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 إلمقدمة

ي إلعالم أزمات وتدإعيات ومشاكل سياسية 
إل يخؼر عىل إلجميع ما يحصل ػر

ية من كوإرث ومشاكل إل  ي ألقت بظاللها عىل إلبشر
وإقتصادية وحروب إلعض إلب 

ر من خالل إلدرإسة أن جائحة   ي هذه إلدرإسة، ولكن نريد إن نبي 
يمكن حضها ػر

ي   COVID-19إ إلوباء كورونا أثرت عىل إلوضع إلصخي بشكل كبي  مما ساهم هذ
ػر

ة وأخرى،  ر في  ية بي  ب إلبشر ي تضر
تغيي  إلسياسات إلعالمية إتجاه إألمرإض وإألوبة إلب 

ي إل يمكن حضها من أمرإض 
وإل يخلو تاري    خ أمتنا من تسجيل هذه إلحاإلت إلب 

وعلل وخطط عالجية عىل قدر فهم إلناس باألعشاب وإلتدإوي بها ؤضافة ؤىل ذلك 

ي 
ي نجد إؤلسالم ػر  قيم  إلسمحاء أدد عىل أهمية إؤلسسان وإلحفا  عىل إلسسل إلبشر

وإإلحاديث إلنبوية أددت عىل إلتدإوي وإلحرص إلشديد عىل إلصحة إلعامة وعندما 

ي إلجانب 
ي نجد إإلهتمام إلوإضح من قبل إغلب دول إلعلم ػر نتكلم عن إلجانب إلطب 

ة إلصخي وإلحرص إلشديد عىل سالمة موإطنيها من إألوب ر في  ب إلعالم بي  ي تضر
ئة إلب 

ي وإلوقاية عىل إلمستوى إلمحىلي لغرض  وأخرى وأددت إلدرإسة عىل إلنطاق إلطب 

 إإلستفادة منها أمام صناع إلقرإر 

 ومن هللا إلتوفيق
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ي 
 إلمحور إلتاريخر

 ةئوإألوبلمحة تاريخية لألمرإض 

 أ.م. د. عبدإلعزيز خضر عباس إلجاسم

ي إلمجتمع إلمعاض،  تعريف إألزمة: 
مفهوم إألزمة من إلمفاهيم إلوإسعة إإلنتشار ػر

ي كافة إلمجاإلت إلطبية وإإلقتصادية 
تمس كل و حيث أصبحت تالمس إلوإقع ػر

ي 
 باألزمات إلب 

ً
ي توإج  إلفرد مرورإ

 من إألزمات إلب 
ً
توإج  إلدول جوإنب إلحياة بدءإ

وإلجماعات وإلحكومات وإلمؤسسات وإنتهاء باألزمات إلدولية، بل ؤن مصطلح 

ي مختلف 
إألزمة أصبح من إلمصطلحات إلمتدإولة عىل جميع إألصعدة وػر

إلمستويات إإلجتماعية، وعالم إألزمات عالم جي ومتفاعل ول  أطوإره وخصائص  

ي إلمجتمع وأسباب  لذلك تتأثر ب  إلدول أو إلحكومات، في
تأثر ب  أصغر كائن موجود ػر

ي، ة تتطلب إلموإجهة، فعلي  يكون  إلبشر ولما لألزمات وموإجهتها من أهمية كبي 

ي سجلت لنا بعض 
مفهوم إلجائحة ودرإستها وإلوقوف عىل إلمحطات إلتاريخية إلب 

، وإلهدف من إلدرإسة وهي أخذ  ي إلبشر
ي تعصف ػر

إلحاإلت إلنادرة وإلصعبة إلب 

وإلعي  إلمستفادة بما يمكن إلحد من إنتشار إألوبة ليكون بمقدورنا وضع إلدروس 

ي 
هذه إلرؤية أمام صناع إلقرإر وتدبر إألمور وحلها بطريقة مثالية بأقل إلخسائر ػر

ي.   إلجانب إلبشر

ي عدة مصادر، ويقصد بذلك إلجوح   إلجائحة: 
وردت عدة تعريفات للجائحة ػر

ي تجتاح إلمال من 
ء أجوح  ومن  إلجائحة وهي إلشدة إلب  ي

إإلستئصال جحت إلشر

، أي  سنة أو فتنة يقال جاحتهم إلجائحة وإجتاحتهم وجاح هللا مال  وأجاح  بمعبر

:  أهلك  ي أي سنة شديدة أصابتهم جائحة  وقيل (1/61: 1987بالجائحة )إلفارإن 

ه ء من مال أو غي  ي
وهي ، إجتاحت أموإلهم فلم تدع لهم وجاحا وإلوجاح بقية إلشر

وهي  (5/88: 2111سنة جائحة جدبة ونزلت بفالن جائحة من إلجوإئح )إلهروي: 

ي إلحديث قال رسول هللا 
ي تجتاح إلمال أي تذهب ب  من سنٍة أو فتنة، وػر

إلشدة إلب 

،  ب  وسلم)صىل هللا علي  وعىل آل  وصح
ٌ
 َجاِئَحة

ُ
َصاَبت 

َ
أ
َ
مًرإ، ف

َ
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َ
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 : إلكوإرث وإألمطار وبيان إألمرإض وأسبابها 

ي سجلتها بعض إلمصادر إلتاريخية، ويمكن أن  
 باألمرإض إلب 

ً
 خاصا

ً
أفردنا عنوإنا

يكون سببها إلجائحة ويحق لنا تسليط إلضوء عىل ما هو مهم ويالمس حياتنا 

ي أجد من إألجدر تشخيص إلحاإلت 
إليومية وربطا بالوإقع وكذلك إلمستقبل فأنر

ي تصاحب هذإ إلكوإرث وإألمطار ألن
ر وإل إلمرضية إلب  ها مستمرة عىل مر إلسني 

 علينا معرفة ظروفها 
ً
تنقطع، وحرصنا عىل معرفة تلك إألمرإض ومصائبها يكون لزإما

وأسبابها ليتسبر لنا مستقبال تدإرك إألمر وإخذ إلحيطة وإلحذر من أجل سالمة 

ي مدن وحوإضر ؤسالمية أخرى، 
ي بغدإد يحصل ػر

إلناس، وما حصل من حوإدث ػر

ي ظهرت بها بعض وهذه لمحة تاري
خية ومرور رسي    ع عىل بعض إلسنوإت إلب 

ك  من أثار  ها بسبب إلرياح وإألمطار وإلفيضانات وما تي  إألمرإض ويمكن تفسي 

ي  سلبية بسبب عدم إلسيطرة عليها وقد تكون خارج قدرة إؤلسسان أو عامل بشر

ر ومما تسبب من أذى كبي  وظهور عدد من إألمرإض ويمك ن بسبب إلحروب وإلفي 

إلقوإ أن  إلسفر من بالد ؤىل بالد ينتشر فيها بعض إألمرإض أو بسبب قرب  ها من 

، وكذلك إستقدإم إلعمالة من  ي
إلمسطحات إلمائية وإهمال إلجانب إلصخي وإلبيب 

بلد ؤىل أخر وإلجيوش إلمتنقلة، وبذلك تكون مرحلة إنتقال إألوبة ؤىل إلمجتمع 

نا كتب إلتاري    خ حوإدث مهم  ومن إلخاىلي من تلك إألمرإض وإألوبة وسجلت ل

ي حوإدث سنة 
م عند دخول إلخليفة أبو جعفر 763ه  / 146أبرزها، نجدها ػر

إلمنصور ؤىل بغدإد وقع بها إلطاعون وقد تقدم أن إلطاعون) إبن تغري بردي: 

ي حوإدث سنة 2/6 :1981
م وقع إلوباء إلعظيم بالعرإق ومات 872ه  / 258(  وػر

ي بغدإد زإلزل هائلة سقطت منها إلخلق إل يحصون وإلسبب ح
منازل ومات دث ػر

ي 2/29: 1981إبن تغري بردي: خلق كثي  تحت إلّردم)
ت 913ه   / 311سنة  ( ػر م كير

ي إلبادية وكانت 
ي سكان بغدإد وكلبت إلكالب وإلذئاب ػر

إألمرإض وإلعلل وإلعفن ػر

: 1992إلجوزي: )إبن تطلب إلناس وإلدوإب وإلبهائم فإذإ عضت ؤسسانا أهلكت  

خالة 941 /ه   329وإشتد إلغالء ببغدإد، سنة  (13/133
ُّ
م حب  أكل إلناس إلن

ي قي  
 ػر
ٌ
ي نفس إلسنة وقع إلوباُء بمكة وبغدإد حب  كان ُيرىم جماعة

وإلحشيش وػر

ر وأجدبت إألرض ببغدإد  سل وإل تكفي 
ُ
: 2113)سبط إبن إلجوزي: وإحد من غي  غ

إألحدإث إلسياسية تؤثر عىل إلوضع إلصخي  ( ومن خالل إلمصادر نجد 17/177

ي سنة 
ي بغدإد وغلت 943ـه/ 331لعامة إلناس وما حصل ػر

م من دخول إألترإك ػر

 ووقع فيهم إلوباء، فكانوإ 
ً
، ومات إلناس جوعا

ً
ي جمادي إآلخرة غالء عظيما

إألسعار ػر

 
ً
ء وإلضر إل يدفنون حب  فدعوإ هللا وسألوه أن يكشف إلبال و يبقون عىل إلطريق أياما
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:  عنهم ( وذكر أن إألحوإل إلمناخية تؤثر عىل صحة إألسسان 236: 1935)إلصوىلي

ي أول إلمحرم سنة 
م، وهو إلنصف من أيلول قوي إلحر حب  943ـه/ 331سجل ػر

ي 
ين بمثل ذلك، وكان ػر أخذ باألنفاس، وخرج أيلول كل  عن حر شديد، ودخل تشر

ي آب و 
تموز، وغلت إألسعار حب  أكلوإ إلكالب، إليوم إلثامن من  حر لم يكن مثل  ػر

ي إألسود ظهر وقع إلوباء، و بذلك و  ر رطال بدرهم،  إلجرإد إألعرإن  حب  بيع كل خمسي 

)إبن  ر ي ذلك معونة للفقرإء لشدة غالء إلخي 
( 27    14/26: 1992إلجوزي: فكان ػر

ي حب  أصبح و 
وإنتفع إلضعفاء بأكل   فصاده إلناستجارة، إلوقت  ذلك إلجرإد ػر

ء من سائر و  ي
صيده، وكان نعمة من نعم هللا جل وعال، وغلت إألسعار وعز كل شر

 : ي سنة 237م: 1935إألطعمة وإلملبوس )إلصوىلي
م وكير إلوباء 962ـه / 351(  وػر

كون ي إلناس حب  كان إل يدفن أحد أحدإ، بل يي 
إ منهم  ػر عىل إلطرقات فيأكل كثي 

 : ) إبن كثي  ر ي سنة ( 11/241: 1988إلكالب، وبيعت إلدور وإلعقار بالخي 
وػر

كوكب عظيم وُسمع ل  صوت مثل صوت   نقضإم من ذي إلقعدة 1134ه  / 425

ويقال ؤن إلسماء إنفرجت عند إنقضاض ، ووقع إلوباُء  ،إلرعد، وضوء مثل إلمشاعل

 
ُ
إز ولم يجدوإ حفارً  فيقال مات ُمعظم ،عقيب  وصل إ وإل من يغّسل إلمون  و أهل شي 

 أبوإبها عىل أصحابها  إلحد بأن
ّ
سد

ُ
إل يجدون من يدفنهم، ثم تعدى ؤىل و إلدور ت

ا )سبط أهل إألهوإز وإلبضة ووإسط وبغدإد، فيقال ؤن  مات من 
ً
بغدإد سبعون ألف

مرإض يتعدى ( وهذإ ما يؤكد لنا أن إنتشار إأل 18/393: 2113إبن إلجوزي: 

ي يظهر بها ويستقل ؤىل إلمدن وإلبلدإن إلمجاورة 
وهذإ ما نرإه إليوم من إلمناطق إلب 

ي سنة تدإعيات إلجائحة، 
م تشققت إألرض ونبع منها إلماء 1174ـه/ 466وػر

وعقوبة ونهبت خزإئن إلخليفة فلما هبط إلماء أخرج إلناس  إألسود، وكان ماء سخط

لذل ثم فسد إلهوإء بالمون  ووقع إلوباء وصارت بغدإد من تحت إلهدم وعال إلناس إ

 : ي )إلذهب 
ً
 ومثَل

ً
ة ب إلطاعون مرة ثانية بغدإد ( 31/25: 1993عي  وعندما ضر

أصيبوإ باألمرإض إلمتعددة و م أثر عىل عامة إلناس 1185ه  / 478ونوإحيها سنة 

دإت وإل  إلمسخنات، وإستمر وتقول إألطباء ما رأينا مثل هذه إألمرإض إل تالئمها إلمي 

ين ألف ببغدإد )إبن إلجوزي:  : 1992ذلك ؤىل آخر رمضان فمات من  نحو عشر

ة إلمون  ورأى طفلة عىل باب إلبيت تنادي هل من مسلم 16/241 ( وشوهد كير

ي هذإ إلبيت
ي هلكوإ ػر

ي وأىمي وأخون  ي فإن أن 
ي فيأخذنر

ي  يؤجر ػر
لت فإذإ بها ػر ر قال فير

ومن إلحوإدث سنة  (16/241: 1992ميتة)إبن إلجوزي:  صدر أمها

م عم إلوباء وإلقحط بغدإد وإلشام ومض وإلدنيا، وكان إلناس يأكلون 1156ـه/ 448

ها وإنقطع ماء إلنيل  إلميتة، وبلغت إلّرمانة وإلسفرجلة دينارإ وكذإ إلخيارة وغي 

ي يوم وإحد 
ة آإلف ؤسسان وباع عّطار وإحد ػر ي كل يوم عشر

بمض، وكان يموت بها ػر
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إب للعالج)إبن تغري بردي:  ألف وهذإ ما يؤكد إسشار  (5/59: 1981قارورة رسر

ي 
حال وإلتجارة وإإلختالط إل سيما ػر إألمرإض من بلد إىل أخر نتيجة إلسفر وإلي 

ي حياتنا إليوم ومن 
 إليوم ػر

ُ
ر إلناس وهذإ ما نلمس  موإسم إلتجارة وإللقاءإت بي 

ب إلطاعون بغدإد 1185  / ه478ما ؤن دخلت سنة و  تدإعيات ظهرت بالدنا، م ضر

 "بدأ إلطاعون ببغدإد ونوإحيها" وكان عامة 
ً
مرة ثانية، وهنا أفرد إبن إلجوزي عنوإنا

ي شغل  أخذت  رعدة فخر لوجه ، ثم عرض لهم شناج 
ر إلرجل ػر أمرإضهم إلصفرإء بي 

( وكان إألطباء يصفون مع هذه 16/241: 1992وبرسام وصدإع)إبن إلجوزي: 

للحم لحفظ إلقوة، فإنهم ما كانت تزيدهم إلحمية ؤإل قوة مرض، إألمرإض أكل إ

دإت  وكانوإ يسمونها مخوية وتقول إألطباء ما رأينا مثل هذه إألمرإض إل تالئمها إلمي 

ين ألف ببغدإد،  وإل إلمسخنات، وإستمر ذلك ؤىل آخر رمضان فمات من  نحو عشر

ي إلموت، و 
ي حال وكان إلمرض يكون  خمسة أيام وستة ثم يأن 

كان إلناس يوصون ػر

ر لعدم غاسل وحامل وحافر، وكان إلحفارون  صحتهم، وكان إلميت يلبث يوما ويومي 

ي ذلك بمن يقي  نهارإ)إبن إلجوزي: 
: 1992يحفرون عامة ليلتهم بالروحانية ليؼر

ها عىل إلصحة إلعامة16/241 ونزلت  ( ويعود بسب زيادة إألمطار وإلرطوبة وتأثي 

أن دربا من دروب بغدإد يسىم إلتوثة مات جميع أهل  فسد باب  أيام طاعون بغدإد 

ي وعم هذإ إلطاعون خرإسان  إلدرب وهلك عامة أهل باب إلبضة، وأهل حرن 

ي أطفالهم، ثم تعقب  
وإلشام، وإلحجاز وتعقب  موت إلفجأة ثم أخذ إلناس إلجدري ػر

ي ثم قحط إلن
ية ثم تاله موت إلدوإب وإلموإشر ي إلي 

اس وعزت موت إلوحوش ػر

إأللبان وإللحوم، ثم أصاب إلناس بعد ذلك إلخوإنيق، وإألورإم وإلطحال)إبن 

ي 16/241: 1992إلجوزي: 
بدخول شهر أيلول فأصاب  م 1174ه    / 569سنة ( وػر

إلناس نزإلت وسعال فقل أن ترى أحدإ ؤإل وب  ذلك وإنما كان إلعادة أن يصيب بعض 

ت إلناس عىل إليأس يضجون بالبكاء ( وبا18/213: 1992إلناس)إبن إلجوزي: 

ي تلك إأليام 
ر فسكن إلناس وغال إلسعر ػر بيع فوإلدعاء ثم نقص إلماء نحو ذرإعي 

إط)إبن إلجوزي:  ر إلخشكار كل خمسة أرطال بقي  : 1992إلشوك كل باقة بحبة وإلخي 

ي دجلة هلكت مزإرع  18/215
ي هذه إلسنة أن هذإ إلماء ػر

( ومن إلعجائب ػر

ي إلغنم وكان ما يؤن  ب  سليما يكون مطعونا حب  بيع إلحمل بالعطش ووقع 
إلموت ػر

ى وإلخوخ حب  غال  إط ومرض إلناس من أكلها ثم غلت إلفوإد  وكذلك إلكمير بقي 

ر إلذي يؤخذ من إلمقالع وبلغ إآلجر كل ألف بثالثة دناني  ونصف)إبن إلجوزي:  إلطي 

بت بالناس أمرإض شديدة ألجل ما 18/217: 1992 مر بهم من إلشدإئد وكير ( ضر

ي 
ي شهر أيار، وإنتشر إلموت ػر

ق وبرد إلزمان كأن  إلشتاء وإلناس ػر إلمطر وإلرعد وإلي 

ي إلكبار باألمرإض إلحادة، وغلت إألسعار، وبيعت إلدجاجة 
إلصغار بالجدري، وػر
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ر خمسة أرطال بحبة وتعذر إللحم : 1992)إبن إلجوزي:  بنصف دإنق وإلتي 

ي شهر أيار، وكير إلمط (18/118
ق وبرد إلزمان كأن  إلشتاء وإلناس ػر ر وإلرعد وإلي 

ي إلصغار وإلكبار باألمرإض إلحادة، وغلت إألسعار وبيعت إلدجاجة 
وإنتشر إلموت ػر

ر خمسة أرطال بحبة وتعذر إللحم)إبن إلجوزي:  : 1992بنصف دإنق، وإلتي 

 جارفة أو فيضانات غامرة( 18/118
ً
، وربما إنقطعت وربما أصبحت إألمطار سيوال

بص بالناس، ولم يفارق إلخوف من   يي 
ً
حب  تذبل إلحياة كلها وكان إلجوع دإئما

 ما إنتابتهم إألمرإض، وإألطباء عىل مسافات بعيدة 
ً
إ إلحريق مخيلتهم قط، وكثي 

 أو ل  
ً
 عزيزإ

ً
 ربما إختطف إلطاعون من إألرسة فردإ

ً
ر تقريبا ي كل عشر سني 

منهم وػر

ر كل قيمت  عند تعرض إأل ي سن إلطفولة طفالن من بي 
رض للخطر وكان يموت ػر

 ( 26/181: 1988خمسة أطفال ويموت ثالث قبل بلوغ) ولد يور أنت: 

 إلغرق إلعظيم ببغدإد: 

ي وهلك           ي وبعض إلغرن 
ػ  فيها كان إلغرق إلعظيم ببغدإد، فغرق إلجانب إلشر

 
ه
ع ؤىل إَّلل وإشتد إألمر وأقيمت  ويصىلي خلق كبي  تحت إلهدم وقام إلخليفة يتضر

ي هذه إلنوبة من شبابيك 
، ودخل إلماء ػر ر ي إلطيار عىل ظهر إلماء مرتي 

إلجمعة ػر

ين ذرإًعا وبعض إلمحال غرقت  إلمارستان إلعضدي وإرتفعت دجلة أدير من عشر

بالكلية وبقيت كأن لم تكن وهلكت إألموإل وإألنفس وإلدوإب وكان إلماء كأمثال 

كمان وأهل إلقرى وكان من ل  فرس يركب  ويسوق ؤىل إلجبال وغرقت إألع رإب وإلي 

إ وركب 
ً
ر ذرإًعا ولم يبلغ مثل هذه إلمرة أبد إلتلول إلعالية وقيل ؤن إلماء إرتفع ثالثي 

ي إلسفن وقد ذهبت أموإلهم وغرقت أقارب  هم وإستوىل إلهالك عىل أدير 
إلناس ػر

 : ي )إلذهب  ي
ػ  ي جمادى إآلخرة بسبب ( وغرقت بغدإد 31/24: 1993إلجانب إلشر

ػر

إ من  ، وسالت دجلة وزإدت حب  غرقت جانبا كبي  نزول مطر عظيم وسيل قوي كثي 

بغدإد، حب  خلص ذلك ؤىل دإر إلخالفة وهرب إلخليفة من مجلس  فلم يجد طريقا 

، وهلك 
ً
 هائال

ً
، وأمرإ

ً
اج، وكان ذلك يوما عظيما

ّ
يسلك ، فحمل  بعض إلخدم ؤىل إلت

ة   للناس أموإل كثي 
ً
ومات تحت إلردم خلق كثي  من أهل بغدإد وإلغرباء وجاء  جدإ

إ 
ّ
ء كثي  جد ي

عىل وج  إلسيل من إألخشاب وإألحطاب وإلوحوش وإلحيات شر

ة ة، من ذلك مقي  ، وغرقت قبور كثي  ر ي إلجانبي 
ة ػر أحمد بن حنبل  وسقطت دور كثي 

ي إلموصل ش
إ، ودخل إلماء من شبابيك إلمارستان إلعضدّي وأتلف إلسيل ػر يئا كثي 

ي ذي 
ة أربعة فرإسخ وػر وصدم ُسور سنجار فهدم ، وأخذ باب  من موضع  ؤىل مسي 

 منها 
ً
ي أرض إلبضة فانجعف أي إنطرحت أرضا

إلحجة منها جاءت ري    ح شديدة ػر

 : ة آإلف نخلة ) إبن كير  ( 12/133نحو من عشر
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ي ؤدإرة أزمات إألوبة وتخفيف إألثار إلناجمة : 
 إلجهود إلمبذولة ػر

ة وإل    ر لنا من خالل إلمصادر إلتاريخية أن هناك أزمات تعصف بالبالد وهي كير يتي 

ي هذه إلدرإسة ولكن يمكن لنا أن نأخذ نماذج لغرض إلدرإسة وما هي 
يمكن حضها ػر

ي ذلك إلوقت من
ي إتخذها أصحاب إلقرإر ػر

خالل سلطة إلخالفة  إؤلجرإءإت إلب 

ر أهل بغدإ د ومهم إلميسورين وممن لديهم مصالح معالجتها وإلجهود إلفردية بي 

ي  أثار إقتصادية وأعمال بر وتقوى يقدمون إلمساعدإت من أجل تخفيف 
إألزمات إلب 

تعصف ببغدإد وأهلها وخاصة إلكوإرث إلطبيعية من إلحوإدث وإلزإلزل وإلغرق 

ب إلناس من وقت ؤىل أخر،  ويبدو  ي تضر
وإلفيضانات وإألهم من ذلك إألمرإض إلب 

ي كانت تسىم هناك من 
ي إلب 

عمل أدي  من تلك إلمشاري    ع وهي بناء إلمشاػر

ر بيمار بمعبر مريض أو عليل أو مصاب  "إلبيمارستان كلمة فارسية مركبة من كلمتي 

ي إإلستعمال فصارت 
وستان بمعبر مكان أو دإر فهي ؤذإ دإر إلمرضر ثم إختضت ػر

ي مساعدة إل4: 1981مارستان" )أحمد عيش: 
 ػر
ً
ناس ونذكر منها ما ( لعبت دورإ

ي سنة
م إتخذ إلوزير "عىلي بن عيش بن دإود بن 913ـه/ 312دون من أحدإث ػر

" )إبن إلجوزي: 
ه
 وإلقاهر باَّلل

ه
( 14/56: 1992إلجرإح أبو إلحسن وزير إلمقتدر باَّلل

ي أول 13/151: 1992إلمارستان بالحربية وأنفق علي  من مال  )إبن إلجوزي: 
( وػر

م فتح سنان بن ثابت إلطبيب مارستان إلسيدة "أم 918/ ـه316يوم من محرم سنة

ر وكانت إلنفقة علي    إلخليفة إلمقتدر" عىل نهر دجلة، وجلس في  ورتب إلمتطببي 

، إبن كثي  13/178:  1992:)إبن إلجوزيكل شهر ستمائة دينار
 1988 :14/817) 

م" باتخاذ مارستان 932   929ـه/ 321-317وأشار سنان عىل إلخليفة إلمقتدر باهلل " 

ي  
ي بغدإد فوإله سنان وسىمي إلمقتدري، وكانت إلنفقة علي  ػر

فاتخذه بباب إلشام ػر

ي دينار
ؤىل أن تقلد سنان بن ثابت إلطبيب أمر جميع إلمارستان   كل شهر مائب 

ي إ
 ؤضافة ؤىل مارستان إلوزير عىلي بن بمدينة إلسالم، وبلغ عددها خمسة ػر

ر لجانبي 

ي سنة  )13/178: 1992إبن إلجوزي: (عيش
 923ه  / 311وػر

ً
م وأهمها وأدير أعماال

ة من إلخالفة إلعباسية هو:  ة إلقرون إلثالثة إألخي 
 وإشتهر في 

 إلمستشفيات ) إلمارستان إلعضدي(

ؽي )إبن إلجوزي: تعود فكرة إلتأسيس تعود ؤىل " 
كان ( و 11    14/9: 1992 بجكم إلي 

ع في  )إبن وقرر أن يحمل ؤىل خزإنت  ومن مال  إلخاص بجكم قد عمل مارستان فشر

وكانت أموإل  كلها خاصة )إبن ( وجلب ؤلي  ما يصلح لكل 175/ 19: 1992إلجوزي: 
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ي مدينة إلسالم أي بغدإد، ( 14/11: 1992إلجوزي: 
وفتح إلمارستان إلعضدي ػر

وإلناظرون ونقلت ؤلي   لمعالجون وإلخزإن وإلبوإبون، وإلوكالءورتب في  إألطباء وإ

بة وإلفرش وإآلإلت ر لنا ظهور 14/11: 1992)إبن إلجوزي: إألدوية، وإألرسر ( ويتي 

ومن إألطباء إلمشهورين ببغدإد تصدروإ ؤلدإرة "بن هبة هللا بن مشاكل وقت إألزمات 

ي أيام إل
ي ألمر هللا )أثردي" وكان ساعورإ للبيمارستان ومتقدما ػر

أحمد خليفة إلمقتؼر

ي سنة 1161    1136ـه / 555     531"  (17: 1981عيش: 
م قام 1118ـه/ 417م" وػر

بعمارة إلمارستان ورإفق  إلوزير أبو غالب دمحم بن عىل بن خلف إلملقب فخر إلملك

ي 
ذلك من أعمال أخرى للحفا  عىل بغدإد منها وسد إلبثوق وعمل إلجش ببغدإد ػر

ةمحلة إ لفخرية وأنفق عليها أموإإل كثي 
وكان  (15/124:  1992)إبن إلجوزي:  

ي أبو  ر بن دمحم بن عىلي إلزينب  ي تمام ،عىلي بن إلحسي  ي هو أن 
للمارستان منصب إلقاضر

ر إبن نقيب  تي  ي إلحسن نظام إلحضر ي طالب نور إلهدى بن أن  إلقاسم إألكمل بن أن 

ي إألزمات ما تظهر بعض  ( وعادة ما 221/ 15: 1992إبن إلجوزي: ) إلنقباء
تظهر ػر

ي 
إلموإقف إؤلسسانية إلطيبة للناس إلذين لديهم أعمال بر ونجد ػر

ي رءوسهم 1131ه  / 422سنة
م وبسبب تأخرت إألمطار أصيب أدير إلناس نزإلت ػر

 طباخو ماء إلشعي  حب  طبخ  أصحاب إألرز 
وصدورهم ومعها حىم وسعال فكير

ة ك ي هذه إألزمة إلكبي 
، وػر ر ان دور إلخليفة إلمقتدي بأمر هللا باللي 

ي 1194      1175ـه/ 487   467)
ي قام بها إلخليفة ػر

م( وهي من إؤلجرإءإت إلفردية إلب 

م قام بمد إلفقرإء باألدوية وإلمال ففرق ما إل 1185ه  / 478أخر من خالفت  سنة 

يحىص وتقدم ؤىل أطباء إلمارستان بمرإعاة جميع إلمرضر ووهب للناس ضيعة 

إبن إلجوزي: ىم إألجمة فامتألت بالقبور وفرغت قرى من أهلها ومنها إلمحول )تس

ي سنة  (16/241: 1992
ي قام بها أرباب إلمناصب ػر

ومن إلجهود إلفردية إلب 

م إنقطع حجاج بيت هللا إلحرإم عن موإصلة إلسفر بسبب إلمطر 1178ه  / 573

أت بنهر معىل ؤإل شديد فكانت غدرإن وإمتألت إلصحارى وإلشوإرع ب  ولم ي

)إبن إلجوزي:  ي نفس إلسنة ورد جمع غفي  من حجاج  18/241: 1992إليسي 
( وػر

خرإسان فاستأذن "إلوزير إبن رئيس إلرؤساء وهو إبن هبة هللا بن إلمظفر بن عىلي بن 

ر بن أحمد بن دمحم بن عمر بن إلحسن بن عبيد بن عمرو بن خالد بن إلرفيل،  إلحسي 

ه " )سبط 574  514ن رئيس إلرؤساء وزير إلقائم بأمر هللا ولد"أبو إلفرج إلوزير، إب

ى 2/253: 2113إبن إلجوزي:  ي إلحج فأذن ل  فعمل تركا جميال وقيل أن  إشي 
( ػر

ر وأخرج مع  إألدوية ومن يطب إلمرضر  ستمائة جمل وأقام منها مائة للمنقطعي 

ما ذكر و ( 18/241: 1992وإستصحب جماعة من أهل إلخي  وإلعلم )إبن إلجوزي: 

من حوإدث مهمة خارج بغدإد يمكن أن تكون لها عالقة معها كونها مقرإ للخالفة 
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ي سنة 
ر إلمدن وإلحوإضر إؤلسالمية، وما ذكر ػر ومحطة تجارية مهمة تربط بي 

ي إلناس يقارب طوفان نوح 1196ه  / 489
م بأن إلمنجمون حكموإ بطوفان يكون ػر

 )وكير إلحديث في  فتقدم إلخليفة إلمس
ه
م( 1118     1194ه   / 512    487تظهر باَّلل

إر إلناجمة "فتقدم  ومما جعل إلناس يتخذون إلتدإبي  إلالزمة من إلحد من إألضر

ي يخشر منها إإلنفجار وكان إلناس يستظرون إلغرق بأحكام إلمسسيات 
وإلموإضع إلب 

ي إل
ي وإدي إلمناقب ػر

جزيرة إلعربية فوصل إلخي  بأن حجاج بيت هللا إلحرإم وصلوإ ػر

فأتاهم سيل عظيم، فنجا منهم من تعلق برؤوس إلجبال وإذهب إلماء  بعد نخلة 

: 1992إلرحال وإلرجال فخلع عىل ذلك إلمنجم وأجرى ل  جرإية")إبن إلجوزي: 

ي إلسفن 32  17/31
لون ػر ر ( وزإد إلماء من دجلة ؤىل سور دإر إلقز وكان إلناس يير

ة باب إلشام ووصل إ لماء ؤىل باب إلكرخ وكان إلناس قد وطئوإ إلتالل وإمتألت مقي 

ي 
ة ومزإرع إل تحىص ونصب لخطيب جامع إلسلطان مني  ػر إلعالية وهلكت قرى كثي 

سوق إلدوإب يصىل بالناس هناك إلمتالء جامع إلسلطان بالماء وجاء يوم إلخميس 

ة وتوإ ين رمضان بعد إلظهر برد كبار ودإم زمانا كش أشياء كثي  لت إألمطار حادي عشر

ي يوم 
ين رمضان عاد إلماء ػر ي عشر

ي يوم إلجمعة ثانر
وق وػر ي رمضان وإلرعود وإلي 

ػر

ين رمضان ؤىل إلزيادة إألوىل عىل غفلة ، ثم زإد عليها وجاء يومئذ  إلسبت ثالث عشر

ي أصل دإر إلسلطان وغلب إلماء فامتألت 
ي ػر
مطر عظيم وإنفتح إلقورج  وإلفتحة إلب 

ب ؤىل با بوإ إلخيم عىل إلتالل إلعالية إلصحرإء وضر تل إلجعفرية مثل ب إلسور وضر

ي حنيفة فجاءهم إلماء من خلف  وتعد إلناس يستظرون دخول إلماء وعسكر أهل أن 

جامع إلمهدي فوقعت في  أذرع ونبع إلماء من دإر إلخليفة إلقادر باهلل 

ة 18/216: 1992م( ) إبن إلجوزي: 1131   991ه  / 422    381) ( وهدم فيها دور كثي 

إلماء عىل هذه إلصفة ودجيل قد هلكت ومأل إلشإديب ومن إلعجائب أن هذإ 

ي إلغنم وكان ما يؤن  ب  سليما يكون مطعونا حب  
مزإرع  بالعطش ووقع إلموتان ػر

إط ومرض إلناس من أكلها ثم غلت إلفوإد  فبيع كل من إلتفاح  بيع إلحمل بقي 

ر إلذي يؤخذ من إلمقالع وبلغ  ى وإلخوخ حب  غال إلطي 
بنصف دإنق وكذلك إلكمير

ولما نودي  (18/217: 1992ل ألف بثالثة أدناني  ونصف)إبن إلجوزي: إآلجر ك

هم إلمون  
ّ
ببغدإد باألمان خرج من تحت إألرض من كان بالمطامي  وإلقبر وإلمقابر كأن

ؤذإ نبشوإ من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا فال يعرف إلوإلد ولده وإل إألخ أخاه 

 : ي قام بها ومن إألعم (13/236: 1988وأخذهم إلوباء إلشديد)إبن كثي 
ال إلب 

أمد إلخليفة إلمقتدى بأمر هللا إلفقرإء باألدوية وإلمال، ففرق ما إل يحىص،  ،إلخلفاء 

)إبن إلجوزي:   (16/241: 1992وتقدم ؤىل أطباء إلمارستان بمرإعاة جميع إلمرضر

م وفيها كان إلجهد وإلجوع ببغدإد حب ّ أكلوإ إلكالب وإلجيف 1116ـه/ 499سنة 
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م إلوباء، فكانوإ يحفرون إلحفائر ويلقون فيها إلمون  ويطمونهم وعظ

 : ي ي سنة ( 9/616: 1993)إلذهب 
م إلوباء ببغدإد وإلبضة وجاء 1124ـه/ 518وػر

ي ربيع إألّول 
: إلوباء ببغدإد وإىل إلبضة ػر ي ي سنة 35/312: 1993)إلذهب 

ه   552( وػر

بت بالناس أمرإض شديدة ألجل ما مر بهم من 1157/ إلشدإئد وكير إلمطر م ضر

ي إلصغار 
ي شهر أيار، وإنتشر إلموت ػر

ق وبرد إلزمان كأن  إلشتاء وإلناس ػر وإلرعد وإلي 

ي إلكبار باألمرإض إلحادة)إبن إلجوزي: 
ر لنا من  (18/118: 1992بالجدري، وػر ويتي 

ي كل زمان ومكان وليس بالجديدة عىل 
ي أن إألمرإض تحدث ػر

خالل إلعرض إلتاريخر

ي إلتاري    خ إلحديث وإلمعاض عالمنا إلمع
اض ومن هنا إلبد أن نعرج عىل ما يحصل ػر

بت إلبالد وتم  ي ضر
من مشاكل وأمرإض وسجلت لنا حوإدث مهمة من إألوبة إلب 

ي بسبب تردي 
ي ثالثينيات إلقرن إلماضر

إء وأطباء من خارج إلعرق ػر إإلستعانة بخي 

ي إلسيطرة عىل إ
ب إلبالد إلوضع إلصخي وعدم وجود كفاءإت صحية ػر ي تضر

ألوبة إلب 

 فيحاول صاحبها 
ّ
ب بدن إؤلسسان من حيث يمرض ويصح وبعض إألمرإض تضر

ر إلمرض إلذي يخّص كل  حفظ إلصحة وبرء إلمرض باألدوية وإألغذية بعد أن يتبي 

ي تسشأ عنها وما لكل مرض من 
عضو من أعضاء إلبدن وأسباب تلك إألمرإض إلب 

ر عىل ذلك بأمزجة  ي 
ّ
إألدوية وقوإها وعىل إلمرض بالعالمات إلمؤذن إألدوية مستدل

ي إلّسجّية وإلفضالت وإلنبض محاذين لذلك قوة 
وإء أوإل ػر

ّ
بنضج  وقبول  إلد

ي إلصحة وإلمرض وإنما إلطبيب يحاذيها ويعينها بعض 
ي حالب 

إلطبيعة فإنها إلمدبرة ػر

ء بحسب ما تقتضي  طبيعة  ي
ّ ومن  (1/651: 1988إلمادة )إبن خلدون: إلشر

ي 
إلمالحظ من خالل إلحوإدث إلتاريخية نجد أول لجنة لتحديد إلحجر إلصخي ػر

ي )
ي إلعرإق وأن إلعرإق 1931إلتاري    خ إلمعاض إلعرإػ 

م( كانت من إلعمالة إألجنبية ػر

ر كنا قد نقلنا  ر إلمحلي  ، ويقول أحد إلمؤرخي  يفتقد أبسط مقومات إلعمل إلصخي

 عىل 
ً
ؤحدى إلجرإئد إلمحلية ثم تحققنا أسماءهم قدوم رجال هذه إللجنة إعتمادإ

ي إللجنة إلصحية 
بأنفسنا فإذإ هم إلدكتور )جناب شهاب إلدين بك( إلمفتش إلعام ػر

ي إألستانة وهو روشي 
( طبيب سفارة روسية ػر ي وإلدكتور )وإلي 

إلمذكورة وهو عثمانر

ي وإلدكتور)شمي   ر ي فروق وهو ؤنكلي 
ه ػر غ( وإلدكتور كليمو طبيب سفارة ؤنكلي 

 : ي إلقسطنطيسية وهو 3/447م: 1947)إلكرمىلي
ي لسفارة ألمانية ػر

جمان إلثانر ( وإلي 

، طبيب سفارة ؤيرإن باألستانة  ي غي  كاثوليكي
ي وإلدكتور )سموئيل خان( أرمبر

ألمانر

 : ي مندوب إللجنة وقد سافروإ ؤىل محل وظيفتهم )إلكرمىلي
م: 1947وهو ؤيرإنر

3/448.) 
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ي بغدإد   
ي إألسبوع  حديثا :  إألمرإض إلمعدية ػر

ي جدول إألمرإض إلمعدية ػر
ظهر ػر

ي 
ة ثالث ؤصابات بالطاعون وثالث  1931 -4 -5إلمنتهي ػر ي إلحاضر

أن  وقع ػر

وفيات وإصابة وإحدة بالخناق ووفاة وإحدة وثالث ؤصابات بالحىم إلمحرقة 

ي إلكاظمية ؤصابتان بهذ
: وحدث ػر  (8/399م: 1947ه إلحىم )إلكرمىلي

 

ي إلعرإق تاريخيا:  إألمرإض إلسا
 رية ػر

ي إل     
ي إلجدول إألسبوعي إألخي  إلمنتهي ػر

ي بغدإد  14جاء ػر
من حزيرإن أن  حدث ػر

ي إلكاظمية ؤصابة وإحدة. وبالحىم  3ؤصابات بالطاعون و 4
 4 إلتيفوئيدوفيات وػر

ي بغدإد وبالسعال إلديكي 
:  3ؤصابات ػر ( مصل 8/562م: 1947ؤصابات )إلكرمىلي

ي أوإخر كانون إألول 
ي إلعرق وػر

م قدم ؤىل إلعاصمة 1931إألمرإض إلسارية يعمل ػر

ة إلدكتور خوري إلمضي إلمتخصص باستحضار إلمصول إلوإقية  بغدإد حضر

 آإلت 
ً
ه من إلقاهرة ؤىل  وإلشافية لألمرإض إلسارية ويقول ستصل قريبا وأدوإت مختي 

 : ي تتكبدها خزيستنا لجلب هذه 9/158م: 1947بغدإد )إلكرمىلي
( ويبدو إلنفقات إلب 

ي وسع إإلختصاضي 
 من لسكي ربية، بينما ػر

إلمصول من أوربة وحكومة إلهند تبلغ أدير

ي إلعرإق وبنفقات إل تتجاوز ثلث ما تتكبده إلخزينة إليوم 
إستحضارها جمعيها ػر

 أن تقتصد إلحكومة من هذإ إلباب فتستفيد وتفيد وهنا يذكر أن وظيفة فعش

ر إل تتناول ما يكفيها من إألغذية إلمكونة للطاقة إلحرإرية، أو إلمكتسبة  إلفالحي 

ي إلمائة من إلسكان إل 
ر ػر ي شب  جوع دإئم، ويمكن إلقول أن ثماني 

للمناعة، فهم ػر

ي يحتاج ؤليه
ي أغذيتهم إلموإد إلب 

ا إلجسم وسوء إلتغذية يجعل إلجسم تتوفر ػر

، كالمالريا، وإلبلهارسيا،  ي
ي يشكو منها إلفالح إلعرإػ 

عرضة لألمرإض إلفتادة إلب 

ي إلعرإق 
إخوما وعدد إألطباء ػر وإؤلنكلستوما، وإلزحار، وإلسل إلرئوي، وإلزهري، وإلي 

ي بغدإد ولوإئها )816)
كز منهم ػر إلعرإق ( طبيبا، ويبؼ  أللوية 527( طبيبا، ويي 

( طبيبا، ومن تحصيل إلحاصل أن يزعم 299إألخرى إلبالغ عددها ثالثة عشر لوإء )

ي مقدور هذإ إلعدد إلضئيل، مكافحة تلك إألمرإض إلفتادة
)إلزيات: مجلة  ؤسسان أن ػر

 ( 48/942م: 1951إلرسالة: 

 

 

 



 

 
 12 

ي إلوقت إلحاضر : 
 إلجائحة ػر

ي نعيش    
ي أيامنا إلب 

ي محافظة إألنبار إذإ تكلمنا عن إلجائحة ػر
ها، نتكلم عن نموذج ػر

بناًء عىل توجيهات إلمرإجع إلعليا  نجد هناك ؤجرإءإت من خالل تشكيل خلية إألزمة

ي وزإرة إلصحة ودإئرة صحة إألنبار وبالتحديد قسم إلصحة إلعامة لكون  إلمسؤول 
ػر

ي قام بها قسم 
إلمبارسر عن ؤدإرة هكذإ أزمات قام بتشكل فرق إإلستجابة إلشيعة إلب 

إلصحة إلعامة وتوجي  إلقطاعات وإلمستشفيات بذلك   وبعد ذلك تشكلت خلية 

م إلصادر من ديوإن 24/2/2121ف                            ي 3771زمة بموجب إألمر إؤلدإري إلمرقمإأل

إك  ي ؤرسر
ي دإئرة صحة إألنبار ػر

محافظة إألنبار بالتعاون مع قسم إلصحة إلعامة ػر

جهات حكومية لم تكن مدرجة ضمن خطة إلعمل كجهات فاعلة مع إلقسم 

إك جامعة إألنبار وجامعة إلفلوجة إلمذكور أعاله، وعىل سبيل إلثما ل إل إلحض ؤرسر

ي 
ر عىل ؤدإرة إلملف إلصخي ػر ي ؤدإرة إألزمة وهذه بادرة طيبة من إلسادة إلقائمي 

ػر

ي تشكيل إلفريق إلخاصة بعمل 
وع ػر إألنبار وبصدور إألوإمر إؤلدإرية إلخاصة للشر

ي إلمستشفيات وإلقطاعات إلصحية ضمن مسؤولية
إلصحة  إإلستجابة إلشيعة ػر

ب إلمجتمعات بدون سابق ؤنذإر وتكون  ي تضر
ي هذه إألمرإض إلب 

نجد إهتماما ػر

ي 
ي أوردناه ػر

أشب  بالكارثة إؤلسسانية وهذإ ما لمسناه من خالل إلروإيات إلتاريخية إلب 

ر عىل إمر إلصحة درإسة إألمرإض وظروفها  ي عىل إألخوة إلقائمي 
هذه إلدرإسة ويسبغر

ي تحد من خطر إؤلصابة ونجد من خالل وماهي إألسباب وما هي إل
حلول إلناجعة إلب 

ب إلعالم  ي ضر
إؤلجرإءإت إلمحلية قيام إلجهات ذإت إلعالقة إإلهتمام بتلك إألزمة إلب 

   . 
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ي مناطق 
ي ػر
عت بالعمل إلكوإدر صحة إألنبار تنفذ حملة للتضبيب إلمسان  وبذلك رسر

إت إلصحية إلعاملة  إلناقلة لألمرإض متفرقة من مدينة إلرمادي بهدف مكافحة إلحشر

ي وحدة إلسيطرة عىل نوإقل إألمرإض وهي ؤحدى وحدإت شعبة إألمرإض إإلنتقالية 
ػر

وسات  ي مكافحة جميع إلفي 
ة ضمن مساعيها ػر بدإئرة صحة إألنبار ،تبذل جهودإ كبي 

يا وإلحد من إنتشارها من خالل حملة إلتعقيم وإلتعفي  لألمادن إلمزدحمة   وإلبكتي 

ي ذلك ك
المساجد وإألسوإق وإلشوإرع إلعامة وإلدوإئر إلحكومية وإألهلية مستغلة ػر

ي تم تنفيذها يوم إلثالثاء 
خلو إألمادن جرإء فرض حظر إلتجوإل شملت إلحملة إلب 

شملت سيطرة مركز مدينة إلرمادي إلمدخل وسيطرة مدخل  2121-4-7إلموإفق 

ي مناطق )إلبو جح
)موقع دإئرة صحة  ش وإلبو هزيم(إلصديقية وجزيرة إلخالدية ػر

بحملة تعفي   16/5/2121وقامت صحة إألنبار بتاري    خ ( 8/4/2121إألنبار بتاري    خ 

ي مختلف 
وس كورونا ػر وتعقيم إألمادن إلعامة وإلمهمة للوقاية وإلسيطرة عىل في 

دوإئر مدينة إلرمادي شملت إلدوإئر ) مديرية إلجوإزإت وإؤلقامة _ قسم شؤون 

وقسم شؤون إلجوإزإت / قائمقامية قضاء إلرمادي / جزيرة إلخالدية _ إلجسسية _ 

ر إلكرإم  ر وإلموظفي  منطقة إلبو جحش( وتم إلتأديد عىل إلتوجي  إلمبارسر للموإطني 

ي 
عىل إلمدإومة لغسل إليدين جيدإ بالماء وإلصابون أو إلموإد إلمطهرة إألخرى إلب 

طس وحثهم عىل إرتدإء تستخدم لغسل إليدين خصوصا بعد إلسعال أو إلع

وس "كورونا" ، حيث يجب إلمحافظة  ي ؤطار إلوقاية من في 
إلكمامات إلكفوف ػر

إم إلتام  ر ورة إإللي  عىل إلنظافة إلشخصية وتم إلتشديد عىل جميع إألهاىلي بضر
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بتوجيهات خلية إألزمة وأخذ إإلحتياطات إلالزمة لمنع إنتشار إلفايروس بتنفد حملة 

تعقيم مختلف دوإئر مدينة إلرمادي وجزيرة إلخالدية منطقة وإسعة خاصة بتعفي  و 

ت إلكوإدر صحة ( 26/5/2121إلبو جحش )موقع دإئرة صحة إألنبار بتاري    خ  وبارسر

ي مناطق متفرقة من مدينة إلرمادي بهدف 
ي ػر
ي بتنفد حملة للتضبيب إلمسان 

إألنبار ػر

إت إلناقلة  وأدد مسؤول وحدة إلسيطرة عىل نوإق ل إألمرإض بأن مكافحة إلحشر

إت وزإرة  ي مختي 
ي سليم  ومفحوص  ػر

ي إلتضبيب إلمسان 
جميع إلموإد إلمستخدمة ػر

ي مبارسر عىل صحة  إلصحة إلعرإقية وهي موإد صديقة للبيئة وليس لها تأثي  سلب 

ر   (22/5/2121)موقع دإئرة صحة إألنبار بتاري    خ وسالمة إلموإطني 

 

ي إألنبارإألول إلحجر إلصخي 
 :  ػر

عن رفع إلحجر إلصخي عن  2121تموز  5أعلنت دإئرة صحة إألنبار إليوم إألحد    

وس "كورونا"  منطقة إلبو ي قضاء إلخالدية بعد خلوها من أية ؤصابة بفي 
جحش ػر

ي بيان ورد ل  ؤن  "تم 
ر إعلن مدير عام دإئرة صحة إألنبار ػر وذلك لشفاء كل إلمصابي 

وس كورونا، وق ر بفي  ي تلك شفاء كل إلمصابي 
ر ػر د تم إدتساب إلشفاء إلتام للموإطني 

إلمنطقة بعد متابعة طبية مستمرة ألدير من شهر تضمنت ضف إلعالجات 

وإلمعاينة إلطبية وإلتعفي  إليوىمي إلمستمر للمنطقة وقد أسفرت جهود إلجيش 

إألبيض بشفاء إلحاإلت وإعالن إلمنطقة خالية من إلوباء ضمن  فرق متخصصة 

” عقيم من إجل تعفي  إلمنطقة بصورة كاملة لرفع إلحجر إلصخي وإنبالتعفي  وإلت

وس   إت إلعينات وإإلطمئنان لعدم إنتشار في  قرإر رفع إلحجر جاء بعد إخذ عشر

كورونا مؤكدإ بان فرض إلحجر يجري وفق ضوإبط وتعليمات خلية إألزمة إلحكومية 

ر وإل ي إلفعال للكشف عن إلمصابي 
ي إلوبان 

ي إلمسح إلميدإنر
مشتب  ؤصابتهم بفايروس ػر

ي دإئرة صحة إألنبار 
ي عموم محافظة إألنبار قامت فرق إإلستجابة إلشيعة ػر

كورونا ػر

ي إليوم إلسبت
ي ومتابعة  2121حزيرإن  13وإلفرق إلصحية ػر

بإجرإء إلمسح إلوبان 

ها وتقديم إلتوعية  ي منطقة إلبو جحش  وغي 
ر وتعفي  وتعقيم إلدور ػر إلمالمسي 

يروس كورونا وطرق إلوقاية من  وتوزي    ع إلرسائل إلصحية )موقع إلصحية حول فا

 ( .14/6/2121دإئرة صحة إألنبار بتاري    خ 
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ي مرت بأزمات وقللت من  إلتوصيات : 
يمكن إإلستفادة من تجارب إلشعوب إلب 

إر إلناتجة عن تلك إلكوإرث فما بال شعوبنا إل تتخذ من تجارب  حجم إلدمار وإألضر

ي ؤدإرة إألزمات وهي تجارب وإقعية وسهلة، ويمكن أن نلخص 
أجدإدها إلفائدة ػر

ي بغدإد وخاصة تجربة إلمارستان إلعضدي أد
ي ػر
 كون  تعرض تجرية إلمشاػر

ً
ير وضوحا

 : ي كتابة إلمنتظم وهي
ة عىل مر إلتاري    خ كما دونها إبن إلجوزي ػر   ؤىل نكبات كبي 

ي بالذإت مرإعاة إلفيضانات 
ر عىل إلقطاع إلصخي وإلمشاػر  : عىل إلسادة إلقائمي 

ً
أوال

 عىل رسير 
ً
ي ويكون رإقدإ

ي إلطابق إألرضر
رإ ػر وزيادة إلمياه وجعل إلمرضر إألدير ضر

ي إلمارستان إلعضدي ليطوف إلمريض وقت إلفيضان ومع  من إل
خشب كما حصل ػر

بة إلخاصة ب  ويمكن نقل  بسهول من مكان ؤىل أخر إلكوإرث وإألمطار  إألدوية وإألرسر

ب إلعالم مثل مرض  ي تضر
ر كبي  وكذل إألمرإض إلب  وإألعاصي  ألنها تسبب ضر

ب إغلب دول إلعالم وأصبحت بعض إلدول عاجزة أمام  إلعضي كرونا وإلذي ضر

ء حب  إصبح تدخل إلقوإت  ي
ي إن يعمل شر هذإ إلوباء إلعلىمي وإل يمكن للقطاع إلطب 

ي فرض حضر عىل حركة إلناس. 
 إألمنية ػر

ي مكافحة تلك إألمرإض إل سيما 
ة إألطباء إلذين عملوإ ػر ثانيا : إل يمكن تجاهل خي 

ي تنتشر بعد إلفيضانات وإألمطار مما جعلهم يعملون طب
ة من إلموإد إلب  خات كبي 

إلغذإئية وإألعشاب وتوزيعها عىل عامة إلناس بمساعدة إلناس إلميسورين إلحال 

 حفاظا عىل إلصحة إلعامة . 

ي إلعصور إؤلسالمية لطلبة إلجامعات 
 : تدريس مادة تاري    خ إلطب وإألوبة ػر

ً
ثالثا

ي وخاصة إلمجموعة إلطبية وإلستفادة من تجارب إألجدإد وإلموروث إلذي حف
ظ ػر

 أمهات إلكتب دون إلتحقيق وإلتمحيص وإلتدقيق في  ؤإل ما ندر. 

ر  :  إلعمل إلتطوعي وتدريب إلشباب عىل ؤدإرة إألزمات لتخفف من حجم إلضر
ً
رإبعا

ي إلقطاع إلعام وإلقطاع إلخاص كونها 
وكذلك إلتعاون مع مؤسسات إلدولة ػر

 مسؤولية تقع عىل عاتق إلجميع . 

ي ؤدإرة إألزمات من خامسا : إلدعوة ؤىل مشا
ي تساعد ػر

ركة أبناء إلقوإت إلمسلحة إلب 

ي إستخدإم سيارإت إلحريق 
ي ػر
إن وإلدفاع إلمدنر صنف إلطبابة إلصحية وصنف إلطي 

ي ؤدإرة تلك إألزمات 
 ػر

: عىل إلحكومات رصد إألموإل إلخاصة بأزمة إألمرإض مع إألزمات إألخرى، 
ً
سادسا

ر  إضية بي 
ة وأخرى للسيطرة عىل تلك إلكوإرث وتطبيق فعاليات وتجارب إفي   في 
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ي دفن إلمون  من جرإء هذه إلكوإرث 
ؤضافة ؤىل ذلك إلتهيئة وإلطرق إلغي  تقليدية ػر

ة وأخرى .  ر في  ية بي  ي تفتك بالشر
 وإألمرإض إلب 

 قائمة إلمصادر: 

، ط أحمد عيش، تاري    خ إلبيمارستانات .1 ي ي إؤلسالم، دإر إلرإئد إلعرن 
، 2ػر

وت، لبنان،  م. 1981بي 

إبن تغري بردي، أبو إلمحاسن، جمال إلدين يوسف بن تغري بردي بن عبد  .2

ي )ت
ي ملوك، دإر 1469ـه/ 874هللا إلظاهري إلحنؼر

م( إلنجوم إلزإهرة ػر

 م. 1981إلكتب، مض،

دمحم إلجوزي إبن إلجوزي، جمال إلدين أبو إلفرج عبد إلرحمن بن عىلي بن   .3

ي تاري    خ إألمم وإلملوك ،تح، دمحم عبد إلقادر 1211ـه/ 597)ت
م( إلمنتظم ػر

 .13/133م،1،1992عطا، مصطؼر عبد إلقادر عطا، دإر إلكتب إلعلمية،ط

)ت   .4 ىمي
إبن خلدون، أبو زيد، وىلي إلدين عبد إلرحمن بن دمحم بن دمحم، إلحضر

ي تاري    خ إلعرب م( تاري    خ إبن خلدون، ديوإن إلمبتدأ 1415ـه/ 818
وإلخي  ػر

، ط ، تح، خليل شحادة إلنارسر بر ومن عاضهم من ذوي إلشأن إألدي  ، 2وإلي 

وت،  م. 1988دإر إلفكر، بي 

، شمس إلدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن قايماز  .5 ي إلذهب 

م( تاري    خ إؤلسالم ووفيات إلمشاهي  وإألعالم، تح، عمر عبد 1347ـه/ 748)ت

، طإلسالم إلتدمر  ي وت،2ي، دإر إلكتاب إلعرن   م. 1993، بي 

 .48/942، 943،1951إلعدد، حسن إلزيات ، مجلة إلرسالة أحمد إلزيات،  .6

بن عبد هللا  سبط إبن إلجوزي، شمس إلدين أبو إلمظفر يوسف بن ِقزأوغىلي   .7

ي توإري    خ إألعيان، تح، دمحم بركات  وآخرون، 1256ـه/  654)
م( مرآة إلزمان ػر

 م.  2113، دمشق 1دإر إلرسالة إلعالمية، ط

، أبو بكر دمحم بن يحب  بن عبد هللا )ت  .8 ي 946ـه/ 335إلصوىلي
م( أخبار إلرإضر

ي هلل، تح، ج هيورث دن، مطبعة إلصاوي، مض 
 م. 1935باهلل وإلمتؼ 

ي ،أبو نض ؤسماعيل بن حماد إلجوهري )ت إلفا .9 م( إلصحاح 1113ـه/ 393رإن 

 ، ر تاج إللغة وصحاح إلعربية ، تح، أحمد عبد إلغفور عطار، دإر إلعلم للماليي 

وت، 4ط  م. 1987، بي 

ي  .11
ي إلبضي ثم إلدمشؼ 

، أبو إلفدإء ؤسماعيل بن عمر بن كثي  إلقرشر إبن كثي 

إث  م( إلبدإية وإلنهاية تح،1372ـه/ 774)ت  ي، دإر ؤحياء إلي  عىلي شي 

، ط،  ي  م . 1،1988إلعرن 
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إئيل يوسف عوإد )ت  .11 سستاس ماري إأللياوي، بطرس بن جي 
َ
، أ إلكرمىلي

م( مجلة لغة إلعرب إلعرإقية، مجلة شهرية أدبية علمية 1947ـه/ 1366

تاريخية، وزإرة إألعالم، إلجمهورية إلعرإقية، مديرية إلثقافة إلعامة، مطبعة 

 دإد مجلة لغة إلعرب إلعرإقية. إآلدإب، بغ

ي إلنيسابوري )ت  .12 م( 875ـه/ 261مسلم بن إلحجاج أبو إلحسن إلقشي 

إلمسند إلصحيح إلمختض بنقل إلعدل عن إلعدل ؤىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تح، دمحم 

وت.  ، بي  ي إث إلعرن 
، دإر ؤحياء إلي  ي

 فؤإد عبد إلباػ 

م( تهذيب 981ـه/ 371إألزهري )ت  إلهروي، أبو منصور، دمحم بن أحمد بن .13

،ط ي إث إلعرن 
وت، 1إللغة، تح، دمحم عوض مرعب، دإر ؤحياء إلي   م. 2111، بي 

ي إلدين 1981ول ديورإنت ويليام جيمس )ت .14 م( قصة إلحضارة، تقديم، محب 

بية  وت، إلمنظمة إلعربية للي  صابر، زؽي نجيب محُمود وآخرين، دإر إلجيل، بي 

 . 26/181م، 1988وإلثقافة وإلعلوم، 

15. -anbarhealthdirectorate-http://www.al

post_55.html?m=1-media.com/2020/04/blog   

16. -anbarhealthdirectorate-http://www.al

post_254.html?m=1-media.com/2020/06/blog      

17. -anbarhealthdirectorate-http://www.al

post_546.html?m=1-gmedia.com/2020/05/blo 

18. -anbarhealthdirectorate-http://www.al

post_22.html?m=1-media.com/2020/07/blog 

19. -anbarhealthdirectorate-http://www.al

post_836.html?m=1-media.com/2020/06/blog 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/04/blog-post_55.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/04/blog-post_55.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/06/blog-post_254.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/06/blog-post_254.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/05/blog-post_546.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/05/blog-post_546.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/07/blog-post_22.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/07/blog-post_22.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/06/blog-post_836.html?m=1
http://www.al-anbarhealthdirectorate-media.com/2020/06/blog-post_836.html?m=1
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ي   إلمحور إلصخي وإلطب 

 

 

 أعدإد

 

ر حمد مجيد    1أ.م.د                                   أ.د. مشتاق طالب صالح              ياسي 

 م.د. حازم إسماعيل غزإي                                   ف   ي ردي اج        ور ن  أ.م.د. ن            

 

 

 خطة إلبحث: 

وس كورونا ،  ي تشتمل عىل إلتعريف بفي 
يتكون إلبحث من إلمقدمة وإلب 

موإصفات إلفايروس كيف تحول إلمرض إىل جائحة وبيان تصسيف  وتاري    خ سالإلت   

ة إلحضانة إإلعرإض  ي إلعرإق  طرق إنتقال  في 
ي إلعالم وأول ظهور ل  ػر

ظهوره ػر

 بعد كورونا عىل جسم إإلسسان.  إلشيرية طرق إلتشخيص وإلعالج مضاعفات ما

 

 إإلول إلمبحث

 ماهو فايروس كورونا؟

و  ة من إلفي  وسات كورونا هي فصيلة كبي  ي قد تسبب إلمرض للحيوإن في 
سات إلب 

وسات كورونا تسبب لدى إلبشر حاإلت   من في 
ً
وإؤلسسان. من إلمعروف أن عددإ

د إلشائعة ؤىل إألمرإض إألشد  إوح حدتها من نزإلت إلي 
ي تي 

عدوى إلجهاز إلتنفشي إلب 

ق إألوسط إلتنفسية وإلمتالزمة إلتنفسية إلحادة إلوخيمة  وخامة مثل متالزمة إلشر

وس كورونا بوإسطة )إ  مرض في 
ً
وس كورونا إلُمكتشف مؤخرإ لسارس(. ويسبب في 

 .21-ومؤخرإ كوفيد 19-إلساللة كوفيد

ي 
وس حيوإنر ق إألوسط إلتنفسية في  وس كورونا إلمسبب لمتالزمة إلشر ؤن في 

، ولكن 
ً
 تاما

ً
وس لم ُيفهم بعد فهما . ومسشأ إلفي  إلمصدر يستقل من إلحيوإن ؤىل إلبشر
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ي إلخفافيش وأن  إنتقل 
وس ُيعتقد أن مسشأه ػر حسب تحليل مختلف جينومات إلفي 

ي إلبعيد
ي وقت ما من إلماضر

 .ؤىل إلِجمال ػر

وسات كورونا ؤىل صيلة تستىمي في 
ُ
وسات  ضمن فصيلة رإناويات إلمستقيمةإلكو  ف إلفي 

وسات إلعشية ضمن رتبة إلتاجية وسات كوروناكما    .إلفي  عد في 
ُ
وساٍت  ت في 

، كما مفرد إلسلسلة موجب إإلتجاه حمٍض نووي ريبوزي جينوِم مع  غلفةمُ 

وسات كورونا حوإىلي  حجم جينوم حلزونية متماثلة يبلغ قفيصة منوإة تمتلك  26في 

ر كيلو قاعدة 32ؤىل  وسات إلحمض إلنووي إلري ، وهو إألدي  بي   RNA) بوزيفي 

virus)  

وس كورونا. وإختصاًرإ"coronavirus" ُيشتق إسم  :بالالتينيةCoV عربًيا: في 

(corona)  ي
ر لجزيئات وتعبر  ُيشي  إإلسم ؤىل إلمظهر إلممي 

ُ
إلتاج أو إلهالة، حيث

 من 
ً
مَل

ُ
، حيث تمتلك خ ي

ونر وس )إلفريونات( وإلذي يظهر عي  إلمجهر إؤللكي  إلفي 

وزإت إلسطحية، مما ُيظهرها عىل شكل تاج إلملك أو إلهالة إلشمسية  .إلي 

ي عقد 
وسات كورونا ػر ِشفت في 

ُ
وسات إلم1961أدت وس  كتشفة كانت، وأول إلفي  في 

وسان من إلتهاب إلقصبات إلمعدي ي إلدجاج وفي 
لمرضر بشر  جوف إألنف ػر

ر  ي  ُسميا بالزكام مصابي  وس كورونا إلبشر ي 229Eفي  وس كورونا إلبشر  .OC43 وفي 

وس   ي ذلك: في 
ر تم تحديد عناض أخرى من هذه إلعائلة بما ػر منذ ذلك إلحي 

ي ،2113سنة  سارس كورونا وس كورونا إلبشر وس   ،2114سنة  NL63 في  في 

ي وس كورونا2115سنة  HKU1 كورونا إلبشر س، في  وس  2112سنة  مي  ، وفي 

ي ؤحدإثnCoV-2019 كورونا إلجديد
وسات لها دور ػر عدوى  ، ومعظم هذه إلفي 

ة بل وقد تؤدي ؤىل إلموت جهاز تنفشي   .خطي 

ي:  وس كورونا إلبشر  في 

 من حاإلت 
ً
ة  كبي 

ً
سبب سسبة

ُ
وسات كورونا ت ر ُيعتقد أن في  ي إلبالغي 

إلُزكام إلحاصلة ػر

وسات كورونا إلزكام مع أعرإٍض رئيسية، مثل إلُحىم  سبب في 
ُ
وإألطفال. ت

ي فصلإلزوإئد  وتورم
ي إلبشر ػر

 ػر
ً
وسات  إلشتاء وأوإئل إلربيع كما ، خاصة سبب في 

ُ
قد ت

وشي  ، سوإءذإت إلرئة كورونا  أو ثانوًيا مع ذإت إلرئة إلفي 
ً
ة ي مبارسر  .ذإت إلرئة إلبكتي 

ا
ً
سبب أيض

ُ
 أو ثانوًيا ، سوإء إلتهاب إلقإلتهاب إلقصبات قد ت

ً
ة وشي مبارسر صبات إلفي 

ي.  ي عام  إللتهاب إلقصبات إلبكتي 
شر ػر

َ
ي إلُمنت وس كورونا إلبشر شف في 

ُ
، 2113إدت

وس كورونا )إلمرتبط بالمتالزمة إلتنفسية إلحادة إلوخيمة وهو وس كورونا ) (في  في 

إلمتالزمة إلتنفسية إلحادة  إلُمرتبط بمتالزمة سارس(، وإلذي يسبب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%8A%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AC_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%AC_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_229E
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_229E
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_OC43&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_OC43&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_NL63&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_NL63&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_HKU1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_HKU1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_HKU1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_(2019-nCoV)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
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 ) إلوخيمة
ُ
 فريدة من نوعها؛ وذلك ألن 

ً
 مرضية

ً
يصيب إلسارس، ويمتلك ؤمكانية

 إلجهاز إلتنفشي إلعلوي وإلسفىلي معا. 

ية وسات كورونا إلبشر وجد سبع سالإلٍت من في 
ُ
 :ت

 

 

ي  .1 وس كورونا إلبشر  229E  (HCoV-229E)في 

ي .2 وس كورونا إلبشر  OC43  (HCoV-OC43) في 

وس كورونا إلُمرتبط بمتالزمة سارس .3  (SARS-CoV)  في 

ي .4 وس كورونا إلبشر  NL63  (HCoV-NL63) في 

ي .5 وس كورونا إلبشر  HKU1 في 

ق إألوسط إلتنفسية .6 وس كورونا إلمرتبط بمتالزمة إلشر ، (MERS-CoV) في 

وس كورونا إلجديد  ا باسم في 
ً
 .(HCoV-EMC) 2112وعرف سابق

وس كورونا إلمستجد  .7 وس   ،nCOVفي  وُيعرف باسم ذإت رئة ووهان أو في 

 COVID 2019 كورونا ووهان

ي  .8 وس كورونا إلبشر  COVID2020في 

وسات كورونا ر  HKU1-و OC43-و NL63-و HCoV-229E تنتشر في  باستمرإٍر بي 

ي جميع أنحاء 
ر وإألطفال ػر ي إلجهاز إلتنفشي لدى إلبالغي 

، وتسبب عدإًوى ػر إلبشر

  .إلعالم

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_229E
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_OC43&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_NL63&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A_HKU1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_(2019-nCoV)
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O SARS                    Civet                       Human 

O MERS                   Camels                     Human 

O nCov or 2019Cov                  ?               Human 

 

 

 

 

 

 

 

O وس كورونا إو جائحة كوفيد حاليا سببها  مستمرةهي جائحة عالمية  19-جائحة في 

وس كورونا  -SARS2( 2كوفد  -إلمرتبط بالمتالزمة إلتنفسية إلحادة إلشديدة )سارس 2في 

COVID19 

O   ي شهر ديسمي   لألطعمةبدأت إلجائحة من سوق
ي ووهان إلصينية ػر

 2119إلبحرية ػر

O  ي
ي   31إعلنت منظمة إلصحة إلعالمية رسميا ػر

عن حالة طوإرئ صحية   2121كانون إلثانر

ي إلمرض إىل جائحة يوم 
 2121إذإر  11عامة وإددت تحول تفشر

O  ي إدير من  21.811111إبلغ عن إصابة
دولة ومنطقة حب  تاري    خ  188شخص ػر

18/8/2121 

O   رإ من إلجائحة حيث سجلت إدير من رب  ع مجموع تعتي إلوإليات إلمتحدة إدير إلدول تضر

 . إلمؤكدةعدد إإلصابات 

O وس كورونا إلجديدة حدود بريطانيا ؤىل إلعالم،   COVID 2020تجاوز إلقلق من ساللة في 

 من إلدول ؤىل 
ً
ورفع مستوى إلقيود إلمفروضة عىل إإلختالط، ودفع إلوضع إلجديد عددإ

ر يؤكدون أن إلساللة إلمتحورة  حظر إلسفر. ؤإل أن منظمة إلصحة إلعالمية ومختصي 

 .
ً
، فهي قادرة عىل إإلنتشار بشكل أرسع، لكنها ليست أشد فتكا  ليست باألمر إلخطي 
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ي إلعالم )19 - كوفيد( مب  ظهر فايروس كورونا
 ؟أول مرة ػر

ي نهاية ديسمي  
ر ػر ي إلصي 

 2119تم إدتشاف فايروس كورونا ػر

ي إلعرإق  
 ؟مب  ظهر فايروس كورونا ػر

ي  
  2121شباط  24بتاري    خ   مدينة إلنجف ظهر ػر

ر إلدول إلعربية   حيث   25وإلتسلسل إحتل إلعرإق إلمرتبة إإلوىل بعدد إؤلصابات من  بي 
ً
عالميا

 و لغاي 
ً
( حالة إصابة إقل من إلوإقع إلملموس بكثي  593,541)31/12/2121سجل رسميا

فقط .حيث  (PCR-RTوذلك بسبب إعتماد إلجهات إلرسمية لتشخيص إلمرض عىل مسح   )

إلعرإض % إما رسيريا فقد تم إإلعتماد عىل إ63إن دق  هذإ إلتحليل إؤليجابية لهذإ إلفحص  فقط 

ي مع إلفحوصات إلساندة ألثبات إؤلصابة )إشع  إلصدر وإلمفرإس 
وإلعالمات وإلتاري    خ إلمرضر

إت  ي وتحليل إإلجسام إلمناعية للفايروس مع إلتحاليل إلساندة لصورة إلدم ومؤرسر
إلحلزونر

 إإللتهاب(. 

dometers.info/coronavirushttps://www.worl/ 

 

ي  محافظ  إإلنبار  نبذه
 عن ظهور فايروس كورونا ػر

ي محافظ  إإلنبار بتاري    خ 
ألمرأه عمرها ستون سنة كانت  25/3/2121سجلت إول حالة ػر

مالمسة ألختها إلمصابة . إلحالة كانت بدون إعرإض وتم حجرها ومتابعتها بوحده إلعزل لمده 

إمن مع إزدياد إإلصابات بالعرإق ونتيجة تنقل إلموإطنون من وإىل إلعاصمة  ر . وبالي  ر إسبوعي 

إلعرإق بدئت تظهر إإلصابات وتزدإد إغلبها كانت حاإلت بسيطة وإعرإض خفيفة بغدإد وشمال 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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سن   بتاري    خ  65وسسب  قليل كانت حاإلت شديده وتم تسجيل إول حال  وفاه لمصاب عمره 

بمرور إلوقت بدأت إلحاإلت تزدإد يوما بعد يوما حب  إصبحت حاإلت إؤلصابة . 31/5/2121

إت يوميا وربما وصلت  دخلت إلحاإلت بالعشر
ٌ
بالمئات .عدد إل يستهان ب  حال  شديده وحرج  .إ

ة  ي إلمضاعفات إلخطي 
إلشديدة وإلمتوسطة إىل مستشؼر إلعزل لتقديم إلعناية إلطبية وتالػر

إيدة بدء إلكثي   ر
ونتيجة إلزدياد إلحاإلت ولعدم مقدرة إلمؤسسة إلصحية باستيعاب إإلعدإد إلمي 

ر  ر بحجر أنفسهم مير ونية )من إلمصابي  من   Telemedicine)ليا وقد إستخدمت إلعيادة إؤللكي 

. وتم  تشخيص  إف عىل وضعهم إلصخي ي منازلهم وإإلرسر
ر ػر قبل إإلطباء لمتابعة إلمصابي 

ي مركز محافظ  إإلنبار.  ومعالجة 
 آإلف إلحاإلت إلمرضية ػر

 

 طريق  إنتقال إلفايروس

ن إلجهاز إلتنفشي إما إثناء إلسعال إو يستقل فايروس كورونا  عن طريق إلرذإذ إلمتطاير م 

إلعطاس إو إلكالم إو عن طريق مالمسة إإلسطح وإألدوإت إلملوثة وبعدها لمس إلفم إو إإلنف إو 

 . ر  إلعي 

   نفس  2إلجلوس مع إلمصاب بمسافة  أقل من  معبر إلمالمسة إو إإلختالط :  
ُ
مي  . مشاركت 

ي مكان إلعمل ,
ي إلبيت , ػر

ي وسيلة نقل, مشاركة إلمصاب أدوإت  إلهوإء ، سوإء  ػر
ي مكان عام , ػر

ػر

 إلشخصية إو معانقت  إو مصافحت 

يوم عندما  14ساع  إىل  2علما إن إلفايروس  ممكن إن يكون قادر عىل إحدإث إلعدوى من  

 يكون خارج إلجسم وهذإ يعتمد عىل نوع إإلسطح وإلظروف إلمناخية

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7295524/ 

 

ة حضانة إلفايروس   في 

ر إؤلصابة بالفايروس وظهور ة بي 
ر  إلفي   يوم وممكن إن تمتد إدير من ذلك 14-2إإلعرإض تمتد بي 

 

 19إإلشخاص إإلدير عرض  لإلصابة بمرض كوقيد 

 مرضر إلسكري-1

ي ح      د ذإت        ل      ديهم نظ      ام مناع      ة أض      عف م      ن 
إألش      خاص إل      ذين يع      انون م      ن م      رض إلس      كري ػر

ي 
إألشخاص إألصحاء. وينطبق هذإ عىل دإء إلسكري من إلنوع إألول، ودإء إلسكري من إلنوع إلثانر

 ومضاعفات   فايروس كورونا ما يساعد عىل إحتمالي  إؤلصابة بم

/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275119  

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275119/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275119/
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ر -2  إلتدخي 

ر إدير قابلي  لإلصابة  بالمرض     Angiotensin-convertingوإن ، مما يجعل إلمدخني 

enzyme 2(ACE2) ر يزيد من  إلتدخي 

ر إدير قابلي  لإلصابة   . ر إدير من  مما يجعل إلمدخني  شهر ممكن إن يقلل  12ترك إلتدخي 

   إحتمالي  إؤلصابة بفايروس كورونا 

-sars-protein-ace2-smokers-05-https://medicalxpress.com/news/2020

human.html-cov 
Critical*  Sever  Moderate  Mild  Asymptomatic  Clinical 

Finding  

Yes Yes Yes  No  No  Dyspnea  

Yes Yes  Yes  Yes  No Fever  

86%> Without o2 94%> 94%≤ 94%≤ 94%≤ Po2  

30≤ 30≤ 20-29 20> 20> RR** 

≥50% infiltration ≥50% 

infiltration 

˂50% 

infiltration 

˂10% 

infiltration 

Normal  Chest CT 

scan 

 

 إلسمنة ومضاعفات كورونا-3

بما إن زياده إلوزن تزيد من إحتمالي  إؤلصابة  بارتفاع ضغط إلدم وإمرإض إلسكري وإلقلب 

وإألوعية إلدموية باؤلضافة إىل  إن إلسمنة تساعد عىل هبوط  إلجهاز إلمناعي وهذه كلها تزيد من 

 مضاعفات كورونا 

https://doi.org/10.1111/obr.13128    

 

ؤن إلمرضر إلذين يعانون من إلربو إلحاد أو غي  :مرضر إلربو وإلتهاب إلقصبات إلمزمن-4

هم بمرض    من غي 
إلمنضبط وإلذين يعانون من إلتهاب إلقصبات إلمزمن معرضون لإلصابة إدير

وتكون إؤلصابة إدير شده وخطورة من بقي  إلفئات إلمرضية . قد يكون هذإ مرتبًطا  كورونا 

ة.  ACE)-2باعتالل إلرئة إألساشي أو زيادة  مستقبالت ) ي إلممرإت إلهوإئية إلصغي 
 ػر

6/2/2002108https://erj.ersjournals.com/content/5 

 

 

 

 

 

 

https://medicalxpress.com/news/2020-05-smokers-ace2-protein-sars-cov-human.html
https://medicalxpress.com/news/2020-05-smokers-ace2-protein-sars-cov-human.html
https://doi.org/10.1111/obr.13128
https://erj.ersjournals.com/content/56/2/2002108
https://erj.ersjournals.com/content/56/2/2002108
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ي  مبحثإل
 :إلثانر

 .إإلعرإض إلشيرية لكورونا-إ

 :)
ً
 إهم إإلعرإض) إإلدير حدوثا

 حرإرة مع قشعريرة-1

ي إلعظام وإلعضالت  -2
 نحول عام وإعياء  مع إإلم ػر

 إلسعال  -3

 ضيق تنفس-4

ي إلبلعوم مع صدإع  -5
 فقدإن حاسة إلشم إو إلذوق و حرقة ػر

 

Critical*  Sever  Moderate  Mild  Asymptomatic  Clinical 

Finding  

Yes Yes Yes  No  No  Dyspnea  

Yes Yes  Yes  Yes  No Fever  

86%> Without o2 94%> 94%≤ 94%≤ 94%≤ Po2  

30≤ 30≤ 20-29 20> 20> RR** 

≥50% infiltration ≥50% 

infiltration 

˂50% 

infiltration 

˂10% 

infiltration 

Normal  Chest CT scan 

 

 

Covid 19 Severity Classification 

 

Critical*: also include these criteria: respiratory  failure, Septic shock, ARDS  and multiple 

organ dysfunction 

RR**:Respiratory Rate  

لدي  إإلعرإض  بعد إلمالمسة لمريض مصاب 12إىل يوم 2عادة تظهر إإلعرإض  من يوم 

 وإلعالمات إلمرضية

 إإلجرإءإت إلتشخيصية  للمصاب : -2

ي وإلعالمات إلشيرية-1
  History-إلتاري    خ إلمرضر

ي للعائلة إو مكان إلعمل) وجود مخالطة فعلية لحالة مصابة(-2
 إلتاري    خ إلمرضر

  Chest X ray & Spiral Chest CT scanإإلشعة  ومفرإس للصدر-3

 Rapid Test) )or( Covid-19 ABإجرإء تحليل فحص إإلجسام إلمضادة للفايروس  -4

Titers  -(IgM IgG- 

 من إإلنف إو إلبلعوم (RT-PCR) إلمسحة -5
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إت إإللتهاب -7 وسسب  سكر  مع وضائف إلكىل وإلكبد إلتحاليل إلساندة لصورة إلدم ومؤرسر

 إلدم

 

Critical*  Sever  Moderate  Mild  Asymptomatic  Clinical Finding  

Yes Yes Yes  No  No  Dyspnea  

Yes Yes  Yes  Yes  No Fever  

86%> Without o2 94%> 94%≤ 94%≤ 94%≤ Po2  

30≤ 30≤ 20-29 20> 20> RR** 

≥50% infiltration ≥50% 

infiltration 

˂50% 

infiltration 

˂10% 

infiltration 

Normal  Chest CT scan 

 

 

1-CBC-ESR & Absolute lymphocyte   

2-CRP  

3-LDH  

4-Serum Ferritin  

5-D-dimer  

6-IL6 

7-RFT 

8-LFT 

9-RBS 

 

 

ي (للصدر وعالمات إؤلصابة بكورونا   إشع  إلصدر لمصاب كورونا                 
 صوره مقطعي  )إلمفرإس إلحلزونر

19-www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID 

 

 

 

http://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19
http://www.centerforhealthsecurity.org/resources/COVID-19
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 إلطرق إلعالجية لمرض كورونا: -3

إل يوجد لحد إإلن إي عالج دقيق متخصص وكفوء لمرض كورونا وجميع إإلدوية وإلعالجات 

ة إلمرض إو لمنع وعالج إلمستخدمة عالميا تعىط  ي تجاوز في 
لمساعد إلمريض وجهازه إلمناعي ػر

ي تستج عن إإلصابة. 
 إلمضاعفات إلب 

ي يحدد تتمركز إلخطة إلعالجية للمرض عىل إلمحاور إلتالية 
حيث إن شدة إؤلصابة هي إلب 

 من خاللها نوع إلعالج إلمستخدم . 

ر -1 ي حال  هبوط تشبع إلدم باألوكسجي 
ر ػر % وربما يحتاج 91إقل من  (Po2) إإلوكسجي 

ي إلحاإلت إلحرجة قد يتحاج  , (CPAP &Bipapإلمريض إىل إجهزه تنفسي  سانده مثل 
(وػر

  Ventilatorجهاز إلتنفس إلصناعي إلمريض  إىل  

  Cytokine Storm)عقاقي  لمعالج  إلعاصفة إلمناعية)-2

عقاقي  يعتقد إنها تعالج إلفايروس وقد إستخدمت مجموع  من هذه إلعقاقي   -3

ه وإخرى ر في   .حسب بروتكوإلت دولي   تتغي  بي 

ع ب  أشخاص تعافوإ من -4 جَمع بالزما إلنقاهة من دم يتي 
ُ
 .19كوفيد  إلبالزما : ت

 .إلذين تتطلب حالتهم إؤلدخال للمستشؼر  19وُيستخدم لعالج مرضر كوفيد 

ي عام  إألنفلونزإ إؤلسبانية ُجربت هذه إلطريقة ضدو 
 .1918ػر

 ( Anti-thrombotic drugsعقاقي  منع إلجلطات إلدموية ) -5

ية  إلمرإفقة (( Anti-biotics إلمضادإت إلحيوية -6  لمنع ومعالج  إإللتهابات إلبكتي 

 بعض إألدوية إلتلطيفية للجهاز إلتنفشي  وإلمكمالت إلغذإئية وبعض إلفيتامينات .  -7

بشكل محكم وعدم إإلختالط. هو إلحل إلوقاية خي  من إلعالج وإرتدإء إلكمامة  

ة مؤخرإ إلمجلة إلطبية) ي وتقليل خطر إؤلصابة . وقد سشر
 NEJM )  إإلسسب لتالػر

ي إلحد من إنتشار 
إلوباء وتقليل  إلوإسعة إإلنتشار دور وفاعلية إرتدإء إلكمامة  ػر

 إحتمالية إؤلصابة

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2026913?articleTools=true 

-plasma-procedures/convalescent-https://www.mayoclinic.org/tests

20486440-therapy/about/pac 

ي  إستخدمت كمضاد لفايروس كورونا :  -4
 إلعقاقي  إإلدير شيوعا وإلب 

ي شب  أرجاء إلمعمورة عىل أدير من 
ي إلوقت إلرإهن بحوث ػر

  151تجري ػر
ً
عقارإ

لفعل لعالج أمرإض أخرى، وذلك إلختبار مختلفا، معظمها أدوية مستخدمة با

وس كورونا  .ؤمكانية إستخدإمها ضد في 

 إألدوية إلتالية هي إإلدير إستخدإما منذ ظهور إلجائحة ولحد إإلن  

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1371619
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D9%86%D8%B2%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1371619
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2026913?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2026913?articleTools=true
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/convalescent-plasma-therapy/about/pac-20486440
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/convalescent-plasma-therapy/about/pac-20486440
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ي لها  - Hydroxy chloroquine) عقار هيدروكشي كلوروكوين ) -1
من إإلدوية إلب 

ذئب إإلحمرإري  وإلتهاب تاري    خ طويل كعالج للمالريا وإمرإض إلرماتزم )دإء إل

وسات وتهدئة جهاز  إلمفاصل إلرثوي(حيث لوحظ بان  ل  إلقدرة عىل محاربة إلفي 

وتوكوإلت إلعالجية منذ بدإية إلجائحة وإستخدم  ي إلي 
إلمناعة وضع هذإ إلعقار ػر

وتوكوإلت  لعالج كورونا  عىل نطاق وإسع .  وقد تم إلغائ  مؤخرإ من بعض إلي 

ه عىل كهربائية إلقلب .وخاص  عندما إعىطي مع بسبب إحد إعرإض   إلجانبية وتأثي 

 .Azthromycin)إلمضاد إلحيوي إإلزثرومايسن )

-who-2020-07-room/detail/04-://www.who.int/newshttps

-ritonavir-lopinavir-and-hydroxychloroquine-discontinues

19-covid-for-arms-treatment 

وس إؤلنفلونزإ : (Oseltmavire)عقارإلتاميفلو  -2 وقد A ,  B وهو دوإء مضاد لفي 

وس كورونا لعدم ي عالج  تم سحب إلعقار من بروتوكوإلت عالج في 
ثبوت فعاليت  ػر

 .  إلمرضر

إ -3 ر )Kaletra  (عق  ار إلكل  ي  ه  ذإ إلعق  ارهو إح  د إألدوي  ة إلمس  تخدمة لع  الج إلمص  ابي 

 ( وه و م زي    ج م ن عق ارين , لوبين افي  HIVبمتالزم   إل نقص إلمن اعي إلمكتس ب  إإلي دز )

(lopinavir)   وريتون افي (ritonavir) وق د إس  تخدم ألش هر ووض ع ك أول إلعالج  ات ،

ي 
وتوك   وإلت وس   حب م   ؤخر حس   ب توص   يات منظم     إلص   حة إلع   الىمي  ػر  (WHO)إلي 

ي وإإلسهال . 
 .حيث لوحظ عدم فعاليت  وكذلك إعرإض  إلجانبية  كالتؼ 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211915/ 

-who-2020-07-room/detail/04-https://www.who.int/news

-ritonavir-lopinavir-and-hydroxychloroquine-discontinues

19-covid-for-arms-atmenttre 

4- ( ي إألص      ل لع      الج  Remdesivir) عق      ار ريمديس      يفي 
إس      تخدم ه      ذإ إلعق      ار ػر

وس أيب   وإل، ر بف   ي  ي إلوإلي   ات إلمتح   دة وق   د   إلمص   ابي 
إس   تخدم كع   الج لم   رض كورون   ا ػر

ي إلكثي  من إلدول رغم غالء س عره ول   
وتوكوإلت إلعالجية  ػر ي إلي 

إألمريكية  وإدخل ػر

ي عالج إلمرضر . وإل زإل هذإ إلعقار إإلدير إستخدإما. 
 نتائج مشجع  ػر

إفي   عق    ار -5 أن    وإع  ( ه    ذإ إلعق    ار ل      ق    درة فعال    ة ض    د جمي    ع (Favipravirف    افيبي 

وس  ات إؤلنفل  ونزإ إلبشر  ية  ر إن Cو Bو Aفي  ،  وق  د إس  تخدم م  ؤخرإ لع  الج كورون  ا وتب  ي 

ه إلمرض .  ي تقليل في 
 لدي  نتائج جيده ػر

https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211915/
https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/04-07-2020-who-discontinues-hydroxychloroquine-and-lopinavir-ritonavir-treatment-arms-for-covid-19
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211915/ 

 مضادإ للطفيليات معتمد من قبل ؤدإرة إألغذية وإلعقاقي   (:Ivermectinعقار ) -6

(FDA) وسات ومنها فايروس كورونا وقد ي إلمختي  ضد إلفي 
، وأثبت أيضا فعاليت  ػر

وتوكوإلت إلعالجية .  ي بعض إلي 
 تم إدخال  ػر

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011 

ه  ي محافظ  إإلنبار وتوجد عقاقي  كثي 
ي إلعرإق وػر

إألدوية إعاله جميعها إستخدمت ػر

 مجال لذكرها . إخرى قد جربت لعالج كورونا إل 

  

 لقاح كورونا : 

إلتجارب إلشيرية لتطوير أي لقاح تمر بثالثة مرإحل وهي )إإلوىل وإلثانية وإلثالثة 

ي 
(وعادة يستغرق إإلمر عده سنوإت ولخطورة وباء كورونا وإنتشاره بشع  مذهل  ػر

إلشيرية إرجاع إلعالم وعدم وجود إلعالج إلمؤثر ل  إدى إىل إن تكون تلك إلتجارب 

 تستغرق بضع  إشهر .. 

وس كورونا( أفضل أمل ؤلنهاء هذإ  19قد يكون ؤيجاد لقاح للوقاية من كوفيد  )في 

كات إألدوية  بشكل حثيث ومتوإصل منذ ظهور  إلوباء. وقد دأب إلباحثون ورسر

كات إألدوية  إلفايروس ولحد إإلن لصنع لقاح ضد هذإ إلوباء  وقد قامت بعض رسر

كات إخرى باؤلعالن مؤخرإ بنجاح مو  مثل فايزر , زنيكا, سينا فورم  ورسر ديرنا , وإسي 

ورة إلقصوى للحد من 19 -وفعالية إللقاح ضد كوفيد وبوقت قصي  وذلك للضر

 إنتشار هذإ إلوباء. ومن هذه إللقاحات هي : 

بيونتك  تقنية إلحمض إلنووي -يستخدم لقاح  فايزر :(BNT162b1بيونتك  )-لقاح فايزر

ي  ي لقاحات كوفيد mRNAإلمرسال )إلريب 
وسات كورونا 19( ػر . توجد فوق سطح في 

ر  إلمستندة عىل  19. تعىطي لقاحات كوفيد Sإجسام شوكية إلشكل تسىم بروتي 

ي إلمرسال للخاليا تعليمات حول كيفية صنع جزء غي  ضار من  إلحمض إلنووي إلريب 

ي صنع أجزإ Sأحد بروتينات 
ر وإظهارها عىل . بعد إلتطعيم، تبدأ إلخاليا ػر وتي  ء إلي 

ي بناء إستجابة 
خيل، وسيبدأ ػر

َ
ر د وتي  أسطح إلخاليا. سيدرك إلجهاز إلمناعي أن إلي 

وهذه طريق  جديدة للقاحات تستخدم فيها إلموإد  مناعية وُصنع أجسام مضادة. 

 إلجيسية ؤلثارة إستجابة مناعية. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7211915/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011
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( EUAستخدإم إلطارئ )ترخيًصا لال  FDA)أصدرت ؤدإرة إلغذإء وإلدوإء إألمريكية) 

كتا  2121كانون إألول   11 بتاري    خ  ”19-كوفيد“للقاح  ” فايزر“إلذي طورت  رسر

 ”. بيونتيك”و

ر إإلستجابة إلمناعية ضد كوفيد .يعىط عن طريق إلحقن  19-يعمل إللقاح بتحفي 

ر إلجرعة إإلوىل وتليها إلثانية بعد  يوما. وأظهرت تجارب  21إلعضىلي , جرعتي 

ي ؤظهار إلمرحلة إإلو
ىل وإلثانية سالم  وأمان جيده لهذإ إللقاح باؤلضافة إىل فعاليت  ػر

إإلجسام إلمناعية . حيث لوحظ عند إعطاء إلجرعة إلثانية يمنع حدوث إإلعرإض 

 سنة فأدير  16وهذإ إللقاح لألشخاص بعمر  %95بسسب  تصل إىل 

-drelate-and-committees/vaccines-https://www.fda.gov/advisory

-vaccines-materials-meeting-committee/2020-advisory-products-biological

committee-advisory-products-biological-related-and 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2027906 

-conditions/coronavirus/in-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases

20484859-vaccine/art-depth/coronavirus 

 mRNA-1273 (Modernaلقاح موديرنا )

ي إلمرسال  يستخدم لقاح موديرنا ، مثل لقاح فايزر ، تقنية إلحمض إلنووي إلريب 

messenger RNA  ت شهر شر
ُ
ي س

ظهر بيانات إلتجارب إلشيرية إلمتأخرة إلب 
ُ
. ت

ي 
ين إلثانر ي إلوقاية من كوفيد 94أن لقاح موديرنا فعال بسسبة تزيد عن  2121تشر

: ػر

ي من إألمرإض إلشديدة. لتحقيق أقىص ق
در من إلفعالية ، ، وهو آمن ويبدو أن  يؼ 

ر  يوًما. وهذإ إللقاح  28عن طريق إلحقن إلعضىلي يفصل بينهما  يتطلب إللقاح جرعتي 

.  18لألشخاص بعمر   سنة فأدير

ك    FDA)وإفقت ؤدإرة إلغذإء وإلدوإء إإلمريكي  ) وس كورونا من رسر عىل لقاح في 

ي حاإلت إلطوإرئ بتاري    خ  موديرنا 
  2121كانون إألول   11إألمريكية  لالستخدإم ػر

ي إلوإليات إلمتحدة بعد لقاح فايزر
ي لقاح تمت إلموإفقة علي  لالستخدإم ػر

-وهو ثانر

 بيونتك. 

-fda-approved-vaccine-covid-https://www.cnbc.com/2020/12/18/moderna

use.html-emergency-for 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2027906 

https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee/2020-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee
https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee/2020-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee
https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee/2020-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee
https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee/2020-meeting-materials-vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2027906
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2027906
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-vaccine/art-20484859
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-vaccine/art-20484859
https://www.cnbc.com/2020/12/18/moderna-covid-vaccine-approved-fda-for-emergency-use.html
https://www.cnbc.com/2020/12/18/moderna-covid-vaccine-approved-fda-for-emergency-use.html
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2027906
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2027906
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-release-releases/news-https://investors.modernatx.com/news

study-cove-3-phase-analysis-efficacy-primary-announces-details/moderna 

إزيسيكا  (ChAdOx1 Ncovid-19/AZD1222)أدسفورد-لقاح أسي 

د،  وسات نزإلت إلي  يعتمد إللقاح إلمذكور عىل تجارب تختي  سسخا ضعيفة من في 

ر  وتي  ي تحدث إلتهابات لدى إلشمبانزي، كما أن  يحتوي عىل إلمادة إلورإثية لي 
وإلب 

 "، إلساللة إلمسببة لوباء كورونا 2-"سارس كوف

يطانية عىل إلسماح  -باستخدإم لقاح جامعة أدسفوردوإفقت وكالة إألدوية إلي 

وس كورونا إلمستجد بتاري    خ  إزيسيكا ضد في 
وستبدأ توزيع  بدءإ  31/12/2121أسي 

ي  4من 
بيونتك ولقاح موديرنا. -وهو إقل تكلف  من لقاح فايزر 2121يناير/كانون إلثانر

ي  91وقد إثبتت بعض إلدرإسات بان فعالية هذإ إللقاح تقارب 
بالمئة وتم تجريب  ػر

إزيل وجنوب إفريقيا . إل  مملكة إلمتحدة وإلي 

-https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140

1/fulltext-6736(20)32661 

 

ي   
 (BBIBP-CorV)لقاح سينوفارم إلصيبر

ي طريق  إللقاح إلمعّطل )أو إلمقتول( 
 inactivatedيستخدم لقاح سينوفارم إلصيبر

vaccine or killed) (vaccine   ي بيئة
وسية تمت تنميتها ػر من جزيئات في 

 مستنبتة ومن ثم تم قتلها بإحدى إلوسائل مثل إلحرإرة أو إلفورمالدهايد. 

ر برنامجها لالستخدإم إلطارئ لهذإ  ي تموز/  بدأت إلصي 
يستهدف  2121إللقاح  ػر

ر وإألدير عرضة لخطر إلعدوى وطرحت حب   ر إألساسيي  كانون إألول/   15إلعاملي 

ما يقرب من مليون شخص قد أخذوإ إللقاح من  مليون جرعة .  4.5أدير من  2121

. وقد إستخدمت دول عديده هذإ إللقاح  ر خالل برنامج إإلستخدإم إلطارئ بالصي 

ر ,إلبحرين, بية إلمتحدة,مثل إؤلمارإت إلعر  و إألرجنتي   مض ,إلمغرب ,بادستان وبي 

 . ي إلوقاية من كوفيد كجزء من برنامج تطوعي
 79.34بسسبة  19-ؤن إللقاح فعال ػر

 بالمئة

-ncet.com/journals/laninf/article/PIIS1473https://www.thela

8/fulltext-3099(20)30831 

 

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30831-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30831-8/fulltext
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ي إلروشي  
 (Gam-COVID-Vac) (Sputnik V) -لقاح سبوتسيك ػر

ي روسيا  طور إللقاح مركز غاماليا 
ي ألبحاث علوم إألوبئة وإألحياء إلدقيقة ػر

إلوطبر

ي 
،  2121آب  11وحصل إللقاح عىل شهادة تسجيل من وزإرة إلصحة إلروسية ػر

ي روسيا بموجب إلقوإعد إلمعتمدة 
ويمكن إستخدإم  من أجل تطعيم إلسكان ػر

ة إلجائحة .  ي إنتاج هذإ إللقاح  تم إستخدإم خالل في 
وسات إلغدية“ػر ” إلفي 

(Adenovirusesكناقل للمادة إلجيسية لفايروس كوفيد )-وهو إول إللقاحات  19

لقاح  . فعالية 11/8/2121إعلنت عن  روسيا بتاري    خ  19-ضد فايروس كوفيد 

ي إلوقاية من كوفيد
 بالمئة 91.4بسسبة  19-سبوتسيك ػر

3/fulltext-6736(20)31866-https://www.thelancet.com/article/S0140 

-in-effective-4-91-is-v-https://www.livemint.com/science/health/sputnik

11608003230113.html-trial 

ر  ي إلتحصي 
وس كورونا ػر ي جميع إألوساط حول فعالية لقاح في 

إل يزإل إلجدل قائما ػر

ي ؤلنهاء إلوباء إلذي إجتاح إلعالم؟
 من إلمرض، وهل هو إلحل إلنهان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31866-3/fulltext
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31866-3/fulltext
https://www.livemint.com/science/health/sputnik-v-is-91-4-effective-in-trial-11608003230113.html
https://www.livemint.com/science/health/sputnik-v-is-91-4-effective-in-trial-11608003230113.html


 

 
 33 

 : إلثالث إلمبحث

معروف لدى إلجميع  من إن إلتأثي  إلكبي  للفايروس يكون  عىل إلجهاز إلتنفشي ولكن  يصيب 

 بعض إإلحيان إجهزت إلجسم إإلخرى  

إت  فايروس كورونا  عىل إجهزت إلجسم إإلخرى  تأثي 

 تأثي  فايروس كورونا عىل إلجهاز  إلهضىمي -1

ي  
-angiotensin  بطان     ة إلجه     از إلهض     ىمي إلدرإس     ات أثبت     ت وج     ود مس     تقبالت للف     ايروس ػر

converting enzyme 2 (ACE2),    ي عشر   وإلقول  ون و إلبنكري  اس
ي ك  ال م  ن  إلمع  دة وإإلث  بر

ػر

ي  خالي    ا إلكب    د وإلغ    دد إللعابي    ة  ولك    ن إلسس    بة إإلع    ىل له    ده 
وإلقن    وإت إلص    فرإوية وسس    ب  قليل      ػر

ي  إإلمع      اء إلدقيق      ة   
ي إلجه      از إلهض      ىمي موج      وده ػر

وه      دإ يع      زز  إحتمالي        تك      اثر .إلمس      تقبالت ػر

ي إلجهاز إلهضىمي 
ي  إلعدوى عىل قدرت  يفقد  إلمستجد  كورونا   روسفاي .إلفايروس ػر

 دق ائق خ الل ػر

ي  وض   ع  م   ن
ر  إل   ذي إلمع   دة، ؤلف   رإزإت إلمش   اب  إلس   ائل ػر ي  أم   ا  إلعالي   ة، بالحموض   ة يتم   ي 

 إلس   ائل ػر

وس م ن %51 ح وإىلي  ف إن إلدقيق ة إألمعاء ؤلفرإزإت إلمشاب   وتس تمر  س اعة 24 ح ب   تتحم ل إلف ي 

ي 
ي  إلعدوى، ؤحدإث عىل قدرتها  ػر

ر ح  ػر ي  س اعة 24 ح وإىلي  بع د  إلع دوى ع ىل قدرت   يفق د  ي 
 س ائل ػر

وس قت ل ع ىل ق ادره إلمع دة ؤف رإزإت  عىل إلرغم م ن إنإلغليظة.  إألمعاء   إن   إإل  عالي ة بفاعلي ة إلف ي 

 إلم رضر  م ن ملحوظ ة سس بة ل دى ب دإخلها  وإلتك اثر  إألمع اء خالي ا  ؤىل بنج اح إلعبور  يستطيع زإل ما 

  إلمص     اب، لمع     دة ص     حيةإل إلحال     ة ع     ىل يعتم     د  وه     دإ 
ً
 مض     ادإت يتع     اى إل     دين إلم     رضر  فم     ثَل

 إؤلس   هالآم   ا  إلم   رضر إل  دين يع   انون م   ن   إألمع   اء".  ؤىل ب  العبور  إلف   ايروس يس   اعد  ه   دإ  إلحموض  ة

ض م دة م ن يقلل مما  أرسع، بشكل إألمعاء ؤىل يعي   إلطعام فإن وس تع رُّ  إلهض مية للعص ارإت إلف ي 

 .لفض                                                    التإ م                                                    ع وخروج                                                      نجات                                                      ف                                                    رص م                                                    ن ويزي                                                    د 

 إلض   ف مي   اه طري   ق ع   ن إنتقال     بإمكاني   ة يفي   د  تقري   ًرإ WHO إلعالمي   ة إلص   حة منظم   ة وأص   درت

ر ب كوف  د   %51 ح  وإىلي  .إلص  خي   [يع  انون م  ن إل  م إل  بطن  و إؤلس  هال 19م  ن إلم  رضر إلمص  ابي 

[watery diarrhea] ي ا إإلمع اءبس بب ت أ ء،  ]ثي  ف ايروس كورون ا ع ىل  بكي  ي
وفق دإن إلش هية وإل ؼ 

 .  حب  قبل ظهور أعرإض إلتهاب إلجهاز إلتنفشي

ي برإز إلمريض 
يوم حب  بعد إختفاءه من إلجهاز  12-1من  إثبتت إلدرإسات وجود إلفايروس ػر

 إلتنفشي 

إلمناعة ممكن إن  مرضر تقرحات إلقولون إلدين يستخدمون إألدوية إلبيولوجية إو مهبطة

 يكونون إدير عرض  لإلصابة  بفايروس كورونا

بعض إإلحيان إإلعرإض إلوحيدة لفايروس كورونا هي  إعرإض إلجهاز إلهضىمي وبدون إعرإض 

 إلجهاز إلتنفشي 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7233216/ 

 -462--edition-english-clinica-medicina-revista-https://www.elsevier.es/en

-19-covid-articulo 

S2387020620301972-tract-gastrointestinal 

https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://www.who.int/ar
https://journals.lww.com/ajg/FullText/2020/05000/Clinical_Characteristics_of_COVID_19_Patients_With.25.aspx
https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-articulo-covid-19-
https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-articulo-covid-19-
https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-articulo-covid-19-
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-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/coronavirus

system-digestive-invades-also. 

 

 تأثي  فايروس كورونا عىل إلكبد -

 19إلكبد إيضا يحوي مستقبالت كوفيد ولهذإ يكون مستهدف إيضا من قبل فايروس كوفيد 

ي  إلسسبة إإلعىل لهذه إلمستقبالت
ة  . إلصفرإوية إلقنوإت موجوده ػر إلكبد ممكن إن يتأثر مبارسر

إت إلجانبية  إألدوية  cytokine storm] [بسبب إلفايروس إو غي  مبارسر بسبب   وإلتأثي 

ر ب إلدم  وقل  تخير إلدم وتي   إلمستعملة لعالج كورونا مسببتا إرتفاع ب إنزيمات إلكبد وقلت إلي 

يكون شديد لدى مرضر كبار إلسن ومرضر إلقلب وإلسكري وإرتف اع ض غط  إن ممكن19كوقيد  

إل    دم وإل    ذين ل    ديهم إلته    اب إلكب    د إلف    ايروس وم    رضر تش    مع إلكب    د وإلم    رضر إل    ذين ل    ديهم ت    ركم 

ي  بعض إإلحيان كوقيد 
ي عم ل إلكب د مم ا ي ودي  19إلشحوم عىل إلكبد فؼر

يودي إىل هب وط ح اد ػر

إلحرج  ة  وبس  بب م  ا ذك  ر م  ريض كوفي  د وخصوص  ا لح  اإلت وب  ة  إىل  تش  وش وعي إلم  ريض إو إلغيب

 يحتاج إىل متابع  لوظائف إلكبد. 

easl.eu › covid-19-and-the-live .                                                             

 

 موية ايروس عىل إلقلب وإألوعية إلدتأثي  إلف-3

ر مما يجعل  عرضتا لإلصابة ب فايروس كورونا إلقلب إيضا يحوي عىل مستقبالت  إلسايتوكي 

 19إلعوإمل إلتألي  ممكن إن توضح طريقة تأثر إلقالب عند إؤلصابة ب كوفيد 

ر إلوإصل إىل إألوعية -1 مما يجعل إلقلب يعمل بجهد مضاعف حب  يضخ  إلدمويةقلة إألوكسجي 

ر إلوإصل إىل إل قلب يؤدي إىل  إضعاف عضلة إلقلب إلدم إىل بقي  إعضاء إلجسم قلة إإلوكسجي 

وس إلمبارسر عىل عضلة إلقلب إو غي  إلتهاب عضلة إلقلب  -2 وهده  قد تكون مرتبطة بتأثي  إلفي 

وس ع   ىل إلقل   ب ح   ب   مب   ارسر  ع   ن طري   ق إألدوي   ة إلمس   تخدمة للع   الج يمك   ن أن يتط   ور ت   أثي  إلف   ي 

ازي   ة للع   دوى أو إرتف   اع ض    غط يص   ل ؤىل إلته   اب عض   لة إلقل   ب بس   بب إإلس    تجابة إإللتهابي   ة إلجه

ر ستورم  . إلرئة بسبب تلف أجزإء من  إو إلسايتوكي 

 

إي  د لخط  ر إؤلص  ابة  ر إألف  رإد إل  ذين يع  انون م  ن أم  رإض إلقل  ب وإألوعي  ة إلدموي  ة معرض  ون بش  كل مي 

وس ومنه   ا قص   ور إلقل   ب "فش   ل إلقل   ب"، وه   ذإ يح   دث عن   دما إل تض   خ  ة للف   ي  ب   األعرإض إلخط   ي 

بات إلقلب عضلة إلقلب إلدم كما  ، أو عند عدم إنتظام ضر ي
 يسبغر

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-

diseases/coronavirus/can-coronavirus-cause-heart-damage  

 

 إلكىل تأثي  فايروس كورونا عىل  -4

ي إسس   ج  إلك   ىل يع   زز 19 إثبت   ت إلدرإس   ات وج   ود مس   تقبالن إلكوفي   د
ي إلك   ىل ووج   ود إلف   ايروس ػر

ػر

م  ن إحتمالي    ت  أثي  إلف  ايروس ع  ىل  إلك  ىل إلعالم  ات إلش  يرية لت  أثر إلك  ىل هب    وج  ود إل  زإلل وكري  ات 

ر  ب إلدم ي إإلدرإر  باؤلضافة إىل إرتفاع سسب  إليوريا وإلكرياتي 
   .إلدم ػر

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/can-coronavirus-cause-heart-damage
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/can-coronavirus-cause-heart-damage
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ت   ا ع   ن طري   ق إس   تهدإف إلف   ايروس  إلك   ىل ممك   ن إن تك   ون مس   تهدف  م   ن قب   ل إلف   ايروس إم   ا  مبارسر

ر س تورم وم ا تستج   م ن مض اعفات ت ودي بع ض إإلحي ان  للكىل إو غي  مبارسر عن طري ق  إلس ايتوكي 

 % لدى إلمرضر 15إىل إلفشل إلكلوي بسسب  حوإىلي 

 ; https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.03.001  

وس كورونا عىل إلدماغ تأثي   -5      وإألعصاب في 

وس  م  ن خ  الل  نظ  رإ إلنتق  ال  إلف  ي 
ً
ي إله  وإء، ل  ذإ فإن    ي  دخل إلجس  م أوال

م  ن خ  الل إلجس  يمات ػر

ر  ر يس ىم ؤن زيم مح ول لألنجيوتسس ي  وت ي  إ لوج ود  مس تقبل إلي  ي  إإلعص اب   إألنف وإلف م ونضر 
ػر

ي إألن   ف و إلف   م ونتيج  ة تل   ف ه   ده إإلعص  اب إلحس   ي  بوإس   ط  
وس عن   د بع   ض  إلحس  ي  ػر إلف  ي 

إلتذوق وفق    دإن حاس    ة إلش    م و إلت    ذوق و يس    بب فق    دإن  إلش    خص لحاس    ة إلش    م،إلم    رض مم    ا 

  19ممكن إن  يكون أول دليل عىل ؤصابة شخص ب "كوف   

ي إلمركزي إما عن طريق إلدم وإما عن طريق إإلعصاب     يصل إلفايروس إىل إلجهاز إلعصب 

، وإلضعف وإلشلل،  ومن إألعرإض إلمحتملة إألخرى  هي  إلصدإع، وإلدوإر، وفقدإن إلوعي

ف دإخل إلدماغ نتيجة وإلسكتات إلدماغية ر  مضاعفات إلير

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7233216/ 

 

 مضاعفات ما بعد إؤلصابة بمرض كورونا 

ر بمرض   معظم إلمصابي 
وس كورونا  )يتعاػر ي غضون COVID-19في 

( تماًما ػر

أسابيع قليلة. لكن بعض إلحاإلت  يستمر إلشعور ببعض إألعرإض بعد تعافيهم 

 .  إألوىلي

ي بعض إألحيان لعدة أشهر. 
تشمل إلعالمات وإألعرإض  يمكن أن تستمر إألعرإض ػر

ي تستمر مع مرور إلوقت: 
ي إلتنفس, صدإع  إألدير شيوًعا إلب 

ؤعياء, سعال ,ضيق ػر

  إلنفسيةإلرإس , إلم إلمفاصل وإإلضطرإبات 

ر وعجز إلجهاز إلتنفشي    ر مما يسبب تليف إلرئتي  وس أن يتلف إلرئتي  يمكن للفي 

 . ىلي
ر ر إلمير  ويصبح إلمريض معتمد عىل عالج إإلوكسجي 

خرى  ومن إلممكن بان تظهر مشاكل صحية طويلة إألمد قد تصيب إإلعضاء إإل  

, إلكىل  ي  إلدموية .   وإألوعيةكالقلب ,إلجهاز إلعصب 

-conditions/coronavirus/in-https://www.mayoclinic.org/diseases

20490351-effects/art-term-long-depth/coronavirus 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7233216/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-long-term-effects/art-20490351
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ي إلمائة عام إلماضية.  COVID-19تمثل جائحة 
أدي  أزمة صحية عامة عالمية ػر

ي إلسيطر 
ي إرجاء إلمعمورة وتظهر فعاليتها  ػر

ة عىل  نأمل أن يتم توفي  تلك إللقاحات ػر

ي إألشهر أو إلسنوإت إلقليلة إلقادمة. 
 هذإ إلوباء  ػر

 « 21كوفيد »كما حذر إلعلماء من أن ساللة 
ً
قد تصيب إألطفال مثل إلكبار، خالفا

وقال علماء بريطانيون من إلمجموعة «. 19-كوفيد»للسالإلت إلسابقة من 

وسية إلجديدة وإلناشئة للجهاز إلتن وس إإلستشارية للتهديدإت إلفي  فشي ؤن إلفي 

أصبح رسي    ع إإلنتشار وهذه إلساللة لديها بالفعل صفة إنتقال أدي  مقارنة بالسالإلت 

ي لندن 
وس. نيل فرغسون أستاذ وعالم إألوبئة وإألمرإض إلمعدية ػر إألخرى من إلفي 

يال كوليدج قال:  هناك ؤشارة ؤىل أن إلساللة إلجديدة لديها ميل أعىل ؤلصابة »ؤمي 

 «إألطفال

 

 

 


