكل والتً الدم فً الطبٌعٌة المضادة األجسام

المستضدات من كثٌر مع . 

 اختبار هو  الممبلة الفترة فً بشؽؾ نتابجها ٌنتظر التً الصٌنٌة الدراسات ومن

الٌابانً الفٌروسات مضاد مع توسٌلٌزوماب استخدام   وسبلمة فاعلٌة  ( 

Favipiravir  نتابج عن سابك ولت فً الصٌن وأعلنت سبك والذي(  فافٌبٌرافٌر 

0297 كورونا فٌروس مرض عبلج فً  له مبشرة . 

والكورونا الطفٌلٌات مضاد  

 دوهرتً بٌتر ومعهد الحٌوي للطب موناش معهد لدمها طرٌفة استرالٌة دراسة فً

اٌفرمكتٌن) دواء ان أكدت والمناعة للعدوى  Ivermectin) جماح كبح على لادر 

ساعة 26 ؼضون فً مختبرٌا كورونا فٌروس  

اٌفرمكتٌن؟ هو فما  

والدواء الؽذاء منظمة) من والمعتمدة للطفٌلٌات المضادة األدوٌة من هو  FDA) 

 والجرب الرأس لمل عدوى عبلج فً الماضً المرن من السبعٌنات منذ وٌستخدم

 التعب و والنعاس الدوار الجانبٌة أعراضه ومن وؼٌرها الفٌل وداء واالسكارس

 والحكة اللٌمفاوٌة الؽدد وتضخم المفاصل وآالم والؽثٌان المعدة وآالم الطالة وفمدان

 93 عن وزنهم ٌمل الذٌن أو الخامسة سن دون لؤلطفال اإلٌفٌرمكتٌن استخدام وٌمنع
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 أو الكبد بؤمراض المصابٌن واألشخاص والمرضعات، الحوامل والسٌدات كجم،

 .الكلى

األسترالٌة الدراسة إلى نعود   : 

جهاز استخدام على اعتمدت والتً اسةللدر وطبما  RT-PCR ًالرنا فحص ف 

 الوراثً المحتوى فً انخفاضا ٌحدث ان اٌفرمكتٌن استطاع فمد لكورونا الفٌروسً

 على الفٌروس لدرة من ٌنال أن استطاع نفسه الولت وفً٪  71 بنسبة  الفٌروسً

٪7796 بنسبة الخلٌة داخل التكاثر . 

 دوره مثل للفٌروسات مثبط لتؤثٌر(  اٌفرمكتٌن) المتبلن سابمة دراسات أشارت ولمد

 المناعة نمص فٌروس وكذلن كورونا عابلة لنفس المنتمً سارس عبلج فً الفعال

 محتوى ذات الفٌروسات مع اٌفرمكتٌن عمل آلٌة وتعتمد الضنن وحمى المكتسبة

كبح على الرنا  

 (importin α/β-mediated nuclear import) عملٌة ٌحكم مسار وهو 

 ذاته المسار هذا كان اذا للحكم مبكرا الولت زال وال الخلٌة داخل الفٌروسً التكاثر

كورونا تكاثر ٌحكم .  

 علٌه السرٌرٌة التجارب على عدمه من العمار هذا جدوى على الحكم وٌحتاج

 هذا لشراء المسارعة وعدم الحرص فٌنبؽً لذلن  المناسبة البشرٌة الجرعة وتحدٌد

 من االعتماد على ٌحصل و السرٌرٌة والتجارب حوله الدراسات تكتمل حتى الدواء

.كامل طبً إشراؾ تحت وٌكون المختصة الصحٌة الجهات  
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 توافك على استخدام الريمديسفير  ADFء األمريكية منظمة الغذاء والدوا

لمرضى كورونا فً حاالت الطوارئ وهً الحاالت التً ٌعانً فٌها المرضى من انخفاض 

مستوٌات األكسجٌن فً الدم أو بحاجة لجهاز التنفس الصناعً. والرٌمدٌسٌفٌر من مضادات 

ذو المحتوى من الرنا على الفٌروسات نظٌرة النوكلٌوتٌٌدات مما ٌعرلل لدرة الفٌروس 

االستنساخ والتكاثر وٌستخدم عن طرٌك الحمن بالورٌد. فشل العبلج فً السابك مع فٌروس 

أٌبوال إال أنه أثبت فاعلٌة ضد سارس وفٌروس كورونا المسبب لمتبلزمة الشرق األوسط 

ى الرؼم من التنفسٌة. وال تزال لدرة العبلج الجدٌد على إحداث نتابج مع كورونا المستجد عل

هذه الموافمة األخٌرة محل شن فمد اعتبر المعهد الوطنً األمرٌكً لؤلمراض المعدٌة أن نتابجة 

متواضعة على الرؼم من إٌجابٌتها كما أن التجارب الصٌنٌة مع هذا العمار فً البداٌة أثبتت 

دم والؽثٌان فشله. ومن األعراض الجانبٌة له: زٌادة مستوٌات إنزٌمات الكبد وانخفاض ضؽط ال

 والمًء والتعرق والرعشة.
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  فيتامين الشمس وكورونا

فً دراسة أمرٌكٌة أولٌة بجامعة نورث وٌسترن وجدت عبللة بٌن مستوى فٌتامٌن )د( 

وبحسب الدراسة فاألشخاص الذٌن لدٌهم مستوٌات أعلى من  19-ومعدالت الوفٌات جراء كوفٌد

اكثر وفرة بالممارنة بمن لدٌهم  19-النجاة من مضاعفات كوفٌدفٌتامٌن )د( كانت فرصهم فً 

وٌربط  19-مستوى منخفض من فٌتامٌن )د( والذٌن كانوا األكثر عرضة للوفاة ب كوفٌد

الباحثون بٌن مستوٌات فٌتامٌن )د( وعاصفة السٌتوكٌن جراء نشاط الجهاز المناعً الزابد 

بالربتٌن والموت. لد تبدو الدراسات فً هذا والتً تلحك ضررا بالؽا  19للمصابٌن بكوفٌد 

الصدد ؼٌر كافٌة اال أنه من المفٌد أن نحافظ على نظام صحً ٌحتوي على فٌتامٌن )د( والذي 

ٌتواجد فً األؼذٌة الطبٌعٌة مثل اللحوم والبٌض والفطر واألسمان كالسلمون والسردٌن 

)د( فضبل عن أهمٌة التعرض لضوء  والماكرٌل إضافة إلى منتجات األلبان المدعومة بفٌتامٌن

 الشمس باعتدال حٌث تصبع اجسامنا معظم فٌتامٌن )د( من أشعة الشمس المباشرة على الجلد
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 هرمونات االنوثة لد تعالج كورونا!!

كانت مبلحظة العلماء ان السٌدات هن االلل عرضة لكورونا وااللل وفاة بسببه كما أن السٌدات  

المصابات كان لدٌهن حالة متوسطة من الفٌروس هً البداٌة لحالة من الدهشة انتابت الحوامل 

 العلماء حول السبب فً هذا! 

 الهرمونات كلمة السر: 

وجد الباحثون أن النساء لدٌهن جهاز مناعً ألوى والسبب هو الهرمونات االنثوٌة مثل:  

ونات لد تملل من عدد مستمببلت االستروجٌن والبروجسترون واشارت األبحاث ان هذه الهرم

RVK2 كما ٌمكنها منع عواصؾ السٌتوكٌن  19-على اسطح الخبلٌا التً ٌستخدمها كوفٌد

والسٌتوكٌن، هً مادة كٌمابٌة تنسك عمل الجهاز المناعً للتصدي للفٌروسات لكنها عندما 

ى كوفٌد تتجاوز الحد، تضر بالربتٌن والملب و تإدي إلى الموت، كما ٌحدث مع بعض مرض

19 

وتعضد هذه الفرضٌات حول دور الهرمونات دراسات سابمة توصلت إلى أن الرجال أكثر  

 عرضة لئلصابة باألنفلونزا من النساء والسبب الهرمونات االنثوٌة التً تمثل الحماٌة الربانٌة 

 للنساء. 

 افكار  خارج الصندوق: 

للرجال عبر حمن الرجال المصابٌن بكورونا ٌحاول الباحثون نمل هذه الحماٌة االنثوٌة الطبٌعٌة  

 بالهرمونات االنثوٌة.

ووفما لصحٌفة نٌوٌورن تاٌمز سوي تجرى كلٌة رٌنٌسانس للطب فً نٌوٌورن تجارب إعطاء  

الرجال هرمون االستروجٌن فٌما ٌبدأ الباحثون تجارب مماثلة فً لوس أنجلوس فٌما ٌتعلك 

 بهرمون البروجسترون..

 نا العلم بنتابج لخٌارات عبلجٌة ؼٌر تملٌدٌة لجابحة العصر كورونا.وربما ٌخرج علٌ 
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 (2) خيارات عالجية ليد التجربة

 

  افيجان الدواء الواعد-1

هل نحن فً نهاٌة النفك المظلم وبات انمشاع الظبلم  وشٌكا مع التولعات االٌجابٌة بشؤن العمار 

( والمعروؾ تجارٌا ب)أفٌجان favipiravirرافٌر الٌابانً المضاد للفٌروسات )فافٌبٌ

Avigan .) 

فً الصٌن  ووافمت على استخدامه فً  19-كانت المحطة األولى لتجربة هذا العمار على كوفٌد

التجارب السرٌرٌة حٌث أحدث نجاحا فً تحول نتابج مرضى كورونا من إٌجابً لسلبً فً 

لٌه فً ووهان الصٌنٌة ونشرت بمجلة ؼضون أربعة أٌام وبحسب الدراسة التً أجرٌت ع

medrxiv  ًالعلمٌة فمد تضمنت نجاح العمار الٌابانً فً تخفٌؾ أعراض مرضى كورونا ف

 ٌوما.  4.6ٌوما  والسعال فً ؼضون  2.5فترة وجٌزة : الحمى فً 

 كٌؾ ٌعمل هذا العمار وما هً أعراضه الجانبٌة؟

 viralً على منع انزٌم بلمرة الرنا الفٌروسً )( بشكل انتمابFavipiravirٌعمل )فافٌبٌرافٌر  

RNA dependent RNA polymerase  دون المساس بالخبلٌا البشرٌة.. وٌذهب )

 —وهً  صورته النشطة—( favipiravir-RTPالبعض إلى لدرة الفافٌبٌرافٌر المفسفر) 

منسوخ من على إحداث طفرة  عن طرٌك اندماجه بالخطؤ باعتباره نٌكلوتٌده فً الشرٌط ال

 المحتوى الفٌروسً مما ٌمنع دمج النٌوكلٌوتٌدات وبالتالً تعطل تضاعؾ الرنا الفٌروسً.

أما  فٌما ٌخص اآلثار الجانبٌة فبل ٌوجد معلومات كثٌرة فً هذا الصدد بحكم حداثة الدواء ولكن 

لتً ٌحظر استخدامه تماما أثناء الحمل الحداثه تشوهات على االجنة بحسب بعض الدراسات ا

أجرٌت على الحٌوانات كما أنه لد ٌسبب أعراضا طفٌفة مثل ارتفاع حمض الٌورٌن فً الدم 

 واألسهال وارتفاع انزٌمات الكبد.

الؽرٌب ان الٌابان التصرت على االحتفاظ بعمار افٌجان دون توزٌعه فً الصٌدلٌات 

لٌودا حول  كعمار لبلنفلونزا ووضعت 2014والمستشفٌات وذلن منذ إنتاجه األول عام 

استخدامه لٌكون خٌارا اخٌرا فً حاالت تفشً العدوى الشدٌدة والتً تعجز األدوٌة األخرى فً 

التصدي لها وربما كان ذلن راجعا للخشٌة من أعراض جانبٌة محتملة إضافة إلى عدم كفاٌة 

ه لم تكن األبحاث حوله  ولد استخدم العمار فً ؼرب أفرٌمٌا  لمكافحة فٌروس إٌبوال لكن فاعلٌت

على المدر المنشود ففً تجربة سرٌرٌة للتحمك من فاعلٌته  ضد مرض فٌروس إٌبوال فً 

أظهرت النتابج األولٌة انخفاًضا فً معدل الوفٌات فً  2014ؼوٌكٌدو، ؼٌنٌا، خبلل دٌسمبر 

المرضى الذٌن ٌعانون من مستوٌات منخفضة إلى معتدلة من فٌروس إٌبوال فً الدم ولكن خبل 

ء من التؤثٌر على المرضى الذٌن ٌعانون من مستوٌات عالٌة من الفٌروس  وهم األكثر الدوا

 عرضة لخطر الوفاة..
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 كما أبدى )فافٌبٌرافٌر( فاعلٌة محدودة ضد فٌروس زٌكا فً الدراسات على الحٌوانات. 

إلى  ومع اعبلن  الٌابان على لسان وزٌر خارجٌتها ) توشٌمٌتسو موتٌجً( تمدٌم عمار أفٌجان  

ولد  19-عشرٌن  دولة حول العالم  لتوسٌع نطاق األبحاث السرٌرٌة لعبلج مرضى كوفٌد

حصلت مصر على عٌنات منه وهً بصدد تصنٌعه وبالتالً ٌنبؽً أن نعً أننا بصدد عبلجا 

فمد تكون ‰ 100تجرٌبٌا وأننا بالموافمة على استخدامه ال ٌعنً ان العبلج سٌكون آمن أو فعال 

جانبٌة متولعه وردات فعل سٌبة و ؼٌر متولعة  لهذه التجارب السرٌرٌة  ولد  تكون هنان آثار 

التجارب السرٌرٌة فعالة كما هو متولع ومخطط لها ولد ال تكون كذلن ولربما كانت الفترة 

 الممبلة محددة وحاسمة فً هذا الصدد. 
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 لنهاية الفيروسات التاجيةالتعديل الجيني... مستمبل مرتمب -2

 ممدمة:

لمد باتت ادواتنا فً مواجهة الفٌروسات وعلى رأسها الفٌروسات التاجٌة ومنها صاحبتنا الشرسه 

COVID-19  شدٌدة المدم فالحجر الصحً ٌعود إلى عهد النبوة واألدوٌة إلى المرن السابع

ضروري أن نضٌؾ إلى عشر والتلمٌح والتطعٌم إلى المرن الثامن عشر لذا أصبح من ال

مصفوفة أدواتنا فً المواجهة تمنٌات جدٌدة أكثر ذكاءا واستهدافا ومنها استثمار الثورة الهابلة 

 فً التعدٌل الجٌنً فإن لم ٌكن هذا موعدها؟ فمتى أذن؟!

 تمنٌة كرٌسبر :

( من التمنٌات الواعدة فً CRISPR-Cas9( ) 9تعتبر تمنٌة تحرٌر الجٌنات )كرٌسبر كاس 

ال العبلج الجٌنً  فهً أداة جزٌبٌة شدٌدة الدلة والذكاء فً تعدٌل الجٌنات فباستطاعتها مج

 تحدٌد الجزء المراد تعدٌله فً مكان معٌن من الشفرة الوراثٌة لكابن ما والتعرؾ علٌه بدله

وتتكون كرٌسبر من عنصرٌن: دلٌل كرٌسبر الجزٌبً الذي ٌعثر وٌرتبط بالجٌن الُمستهدؾ؛ 

الذي ٌرافمه و ٌموم بمّص سلسلة الحمض النووي المستهدفة « 9كاس»الجزٌبً والممّص 

 وإجراء التعدٌل المطلوب.  

 بداٌة االكتشاؾ :

كان التعرؾ على هذه التمنٌة إلول مرة فً البكترٌا حٌث اكتشؾ العلماء الٌابانٌون وجودها فً 

 بكترٌا ٌحمٌها من الفٌروسات.حٌث تإدي دورا هاما فً الجهاز المناعً لدى ال E. Coliبكترٌا 

استطاع العلماء أن ٌوظفوا هذا النظام لخدمة البشرٌة والمساهمة فً عبلج أمراض السرطان 

وفمر الدم المنجلً والتلٌؾ الكٌسً  وفً مكافحة فٌروس نمص المناعة المكتسبة )اإلٌدز( وٌموم 

ٌها من الجٌنوم او إضافة نظام كرٌسبر بؤربعة مهام ربٌسٌة هً حذؾ الجٌنات الؽٌر مرؼوب ف

جٌنات مرؼوب فٌها إلى الجٌنوم او تفعٌل الجٌنات الؽٌر عاملة والضرورٌة الداء وظابؾ داخل 

 الخبلٌا او تعطٌل  نشاط الجٌنات الزابد عن المعتاد.

ٌعول كثٌر من العلماء على كرٌسبر فهً التمنٌة التً  نعٌد بها تشكٌل وظابؾ كثٌرة  إلى شكل 

لما ألفناه عنها ومن ذلن أن نطور كرٌسبر لتكون سبلحا  ٌستهدؾ بكترٌا محددة جدٌد مؽاٌر 

ولتلها فضبل عن إٌماؾ عمل الفٌروسات وربما  تصبح فً المستمبل بدٌبل للمضادات الحٌوٌة 

 ومضادات الفٌروسٌة التملٌدٌة. 

جدٌدة اال أن  وعلى الرؼم من االمكانٌات الهابلة لهذه التمنٌة ومنها اختبار أدوٌة ولماحات

مخاطر جمة وؼٌر متولعة لد تصاحب االستخدام الخاطا لها و منها احتمالٌة اإلصابة 

 بالسرطان إضافة إلى االستخدام العبثً عبر التجرٌب  على البشر؟  فهل هذا حدث فعبل ؟
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أعلن عالم الفٌزٌاء الحٌوٌة الصٌنً )خه جٌاكوي( عن   والدة توأمٌن معدلٌن  2018فً عام 

ٌا، ٌدعوان لوال، ونانا فً أول تجربة للتعدٌل الجٌنً على البشر عبر إزالة  جٌنًا ٌسمى جٌن

"  وحتى ٌكسب تجربته بعدا أخبللٌا فمد زعم ان تجربته كانت بمصد حماٌة 5"سً سً أر 

 البشر وولاٌة التوأمٌن من نمص المناعة المكتسبة   )اإلٌدز(. 

الؾ  430ٌنٌة بسجنه لمدة ثبلث سنوات وتؽرٌمة فحكمت محكمة الشعب بمماطعة نانشان الص

 دوالر فٌما حكمت بالسجن على اثنٌن من مساعدٌه اٌضا.

 كرٌسبر وكوفٌد :

( وهً CRISPR-Cas 13dاستطاع العلماء إحداث تطوٌر فً كرٌسبر فكانت مإخرا )

والتً تستهدؾ الحامض  CRISPR-Cas9تستهدؾ الحمض النووي الرنا  على عكس 

-CRISPRمن الفٌروسات ذات المحتوى النووي الرنا فإن تمنٌة  19-نا والن كوفٌدالنووي الد

Cas13  لد تكون حبل سحرٌا مهٌبا الستهداؾ الرنا داخل الفٌروس المستجد وتفكٌكه حٌث

على االلتصاق بمنطمتٌن جٌنٌتٌن هما االهم فً جٌنوم الفٌروس المستجد  Cas 13dٌعمل 

ٌمنعان الخلٌة التابٌة فً الجهاز المناعً من التعرؾ علٌه  وعبر ٌساهمان فً تكاثره وٌؽلفانه و

لص المنطمتٌن  ٌمكن المضاء على  لدرة الفٌروس على التكاثر داخل الخبلٌا وبحسب الدراسة 

الممدمة من الباحث تٌم أبوت بمسم الهندسة الحٌوٌة بجامعة ستانفورد وفرٌمه والتً نشرت بمولع 

تمنٌة أن تفكن تسلسل المحتوى الجٌنً للفٌروسات التاجٌة  معملٌا بٌو اركاٌؾ  فباستطاعة ال

 ٪90بنسبة 

 ولكن هل تحمٌك هذا الحلم على أرض الوالع لرٌبا؟

بالطبع ال فاألمر ال ٌعدو كونه ورلة بحثٌة ال تمدم حبل عاجبل او حتى فً الؽد المرٌب ولكنها 

 ترسم مبلمح عبلج ناجع نجنً ثماره مستمببل 
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 هل يغدو اكسيد النيترين طوق النجاة لتعويض النمص في أجهزة التنفس الصناعي؟ -3

فً خضم محاوالت وتجارب ال تنتهً إلٌجاد عبلج فعال لفٌروس كورونا فمد أجري أطباء فً 

الوالٌات المتحدة وأوروبا تجربة حول استخدام ؼاز اكسٌد النٌترٌن لٌكون عوضا عن أجهزة 

الصناعً التً تبللً تزاٌدا فً الطلب علٌها مما حدا بشركة )مٌدترونٌن( العالمٌة التنفس 

والرابدة فً  أجهزة التنفس الصناعى للتنازل عن حموق الملكٌة الفكرٌة الخاصة بؤجهزتها كما 

 شاركت  التصمٌمات مع الدول األخرى للبدء فى تصنٌعها فورا. 

ثبلثة والٌات أمرٌكٌة وثبلث دول أوروبٌة فً  وبحسب تمرٌر صحٌفة الدٌلً مٌل فمد بدأت

ضؽط مجرى الهواء CPAPتجربة استنشاق ؼاز اكسٌد النٌترٌن لمرضى كورونا عبر جهاز ) 

دلٌمة مرتٌن ٌومٌا لمدة أسبوعٌن مما لد  30إلى  20اإلٌجابً المستمر( وٌستؽرق العبلج من 

 ٌمضً على الفٌروس وٌخفؾ من تلؾ الربة.

 د النٌترٌن واستخداماته الطبٌة؟فما هو ؼاز اكسٌ

هو ؼاز عدٌم اللون وعند استنشاله ٌعمل على توسٌع األوعٌة الدموٌة خاصة فً الربتٌن مما 

ٌإدي إلى زٌادة كمٌة األكسجٌن المتدفمة إلٌها ولجمٌع أنحاء الجسم وٌستخدم مع جهاز التنفس 

ً الوالدة. كما تشٌر بعض الصناعً للحٌلولة دون فشل الجهاز التنفسً لدى األطفال حدٌث

 الدراسات إلى امتبلن ؼاز اكسٌد النٌترٌن خصابص مضادة للفٌروسات التاجٌة.

 هل اكسٌد النٌترٌن بعٌدا عن حٌاتنا العادٌة؟

انه لرٌب للؽاٌة فعمار الفٌاجرا والمستخدم فً عبلج الضعؾ الجنسً لدى الرجال ٌمارس عمله 

فٌل وهو المادة الفعالة فً الفٌاجرا تعمل على تثبٌط انزٌم عبر اكسٌد النٌترٌن ذلن أن السٌلدٌنا

مما ٌإدي إلى إطبلق اكسٌد النٌترٌن والذي ٌعمل على توسٌع األوعٌة  5فوفسفوداٌستراز 

الدموٌة وتدفك الدم إلى العضو الذكري فضبل عن تدفك الدم واالكسجٌن فً الربتٌن لذا فالفٌاجرا 

تستخدم أٌضا فً عبلج ضؽط الدم الربوي وفً بعض  لٌست عبلجا للضعؾ الجنسً فحسب بل

 ( المصاحبة له.COPDحاالت  االنسداد الربوي المزمن ) 

كما أن الدور نفسه للفٌاجرا مع اكسٌد النٌترٌن  ٌلعبه الحمض األمٌنً )االرجٌنٌن( داخل الجسم 

ستخلص نباتى وكذلن السٌترولٌن )متوفر بالبطٌخ( فضبل عن الجٌنسٌنج و البٌكنوجٌنول وهو م

 من شجرة الصنوبر.

لكن هل حل مشكلة توافر أجهزة التنفس الصناعً كفٌلة  ان تبعد مخاطر هذا الفٌروس الماتل 

 عن الربة؟

بحسب التمارٌر الصحفٌة الواردة من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والصٌن وبرٌطانٌا  فهنان  

ى الموضوعٌن على أجهزة التنفس ارتفاع فً معدالت الوفٌات بشكل ؼٌر طبٌعً بٌن المرض
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الصناعً مما جعل األطباء ٌحاولون تبلفً الضرر عبر وضع المرضى فً أوضاع مختلفة 

لمحاولة الحصول على األكسجٌن فً أجزاء مختلفة من رباتهم أوإعطابهم األكسجٌن عبر أنابٌب 

 األنؾ أو إضافة اكسٌد النٌترٌن إلى عبلجات األكسجٌن.

 محٌر لماذا تكون النهاٌة احٌانا مع أجهزة التنفس الصناعً؟ !ولكن بمى اللؽز ال

فً بحث متواضع وشٌك لدمه مهندسٌن صٌنٌن فً مجال تكنولوجٌا المعلومات والمعلوماتٌة 

الحٌوٌة  وبتحلٌل وظٌفة بروتٌنات فٌروس كورونا عن طرٌك الحاسوب تبٌن أن بروتٌنات 

وهو بروتٌن محمول داخل خبلٌا الدم الحمراء   الفٌروس تهاجم الهٌموجلوبٌن  أو  خضاب الدم

(. ٌلتمط األوكسجٌن فً الربتٌن وٌسلّمه إلى األنسجة للحفاظ Feوٌحتوي على ذرات الحدٌد )

على حٌاة الجسم وما ٌفعله كوفٌد بحسب الدراسه لعرللة دور الهٌموجلوبٌن هو أن ٌنزع عنه 

مده المدرة على حمل األكسجٌن إلى بالً جزئ الحدٌد الموجود فً شك) الهٌم( به وبالتالً ٌف

أجزاء الجسم وهو ما ٌفسر الفشل التام العضاء الجسم وهو سبب الوفاة بفٌروس كورونا كما 

فسرت الدراسة تلؾ الربة أنه نتٌجة للحدٌد الذي أصبح طلٌما بالدورة الدموٌة  ولد حاولت 

كٌن على التصدي لكورونا عبر الدراسة أن تجعل هذا السٌنارٌو هو السبب فً لدرة الكلورو

منعها من إصابة الهٌموجلوبٌن كما ٌفعل مع طفٌلٌات المبلرٌا سواء بسواء .. ولكن ٌبمى البحث 

نظرٌا وبآلٌات شدٌدة التواضع لذلن البد من الترٌث لفهم هذا الفٌروس الذي ٌتحدى العلم الحدٌث 

 باصرار وتحدي كبٌرٌن. 
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 فتحي عبد العال د. دمحم 

 كاتب وباحث مصري 

  2004جامعة الزلازٌك-بكالورٌوس صٌدلة 

 2006جامعة الزلازٌك -دبلوم الدراسات العلٌا فً المٌكروبٌولوجً التطبٌمٌة

 2014جامعة الزلازٌك -ماجستٌر فً الكٌمٌاء الحٌوٌة

  2015أكادٌمٌة السادات للعلوم اإلدارٌة  -دبلوم إدارة الجودة الشاملة 

  2016المعهد العالً للدراسات اإلسبلمٌة  -دبلوم الدراسات العلٌا فً الدراسات االسبلمٌة 

 2017وزارة األولاؾ  -المركز الثمافً اإلسبلمً-شهادة معهد إعداد الدعاة

 (2019شهادة البرنامج التدرٌبً ألكادٌمٌة زاد اإلسبلمٌة )أون الٌن 

ً مجال األحصاء من أكادٌمٌة ساٌلور )أون العدٌد من الكورسات والدورات التدرٌبٌة ف
( ومن كلٌة العلوم جامعة الزلازٌك والمعلوماتٌة الحٌوٌة من جامعة بكٌن )كورسٌرا 2019الٌن

 (2019أون الٌن 

العدٌد من الكورسات والدورات التدرٌبٌة فً مجال الجودة الطبٌة منها شهادة تخصص سبلمة 
( ومن جامعة ستانفورد أون الٌن 2018ا أون الٌنالمرضى من جامعة جون هوبكٌنز )كورسٌر

وشهادة تخصص فً تطوٌر األداء ستة سٌجما الحزام االخضر جامعة جورجٌا  2019
 ( 2018)كورسٌرا أون الٌن 

العدٌد من الدورات فً مجال األدارة ومنها الدورة التؤسٌسٌة العداد المٌادات التنفٌذٌة واإلدارٌة 
بالتعاون مع لجنة التعلٌم بنادي الصٌادلة ونمابة صٌادلة الشرلٌة وزارة الشباب –والنمابٌة 
2015 

ومن مركز التنمٌة الثمافٌة والتكنولوجٌة  2017دورات فً تدرٌب المدربٌن من مركز سٌسكو 
 TeamSTEPPS Master Trainer 2018و 2017بمحافظة الشرلٌة 

األبحاث االلتصادٌة والسٌاسٌة عضو باللجنة التدرٌبٌة بمجلس اإلعتماد الدولً للدراسات و
 واالستراتٌجٌة

 2018الدكتوراه الفخرٌة من أكادٌمٌة السبلم بؤلمانٌا 

   2015تكرٌم كصٌدلً مثالً من نمابة صٌادلة الشرلٌة ودرع نمابة صٌادلة الشرلٌة
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تكرٌم كصٌدلً متمٌز من نمابة صٌادلة الشرلٌة والهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً فرع الشرلٌة 
 2016ع نمابة صٌادلة مصر ودر

 2016تكرٌم كصٌدلً مثالً من الهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً فرع الشرلٌة 

ومن المركز العرالً  2018شهادة شكر وتمدٌر من مجلة مبدعون ووكالة مرآة الحٌاة العرالٌة 
ومن صحٌفة صدي المستمبل  2019لؤلدباء والفنانٌن الشباب وجرٌدة طرٌك الموم بالعراق 

 .2019ٌبٌا بل

 2018شهادة تمدٌرٌة من مبادرة الباحثون العرالٌون 

 2018درع اإلبداع والتمٌز وشهادة تمدٌر من مجلة امارجً االدبٌة العرالٌة 

صٌدلً وربٌس لسم الجودة ومدٌر المكتب الفنً بالهٌبة العامة للتؤمٌن الصحً فرع الشرلٌة 
 سابما

 لصناعٌة سابماالجبٌل ا-صٌدلً بمستشفً المواساة الدمام

مدٌر الصٌدلٌة الداخلٌة ومسإول سبلمة المرضى وإدارة المخاطر ومإشرات األداء بمستشفً 
 الفبلح الدولً بالرٌاض سابما

بمصر والسعودٌة  COMMUNICATIONS JLT 237و CATمستشار طبً بشركتً
 واالمارات سابما

تروبٌة فً مجاالت الطب كاتب وباحث ثمافً بالعدٌد من الصحؾ العربٌة والبوابات االلك
والعلوم والتارٌخ والحضارات االنسانٌة والدراسات الدٌنٌة ومن الصحؾ الورلٌة التً أنشر بها 

 ممسمة حسب بلدانها:

 الجزابر: صحٌفة صوت األحرار الجزابرٌة )صفحة اسبوعٌة ثابتة تحت عنوان مساحة رأي(

صحٌفة  –فة الجمهورٌة الجزابرٌة صحٌ-صحٌفة الجدٌد الجزابرٌة -صحٌفة الحوار الجزابرٌة
 كوالٌس الجزابرٌة.

 صحٌفة الرأي-صحٌفة أخبار األدب-صحٌفة الزمان-صحٌفة العروبة–مصر: صحٌفة األهرام 

-صحٌفة النهار العرالٌة -مجلة أمارجً األدبٌة العرالٌة-العراق: صحٌفة الزوراء العرالٌة 
صحٌفة –صحٌفة الكلمة الحرة العرالٌة  -لٌةصحٌفة جدار العرا–صحٌفة البٌنة العرالٌة الجدٌدة
 صحٌفة سٌروان الكردٌة.–مجلة مبدعون العرالٌة –ثمافٌة كل االخبار العرالٌة 

 السودان: صحٌفة أخر لحظة السودانٌة.

 صحٌفة فسانٌا اللٌبٌة. –لٌبٌا: صحٌفة صدي المستمبل اللٌبٌة 

صحٌفة  -ٌكٌة )ممال طبً شهري( حول العالم: صحٌفة صوت ببلدي بالوالٌات المتحدة األمر
 أٌام كندٌة )ممال ثمافً شهري(.

مولع  -مولع الدستور اإللكترونً )امان(  -البوابات اإللكترونٌة مثل: الجمهورٌة أون الٌن
رادٌو صوت بٌروت -بوابتً تونس-ساسة بوست -عربً بوست-هافٌنؽتون بوست االمرٌكً 
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فوكس نٌوز -صحٌفة المثمؾ اإللكترونٌة–بمجة -فٌنٌك-رادٌو صوت الملم الجزابري -الدولً 
صحٌفة الحدث -صحٌفة الفكر الكردٌة اإللكترونٌة–سودانٌز أون الٌن -الراكوبة -مصر 

بوابة -صحٌفة المنار العرالٌة اإللكترونٌة-صحٌفة الفٌصل من بارٌس–اإللكترونٌة من لندن 
 الحضارات التابعة لمإسسة األهرام.


