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المقدمة

مل ي�شهد العامل على مدار التاريخ وباءا عامليا انت�شر ب�سرعة
هذا الوباء امل�ستجد  ، Covid19بالرغم من �أن خطره
�أقل من �أوبئة كثرية �سابقة كالطاعون والكولريا والزهرى
واجلدرى تلك التى ح�صدت مئات املاليني من �سكان العامل
فى غ�ضون �سنوات  ،وبالرغم من �أن معدالت الوفاة به منذ
بداية اندالعه حتى الآن ال تزيد عن معدالت الوفيات بقائمة
كثري من الأمرا�ض االن�سانية ك�أمرا�ض القلب وحوادث
ال�سيارات واملالريا وال�سرطان وغريها  ،بل تقل كثريا عنها،
�إال �أنه يظل الأ�سرع فى االنت�شار بالرغم من التقدم العلمى
الذى و�صل �إليه العامل فى ن�صف القرن الأخري من خالل
قدرة االن�سان على التحكم فى معظم الأمرا�ض القاتلة ليجيء
هذا الوباء ويقلب معايري ال�صحة والقدرة فى �أكرث دول العامل
تقدما ويطيح ب�أنظمتها ال�صحية  .وميكن من خالل متابعة
تطور معدالت الإ�صابة والوفاة باملر�ض منذ بداية ظهوره فى
دي�سمرب  2019حتى �أول �أغ�سط�س  2020مالحظة �سرعة هذا
املر�ض فى االنت�شار.
ويهدف هذا البحث �إىل درا�سة الأبعاد اجلغرافية لهذا
الوباء العاملى من حيث العوامل اجلغرافية التى �أدت �إىل
انت�شار املر�ض وتف�شيه فى العامل � ،سواء كانت طبيعية �أو
ب�شرية �أو بيئية و�سلوكية  .ويرتتب على هذه الأبعاد والعوامل
خريطة التوزيع اجلغرايف للم�صابني ومن مت �شفا�ؤهم من
املر�ض واملتوفني فى دول العامل املختلفة فتظهر لنا تلك
اخلرائط التباينات االقليمية فى درجة االنت�شار ،و�أى الدول
والأقاليم �أكرث �إ�صابة و�أيها �أقل  ،ومقارنة دول العامل فى
معدالت ال�شفاء ومقارنتها مبعدالت الهالك من �أجل ر�سم
�صورة وا�ضحة لواقع الوباء .
الكلمات املفتاحية :مر�ض كورونا  -وباء  -فريو�س -
حرارة  -م�سافة اجتماعية � -أمرا�ض مزمنة  -تزاحم -
معدل الهالك  -معدل اال�صابة  -معدل ال�شفاء .
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Abstract
The world has not witnessed in history a global
epidemic that this new Covid19 epidemic rapidly
spread, although its risks are less than many previous epidemics such as plague, cholera, syphilis
and smallpox that killed hundreds of millions of
the world's population within years, and despite
the death rates of this epidemic since the beginning of its outbreak until now, it has not exceeded
death rates from human diseases such as heart attacks, car accidents, malaria, cancer, etc., it is still
much lower than them. But this epidemic comes
to upset health standards and capacity in the most
developed countries in the world and to destroy
their health systems.
This paper aims to study the most geographical
and environmental factors influencing the occurrence of this epidemic, that includes disease pattern, disease ecology. Weather conditions, like
temperature, humidity, and winds. Topographic
characteristics. Blood types. Races, ethnicities.
Ethics and behavior. Morbidity, recovery and fatality rates. These dimensions and factors help to
draw a realistic picture of the map of the disease
in the world.
– Keys words: Covid19 – pandemic – Virus
Temperature – Social distance – Chronic diseases – Overcrowding – Morbidity – Recovery – Fatality.
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المنهج

تتبع الدرا�سة منهج بيئة املر�ض  Disease ecologyوهو
�أحد املداخل التى �أ�شار �إليها  Paulفى درا�سة اجلغرافية
الطبية ،ويهتم بدرا�سة البيئة اجلغرافية واحليوية
 Biogeography of diseaseواالجتماعية  Socialامل�ؤثرة
فى انت�شار املر�ض  ،كما تتبع الدرا�سة مدخل انت�شار املر�ض
 Disease diffusionوالذى يهتم بحركة املر�ض وتتبع
انت�شاره وزمن حدوثه  ،ومنهج  Disease Mappingاملعنى
بالتمثيل الكرتوجرافى خلرائط املر�ض واال�شكال البيانية،
هذا ف�ضال عن الأ�ساليب الكمية والتحليل الإح�صائي
باالعتماد على برنامج  ، Excelوبرامج ر�سم اخلرائط
والر�سوم البيانية .
أهداف الدراسة

يهدف هذا البحث �إىل التعرف على طبيعة وباء كورونا
العاملى كواحد من الأمرا�ض التى �شغلت كل دول العامل على
مدار ال�شهور املا�ضية من عام  2020و�شلت مظاهر احلياة
فيها  .من خالل درا�سة الأبعاد اجلغرافية للمر�ض توطنه
وطرق انتقاله ووبائيته ومعدالت الإ�صابة به وال�شفاء منه
ومعدالت الهالك ب�سببه وذلك من �أجل ر�سم �صورة وا�ضحة
له تفيد الباحثني فى الوقاية منه واحلد من انت�شاره .
الدراسات السابقة

�شهدت ال�شهور القليلة املا�ضية من عام  2020ن�شاطا ملحوظا
فى الدرا�سات اخلا�صة بجائحة كورونا العاملي منها ما هو بيئى
وما هو طبي عالجى  ،ووقائى  .حيث يعد املر�ض حديثا ن�سبيا
ال يتعدى تاريخ اال�صابة به �أكرث من �شهور معدودة  ،ولكنه مل
يظهر فج�أة فى يوم وليلة بل تطور عن عائلة الفريو�سات التاجية
كورونا ،ومن الدرا�سات التى تناولت ديناميات االنتقال املبكر
للمر�ض فى ووهان بال�صني درا�سة ىل كيو جوان (Guan Li
 )Q,2020املن�شور فى املجلة الطبية االجنليزية  ،والدرا�سة
التى تناولت ال�صفات االكلينيكية للمر�ضى امل�صابني بفريو�س
كورونا فى ووهان بال�صني واملن�شورة فى جملة الن�سيت عام 2020
( ، ) Huang C, Wang Y, 2020 ,506 - 497والدرا�سة التى
حتمل ا�سم �شجرة عائلة االلتهاب الرئوى وعالقتها مب�ؤ�شرات
انتقال فريو�س كورونا من فرد لآخر ل�شان يوان (Chan J,
 ،),Yuan,2020ور�صد التعر�ض الن�شط للأ�شخا�ص امل�ؤكد
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�إ�صابتهم بكورونا فى الواليات املتحدة
( )Burke R, Midgley C,2020,وغريها الكثري من
الأبحاث املن�شورة فى جمالت عاملية.
تساؤالت البحث

يجيب هذا البحث على عدد من الت�سا�ؤالت تتلخ�ص فيما يلي :
 -1ماهى بيئة مر�ض كورونا وطرق انتقاله ؟
 -2هل لظروف الطق�س واختالفه من مكان لآخر �أثر فى
ن�شاط املر�ض ؟
 -3هل للطبوغرافيا دور فى الت�أثري على انت�شار املر�ض ؟
 -4ماهى �أكرث الفئات العمرية والنوعية �إ�صابة باملر�ض ؟
 -5هل هناك ف�صائل دم معينة �أكرث ا�ستجابة �أوقدرة على
مقاومة املر�ض ؟
 -6ما هى �أكرث ال�سالالت واجلماعات العرقية �إ�صابة
باملر�ض ؟
 -7البعد الأخالقي فى التعامل مع فريو�س كورونا
 -8هل للكثافة ال�سكانية والتزاحم دور فى انتقال العدوى
وهل يعلمنا فريو�س كورونا نهجا جديدا فى تخطيط املدن ؟
أوال  :بيئة كورونا وبيولوجية المرض

فريو�س كورونا هو فريو�س تاجى عبارة عن حام�ض نووى
ولي�س كائنا حيا  ،ينتقل عرب الرذاذ �أثناء العط�س والكحة � ،أو
من خالل مالم�سة اليد للأنف والعني  ،وعند و�صوله للق�صبة
الهوائية يتم�سك بجدار احللق �أطول وقت ممكن  ،وميت�ص
كل اللعاب م�سببا جفافا و�أملا فيه  ،ف�إذا �شرب امل�صاب كميات
كبرية من املاء �أجرب الفريو�س على دخول املعدة واملوت
داخلها  ،و�إذا مل يحدث ذلك دخل الرئة وانت�شر فيها و�سبب
التهابا رئويا .
كانت �أول �إ�صابة قد �سجلت يف مدينة ووهان ال�صينية طبقا
ملا هو معلن وم�سجل ،ويف حميط �سوق امل�أكوالت البحرية
الكبري يف هذه املدينة تلك التى لعبت دورا يف تف�شي الوباء.
وقد �أكدت كثري من الدرا�سات العلمية بعد طول مراقبة
ل�سلوك املر�ض �أنه من النادر حدوث عدوى عن طريق مالم�سة
الأ�سطح امللوثة ،بل من غري املحتمل �أن تنت�شر العدوى ب�سبب
اللقاءات العابرة بني الأ�شخا�ص يف الأماكن املفتوحة .و�أن
ال�سبب الرئي�سي النت�شار العدوى هو التفاعالت ال�شخ�صية
املبا�شرة عن قرب لفرتات طويلة ،والتواجد يف منا�سبات
داخل �أماكن مغلقة مزدحمة �أو �سيئة التهوية �أو �صاالت
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ريا�ضية مغلقة �أو قاعات در�س وم�سارح وم�ؤمترات وحفالت
زفاف وحفالت �أعياد ميالد وو�سائل موا�صالت مزدحمة
كاملرتو والرتام والقطارات.
ثانيا  :اختالف الطقس من مكان آلخر وأثره فى
نشاط المرض

�أظهرت حاالت الإ�صابة وانت�شار عدوى املر�ض فى بدايات
انت�شاره �أنه من �أمرا�ض ن�صف الكرة ال�شماىل ،فقد �ضرب
قارة �أوربا و�أمريكا ال�شمالية وال�صني و�إيران وهى دول تقع
فى العرو�ض املعتدلة واملعتدلة الباردة ،ومل تنت�شر العدوى
بنف�س ال�ضراوة فى الدول الواقعة جنوب ال�صحراء فى
القارة الأفريقية �أو دول �أمريكا اجلنوبية ،واقت�صرت احلاالت
املكت�شفة فى هذه الدول فى البداية على احلاالت الفردية
 Sporadicالتى انتقلت اليها بالعدوى واملخالطة من خالل
املطارات ،وحتى االثنني  23مار�س  2020كان �إجماىل عدد
احلاالت املكت�شفة فى العامل  339712حالة  ،منها 225992
حالة �إ�صابة � ،شفى منها  ، 99016وتوفى فى العامل كله ب�سبب

املر�ض  14704حالة وفاة  ،وبلغت قمة الوفيات فى ايطاليا
بعدد  5476حالة ويليها ال�صني والتى بلغ جمموع وفياتها
 ، 3270ثم ا�سبانيا  ، 1772و�إيران  ، 1685وفرن�سا ،674
والواليات املتحدة  ، 457واململكة املتحدة  281حالة  ،وكوريا
 111واملانيا  94حالة  ،وهذا ي�ؤكد فر�ضية �أن الفريو�س ارتبط
باملناطق ذات الطق�س البارد فى البداية ون�شط فيها ،اىل �أن
متكن من الت�أقلم على البقاء فى املناطق احلارة فيما بعد
واالنت�شار فيها ،و�شكل ( )1يو�ضح هذا البعد بو�ضوح ملقارنة
احلاالت فى ن�صف الكرة ال�شماىل مبثيلتها فى ن�صف الكرة
اجلنوبي .حيث ت�شري امل�شاهدات �إىل انخفا�ض يف معدل تقدم
املر�ض مع و�صول الربيع وال�صيف يف ن�صف الكرة ال�شمايل.
( )https://github.com/imantsm/COVID-19وقد
ت�أكد وجود عالقة عك�سية بني درجة احلرارة والرطوبة
وحاالت كورونا � ،إذ ت�شري هذه العالقة �إىل �أن البيئة الباردة
واجلافة هي �أكرث مالءمة لبقاء الفريو�س ،على نحو م�شابه ملا
لوحظ مع  SARS-CoVو . MERS-CoV.2
(. )Nazrul I, Sharmin S,2020

�شكل (� )١أعداد املتوفني ب�سبب الإ�صابة بفريو�س كورونا حتى �أول �إبريل ٢٠٢٠
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وبالرغم من �أن بع�ض الأبحاث كانت قد �أ�شارت �إىل �أن
الفريو�س ال يحتمل درجة حرارة �أعلى من  30درجة مئوية
خارج ج�سم الإن�سان �،إال �أنه يعي�ش داخل ج�سم الإن�سان الذى
تبلغ درجة حرارته  36.5درجة ويت�أقلم معه  ،وي�صبح �شر�سا
قادرا على نقل العدوى للآخرين  ،ومتلفا خلاليا الرئتني ،لكن
على ما يبدو �أن احلرارة ال تتمكن من الق�ضاء عليه ،خا�صة
�أنه يتحمل التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لوقت طويل .وقد �أجرى
باحثون يف جامعة برن�ستون الأمريكية ،درا�سة حديثة ن�شرتها
جملة  Scienceالعلمية  ،حول ت�أثري درجات احلرارة املرتفعة
بال�صيف على مدى انت�شار فريو�س كورونا ،وتبني �أن الطق�س
الأكرث حرارة ورطوبة مل يبط�آن حركة انت�شار الفريو�س يف
املراحل الأوىل من اجلائحة .ورغم �أن الرطوبة تلعب دور ًا
يف انت�شار فريو�سات كورونا الأخرى والأنفلونزا � ،إال �أن هذا
العامل يتوقع �أن يكون حمدود ًا ،مقارنة مع عامل �آخر� ،أهم
بكثري مع الوباء احلايل ،وهو املناعة اجلماعية ال�ضعيفة جد ًا
حيال فريو�س كورونا ،و�أكدت الأبحاث �أن فريو�س كورونا
ينت�شر ب�سرعة مهما كان اجلو حار ًا �أو بارد ًا .وي�ؤكد على ذلك
درا�سة �أخرى� ،أجراها علماء فرن�سيني ،يف جامعة “ �إيك�س
مر�سيليا ”  ،وجدوا �أن بع�ض ال�سالالت من فريو�س كورونا ما
تزال قادر ًة على التكاثر ،يف ظل درجة حرارة ت�صل لل�ستني
درجة مئوية (https://www.skynewsarabia.com/
.)technology/1337430

وفى درا�سة �أخرى عن �آثار درجة احلرارة والرطوبة
الن�سبية على حاالت الإ�صابة والوفيات اليومية اجلديدة
مبر�ض كورونا ،مت جمع البيانات اليومية من الأر�صاد اجلوية
وحاالت الإ�صابات والوفيات اجلديدة من كورونا لـ  166دولة
(با�ستثناء ال�صني) اعتبا ًرا من  27مار�س  2020ومت ا�ستخدام
النموذج اللوغاريتمى لتحليل �أثر درجة احلرارة والرطوبة
الن�سبية و�سرعة الرياح ،وك�شفت النتائج عن �أن درجة
احلرارة والرطوبة الن�سبية كانت مرتبطة �سل ًبا باحلاالت
اجلديدة والوفيات اليومية .وارتبط ارتفاع درجة احلرارة
مبقدار  1درجة مئوية بانخفا�ض ( ٪3.08عند درجة ثقة
 )٪4.63 ، ٪1.53 :٪95يف حاالت الإ�صابة اجلديدة اليومية
وانخفا�ض ( ٪1.19عند درجة ثقة )٪1.95 ، ٪0.44 :٪95
يف حاالت الوفيات اجلديدة اليومية،يف حني ارتبطت
زيادة ٪1يف الرطوبة الن�سبية بانخفا�ض ( ٪0.85عند درجة
ثقة  )٪1.19 ،٪0.51:٪95يف احلاالت اجلديدة اليومية
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وانخفا�ض ( ٪0.51عند درجة ثقة )٪0.67 ،٪0.34:٪95
يف الوفيات اليومية اجلديدة .وتقدم هذه النتائج دلي ًال �أول ًيا
على �أن جائحة كورونا قد يتم �إخمادها جزئ ًيا بزيادة درجات
احلرارة والرطوبة .ومع ذلك،يجب اتخاذ تدابري �أكرث فعالية
لل�سيطرة على م�صدر العدوى ومنع انتقالها قبل الإ�صابة بها.
()https://www.science4covid19.pt/en

و�أكدت ال�شواهد على �أن مر�ض كورونا ينتقل ب�سهولة
و�سرعة عرب �أجهزة التكييف املركزى حيث ي�ساعد الهواء
املنبعث من الأجهزة على ن�شر الرذاذ الناجم عن ال�سعال
على م�سافة ما يقرب من � 6أمتار  .و�أظهرت درا�سة ن�شرتها
دورية � ، Physics of Fluidأن قطرات اللعاب الناجمة عن
ال�سعال والعط�س  ،ميكن �أن تنفجر يف غيوم رطبة دافئة ،
تعتمد فى نقل عدواها على �سرعة الرياح يف بيئة مفتوحة ،
ومدى حجم القطريات  ،و�شكل فم ال�شخ�ص عند ال�سعال ،
وكذلك �شدة ال�سعال ومدة ا�ستمراره ،كما كان لدرجة حرارة
اللعاب  ،ودرجة احلرارة اخلارجية ،والرطوبة الن�سبية اعتبار
فى هذا االجتاه .وي�شري منوذج الكمبيوتر الذى طبق فى هذه
الدرا�سة �إىل �أن قطرات اللعاب ميكن �أن ت�سري ب�سرعة ت�صل
�إىل � 6أمتار يف �سرعات الرياح من � 4إىل  15كم � /ساعة ،
و بدا �أن تركيز وحجم القطرات ينخف�ض يف اجتاه الرياح.
وميكن �أن يكون البالغني والأطفال الأق�صر عر�ضة خلطر
�أعلى �إذا كانوا �ضمن م�سار قطرات ال�سقوط .
منوذجا ثالثي الأبعاد و�أخذت
وفى درا�سة �أخرى ا�ستخدمت
ً
يف االعتبار الرطوبة الن�سبية وتفاعل القطريات والهواء.
وفح�ص ت�أثري �سرعة الرياح على امل�سافة االجتماعية ح�سابيا.
بالن�سبة لل�سعال الب�شري املعتدل يف الهواء عند درجة حرارة
 20مئوية و  ٪50رطوبة ن�سبية  ،وتبني �أن القطرات احلاملة
للعاب الب�شري امل�صاب قد تنتقل �إىل م�سافات كبرية غري
متوقعة اعتمادًا على �سرعة الرياح .فعندما كانت �سرعة
الرياح �صفر تقري ًبا  ،مل تنتقل قطرات اللعاب لأكرث من
مرتين  ،وهو ما يندرج �ضمن تو�صيات التباعد االجتماعي،
وعند �سرعات الرياح التي تراوحت من  4كم �إىل  15كم /
�ساعة  ،تبني �أن قطرات اللعاب ميكن �أن تنتقل حتى  6مرت
مع انخفا�ض يف الرتكيز وحجم القطرات ال�سائلة يف اجتاه
الرياح .و�أ�شارت النتائج �إىل �أنه بالنظر �إىل الظروف
البيئية ،قد ال تكون امل�سافة االجتماعية التي تبلغ  2مرت كافية
ملنع الإ�صابة)http:// doi/5.001960/10.1063( .
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ثالثا  :تأثير الطبوغرافيا فى انتشار المرض

توجد فوارق يف �أعداد الإ�صابات وانت�شار فريو�س كورونا
امل�ستجد بني الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف مناطق مرتفعة �أو
منخف�ضة بالن�سبة مل�ستوى �سطح البحر .فالأ�شخا�ص الذين
يعي�شون على ارتفاعات عالية تقل احتمالية تعر�ضهم لأ�سو�أ
ت�أثريات فريو�س كورونا امل�ستجد مقارنة مبن يقطنون على
م�ستوى �سطح البحر .ويرجع العلماء ذلك �إىل �أن الأ�شخا�ص
الذين يعي�شون على ارتفاعات عالية عن م�ستوى �سطح البحر،
يت�أقلمون ب�شكل �أف�ضل مع امل�ستويات املنخف�ضة من الأك�سجني
يف الدم ،وهو �أحد الآثار القاتلة املحتملة لفريو�س كورونا.
وقارن الباحثون والعلماء يف معهد �أمرا�ض الرئة والباثولوجيا
يف بوليفيا ،بني امل�صابني مبر�ض كورونا فى الأرا�ضي املرتفعة
واملنخف�ضة يف بلدان بوليفيا والإكوادور يف �أمريكا اجلنوبية
والتبت فى �آ�سيا .ف�سكان املرتفعات معر�ضون النخفا�ض
الأك�سجني ،ب�شكل دائم ،وهم معتادون بيولوجيا على ذلك
من خالل حت�سني قدرة نقل الأك�سجني يف ال�شرايني ،كما
�أن املرتفعات ت�ؤدي �إىل انخفا�ض م�ستويات �إنزمي ،ACE2″
الذي يحتاجه الفريو�س لإ�صابة اخلاليا امل�ضيفة يف الرئتني
والأن�سجة الأخرى  ،و�أ�شار العلماء �إىل وجود عدد من العوامل
الطبيعية والبيئية الأخرى املتعلقة بهذه املناطق مثل ارتفاع
ن�سبة الأ�شعة فوق البنف�سجية يف املناطق املرتفعة والتي تعمل
كم�ضاد طبيعي .ولذا ف�إن معدالت الإ�صابة بـفريو�س كورونا
امل�ستجد يف املناطق املرتفعة هي �أقل بثالث مرات تقري ًبا من
الأرا�ضي املنخف�ضة يف بوليفيا و�أربعة �أ�ضعاف يف الإكوادور.
()ICCO,2020
وبالرغم من قرب ه�ضبة التبت من مركز الوباء يف ووهان
ال�صينية� ،إال �أنها مل ت�شهد انت�شارا وا�سعا للعدوى ،ومعدالت
الإ�صابات امل�سجلة فيها ال تن�سجم مع املعدالت العاملية.
رابعا :الفئات العمرية والنوعية للمصابين
بفيروس كورونا

حت�سب معدالت الإ�صابة والوفاة مبر�ض كورونا ح�سب
فئات ال�سن بق�سمة عدد حاالت الإ�صابة �أو الوفاة باملر�ض
فى كل فئة عمرية على عدد حاالت الإ�صابة باملر�ض فى
نف�س الفئة العمرية م�ضروبا فى �ألف عند ح�ساب املعدل �أو
مئة عند ح�سابها كن�سبة مئوية ،ويعك�س هذا املعدل ارتفاعا
فى ن�سبة امل�صابني �أو معدالت الإ�صابة والوفاة مبر�ض كورونا
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كلما ارتفع ال�سن ،ففى الوقت الذى يبلغ فيه ن�سبة املتوفني
ملن ترتاوح �أعمارهم بني � 10سنوات و  19عاما  % 0.2من
جملة عدد امل�صابني جند ان ن�سبة الهالك تبلغ  %14.8من
امل�صابني ملن هم �أكرث من  80عاما  ،وتقل اىل  %8ملن ترتاوح
�أعمارهم من  79 : 70عاما  ،وتقل بالتدريج اىل  %3.6ملن
هم  69 : 60عاما ،و  % 1.3للفئة العمرية  59 : 50عاما  ،ثم
 0.4ملن هم بني  49 :40عاما  ،ثم تبلغ  % 0.2فى الفئة من
 39 : 30عاما  ،والفئة  29 : 20عاما  .وب�شكل عام  ،هناك
حاالت �إ�صابة قليلة ن�سبيا بني الأطفال وال توجد حاالت وفاة
بينهم .جدول  1و�شكل 2
جدول (  ) 1العالقة بني فئات ال�سن ومعدالت الإ�صابة
مبر�ض كورونا
معدل الوفاة
فئات ال�سن
14.8
 80عاما ف�أكرث
8
79-70
3.6
69-60
1.3
59-50
0.4
49-40
0.2
39-30
0.2
29-20
0.2
19-10
ال وفاة
� 9-0سنوات
�إذا معنى ذلك �أن الفئات الأكرث �إ�ستهدافا للإ�صابة والوفاة
باملر�ض تتنا�سب تنا�سبا طرديا مع التقدم فى ال�سن ،ويرجع
هذا لأ�سباب ترتبط بنق�ص املناعة وعدم القدرة على حتمل
املر�ض الذى ي�صيب ال�صدر بعد �أن ميكث فى احللق ملا يقرب
من �أربعة �أيام ف�إذا مل يعالج املري�ض ب�شرب ال�سوائل وامل�شروبات
ال�ساخنة  ،ي�ستقر الفريو�س فى الرئتني وي�سبب التهابا رئويا
ال يتحمله املر�ضى من كبار ال�سن الذين يعانون من الإ�صابة
ب�أمرا�ض مزمنة فرتتفع درجة حرارتهم وال يتمكنوا من �إنتاج
�أج�سام م�ضادة حل�صار املر�ض الذى يتلف الرئتني .

األبعاد الجغرافية والبيئية لوباء كورونا العالمى  :دراسة فى الجغرافيا الطبية

�أد .حممد نور الدين ابراهيم ال�سبعاوى

�شكل( )٢العالقة بني فئات ال�سن ومعدالت الإ�صابة مبر�ض كورونا

كما تعك�س معدالت الإ�صابة والوفاة باملر�ض تبعا للنوع �أو
اجلن�س �إرتفاع ن�سبة امل�صابني واملتوفني من الذكور مقارنة
بالإناث �،إذ ي�شري جدول � 2إىل �أن ن�سبة الوفيات امل�ؤكدة بني
الذكور تبلغ  %4.7بينما تقل بني الإناث �إىل  ،%2.8وي�ؤثر
التدخني وهو �أكرث انت�شا ًرا بني الذكور فى �إ�صابة الرئتني
ويزيد من خماطر م�ضاعفات اجلهاز التنف�سي ،مما يكون
�سببا وا�ضحا الرتفاع الن�سبة بني الذكور مقارنة بالإناث
جدول (  ) 2معدالت الوفاة ب�سبب كورونا مقارنا
بني الذكور والإناث
ن�سبة املتوفني بكورونا
النوع
4.7
ذكور
2.8
اناث

خامسا  :عالقة فصائل الدم باإلصابة بفيروس
كورونا

عاجلت العديد من الدرا�سات عالقة عدد من الأمرا�ض
بف�صيلة الدم  ،فال�سرطانات ب�شكل عام متيل �إىل �أن تكون
مرتبطة باملجموعة " ،"Aو�أقل قليال مع املجموعة ". "B
ف�سرطان الثدي يرتفع لدى ال�سيدات الالئى يحملن الف�صيلة
" . "Aمقارنة بالف�صائل الأخرى  ،بينما تظهر ف�صيلة الدم
" "Oدرجة طفيفة من املقاومة �ضد �سرطان الثدي و�أقل
فى معدالت الوفاة  ،فى الوقت الذى ترتفع معدالت الإ�صابة
ب�سرطان املثانة عند حاملى نف�س الف�صيلة  ، Oكما يرتبط
عدم الإجناب للأ�سباب غري الوظيفية املعروفة ويكون �أكرث
تواترا بني حاملى ف�صيلة الدم " "Aو "� "Bأكرث منها بني
الف�صيلة  . Oويعكف العلماء فى الوقت احلاىل على درا�سة
العالقة بني مر�ض كورونا وبني ف�صائل الدم ،وهى م�شاهدات
ميكن ب�سهولة �أن ير�صدها الباحثون �إح�صائيا ،وميكن
لأى دولة فى العامل �أن تعرف ن�سب امل�صابني واملتوفني تبعا
لف�صيلة دمائهم  ،للتعرف على �أكرث ف�صائل الدم ا�ستهدافا
للإ�صابة .
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ومبقارنة توزيع ف�صائل الدم يف عدد  2173مري�ضا بكورونا
فى ثالثة م�ست�شفيات يف ووهان و�شنت�شن بال�صني �أظهرت
النتائج �أن ف�صيلة الدم  Aحتمل خماطر الإ�صابة بدرجة
�أعلى مقارنة بف�صائل الدم الأخرى ،يف حني ينخف�ض خطر
الإ�صابة بالعدوى فى ف�صيلة الدم (Jiao Zhao ., 2020) O
ويف م�ست�شفى ووهان جينينتان ،قاموا � ً
أي�ضا بتحليل �أنواع
�شخ�صا مل يكن لديهم �إ�صابة وجدوا �أن ٪32
الدم لـ 3694
ً
ف�صيلة دمهم  ، Aو ٪34ف�صيلة دمهم  .Oومن بني  1775من
مر�ضى كورونا بامل�ست�شفى كانت ن�سبة  ٪38ف�صيلة دمهم ،A
و ٪26ف�صيلة دمهم  . Oويف م�ست�شفى �شنت�شن كان  ٪29من
ال�سكان ف�صيلة دمهم  Aو  ٪39ف�صيلة دمهم  Oوكان من
بني  285مري�ض ًا من املر�ضى  ٪28.8منهم من ف�صيلة الدم
 ، Aو ٪28.4منهم ف�صيلة دمهم  .Oوبالرغم من وجود فرق
كبري بني املر�ضى مع ف�صائل الدم  Aو  Oفى م�ست�شفيات
ووهان  ،مل يكن هناك فرق كبري فى م�ست�شفى �شنت�شن .
ويثري هذا املو�ضوع ت�سا�ؤال �آخر وهو كيف ميكن لأنواع
ف�صائل الدم �أن تغري الطريقة التي تت�أثر بها فريو�سات
معينة ،وهو �أمر مثري للإهتمام والبحث .وي�ؤكد العلماء على
�أن ف�صيلة الدم رمبا يكون لها عالقة بالأج�سام امل�ضادة التي
ميكنها الق�ضاء على املر�ض (.)Peter Arend,2020
سادسا  :السالالت واألجناس األكثر عرضة
لإلصابة بالمرض

تظهر البيانات فى جميع �أنحاء العامل �أن فريو�س كورونا
ي�ؤثر على الأ�شخا�ص من خلفيات عرقية،وت�أثريه على
الأمريكيني الأفارقة الذين يلقون حتفهم مبعدل �أعلى مرتني
�إىل ثالث مرات من بقية ال�سكان ،فقد بلغ معدل الوفاة 73.7
حالة لكل � 100ألف بني الأمريكيني ال�سود  ،و 60.5حالة بني
ال�سكان الأ�صليني  ،و 48.0حالة بني �سكان جزر املحيط
الهادى  ،و 37.2حالة بني الأمريكيني الالتينيني  ،و32.4
حالة بني الأمريكيني البي�ض  ،و 30.7حالة بني الأمريكيني
الآ�سيويني  ،وال يزال الأمريكيون ال�سود يعانون من معدالت
وفيات �أعلى بحوايل  2.3مرة من معدل البي�ض والآ�سيويني ،
الذين لديهم �أدنى معدالت الإ�صابة والوفاة .
وعلى م�ستوى الواليات  ،لقى  ٪ 43من الأ�شخا�ص يف والية
�إلينوي ،حتفهم حتي � 7أبريل  2020ب�سبب املر�ض من بني
الأمريكيني ذوى الأ�صول الأفريقية  ،وهي جمموعة متثل 15
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 ٪فقط من �سكان الوالية Eligon( .و�آخرون  )2020ويف
والية ميت�شيجان بلغت ن�سبة الأمريكيني الأفارقة املتوفني
 ٪40مقابل  ٪14من ال�سكان .ويف لويزيانا بلغت ن�سبتهم
 ٪70مقابل ( .٪33ري�س و�آخرون  )2020و  ٪72من املتوفني
بكورونا يف �شيكاغو كانوا من الأمريكيني الأفارقة  ،الذين
ميثلون  ٪ 30من �سكان املدينة .ويف نيويورك بلغ املعدل
 92.3حالة وفاة لكل � 100ألف يف املدينة  ،ومن �أ�صل �إ�سباين
�أو التيني  - 74.3وهو �أعلى بكثري من الأ�شخا�ص البي�ض
( .)45.2وتك�شف هذه الأرقام جمتمعة �أن الأمريكيني
ال�سود كانوا يتوفون مبعدل �أعلى مرتني �إىل ثالث مرات
مقارنة بال�سكان الآخرين .وترتبط املعدالت املرتفعة للوفيات
باملر�ض بالظروف ال�صحية املوجودة م�سب ًقا من عوامل وراثية
وبيولوجية واجتماعية واقت�صادية ولظروف املعي�شة والعمل
() Yancy 2020 .1

ويف اململكة املتحدة �أظهرت بيانات الوفيات املرتبطة
بالفريو�س �أن الأ�شخا�ص ذوي اخللفية ال�سوداء �أو الآ�سيوية
هم �أكرث عر�ضة للوفاة باملر�ض مقارن ًة بالذين ينتمون �إىل
العرق الأبي�ض .وتك�شف الأرقام ال�صادرة عن املركز الوطني
للتدقيق والبحوث يف العناية املركزة يف اململكة املتحدة �أن ثلث
املر�ضى امل�صابني حتى � 30أبريل وعددهم  6574كانوا من
جمموعات عرقية غري بي�ضاء  -وهو رقم مرتفع ال يتنا�سب
مع عدد الأقليات العرقية التي ت�شكل  ٪13فقط من ال�سكان
يف �إجنلرتا وويلز .وميتد هذا للعاملني ال�صحيني فمن بني
 106حالة وفاة من العاملني ال�صحيني حتى � 22أبريل يف
اململكة املتحدة  ،كان  ٪ 63منهم �إما من ال�سود �أو الآ�سيويني
�أو من �أقليات عرقية .وارتفع العدد �إىل  ٪94بني الأطباء.
RESEARCH, PRESS RELEASES

سابعا  :مرضى األمراض المزمنة األكثر تعرضا
لإلصابة بفيروس كورونا

تعد الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة �سببا من �أ�سباب ارتفاع
معدالت الهالك مبر�ض كورونا �إذ ت�شري معدالت الوفاة
مبر�ض كورونا تبعا حلاالت الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة ،
�إىل �أن �أكرث احلاالت امل�ؤكدة التى مت ر�صدها للمر�ضى كانت
ملر�ضى �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية Cardiovascular
 ،Diseasesحيث بلغت ن�سبة املتوفني منهم  %13.2؛ بينما
بلغت ن�سبة املتوفني بكورونا من مر�ضى ال�سكرى  %9.2؛

األبعاد الجغرافية والبيئية لوباء كورونا العالمى  :دراسة فى الجغرافيا الطبية

ويليها ن�سبة املتوفني بكورونا من مر�ضى �ضغط الدم بن�سبة
 ،%8.4ثم املتوفني ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة والتى
بلغت  %8؛ ثم ال�سرطان  ، %7.6وتعك�س هذه الن�سب خطورة
الأمرا�ض املزمنة ودورها بالغ الأثر فى تقليل مناعة امل�صابني
وعدم قدرتهم على ال�صمود �أمام املر�ض  ،هذا فى الوقت
الذى ميكن �أن يتعافى من املر�ض الأ�صحاء من تلك الأمرا�ض
املزمنة و�صغار ال�سن الذي من املمكن �أن تقاوم �أج�سامهم مبا
حتمله مناعتهم القوية من �أج�سام م�ضادة تق�ضى على املر�ض.
جدول ( )3العالقة بني الأمرا�ض املزمنة ون�سب اال�صابة
بفريو�س كورونا
الن�سبة املئوية للمتوفني %
احلاالت
13.2
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
9.2
مر�ضى ال�سكر
8.4
ارتفاع �ضغط الدم
8
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة
7.6
ال�سرطان
ثامنا :وفيات كورونا مقارنة بوفيات األمراض األخرى

بالرغم مما �أثاره وباء كورونا من ذعر على م�ستوى العامل ،
وما ت�سبب فيه من هلع � ،إال �أن �أعداد املتوفني به على م�ستوى
العامل مل يتعدى  704787متوفى ،فى ما يقرب من ثمانية
�شهور ،فلو اعتربنا �أن هذا الرقم �سيبلغ املليون حالة وفاة
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بعد مرور عام من بداية ظهوره ،وقارناه بوفيات الأمرا�ض
الأخرى التى يظهرها �شكل  ، 3يتبني لنا �أنه يقع فى املركز
 14بعد قائمة طويلة من �أ�سباب الوفيات التى تبد�أ ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية بعدد  17.65مليون حالة ،ثم �أمرا�ض
ال�سرطان  8.93مليون ،ووفيات �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
 3.54مليون  ،ووفيات �أمرا�ض ال�سكر والغدد ال�صماء 3.19
مليون،وهكذا على الرتتيب حتى جند وفيات مر�ضى نق�ص
املناعة املكت�سبة فى املركز الرابع ع�شر بعدد  1.03مليون
متوفى ،لي�أتى عدد املتوفني بكورونا ،فى املركز اخلام�س
ع�شر� ،إذا لي�س املر�ض باخلطورة التى تثري كل هذا الرعب
وتبعث على اخلوف .
وتختلف ن�سبة الهالك من مر�ض لآخر  ،حيث تبلغ
هذه الن�سبة  %100فى مر�ض النوم الأفريقى African
 Trypanosomiasisالذى ت�سببه ذبابة  ، Tse Tseوتبلغ
من  %90 – 83فى مر�ض االيبوال  ،ومن  %90 – 80فى مر�ض
االيدز  ،ومن  %60 – 5فى مر�ض الطاعون  ،و  %50فى مر�ض
التيتانو�س  ،و  %30فى مر�ض ال�سرطان ب�أنواعه  ،و  %26فى
مر�ض حمى الدجن � ،Dengue feverأما حمى التيفوئيد فتبلغ
ن�سبة الهالك فيه من  ، %20-10واحلمى ال�صفراء Yellow
 ، %7.5 Feverوقد بلغت هذه الن�سبة  %2.5فى االنفلونزا
اال�سبانية التى �ضربت العامل  ، 1918بينما بلغ هذا املعدل فى
فريو�س كورونا امل�ستجد  . %5.39كما يو�ضحها �شكل 4
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�شكل ( )٤ن�سبة الهالك ب�سبب عدد من الأمرا�ض مقارنة بن�سبة الهالك ب�سبب وباء كورونا
تاسعا :أخالقيات التعامل مع فيروس كورونا

�أظهرت �أزمة الإ�صابة بفريو�س كورونا ب�شاعة ا�ستغالل
الأزمة لي�س على امل�ستوى املحلى واالقليمى فح�سب بل على
امل�ستوى العاملى �أي�ضا ؛ دول تخلت عن جاراتها  ،بل �شركائها
فى االحتاد ،ودول �أهملت فى حق رعاياها فلم ت�أبه بهم ،
وك�شفت الأزمة عددا من احلوادث وامل�شكالت التى تخلو من
الأخالق فى زمن ا�ستغالل الأزمة نلخ�صها فيما يلي -:
 -1ت�أخر بع�ض الدول فى اتخاذ �إجراءات الوقاية والتعامل
مع الأزمة بال�شكل املنا�سب  ،مما �أدى �إىل ف�شلها فى ال�سيطرة
على الوباء وعدم قدرتها على �إيقاف متدده والأمثلة على ذلك
فى �أوربا وا�ضحة فى كل من �إيطاليا وا�سبانيا وفرن�سا واملانيا.
� -2إخفاء الكثري من الأفراد لإ�صابتهم باملر�ض بدعاوى
اخلوف من العزل،وهذا �أدى اىل خمالطتهم لأكرب عدد من
الأهل والأقارب والأ�صدقاء وازدياد فر�ص نقل العدوى لهم ،
مما �أدى اىل تو�سيع دائرة اال�شتباه فيمن خالطوهم ،و�ألقى
هذا بجهود م�ضاعفة على ال�سلطات ال�صحية امل�س�ؤولة عن
تتبع احلاالت وخا�صة الوافدة من اخلارج و�شتت جهودها فى
�أكرث من اجتاه .
 -3اختفاء الكمامات واملطهرات و�أدوات النظافة من
ال�صيدليات والأ�سواق لرفع �أ�سعارها
 -4ظهور العديد من الأطباء غري املرخ�ص لهم باعالن
طرق عالج املر�ض باالعالن عن عالجات بدون القيام
ب�أبحاث علمية ،مما �أدى اىل قيام العامة من النا�س ب�سحب
بع�ض الأنواع من الأدوية املعلن عنها من ال�صيدليات وتعاطيها
ب�شكل خاطئ �أدى اىل قتل البع�ض منهم.
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� -5إخفاء الكثري من الدول عن عمد �إ�صابة مواطنيها
ورعاياها وعدم تعاونهم مع منظمة ال�صحة العاملية باحلاالت
املكت�شفة ب�شفافية فى هذا ال�ش�أن  ،مما �أدى �إىل ت�ضليل الر�أى
العام .
 -6مبالغة البع�ض من الإعالميني والأفراد عرب الو�سائل
املختلفة فى �إثارة النا�س وترويعهم وترويع كبار ال�سن منهم
بذكر �أن املر�ض ي�ستهدفهم ،مما �أدى اىل ا�ستهتار ال�شباب
و�شعورهم ب�أنهم خارج نطاق اخلطر وهذا ما �أدى اىل حمل
الكثري منهم للمر�ض وعدوى الكبار واملرافقني لهم .
 -7ا�ستهتار الكثري من املواطنني باملر�ض وظهور البع�ض
منهم فى حفالت الزفاف واملالهى واملناطق العامة واملراق�ص
وال�شواطىء باملئات فى نطاق �ضيق  ،دون ما �إدراك خلطورة
املر�ض الذى يرت�صدهم  .وهذا ما دعا التخاذ �إجراءات
م�شددة حلظر اخلروج من املنازل �إال لل�ضرورة.
 -8تعمد بع�ض املر�ضى من امل�صابني ن�شر العدوى بكل
الطرق فى املناطق العامة �سواء بالعط�س ب�شكل غري �آمن
�أو بتلويث الأدوات امل�ستخدمة فى امل�صاعد  ،وقد مت تداول
فيديو لإحدى ال�سيدات ال�صينيات امل�صابات باملر�ض �أو رمبا
مبر�ض �آخر تقوم بالب�صق فى امل�صعد ومت ت�صويرها والقب�ض
عليها  ،و�إن كان هذا ينطوى على مر�ض نف�سي  ،فان له بعدا
ال �أخالقى.
 -9مبالغة الكثريين فى �شراء امل�أكوالت وامل�شروبات من
مراكز الت�سوق وال�صيدليات ب�أكرث من حاجتهم ب�شكل �أنانى
ي�شري اىل بعد ال �أخالقى  ،وعدم �إعطاء الفر�صة للآخرين
للح�صول على احتياجاتهم .
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عاشرا  :الكثافة السكانية والتزاحم ودورها فى
انتقال العدوى

كان وباء الكولريا الذى �ضرب �أوروبا فى منت�صف القرن
التا�سع ع�شر من القرن املا�ضى دافعا رئي�سا لالهتمام
بال�صرف ال�صحى فى العديد من املدن الأوروبية التى كانت
تلقى مبخلفات �صرفها غري ال�صحى فى �أنهار ال�سني والتيمز
والدانوب  ،و�شهد القرن املا�ضى ت�شييد ناطحات ال�سحاب
التى تت�سع لع�شرات الآالف من ال�سكان فى م�ساحات �ضيقة
مما �أدى اىل ارتفاع الكثافة ال�سكانية ودرجات التزاحم
وازدياد فر�ص نقل العدوى.
وال�س�ؤال الآن  :هل يعلمنا فريو�س كورونا نهجا جديدا فى
تخطيط املدن مثلما كان للكولريا فى �أوروبا فى القرن التا�سع
ع�شر دور فى �إعادة النظر فى تخطيط �شبكات ال�صرف
ال�صحى والرعاية ال�صحية ؟ وهل �سيفر�ض املر�ض نظاما
عامليا جديدا فى التعامل والتفاعل.
الإجابة نعم  ..فقد بد�أت بالفعل مئات ال�شركات العاملة
فى جمال اخلدمات العامة فى املدن تنتبه �إىل �أن العامل قبل
كورونا قد تغري عما قبله ،والقادم يجب �أن يتغري  ،و�أن يتم
االعتماد �أكرث على تو�صيل اخلدمات املطلوبة بطرق حديثة،
�إلكرتونيا ،و�سلكيا وال �سلكيا  ،و�صار العمل من املنازل دون
احلاجة للتنقل وال�سفر م�ؤديا لنف�س الغر�ض  ،وجنحت
اجلامعات واملدار�س واملعاهد والأكادمييات فى كثري من
دول العامل فى تطبيق �سيا�سة التعليم من بعد  ،و�أقيمت
االجتماعات واللقاءات وامل�ؤمترات عرب الف�ضاء االفرتا�ضى
من خالل برامج كثرية  ،ومت التوا�صل �إلكرتونيا ،و�سلكيا وال
�سلكيا وتو�صيل اخلدمات املطلوبة بطرق حديثة ،وبعد �أن مت
اال�ستغناء عن كثري من الأن�شطة واحلفالت واللقاءات التى
كانت ت�ستنزف ماليني الدوالرات ومتثل خماطر �صحية ،
و�صار العمل من املنازل دون احلاجة للتنقل وال�سفر م�ؤديا
لنف�س الغر�ض  ،وقلل هذا من التزاحم واالحتكاك املبا�شر فى
و�سائل املوا�صالت العامة وقلل من معدالت التلوث  ،ومن ثم
قلل فر�ص انتقال عدوى الأمرا�ض اىل حد كبري.
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الخاتمة

تناول هذا البحث بالدرا�سة البيئة اجلغرافية ملر�ض كورونا
وطرق انتقاله  ،من خالل التعرف على �سلوك الفريو�س
وطبيعته و�سبل انت�شاره وظروف الطق�س واختالفاته من مكان
لآخر ،من حيث درجة احلرارة والرطوبة الن�سبية والرياح ،
كما تعر�ض ملالمح ال�سطح والطبوغرافيا ودورها فى الت�أثري
على انت�شار املر�ض ،وتناول مر�ضى الأمرا�ض املزمنة الأكرث
ا�ستهدافا للمر�ض  ،ومقارنة وفيات كورونا بوفيات الأمرا�ض
الأخرى  ،و�أكرث الفئات العمرية والنوعية ت�أثرا به وا�ستهدافا
له  ،و�أكرث ف�صائل الدم ا�ستجابة للمر�ض �أو قدرة على
مقاومته  ،و�أكرث ال�سالالت واجلماعات العرقية �إ�صابة به ،
كما تناول البحث البعد الأخالقي فى التعامل مع الفريو�س،
�سواء من جانب الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات واحلكومات  ،و�سلوك
النا�س التى ت�ساعد على انت�شار املر�ض �أو احلد من انت�شاره،
وفى النهاية تناول الكثافة ال�سكانية والتزاحم و�أجاب البحث
عن ت�سا�ؤل مهم وهو هل علمنا فريو�س كورونا نهجا جديدا
فى التعامل مع الأزمة مثلما كان للكولريا فى �أوروبا فى
القرن التا�سع ع�شر دور فى �إعادة النظر فى تخطيط �شبكات
ال�صرف ال�صحى والرعاية ال�صحية .
والإجابة نعم  ..فقد بد�أت بالفعل مئات ال�شركات العاملة
فى جمال اخلدمات العامة فى املدن تنتبه �إىل �أن العامل قبل
كورونا قد تغري عما قبله ،والقادم يجب �أن يتغري  ،و�أن يتم
االعتماد �أكرث على �آليات جديدة فى التعامل مع املر�ض متنع
االحتكاك واالت�صال املبا�شر وتقلل من فر�ص الإ�صابة وتدعو
للتباعد االجتماعى.
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