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بغداد

كن كـبيـرة تـنتج عن الـسعـال والعـطس. 
أن تــعـيش اجلـراثــيم عـلى األســطح لـعـدة

ساعات.
تُـعرّف منظمـة الصحة العـامة في إجنلترا
أن االتصال الوثيق بحامل الفايروس  هو
ـدة 15 عــلى بــعــد مـتــرين من الــشــخص 

دقيقة.
ـكــنــني حــمــايـة عــائــلــتي  وخــاصـة { كـيـف 

األطفال?
- األطـــفــال هم نـــاقل رئـــيــسي النـــتــشــار
الـفايروس ات القائم عـلى القطيرات ألنهم
يـتـفـاعـلـون جـسـديًـا مع بـعـضهـم البـعض
بـصورة كبيرة وليسوا جيدين في احلفاظ

. على أنفسهم نظيف
يـبــدو أن الـفـايـروس  يـصـيب كـبـار الـسن
ـكن أن يُصاب بـشكل أكـثر شيـوعًا ولكن 
ـرض ــكن أن يــصــابــوا  األطــفــال به و

شديد  حسبما حذّرت احلكومة.
ـكــنك تــقـلــيل خــطـر تــعـرّض ومع ذلـك  
األطـفـال النـتشـار أو اصـابـة الفـايـروسات

بشكل كبير من خالل:
إشـرح لهم كـيف تنـتشر اجلـراثيم وأهـمية

نظافة اليدين والوجه اجليدة
ــنـزلـيـة  احلــفـاظ عـلى نــظـافـة األسـطح ا
ـطـابخ واحلـمـامـات ومـقـابض وخـاصــة ا

األبواب ومفاتيح اإلضاءة
اســتـخـدام قـطـعـة قــمـاش نـظـيـفـة أو ذات
ـكن الــتـخـلـص مـنـهـا اســتـعـمــال واحـد 
ـسح األسـطح حـتى ال تنـقل اجلـراثيم من

سطح إلى آخر
إعـطاء كل واحد منشفـة خاصة به والتأكد
مـن أنــهم يــعــرفــون أن ال يــتــشــاركــوا في

فرشاة األسنان وغيرها
حـافظّ عـلى مـنـزلك جـافًا ومـتـجـدد الـهواء
(تـــزدهــر الـــفــايـــروس ات في الـــبــيـــئــات

تعفنة) ا
tłu « WFM «

{ مـاذا عن أقـنـعة الـوجه  - face masksهل
تعمل?

- ال تــوصي هــيــئـة الــصــحـة الــعــامـة في
إجنـلترا أو  NHSأو غـيرها من السلطات
الـصحـيـة الرئـيسـية لـلمـواطنـ العـادي

بأقنعة الوجه الورقية ولسبب وجيه.
إنــهـا غــيـر مُــحــكَـمــة واحلـمــايـة الــتي قـد
توفرها في البداية ستنتهي قريبًا. األسوأ
مـن ذلك  أنـهـا تــصـبح رطــبـة من الـداخل
ـثالـية لـتنـمو ا يـوفر الـبيـئة ا بـسرعـة 
فـيها اجلراثيم. كما أنها تشكل خطرًا على
اآلخرين إذا  التخلص منها بال مباالة.
قـد يــكـون هـنـاك اسـتـثـنـاء لـهـذا إذا كـانت
لـديك أعـراض مـثل الـسـعـال أو الـعطس -
فـقــد يـسـاعـد الـقـنـاع عــلى مـنـعك من نـقل
الــــفـــايـــروس  إلـى اآلخـــرين فـي األمـــاكن

شغولة. ا
كن عالج الفايروس  التاجي اجلديد? { هل 
- ال يـــوجـــد عالج بـــســـيـط لـــلـــفـــايــروس
الـتـاجي اجلـديـد  تـمـامًـا مـثـلـمـا ال يـوجد

عالج لنزالت البرد.
في الـغالـبيـة العـظمى من احلـاالت  يكون
ـكن عالج أعـراض ـرض خــفـيـفًـا فـقط.  ا
مـثل احلـمى واالنـزعـاج الـعـام بـاألسـبرين
واإليــــبـــوبـــروفـــ  أو عـالجـــات الـــبـــرد
ــعـبـأة الـتـي حتـتـوي عـلى واإلنــفـلـونـزا ا

نفس األدوية.
يــكـمن اخلــطـر في احلـاالت األكــثـر شـدة 
كن حـيث تـتـطـور إلى التـهـاب رئـوي. ال 
عـالج االلــتــهــاب الــرئــوي الــفــايــروس ي
ضـادات احليويـة  وفي الوقت احلالي بـا
عـــــــلـى األقل  ال تـــــــوجـــــــد مـــــــضــــــادات
لــلـفــايـروســات خـاصــة بـهــذا الـفــايـروس

بعينه.
وبــدالً مـن ذلك  يــركّــز األطــبــاء عــلى دعم
ـرضى قـدر اإلمـكان  وظـائف الـرئـة لدى ا
وقـد يتم إعطاؤهم األوكسج أو وضعهم
عــلى جــهــاز الــتــنــفس (جــهــاز الــتــنــفس

الصناعي) في احلاالت الشديدة.
ســيــتم عالج أعـراض أخــرى مــثل احلـمى
وعــدم الـــراحــة بــاســتـــخــدام أدويــة مــثل
ــكن عالج  . األســبــرين واإليــبــوبــروفــ
ضادات احليوية. االلتهابات الثانوية با
{ هل بـعض مـجمـوعـات الـناس فـي خطـر أكـثر

من غيرها?
- تـشيـر البـيانـات الواردة من الـص إلى
أن األشخاص من جميع األعمار مُعرّضون
خلـطـر اإلصابـة بالـفـايروس   عـلى الرغم
من أن كبار السن هم أكثر عرضة لإلصابة

رض خطير.
يــشــمل األشـخــاص الــذين لـديــهم فــرصـة
مـحـدودة للـنجـاة من االلـتهـاب الرئـوي ما

يلي:
من جتاوز  65عامًا

األطفال حتت سن الثانية
األشـــخــاص الــذيـن يــعــانـــون من ظــروف
ناعة صحية كامنة أو ضعف جهاز ا
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تـقول أنه من اخلطأ أن يدّعي أي معلن أن
ـكن أن حتـمي ضـد األقـنــعـة اجلـراحـيـة 
الـفايـروس  التـاجي وستـتخـذ إجراءً ضد

أي منها.
{ هل هيئة معايير اإلعالنات  ASAعلى حق?

- اجلواب هو بالتأكيد نعم. 
ال يُـــنــصح بـــاســتــخـــدام أقــنـــعــة الــوجه
اجلــراحــيــة لالســتــخــدام الـعــام من قــبل
NHS - الـصـحـة الـعـامـة في إجنـلـتـرا أو

ولسبب وجيه.
ال يــوجـد دلــيل عـلــمي مـوثــوق به يـوحي
بـأنها تـعمل على نـطاق واسع واخلبراء 
الـذين يـتـنـبـهـون دائمًـا لـقـانـون الـعواقب
ــقــصــودة  قــلــقــون من أنــهــا قـد غــيــر ا

تتسبّب في ضرر كبير غير متوقع.
{ ما هي مشكلة األقنعة?

- وهـي مــــصــــمــــمــــة لالســــتــــخــــدام في
الـفحوصات السريـرية إلبقاء القطرات في
الـداخل  ولـيس للـخارج. فـهي ال تلـتصق
ـرور الهواء وأي شيء بـإحكـام وتسمح 

يحمله.
يـقوم األطباء بـإرتدائها - لفـترات قصيرة

جـــدًا - لـــوقف ســـقــوط الـــقـــطـــرات عــلى
ــرضى الــذين يــفـحــصــونـهـم في أمـاكن ا
مـغـلــقـة. ثم يـتـخـلـصـون مـنـهـا بـأمـان في
ـستـشفـيات اخلـاصة. صـنـاديق نفـايات ا
عــنـدمـا يــحـتـاجـون إلـى واحـدة جـديـدة 

يأخذونها من مصدر جديد وصحي.
س وجهك عند تـتسبب األقنعة أيضًا في 
خـلـعهـا أو حتـريكـهـا. يتم تـدريب األطـباء
عـلى إدراك ذلك والـتـأكد من غـسل أيـديهم

كلما استخدموا قناعًا جراحيًا.
ــكن أن تـســبّـبه أقــنـعـة {  مـا الــضـرر الـذي 

الوجه?
PHE الــصــحــة الــعــامــة في إنــكــلــتـرا -
ـكن أن وآخــرون قـلـقـون من أنّ األقـنـعـة 

تشجع على انتشار الفايروس .
تــتـســبب األقــنـعــة في أن يــلـمس الــنـاس
ـــا يــزيــد من فــرص وجـــوهــهم أكــثــر  
اصـابـتـهم بـالفـايـروس . يـرتديـهـا الـناس
ا  تصميمه أيـضًا لفترة أطول بكـثير 
ـا يـتسـبب في أن تـصـبح رطبـة وغـير  
صـحـية وبـيئـة مـثالـية لـتـكاثـر الفـايروس

ات فيها.
ّ الـعثـور عـلى مـصنع يـعـيد في تـايالنـد 
ــة كـأقـنـعـة تــغـلـيف أقـنـعــة الـوجه الـقـد

جديدة.
األهـم من ذلك  هــنــاك خــطــر أن تــصــرف
األقـنعـة انتبـاه الناس عـما تقـترحه األدلة
بـشـكل سـاحق هو أفـضل طـريـقة حلـمـاية
نـفـسك واآلخـرين وهـو غـسل يـديك بـشكل
مــتــكــرر  جــنــبًـا إلـى جـنـب مع تــنـظــيف

األشياء واألسطح الشائعة االستخدام.
اذا يرتديها اجلميع في آسيا?  }

- إنـه شيء ثــــقـــــافي إلى حـــــد كــــبــــيــــر.
اسـتخدمها الناس منـذ فترة طويلة إلبعاد
الـتلـوث  وهو ما ال تـفيد فـيه أيضًا. ومع
ـيلـون إلى أن يـكون لـها ذلك  فـي آسيـا 
تأثير مطمئن. العكس صحيح هنا - إنهم

يسببون القلق لدى اآلخرين.
{ هل هــنـاك ظــروف قــد تـكــون فـيــهــا األقـنــعـة

مفيدة?
- إذا كــنت تـسـعل وتـعــطس ولـيس لـديك
خـيـار سـوى الـذهاب إلى مـكـان عـام  فإن
ـنع انتشار الـقناع اجلـراحي يفيد مـؤقتًا 

القطيرات السيئة منك إلى اآلخرين.
 ومـع ذلك  إذا كـنت قــد عـطــستَ من قـبل
أثـناء ارتـداء قناع جـراحي  فسـتعرف أن
كل جـــزء مــنك ســيــصـــرخ لــتــمــزيق هــذا
ـناديل الـشيء. لـهذا الـسـبب  اختـراع ا

للعطس.
{ هل هناك أقنعة حتمي من الفايروسات?

- نــعـم  ولــكن هــذه هي أقـــنــعــة عــالــيــة
التخصص ومكلفة للغاية وال تعمل بشكل
فـعـال إال إذا  اسـتـخـدامـهـا وفق قـواعد
كن أن يـعانوا في صـارمة حتى األطـباء 

االمتثال لها.
{ مـاذا عن مطـهـرات اليـد (الـديتـول والـسبـتول

وغيرها)?
ـعـيـار الـذهـبي هـو غـسل يـديـك بـصورة ا
دة 20 ـاء السـاخن  كـامـلة بـالصـابون وا

ثانية. 
ومـع ذلك  فإن تـكـرار عادة تـنـظـيف يديك
فـتاح - مـرة كل ساعـة  على سـبيل هـو ا

رحلة احلرجة. ثال في هذه ا ا
إن مـطـهـرات الـيـد الـتي حتـتـوي عـلى 60
ــئـة من الـكـحـول عـلى األقل فـعـالـة  في ا
كما تقول هيئة الصحة العامة في انكلترا
PHE  ـية وهيئات ومـنظمة الـصحة العا
خـبـراء أخـرى. إنـها مـفـيـدة بـشـكل خاص
عـــنـــد الــســـفـــر أو الــتـــنـــقل أو حـــضــور
االجـتماعات أو الذهـاب يوميا إلى العمل
ــتــكـرّر إلى وألنــهــا ال تـتــطــلب الــذهـاب ا
ـــغـــســـلـــة  فـــمن األســـهل جـــعـل عــادة ا

استخدامها بشكل متكرر.

أو لـم تــكن أفــضـل بــعــد ســـبــعــة أيــام 
ـ  NHS 111عـبر اإلنترنت. إذا فـاتصل ب
لم يـكن لـديك اتصـال باإلنـتـرنت  فعـليك

NHS 111. االتصال بـ
حلــاالت الــطــوار الـطــــــــبــيــة  اتـصل

برقم .999
{ ماذا لـو شـعـرت أنـني بـخـيـر ولـكـنـني عدت

مؤخرًا من منطقة عالية اخملاطر?
- فـي بــعض احلــاالت  قــد يُــطــلب مــنك
الـقـيام بـاحلجـر الذاتي حلـمايـة اآلخرين
حــتى لــو لم يــكن لــديك أعــراض ولــكـنك

سافرتَ إلى منطقة عالية اخلطورة.
عرفة اسـتخـدم أداة نصائح  NHSهـذه 
مــا يـــجب الــقــيـــام به حلــمــايـــة نــفــسك

واآلخرين.
ال تـذهب إلى طـبـيب عـام أو صـيـدلـية أو
مـــســـتـــشــفـى كــمـــا لـــو كـــنت مـــصـــابًــا

بالفايروس  فقد تصيب اآلخرين.
كـيفية "العزل الذاتي" إذا كنت تعتقد أنك

قد تكون مصابًا بفايروس  كورونا
إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالفايروس  
فـيجب علـيك محاولة عـزل أو عزل نفسك

فعلياً.
هذا يعني أنه يجب عليك:

نزل البقاء في ا
ـدرسـة واألمـاكن جتــنّبْ الـعـمل وا

العامة األخرى
جتــــنّبْ وســــائـل الــــنـــقـل الــــعـــام

وسيارات األجرة
اطـــلبْ من األصـــدقــاء والــعـــائــلــة
تـوصيل الـطعـام واألدوية وغـيرها

تاجر بدالً من الذهاب إلى ا
منع الزائرين

{ كـيـف يـنـتــشـر الــفـايــروس  الـتـاجي
كنني حماية نفسي? اجلديد وكيف 
- نــظـافـة الـيــدين هي خط الـدفـاع

األول واألهم.
مـثلفايروسات  البرد واإلنفلونزا 
يـنـتـشـر الـفـايـروس  اجلـديـد عـبـر
قـطرات عـندمـا يسـعل الشخص أو
يــعـــطس. الــقــطــرات تـــهــبط عــلى
األسـطح ويتم التقـاطها على أيدي
اآلخــرين وتـنــتـشــر أكـثــر. يُـصـاب
الـناس بالفايروس  عندما يلمسوا
ـصابـة فـمـهم أو أنـفهم بـأيـديـهم ا

أو عيونهم.
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ــكـنك ويــتــرتب عـلـى ذلك أن أهم شيء 
الـقيام به حلماية نفسك هو احلفاظ على
نــظـافـة يـديك عن طـريق غــسـلـهـا بـشـكل
اء والـصابـون أو هالم (جلي) مـتـكرر بـا

معقم لليدين.
س فـمك أو أنفك أو حـاول أيضًـا جتنُّب 
عـيـنيك بـأيدي غـير مـغسـولة - وهـو أمر
ـتوسط نـقـوم به جـميـعًـا دون وعي في ا

حوالي  15 مرة في الساعة.
تتضمن النصائح األخرى ما يلي:

احـملْ مـعك مـطـهرًا يـدويًـا جلعـل عمـلـية
تكررة سهلة تنظيف يديك ا

اغـسلْ يديك دائـمًا قبـل تناول الـطعام أو
س وجهك

س األشياء كـنْ حذرًا بشـكل خاص عنـد 
ــزدحــمـة ــطـارات ا س وجـهـك في ا ثـم 

وأنظمة النقل العام األخرى
احـملْ معك مـناديل ذات اسـتعـمال واحد
كن التخلّصُ منها  (مـناديل كلينكس) 
وقم بـتغطـية أنفك وفـمك عنـد السعال أو
نـاديل بـعنـاية الـعـطس والتـخـلص من ا
(تُـسمّى هذه الـطريقـة : أي اقبض عـليها
نديل  قـمّمها أي (الـعطسـة أو الكحة بـا
ارمها في سلة القمامة  ثم اقتلها بغسل

عقم) اء والصابون أو  يديك با
ال تـشارك الـوجبات اخلـفيفـة من األوعية
أو األطـبـاق الـتي يـغـمس فـيـهـا اآلخرون

أصابعهم
جتــنّـبْ مــصــافــحــة الــيـــدين أو تــقــبــيل
اخلــــدّين إذا كـــنـت تـــشك فـي انـــتـــشـــار

الفايروسات
نـظّفْ يـديك بانـتظـام وكـذلك نظّف أيـضًا
األســـطـح واألجـــهـــزة ذات االســـتـــخــدام
شترك التي تلمسها أو تتعامل معها ا
 هـل أن مـجـرد قـطـيـرات من األنف والـفم

هي التي تنشر الفايروس  اجلديد?
ا ال  لكنها أكثر اخملاطر شيوعًا. ر

ية تـنصح  NHS ومـنظمـة الصحة الـعا
األطـبـاء بـأنه من احملـتـمـل أيضًـا أن يـتم
خـروج الـفـايروس  فـي إفرازات جـسـدية
ا في ذلك الدم والبراز والبول. أخرى 
هــنــا مــرة أخــرى  تـكــون نــظــافــة الــيـد

فتاح للوقاية. والسطوح هي ا
يـنــتـشـر الـفـايـروس  بـطــريـقـة مـشـابـهـة
لالنــفـلـونـزا أو نــزالت الـبـرد في قـطـرات

انيا  ا
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ختلف اشكالها ومازالت عانت االنسانية منذ بداية اخلليـقة العبودية 
ـهـزوم والـغنـي يسـتـعـبد ـنـتـصر يـسـتـعـبد ا  فبـعـد ان كـان االنسـان ا
الفـقيـر او من يعـمل عنده  اصـبحت الـعبـودية اليـوم مخـتلـفة من حيث

النوعية وهي خطيرة جداً أال وهي عبودية العقل .
خطورة هذا النوع تتأتى من ان االنسان الذي يصبح عبداً لفكر  مع
 وهـذه االفــكـار الــتي جتـبــر احـداً ان يــصـبح عــبـداً هي فـي اغـلــبـهـا
مشوهة ومشوشة وال تملك حساً انـسانياً يسهم في تطوير البشرية او
ـقـبلـة وهي االخـذ بـهـا آلفـاق ارحب واوسع تـسـتـفـيـد مـنـهـا االجـيـال ا
غـالـبـاً تــتم عن طـريق شــخص مـعـ او مـجــمـوعـة مـا لـهــا مـصـاحلـهـا
وخططهـا  خطورة العـبودية الفكـرية تكمن في ان هـذا الشخص يكون
ارسـة دوره في اجملتمع من خالل وظـيفة قد حراً جسـدياً ويستـطيع 
تكون مهمة ومرموقة او دون ذلك وبذلك يقدر على التأثير على اجملتمع
الى حـد ما ويـجد مـنـاصرين له وكـلمـا اصبـحـوا اكثـر  صار خـطرهم

اكبر .
ـنـا شـرق ــذهـبي او الـســيـاسي مـثـالً يـشـكل في عــا عـبـوديــة الـفـكـر ا
ولها ونفس الشيء األوسطي عموداً فقرياً لبـعض االحزاب جتاه من 
بالنسبـة الفراد معين جتـاه احزابهم او الدول التي يؤمـنون انها تريد
مصلـحتهم  وهؤالء االفـراد يختلـفون عن االحزاب من حـيث التمويل 
ن اصبح عبـداً للفكرة بدون ايـة مصلحة مادية  فهناك منهـم الكثير 
بـحـيث انهم يـسـتمـيتـون في نـشر افـكـار منـحـرفة والـدفـاع عنـها  رغم
غالـطات التاريخـية والواقعـية فيهـا  بل ان البعض يغـير هذا التاريخ ا

زور اصالً في اغلب سردياته  لصالح الفكرة التي يدافع عنها . ا
ولـعل الذي نـراه في عـراقـنا الـيوم افـصح دلـيل عـلى خطـورة الـعبـودية
هـذه  فـهـناك مـن اصبح عـبـداً ذلـيالً لـدولة مـا بـسـبب طـائـفي ولذلك ال
ـانع في خراب الـعـراق وقتل ابـنـائه من اجل مـصلـحـة هذه الـدولة او
ـشــاريع تــلك  وســخــروا امـوال الــدولــة الــعــراقــيـة مـن اجل تــمـويـل ا
االقـتـصـاديــة في هـذه الـدولــة اجلـارة او تـمـويل حــروبـهـا الـعــبـثـيـة في
ـنـطـقة والـتي حـصـدت مـئـات اآلالف من االرواح ودمـرت مـدناً وبالداً ا

بكاملها .
هؤالء الـعـبـيـد هم اعـداء احلـريـة والـكـرامـة والـسـيـادة الـتي يـنـادي لـها
الـعـراقـيون ويـضـحـون بأنـفـسـهم من أجلـهـا  الـصعـوبـة لـيست في ان
حتـرر عـبـداً من سـجـانه  بل االصـعب هـو في كـيـفـية اقـنـاعه انه رجل

حر في روحه ووجدانه.

Covid-19  الـفايـروس  التـاجي اجلديد
عـروف أن أكثر من يـنتـشر بـسرعـة. من ا
شـــــخـص مـــــصـــــابـــــون  و 149000
تـسـجـيل أكـثـر من  5500 حـالـة وفـاة في

جميع أنحاء العالم.
مـــعـــظـم احلـــاالت اجلـــديـــدة الـــتي يـــتم
تـسجيـلها كل يـوم هي اآلن خارج الص
 ويـنتـشر الفـايروس  بسـرعة معـينة في

جميع أنحاء أوروبا.
ملكة هناك اآلن  1140حـالة مؤكدة فـي ا
ـــتـــحـــدة  عـــلى الـــرغم من أن 10000 ا
شـخص يـعـتـقد أنـهم مـصـابـون  وتوفي
37000مـريضـا.  اختـبار أكـثر من  21
شــخص اآلن في إجنــلــتـرا واســكــتـلــنـدا

وويلز وأيرلندا الشمالية.
يـحذّر اخلبـراء منذ سـنوات من أن العالم
قـد يعجز عن مـواجهة تفـشي مرض كبير
ـكن لـألفراد ـا   ولـكن هـنـاك الـكـثـيـر 

القيام به حلماية أنفسهم واآلخرين.
 تـصـميـم هذا الـدلـيل العـمـلي للـحـفاظ
عــلى سالمـتـك وسـيـتم حتــديـثه يــومـيًـا.
وهــو مــدعـــوم بــنــصــيــــــــحــة من كــبــار
Na-  اخلــبـــــــراء في وزارة الــصـحـة أو
tional Health Service  أوNHS

وغيرها.
{ ما هو الفايروس  التاجي?

- الـفايروسات التاجـية هي مجموعة من
ــرض في الــفــايــروســات الـتـي تـســبب ا
ـا في ذلك احلـيــوانـات. سـبـعـة مـنـهـا  
الـفـايـروس  اجلـديـد  قـامت بـالـقـفـز إلى
الــبـشــر  ولــكن مـعــظـمــهــا تـســبّب فـقط

أعراض شائعة تشبه نزلة البرد.
هـناك نوعان من الفايروس ات التاجية -
Mid- مـتالزمة الشرق األوسط التنفسية
dle East respiratory syndrome أو
ــتالزمـة الـتــنـفـســيـة احلـادة ( (Mersوا
severe acute respiratory الــوخـيــمـة
syndrome ) أوSars) – يــكـونــان أكـثـر
حـدة  حيث مات أكثر من  1500شخص

بسببهما منذ عام .2002
ــعـروف رسـمـيًـا الــفـايـروس  اجلـديـد  ا
بـاسم   Covid-19 أكـثـر خـطـورة أيـضًا
مـن نزالت الـبرد. حـتى اآلن   تصـنيف
ــئـــة  من حــاالت نـــحــو  15 إلى  20 بـــا
ـستشفيات عـلى أنها "شديدة" ويتراوح ا
ـئـة مـعـدل الـوفـيـات احلـالي ب  0.7 بـا
ــوقع  ــئــة  اعــتــمـــادًا عــلى ا و 3.4 بـــا
واألهـم من ذلك  إمكـانـية احلـصـول على

ستشفى. رعاية جيدة في ا
وهـــذا أقل بــكــثـــيــر من وفـــيــات مــيــرس
Sars ــئــة ) أو ســارس Mers) (30 )بـــا
ــئـــة )  ولــكـــنه ال يــزال يـــشــكل 10) بـــا

تهديدًا كبيرًا.
Covid-19 يـعتقد العـلماء في الص أن
قــد حتــول إلى سـاللــتــ  واحــدة أكــثـر
ــا قــد يـجــعل عــدوانــيــة من األخــرى  

تطوير لقاح ضده أكثر تعقيدًا.
{ ما هي أعراض الفايروس  التاجي اجلديد?
WHO ـية نـظـمة الـصحـة الـعا - وفـقًـا 
تـتـضمن األعـراض الرئـيسـية لـلفـايروس

التاجي عادةً ما يلي:
سعال جاف

ارتفاع درجة احلرارة
التعب

ضيق التنفس (في احلاالت األكثر شدة)
ـيـة أن وتــضـيف مــنـظـمــة الـصــحـة الـعــا
ــرضى قــد يــعــانــون من "أوجـاع بــعض ا
وآالم خــفــيــفـة واحــتــقـان األنـف وسـيالن
األنـف والتهاب احللق أو اإلسهال". "عادة
مــا تـكـون هــذه األعـراض خــفـيـفــة وتـبـدأ
تــدريـــجــيًــا. يُــصـــاب بــعض األشــخــاص
بـالعدوى ولكن ال تظهر عليهم أي أعراض

وال يشعرون بتوعك".
هـذه األعـراض مـشـابـهـة ألمـراض اجلـهاز
ـا في ذلك األنـفلـونزا الـتـنفـسي األخرى 
ونـزالت البرد. لذا إذا كانت لديك أعراض

فكَرْ فيما يلي:
هل سـافـرتَ إلى مـنـطـقة عـالـيـة اخلـطورة
مـثل الص أو كـوريا اجلنوبـية أو شمال
إيــــطـــالــــيـــا أو إيــــران في األســــبـــوعـــ

? اضي ا
هـل كـنتَ عـلـى اتـصـال وثــيق مع شـخص

مصاب بالفايروس  التاجي?
ما مدى سرعة ظهور األعراض?

يُـعـتـقـد أن األعـراض تـظـهـر بـ يـوم و
أيـام بعد اإلصابة بـالفايروس   ولكن 10

قد تصل إلى  24 يومًا.
ئة يـتعـافى معظم الـناس (حوالي  80 بـا
ـــــرض دون احلــــــاجـــــة إلـى عالج ) مـن ا
خــاص. ومع ذلك  يُــصـاب حــوالي واحـد
ـــئــة ) مـن كل ســـتــة أشـــخــاص ( 16 بـــا

رض خطير ويصعب عليه التنفس.
رجح أن يصاب كبار السن  وأولئك من ا
الـذين يعانون من مشاكل طبية كامنة مثل
ارتــفـاع ضـغط الـدم أو مــشـاكل الـقـلب أو
شـــكـــاوى الـــرئـــة أو مـــرض الـــسُّـــكّــري 

بأمراض خطيرة.
ساعدة الطبية? { متى يجب عليّ طلب ا

يـجب عـلى األشـخـاص الـذين يـعـانون من
صـعوبة في التـنفس طلب الرعايـة الطبية
بـسرعة. لكن ال تخرج. بدالً من ذلك  يجب
NHS. عـلـيك االتـصـال بـهاتف   111 في
هــو تـلـفـون احلــاالت الـطـارئـة في وزارة)
الـصــحـة الـبـريـطـانـيـة ويـعـمل  24سـاعـة

.( يومياً
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إذا كـنت تعاني لـلتو من احلُـمى والسُّعال
ـبـكرة لـفـايروس - األعـراض الـرئيـسـية ا
الـتـاجي - تـنصح احلـكـومـة اآلن بالـعـزلة
دة سبعة أيام. هذا سوف يساعد الذاتية 

على حماية اآلخرين.
ــفــردك  فـــاطــلب من إذا كـــنتَ تــعـــيش 
صــاحـب الــعــمل واألصـــدقــاء والــعــائــلــة
مساعدتك في احلصول على األشياء التي

حتتاجها من طعام ودواء.
إذا كـــنت تــعـــيش مع اآلخـــرين  فــحــاول
الــبــقـاء عــلى بـعــد مــتـرين عــلى األقل من
ـــفــردك إن أمـــكن. اآلخـــرين. نَـمْ أيــضًـــا 
وحـاول االبتعاد عن األفراد الـضعفاء مثل
كـــبــار الــسن وذوي احلـــاالت الــصــحــيــة

الكامنة.
NHS 111 ال حتـتاج إلى االتصال بالرقم
لــلـذهــاب إلى الـعــزلـة الــذاتـيــة. ولـكن إذا
نزل تـفاقـمت األعراض أثـناء الـعزلـة في ا

ئة  من األشـخاص فوق سن  كان  80 بـا
ـئــة  لـديــهم شـكل من الـسـتـ  و 75 بــا

رض األساسي. أشكال ا
{ هل يوجد لقاح ضد الفايروس  التاجي?

- ال يـوجـد حالـيًا أي لـقـاح  لكن الـعلـماء
في جـميع أنحاء الـعالم يتسـابقون إلنتاج
واحـد بفضل مشاركة الص السريعة في

الشفرة الوراثية للفايروس .
ومـع ذلك  فإنّ أيّ لـقاح محـتمل لـن يكون
ـرجح ـدة تـصل إلى عـام  ومن ا مـتـاحًـا 
أن يـتم إعطاؤه للعاملـ الصحي األكثر
. عـرضـة خلطـر اإلصابـة بـالفـايروس  أوالً
بـاإلضافـة إلى ذلك  يعـتقـد البـاحثون في
ــا يــكــون قـد الــصــ أن الــفــايــروس  ر
حتــول إلـى ساللــتــ  أحــدهــمــا شــديــد
ـا يـجعل الـبـحث عن لـقاح الـعـدوانـية  

أكثر صعوبة.
فـي الــوقت احلـــالي  األهم هـــو احــتــواء
سـتشفى على عالج ـرض وزيادة قدرة ا ا
ملكة ـرضى. تهدف خطة عمل حـكومة ا ا
ـتـحدة ضـد الـفايـروس ات الـتاجـية إلى ا
نحنى الـوبائي للمرض تـأخير وتقـسيم ا

لــتـجـنب  NHS مـن أن تـطـغى كـمـا حـدث
في ووهان.

ـرضى الذين سـتـكـون القـدرة عـلى عالج ا
ــســتــشـفى يــحــتــاجـون إلـى رعـايــة في ا
حتـــــديًــــا كـــــبــــيــــرًا لـ  NHSإذا تـــــرسخ
ــتــحـدة - قم ــمـلــكــة ا الــفــايــروس  في ا
بــواجــبك لـلــمــسـاعــدة في إبــطـاء تــفـشي

رض من خالل اتباع النصائح أعاله.  ا
تحدة? ملكة ا { ماذا يحدث في مطارات ا

- أعـلنت هيئة الصحة العامة في إجنلترا
باشرة" من عن "مـراقبة معززة لـلرحالت ا

واقع األخرى. الص والعديد من ا
ـطارات الرئـيسيـة األخرى في جميع في ا
أنـحاء الـعالم  ذهبت الـسلطـات إلى أبعد
مـن ذلك وتــقــوم بــفـحـص درجــات حـرارة
الـركـاب عـنـد الـوصـول وتـوزيع مـطـهرات

كافحة انتشار الفايروس . اليد 
تـشـيـر األبحـاث إلى أن الـتـطهـيـر الـيدوي
ـية في هـيـثـرو وتسـعـة محـاور جـوية عـا
ـكن أن يـقـلل انـتـشـار الـفـايروس أخـرى 

ئة . بنسبة تصل إلى  40با
{ أين هـو أفــضل مــكـان لــلــجـلــوس عــلى مـ

طائرة?
- تــشــيــر األبــحــاث إلى أن أفــضل مــكـان
لـلـجلـوس هو مـقعـد الـنافـذة في منـتصف
الـكابينة. هذا ألنه يـقلل من خطر اإلصابة
بـالقطرات التي يسقطها األشخاص الذين

مرات. شون صعودًا ونزولًا في ا
{  ما الـفرق ب الـفايروس  التـاجي وفايروس

االنفلونزا?
- قــد تـتــســبب الـفــايـروس ات الــتـاجــيـة
وفـــايــروس ات اإلنــفــلـــونــزا في أعــراض

. متشابهة ولكنها مختلفة جينياً
يـقول الـبروفـيسـور نيل فـيرغـسون  عالم
تــفــشي األمــراض في إمــبـريــال كــولــيـدج
لــنـدن: "إنـفـايـروسـات  اإلنــفـلـونـزا تـكـون
حـضـانـتـهـا بسـرعـة كـبـيـرة - وتمـيل إلى
ظهور األعراض بعد يوم إلى ثالثة أيام
من اإلصـابة  لـكن الفـايروس ات التـاجية

تستغرق وقتًا أطول".
"مع فـايروس  اإلنفلونزا تصبح محصنا 
ولــكن هــنـاك الــكـثــيــر من الـفــايـروس ات
ـتـداولة. ال تـتـطور الـفـايروس اخملـتـلفـة ا
ات الـتاجـية بـنفس الـطريـقة الـتي تـتطور
بـهـا األنفـلونـزا  مع الكـثيـر من السالالت
اخملـتـلـفـة  ولكن جـسـمـنـا ال يولـد مـنـاعة

جيدة على حد سواء".
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ـقالـة مُتـرجمـة عن مـقالـة مهـمة في هـذه ا
صحيفة الغارديان البريطانية وهي:

This guide on coronavirus symp-
toms, underpinned with advice
from leading health experts, is de-
signed to protect you and your
family.
By: Paul Nuki,
 GLOBAL HEALTH SECURI-
TY EDITOR and Global Health
Security Team
The Telegraph -14 March 2020 •
6:15pm
مُلحق: #
ــكن ألقــنــعـة الــوجه احلــمـايــة ضـد هل 
الـكورونا? تـتخذ هـيئات الـرقابة إجراءات

ضللة" صارمة ضد اإلعالنات "ا
مع صــعــود حـاالت  الــكــورونـا يــســتـغل
االنــــتـــهــــازيــــون مـــخــــاوف الــــنـــاس من

الفايروس  التاجي
Adver- حـظرت هيـئة معـايير اإلعالنات 
tising Standards Authority
(ASA)  مـجـمـوعـة كـبـيـرة من اإلعـالنات
ألقــنــعــة الــوجه  واصــفـة إيــاهــا بــأنــهـا

"مُضلّلة وغير مسؤولة ومخزية"
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قالة مُترجمة عن مـقالة رسمية ومهمة نُـشرت قبل يوم في صحيفة هذه ا
الـتـلـغـراف الـبـريـطـانـيـة (انـظـر الـهـامش) وهي تـقـلل بـدرجـة كـبـيـرة الـرعب
ـثال أغلبها ي الذي نشرته الـفضائيات في قلـوب الناس. على سبيل ا العا
يطـبّل لعـدد الوفـيـات في الصـ وهي حتى اآلن  3199 حالـة وفـاة وال أحد
رض وشُفوا منه في الص هو 66931 يتحدث عن أن عدد من أصيبوا بـا
مـريـضـا. وفوق ذلـك إن عـدد وفيـات الـكـورونـا في الـعـالم كـلّه حـتى اآلن ال
يتجاوز الثمانية آالف في ح أن بريطانيا مات فيها  26408 أشخاص من
ـاثل ي تـمـهـيد  االنـفلـونـزا غـي عام  2017 وحـده!!. هل هـذا الـرعب الـعـا
لـرعب انـفـلـونـزا اخلــنـازيـر الـتي صـنّـعت فـيــروسه ولـقـاحه وعالجه شـركـة

جلعاد التابعة للسيد رامسفيلد آنذاك? 

ثالث خطوات للوقاية اوال سكها ثانيا قمّمها وثالثا اقتلها

فتاة تستخدم قناع وجه واقياً في لندن

ـا مـر به ــر أي بـلــد  ـا لم  عـراقـيــا يـكــثـر احلـديث عـن االزمـات ر
لــكن لم نــفــهـم حــتى الــيــوم مــعــنى إدارة االزمــات عــراقــنــا احلــبـــيب 
ن يـعمـلون في الـصحـافة ومـخاطـرها وبـذات الوقـت لم يفـهم الكـثيـر 

واالعالم دورهم احلقيقي في بلد مثل العراق.
اليـوم يواجه الـعراقـيون بـهوية وطـنيـة واحدة أزمـات متـعددة األطراف
فـاسـد احملـاصـصـة في عدم تـسـمـيـة رئيس تـبـدأ بـاألزمـة السـيـاسـيـة 
وزراء "غيـر جدلي" وال تـنته عـند مخـاوفهم من انـتشـار فايـروس كرونا
وما بينهما من أزمات اقتصادية ترتبط بصعود وهبوط أسعار النفط.

الـسـؤال :  دور الـتفـكـيـر اإليجـابي لـصـحافـة  احلـلـول مقـابل نـظـرية "
ـفـاسـد الـسـلـطة ـتـحـاصصـة  ـؤامـرة" كل حـسب اجـنـدة  األحـزاب ا ا

واطن به ? ومدى قناعة ا
لست بصـدد استعـراض مباد العـمل الصحـفي واإلعالمي لكن يبدو
ان الـكـثـير من قـيـادات االعالم وكـبـار من يصـفـون أنـفـسهم بـاحملـلـل
بـشتى اهـواء مسـمـياتـهم االستـراتيـجيـة واالقـتصـادية واألمـنيـة ليـسوا
عـلى درايـة بان مـهـمـة العـمل الـصـحفـي االنطالق من ثـوابت الـدسـتور
والـرجـوع الـيـه في كل مـعـطـيـات الـتـحـلـيل اإلعالمي لـتـكـوين راي عـام
دافعة جمعي بـشأن أي حدث مسـتجد او مـحور تثقـيف عام مطلـوب ا
ـة نشر البـد وان يحاسب عنه واي حديث خـارج نطاق ذلـك يكون جر

عليها القانون.
ا يلي: مكن اإلجابة على التساؤل   لذلك يبدو من ا

ا يحتاج معرفته من وسائل االعالم ويثق اكثر ما واطن  أوال: يهتم ا
يثـق بـالـصـوت والـصـورة  لكـن مع  زيـادة  قـدرات الـفـبـركـة الـعـمـيـقة
لنماذج احلروب الناعمـة  التي  حولت  الكثير من  وسائل االعالم الى
وذج مـجرد مـحطـات اعالنـية ولـيست اعالمـيـة  فضال  عن انـتشـار 
صـحـافـة التـواصل االجـتـمـاعي  الـتي تتـنـاقل االخـبـار من دون تـدقيق
ـوذج صــحـافـة مـهــني جـعل  مــهـمــة  الـصــحـفي  الــسـاعي  لــوضع 
احلـلـول  في مـقـابل  الـصـحافـة الـصـفـراء الـفضـائـحـيـة  او  مـا يدعى
الـيوم  بـاجليـوش االلكـترونـية  امـام  واقع  جديـد في تغـييب  احلـقيـقة
مــرة ـــواطن  صـــاحب احلـق في االطالع عـــلـــيـــهـــا بال رتـــوش  عن  ا
ألسـبـاب تــتـعـلق بــأجـنـدات حــزبـيـة  وأخـرى بــتـمـويل إقــلـيـمي  ودولي
تلقي) واطن  –ا اذج الـفبركـة العـميقـة ان هذا (ا وحصـيلة  تـراكم  
ا يفقد الراي سيكون امام خـيارات  متضاربة  في مـعرفة احلقيقـة  
الـعــام اجلـمــعي  بـوصــلـتـهــا  ويـتــشـتت  في  تــسـجــيل  لـنــجـاح  تـلك
االجـنـدات  هــكـذا يـظــهـر نـواب عن الــشـعب  بـصــفـة مـحــلل سـيـاسي
وليس صناع قـرار بل  الكثيـر من التصريحـات والبيانـات الرسمية  ال
حتــمل صـفـة صـنـاعـة الـقـرار فـي إدارة مـخـاطـر االزمـات فـهي مـجـرد
حتـلـيالت  وحـتى هـامــشـيـة ال تـصـلح ان يـطـلـق عـلـيـهـا وصف " بـيـان

حكومي " او تصريحات  لرئيس  حكومة  او زير !
ثانيـا: تتمثل مـعضلة الـكثير من الـصحفي واإلعـالمي في اخلضوع
ـهـنـية ألسـبـاب اقـتصـاديـة فـاجليل لـهـذه االجـندات ومـغـادرة احلـالة ا
اجلديـد من الصـحفـي الـعامـل في وسـائل االعالم احلزبـية يـتنـقلون
ـهني من هـذه القـناة الـفضـائيـة الى أخرى وعـليه ان يـطابق أسـلوبه ا
مع منـهج القناة احلـزبي او جهة الـتمويل األجـنبيـة هكذا الـغيت عقود
عمل عدد من اإلعالمي في قناة تـمول من خارج العراق فقط ألنهم ال

يتوافقون مع منهج جديد لعملها!
ـعـضلـة حتتـاج تدخل نـقـابة الـصحـفـي الـتي ما زالت عـند مـثل هذه ا
حافات تطبيق قانون حمايـة الصحفي في ظل واقع قاس يفرض على
الـعـائلـة الـصـحفـيـة آثام مـفـاسد احملـاصـصـة وتداعـيـاتهـا عـلى أصول

هنة. ا
ي في تـأصـيل صـحـافـة ثـالـثـا: يــضـاف الى ذلك غـيـاب الـدور األكـاد
ي وهم احللول مـنهاجـا إعالميا في عمـل الدولة فالـكثيـر من األكاد
ـفاسد احملـاصصة فقط ناصب  أصال صحفـيون انخـرطوا في لعـبة ا
لـنيل حـظوظـهم من فتـات احلـكومـة العـميـقة وهـذا امر ال يـنحـصر في
اجملــال اإلعالمي بل يــشــمل الـكــثــيــر من االخــتـصــاصــات الــتي تـرى
ـي يتـعـامل بـلـغـة إعالمـيـة عـنـدمـا يـكـون في مـنـصـبه الـوظيـفي األكاد
ـنـصب لـيـعـود لـها مـع عودة ويـغـارهـا بـسـرعـة عـنـد خـروجه من هـذا ا
انيـا او حكومـيا وهي حالة تـشمل االغلب االعم اال ما نصب الـيه بر ا

رحم ربي.  
قترحة? ما احللول ا

بـبـسـاطة شـديـدة ان يـطـبق الـدستـور عـلى االعالم في شـتى مـفـاصله
هـناك جـهات قـضائـية وهـيئـات مسـتقـلة ونقـابات تـراقب هذا الـتطـبيق

ــدافــعــة عـن صــحــافــة احلــلــول في إدارة وان تــبــدأ ا
هـنية واجلـامعات مخـاطر االزمات من الـنقابـات ا
لـنشـرها كـثقـافة وطـنيـة شامـلة عـندهـا سيـكون
فبركة واطن خياراته لتصـديق االخبار ا امام ا
وقـدرته على اكـتشـاف زيفـهـا وتأيـيده لـصحـافة
احللول حتى وان لم تأت كلـيا على ميوله وهواه

ولله في خلقه شؤون!

ابيض اسود

ثلى لغسل اليدين الطريقة ا

عمال في مطار إنتشون الدولي في كوريا اجلنوبية  يقومون برش محلول مطهر وسط مخاوف متزايدة من انتشار فايروس  كورونا


