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ـــن  ـــر م ـــذ أك ـــامل من ـــتوى الع ـــى مس ـــدري ع ـــى الج ـــاء ع كان القض
ـــث  ـــة، حي ـــة العام ـــخ الصح ـــازات يف تاري ـــاً أحـــد أعظـــم اإلنج 40 عام
ـــى والتشـــوه الـــذي  قُـــى عـــى ســـبب مـــن أســـباب الوفـــاة والعم
ــك  ــر، أدى ذلـ ــب اآلخـ ــى الجانـ ــن عـ ــة؛ ولكـ ــه البرشيـ ــت بـ اُبتليـ
أيضـــاً إىل إنهـــاء برنامـــج التطعيـــم العاملـــي الـــذي وفّـــر الحاميـــة 
ـــرود،  ـــدري الق ـــك ج ـــمل ذل ـــرى، ويش ـــدري األخ ـــات الج ـــد فريوس ض
الـــذي بـــدأ ينتقـــل مـــن الحيوانـــات إىل البـــرش منـــذ ســـبعينيات 

القـــرن املـــايض. 

ـــرود  ــدري الق ـــرية اإلصابـــة بجـ ــهدت وت ـــرية، شـ ـــة األخ ويف اآلون
ـــا،  ـــارصاً عـــى غـــرب ووســـط أفريقي ـــر ق ـــداً ُمطـــرداً، ومل يعـــد األم تزاي
باعتبارهـــا املنطقـــة التـــي شـــهدت بدايـــة تفـــي هـــذا املـــرض، حيـــث 
ـــا، واألمريكيتـــن  اتســـع نطـــاق انتشـــار جـــدري القـــرود ليشـــمل أوروب
الشـــاملية والجنوبيـــة، والـــرشق األوســـط، وأســـراليا؛ مـــام جعـــل 
منظمـــة الصحـــة العامليـــة ودول العـــامل يف حالـــة تأهـــب ملكافحـــة 

ـــريوس. ـــذا الف ه

ويف هـــذا الســـياق، يُســـلط العـــدد )22( مـــن سلســـلة »رؤى 
عامليـــة«، الضـــوء عـــى أبـــرز الكتابـــات الغربيـــة التـــي تطرقـــت 
إىل مـــرض جـــدري القـــرود، مـــن خـــال تنـــاول تاريخـــه وخلفيـــة 
ــاً،  ــاره حاليـ ــة انتشـ ــه، وخريطـ ــة بـ ــراض املُرتبطـ ــاره، واألعـ انتشـ
باإلضافـــة إىل مســـألة التطعيـــات والوقايـــة مـــن املـــرض، وصـــوالً 
ـــن  ـــث ع ـــال الحدي ـــن خ ـــر م ـــذه املخاط ـــن إدارة ه ـــث ع إىل الحدي

كيفيـــة تعاطـــي الـــدول واملجتمعـــات مـــع جـــدري القـــرود.

• “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا 
يُنــرش يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــرش العامليــة، مــن أفــكار غــري تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف 

مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

• اآلراء الــواردة يف اإلصــدار تعــر عــن كُتّابهــا، وال تعــر بالــرورة عــن آراء “املســتقبل لألبحــاث 
والدراســات املتقدمــة”.
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أواًل: خلفيات وتاريخ المرض 
نــرت صحيفــة »واشــنطن بوســت« األمريكيــة، 
ــة  ــي يف وكال ــن البيولوج ــل األم ــراً ملراس تقري
 ،Jason Gale »ــال ــون ج ــرج«، »جاس »بلومب
تحــت عنــوان: »فهــم جــدري القــرود وكيفيــة 
انتشــار األوبئــة«)1(، حيــث أشــار إىل أن مصطلح 
»جــدري القــرود« هــو تســمية خاطئــة لهــذا املــرض، 
وهــو مــا يعــزى إىل أن االكتشــاف األول لــه كان يف عــام 1958، 
ــم ماحظــة  ــث ت ــر دمنــاريك، حي ــار مبخت ــرود االختب ــك يف ق وذل
 تفــى مــرض يشــبه الجــدري يف القــردة التــي تــم االحتفــاظ بهــا 
ــه، متامــاً مثــل  ــة ب للبحــث، ويف حــن أن القــردة ُمعرضــة لإلصاب

البــر، إال أنهــا ليســت املصــدر. 

فريوسـات  فصيلـة  إىل   MPX القـرود  جـدري  وينتمـي 
»األورثوبوكـس«، والـذي يشـمل  فـريوس الجـدري املُسـبب ملـرض 
الجـدري. ويعـد جـدري القـرود أقـل عدوى مـن الجـدري، وتكون 
األعـراض أكـر اعتداالً؛ حيث تويف حـوايل 30%  من مرىض الجدري، 
يف حـن أن معـدل الوفيات بسـبب جدري القـرود يف اآلونة األخرية 

يـراوح بـن 3% إىل 6%، وفقـاً ملنظمـة الصحـة العامليـة .

ومل يتـم تحديـد الناقـل الرئيـي ملـرض جـدري القـردة، عـى 
الرغـم مـن االشـتباه يف  أن القوارض تلعـب دوراً يف انتقـال العدوى، 
وقـد تم تشـخيصه ألول مـرة عند البرش يف عـام 1970 يف جمهورية 
 الكونغـو الدميقراطيـة يف صبـي يبلـغ مـن العمـر آنذاك 9 سـنوات. 
ومنـذ ذلـك الحـن، حدثـت معظـم الحـاالت بـن  البـرش يف مناطق 
الغابات املطرية يف غرب ووسـط أفريقيا. ويف عام 2003، حدث أول 
انتشـار خـارج أفريقيا  يف الواليات املتحـدة وكان مرتبطاً بالحيوانات 
املُسـتوردة مـن غانـا إىل تكسـاس، والتـي أصابـت بعـد ذلـك  كاب 

الـراري األليفـة، حيـث تم تسـجيل العـرشات مـن الحاالت. 

واتسـاقاً مع هذا الطرح، نر الروفيسـور »رودين 
إي. رود« Rodney E. Rohde، أسـتاذ علـوم 
املختـرات الرسيريـة يف جامعة والية تكسـاس، 
مقـاالً يف مجلة » The Conversation« تحت 
عنـوان: »ما هو جـدري القـرود؟«)2(، حيث أملح 
التقريـر إىل أن جـدري القـرود ليـس مرضـاً جديـداً، 
لكنـه يعـود إىل سـبعينيات القـرن املـايض، ومـن غـر املُحتمل أن 

 يتسـبب يف حـدوث جائحـة أخرى.

ــري  ــد-  19 ، رمبــا تث ــد أن الســياقات املرتبطــة بفــريوس كوفي بي
تخوفــات الكثرييــن مــن احتــامالت تفــي فــريوس جديــد. وعــى 
الرغــم مــن نــدرة جــدري القــرود واعتــدال تأثــريه يف العــادة، فإنــه 
ــث  ــري، حي ــرض خط ــة مب ــبب يف  اإلصاب ــاً أن يتس ــزال ُمحتم ال ي
يشــعر مســؤولو الصحــة يف العــامل بالقلــق مــن ظهــور املزيــد مــن 

 الحــاالت مــع زيــادة الســفر . 

 WHO كذلــك نــرت منظمــة الصحــة العامليــة
تقريــراً يف مايــو 2022، تحــت عنــوان: »تفــي 
ــوءة«)3(،  ــر موب ــدان غ ــرود يف بل ــدري الق ج
حيــث أشــار إىل أن جــدري القــرود هــو مــرض 
فــرويس حيــواين املنشــأ )فــروس ينتقــل إىل 
اإلنســان مــن الحيوانــات(، مــع أعــراض  مشــابهة جــداً 
ــى  ــدري، ع ــرىض الج ــدى م ــايض ل ــوهدت يف امل ــي ُش ــك الت لتل

الرغــم مــن أنهــا أقــل خطــورة.

ــم ضــد الجــدري  ــد تقتــر املناعــة الناجمــة عــن التطعي وق
ــن  ــامل  الذي ــاء الع ــع أنح ــكان يف جمي ــن، ألن الس ــار الس ــى كب ع
ــاً مل يعــودوا يســتفيدون مــن  تقــل أعامرهــم عــن 40 أو 50 عام
الحاميــة التــي توفرهــا برامــج التطعيــم  الســابقة ضــد الجــدري. 
لــذا هنــاك القليــل مــن املناعــة ضــد جــدري القــرود بــن 
ــث مل  ــوءة، حي ــري املوب ــدان  غ ــون يف البل ــن يعيش ــباب الذي الش
يكــن الفــريوس موجــوداً هنــاك ، وهــو مــا ميثــل أحــد التهديــدات 

ــريوس. ــذا الف ــع ه ــل م ــة يف التعام الرئيس

وهنــاك ســالتان لفــريوس جــدري القــرود؛ هــام ســالة 
غــرب أفريقيــا، وســالة حــوض الكونغــو   )وســط أفريقيــا(، وتعــد 
األخــرية هــي األكــر خطــورة، فبينــام تــراوح معــدالت الوفــاة يف 
ســالة غــرب أفريقيــا بــن 1% و3.6%، قــد تصــل هــذه النســبة 

ــو. ــوض الكونغ ــالة ح ــوايل 10% يف س إىل ح

 »techarp« ويف الســـياق ذاتـــه، نـــر موقـــع
املاليـــزي، تقريـــراً يف نهايـــة مايـــو 2022، 
ـــدري  ـــرض ج ـــى م ـــل تف ـــوان: »ه ـــت عن تح
ــة ُصنعـــت يف  ــالة معمليـ القـــرود مـــن سـ
ـــر فكـــرة أن  ـــث دحـــض التقري ـــا؟«)4(، حي أوكراني
يكـــون جـــدري القـــرود هـــو أحـــد مخرجـــات ســـالة 
ــالة  ــود سـ ــدم وجـ ــداً عـ ــا، مؤكـ ــت يف أوكرانيـ ــة ُصنعـ معمليـ
ـــروس  ـــون ف ـــى اآلن، إذ يتك ـــروس حت ـــذا الف ـــة له ـــة ثالث معملي
ـــذي  ـــكان ال ـــى امل ـــاًء ع ـــط، بن ـــالتن فق ـــن س ـــرود م ـــدري الق ج
وجدتـــا فيـــه بشـــكل شـــائع، هـــا حـــوض  الكونغـــو )وســـط 

أفريقيـــا( وغـــرب أفريقيـــا. 

األمـــراض  مـــن  للوقايـــة  األورويب  »املركـــز  يعلـــن  ومل 
ومكافحتهـــا« )ECDC( أو الســـلطات الصحيـــة األخـــرى مثـــل 
»مراكـــز مكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا« يف الواليـــات 
ـــدري  ـــريوس ج ـــن ف ـــدة م ـــالة جدي ـــاف س ـــن اكتش ـــدة، ع املتح
القـــرود. وقـــد أشـــار التسلســـل الجينـــي أيضـــاً إىل أن فـــريوس 
ـــريه  ـــع نظ ـــق م ـــكل وثي ـــق بش ـــو متطاب ـــرود 2022 ه ـــدري الق ج
الـــذي تـــم تصديـــره مـــن نيجرييـــا إىل اململكـــة املتحـــدة وإرسائيـــل 

وســـنغافورة يف عامـــي 2018 و2019. 
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ثانيًا: خريطة االنتشار الجغرافي
ــة »Nature«، يف  ــا مجل ــي نرته ــة الت يف الدراس
20 مايــو 2022، للباحــث »ماكــس كوزلــوف« 
ــرود  ــدري الق ــة: »ج Max Kozlov، واملُعنون
ــة  ــاء يف حال ــاذا العل ــة.. مل ــل إىل العاملي ينتق
ــه خــال الســنوات  تأهــب؟«)5(، أشــارت إىل أن
املاضيــة كانــت دول غــرب ووســط أفريقيــا تشــهد 
يف املتوســط بضعــة آالف مــن حــاالت جــدري القــرود، واقتــرت 
ــط  ــل ارتب ــدد قلي ــى ع ــابق ع ــا يف الس ــارج أفريقي ــاالت خ الح

ــة.  ــات ُمصاب ــا أو اســتراد حيوان بالســفر إىل  أفريقي

بيــد أن األســابيع األخــرية شــهدت زيــادة مضطــردة ومســتمرة 
يف عــدد الحــاالت املُكتشــفة خــارج أفريقيــا، حيــث تجــاوز مثــاً يف 
األســبوع األخــري مــن شــهر مايــو 2022، إجــاميل العــدد املُكتشــف 
خــارج القــارة الســمراء منــذ عــام 1970. وهــذا االنتشــار الرسيــع 
للمــرض جعــل العلــامء  يف حالــة تأهــب قصــوى، خاصــًة أن 
ــة  ــم صل ــت لديه ــخاص ليس ــدى أش ــرود ل ــدري الق ــاف ج اكتش
واضحــة ببعضهــم البعــض يشــري إىل أن  الفــريوس رمبــا كان ينتــرش 
ــة ال  ــات الحالي ــون اإلصاب ــن ك ــاً ع ــروف ، فض ــري مع ــكل غ بش
تنطــوي عــى أفــراد كانــوا قــد ســافروا مؤخــراً إىل أماكــن يف غــرب 

ووســط أفريقيــا؛ حيــث يتوطــن املــرض. 

لكــن أشــار عــامل الفريوســات يف معهــد البحــوث الطبيــة 
مرييانــد  بواليــة    ديريــك«  »فــورت  يف  املعديــة  لألمــراض 
األمريكيــة، »جــاي هوبــر«، إىل أن جــدري القــرود يختلــف كثــرياً 
عــن كوفيــد-  19  مثــاً، ألنــه ال ينتقــل مــن شــخص إىل آخــر 

بســهولة، ونظــراً ألنــه مرتبــط بفــريوس الجــدري؛ فهنــاك بالفعــل 
 عاجــات ولقاحــات للحــد مــن انتشــاره. لذلــك عــى الرغــم مــن 
قلــق العلــامء، كــون أي ســلوك  فــريويس جديــد مقلــق، فإنهــم مل 

ــر. ــوا بالذع يُصاب

ويف تقريــر صــادر عــن منظمــة الصحــة العامليــة، 
يف 10 يونيــو 2022، تحــت عنــوان: »فاشــية 
جــدري القــرود يف عــدة بلــدان: تحديــث 
مايــو   13 منــذ  أنــه  إىل  أشــار  للوضــع«)6(، 
2022، تــم اإلبــاغ عــن حــاالت جــدري القــرود 
ــو  ــة عض ــن 28 دول ــة م ــة العاملي ــة الصح إىل منظم
 عــر أربــع مناطــق تابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة، هــي إقليــم 
ــا، ورشق البحــر  األبيــض املتوســط، وغــرب  ــن، وأوروب األمريكيت
ــاداً أو مل  ــرود ُمعت ــدري الق ــن ج ــث مل يك ــادئ، حي ــط اله املحي

ــابقاً. ــدث س يح

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، نـــر »املركـــز األورويب 
ومكافحتهـــا«،  األمـــراض  مـــن  للوقايـــة 
التابـــع لاتحـــاد األورويب، دراســـة بعنـــوان: 
ــدان  ــرود يف بلـ »تفـــي مـــرض جـــدري القـ
ــارت إىل أنـــه تـــم  ُمتعـــددة«)7(، حيـــث أشـ
ـــة  ـــا و42 حال ـــتبهاً به ـــة ُمش ـــن 146  حال ـــف ع الكش
مؤكـــدة يف نيجريـــا يف عـــام 2017، بيـــد أن األشـــهر األخـــرة 
ـــا. ـــرة التفـــي يف غـــرب ووســـط أفريقي شـــهدت تصاعـــداً يف وت

إذ أبلغـــت  الكامـــريون عـــن تفـــي جـــدري القـــرود يف 
ــطى  ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــت جمهوريـ ــام أبلغـ ــمر 2021، كـ ديسـ
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ــاة، يف 14  ــا وفـ ــك حالتـ ــا يف ذلـ ــدة،  مبـ ــاالت مؤكـ ــن 6 حـ عـ
ـــل 2022،  ـــر و17 أبري ـــن 1 يناي ـــرة ب ـــال الف ـــارس 2022. وخ  م
ــدري  ــن  جـ ــا مـ ــتبهاً بهـ ــة ُمشـ ــن 1152 حالـ ــاغ عـ ــم اإلبـ تـ
ـــاالت  ـــاة الح ـــبة وف ـــاة )نس ـــة  وف ـــك 55 حال ـــا يف ذل ـــرود،  مب الق
ـــة،  ـــو  الدميقراطي ـــة الكونغ ـــن جمهوري ـــة م 4.8%(، يف 14 مقاطع
ــبة  ــاة )نسـ ــة وفـ ــا و14 حالـ ــتبهاً بهـ ــة ُمشـ ــل 138 حالـ مقابـ
ــدر  ــام 2021. وتجـ ــن عـ ــا مـ ــرة ذاتهـ ــاة 10.1%( يف الفـ الوفـ
ـــو  ـــة الكونغ ـــرش يف جمهوري ـــرود املُنت ـــدري الق ـــارة إىل أن ج اإلش
إىل  ينتمـــي  الوســـطى،  أفريقيـــا  الدميقراطيـــة  وجمهوريـــة 

ــو.  ــوض الكونغـ ــر رضاوة يف حـ ــات األكـ ــة الفريوسـ مجموعـ

ـــدة  ـــة مؤك ـــن 1285 حال ـــاغ ع ـــم اإلب ـــو 2022، ت ويف 8 يوني
ُمختريـــاً وحالـــة واحـــدة ُمحتملـــة ملنظمـــة الصحـــة العامليـــة 
مـــن 28 دولـــة يف األقاليـــم األربعـــة، منهـــا 87% مـــن اإلقليـــم 
ـــاً  ـــادة قدرهـــا 505 حـــاالت مؤكـــدة مخري ـــل زي األورويب، مبـــا ميث
ـــم  ـــا ت ـــه، عندم ـــام نفس ـــن الع ـــو م ـــوم 4 يوني ـــر ي ـــًة بتقري مقارن

ـــة. ـــن 780 حال ـــاغ ع اإلب

وجـــاءت معظـــم حـــاالت املـــرض التـــي تـــم الكشـــف 
ـــبانيا  ـــت إس ـــث كان ـــن، حي ـــال املثلي ـــباب والرج ـــن الش ـــا ب عنه
ـــاد األورويب  ـــل االتح ـــاث دول داخ ـــى ث ـــا أع ـــلوفينيا وأملاني وس
تســـجياً لإلصابـــات. أمـــا خـــارج االتحـــاد األورويب، فقـــد 
ــرة  ــال الفـ ــة خـ ــو 321 حالـ ــدة نحـ ــة املتحـ ــجلت اململكـ سـ

ــدة. ــات املتحـ ــدا، و35 يف الواليـ ــل 81 يف كنـ ــا، مقابـ ذاتهـ

ثالثًا: األعراض وكيفية االنتقال
تنـــاول »جاســـون جـــال«، يف تقريـــره املنشـــور بصحيفـــة 
ــار  ــو 2022)8(، مسـ ــة يف 6 يونيـ ــت« األمريكيـ ــنطن بوسـ »واشـ
العـــدوى مبـــرض جـــدري القـــرود، حيـــث أملـــح إىل أنـــه بعـــد 
فـــرة حضانـــة عـــادًة مـــا تكـــون مـــن أســـبوع إىل أســـبوعن، 
ـــراض  ـــب وأع ـــات  والتع ـــى وآالم يف العض ـــراض بالحم ـــدأ األع تب

ــزا.  ــبه األنفلونـ أخـــرى تشـ

ـــورم  ـــرود يف ت ـــدري الق ـــبب ج ـــدري، يتس ـــس الج ـــى عك وع
 الغـــدد الليمفاويـــة، ويف غضـــون أيـــام قليلـــة مـــن ظهـــور الحمـــى، 
ــم  ــه، ثـ ــاً يف  الوجـ ــدأ غالبـ ــدي يبـ ــح جلـ ــرىض بطفـ ــاب املـ يُصـ
ـــح  ـــول الطف ـــث يتح ـــم، حي ـــن الجس ـــرى م ـــزاء أخ ـــرش إىل أج ينت
ـــرشة. وإذا  تشـــكلت  ـــوائل تشـــكل ق ـــى س ـــوي ع ـــوءات تحت إىل نت
ـــاً ملنظمـــة  ـــبب العمـــى. ووفق ـــوءات عـــى العـــن، ميكـــن أن تُس نت
الصحـــة العامليـــة، فـــإن املـــرض يســـتمر عـــادة  مـــن أســـبوعن 
إىل 4 أســـابيع، ويكـــون الشـــخص ُمعديـــاً منـــذ الوقـــت الـــذي 
ـــروح.  ـــم الق ـــرشة وتلتئ ـــاقط  الق ـــى تتس ـــراض حت ـــه األع ـــدأ في تب
ـــن األطفـــال والشـــباب، وكـــذا  ـــات أعـــى ب وتكـــون معـــدالت الوفي

ـــة.   ـــاز املناع ـــاً  يف جه ـــون ضعف ـــن يعان ـــخاص الذي األش

ويتـــم تشـــخيص جـــدري القـــرود باســـتخدام اختبـــارات 
تفاعـــل البوليمـــرياز املتسلســـل ) PCR ( الكتشـــاف  الحمـــض 
النـــووي الفـــريويس يف العينـــات املأخـــوذة مـــن قشـــور أو 

مســـحات مـــن نتـــوءات املريـــض.
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وعـى املنـوال ذاتـه، طـرح »املنتـدى االقتصـادي 
العاملـي« WEF تقريراً لرئيس مبادرات الرعاية 
الصحيـة »كييل ماكن« Kelly McCain، تحت 
عنـوان: »مـا الـذي تحتـاج ملعرفته عـن جدري 
القـرود؟«)9(، حيـث أشـار التقريـر إىل أن جدري 
القـرود يظهـر عـادًة مع حمـى وطفح جلـدي وتضخم 
الغـدد الليمفاويـة، وتتضمـن املراحل املبكـرة )1 -   3 أيام( صداعاً 
وأملـاً يف الظهـر، وتقرحـاً يف العضـات، ونقصاً يف الطاقـة. وغالباً ما 
يظهـر عـى األفـراد املُصابـن  بالعـدوى، طفـح جلدي مـن يوم إىل 
5 أيـام مـن بدايـة األعـراض، حيث يبـدأ بالبقـع املُرتفعـة قبل أن 
تتحـول إىل  نتـوءات مملـوءة بالسـوائل، والتـي تتحـول يف النهايـة 

إىل قشـور تسـقط فيـا بعد. 

ووفقــاً لتقريــر »جاســون جــال« يف »واشــنطن بوســت«، واملُشــار 
إليــه ســابقاً)10(، ال ينتــر جــدري القــرود بســهولة بن األشــخاص، 
إذ يعتــر االتصــال بالفــروس مــن حيــوان أو بــر أو كائــن 
ــروس الجســم  ــث يدخــل الف ــي، حي ــو املســار الرئي ــوث ه  مل
ــي يســتخدمها  ــد مــن خــال ملــس األدوات الت ــق الجل عــن طري
ــور للمصابــن، أو عــر  املُصــاب، أو ملــس قشــور الجــروح أو البث

ــم. ــف أو الف ــة يف العــن أو األن  األغشــية املخاطي

 ومثــة اعتقــاد أن االنتقــال مــن شــخص إىل آخــر يحــدث نتيجة 
ــي،  ــاز التنف ــر الجه ــه ع ــاً لوج ــول وجه ــارش واملط ــال املب االتص
ــاب، ســواء  ــارش بســوائل جســم املُص أو مــن خــال االتصــال املب

املرتبطــة بالعطــس والســعال أو أثنــاء املامرســة الجنســية.

ويف هــذا اإلطــار، أشــار التقريــر الصــادر عــن منظمــة الصحــة 
ــاً  ــة حالي ــات امُلتاح ــو 2022)11(، إىل أن البيان ــة يف 21 ماي العاملي
عكســت وجــود عاقــة بــن بعــض حــاالت اإلصابــة بجــدري 

ــن. ــال املثلي ــدى الرج ــرود واملارســات الجنســية ل الق

 وعــى الرغــم مــن عــدم توفــر بيانــات  التسلســل حتــى اآلن 
ــإن حــاالت  ــذا الســبب، ف لإلشــارة إىل أن التفــي هــو نتيجــة له
جــدري القــرود  داخــل أجــزاء مــن  مجتمــع الرجــال الذيــن 
ــدراً  ــا مص ــن اعتباره ــن  ميك ــال آخري ــع رج ــس م ــون الجن ميارس
ُمحتمــاً لإلصابــة باملــرض. كــام  ميكــن للمامرســات الجنســية 
الخاصــة )مثــل وجــود رشكاء جنســين  متعدديــن، وحضــور حفات 
 chemsex (، أن تُســهل بشــكل أكــر انتقــال مــرض جــدري  القــرود. 

واتســاقاً مــع ذلك، نــرت صحيفة »واشــنطن 
بوســت« األمريكيــة تقريــراً يف منتصــف يونيــو 
جــدري  »معضلــة  عنــوان:  تحــت   ،2022
ــن  ــن م ــال املثلي ــذر الرج ــف تح ــرود.. كي الق
املخاطــر دون إثــارة الكراهيــة«)12(، حيــث أملــح 
ــولت  ــة »س ــة يف مدين ــؤويل الصح ــر إىل أن مس التقري
ليــك« بواليــة يوتــا األمريكيــة قــد الحظــوا تفــي جــدري القــرود 

ــن الرجــال املثليــن. ب

ــة  ــارصاً عــى مدين ــر مل يعــد ق ــر إىل أن األم ــح التقري ــام أمل ك
»ســولت ليــك«، بــل باتــت هــذه الفكــرة ســائدة يف غريهــا مــن 
ــى  ــا حت ــتبه به ــغ عــدد الحــاالت املُش ــي بل ــة الت املــدن األمريكي
ــم  ــة ت ــن 17 حال ــة. ومــن ب ــو 2022 نحــو 50 حال منتصــف يوني
الكشــف عــن الســلوك الجنــي للمريــض، كان جميعهــم رجــاالً 
مثليــن باســتثناء حالــة واحــدة فقــط. لــذا يواجــه مســؤولو 
ــر  ــة تحذي ــق مبحاول ــة تتعل ــدة ُمعضل ــات املتح ــة يف الوالي الصح
ــة  ــارة حال ــه يســعون لتجنــب إث هــؤالء الرجــال، ويف الوقــت ذات

ــودة. ــري املقص ــة غ ــب املجتمعي ــب والعواق ــن التعص م

رابعًا: الوقاية والتطعيمات
ــة يف 21  ــة العاملي ــة الصح ــن منظم ــادر ع ــر الص ــرح التقري ط
ــا  ــي يجــب اتباعه ــة مــن اإلرشــادات الت ــو املــايض)13(، جمل ماي
يف حالــة االشــتباه بعــدوى جــدري القــرود، حيــث أملــح التقريــر 
ــايل:   )1(  ــو الت ــى النح ــق ع ــون  التحقي ــب أن يتك ــه يج إىل أن
ُمناســبة  تدابــر  باســتخدام  للمريــض  الرسيــري  الفحــص 
للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا   )IPC(  ، و)2(   اســتجواب 
املريــض حــول املصــادر املُحتملــة للعــدوى ووجــود مــرض 
ــع  ــال، و)3( الجم ــات  االتص ــض وجه ــع  املري ــل يف مجتم ُماث
ــرود،  ــري لجــدري الق ــات للفحــص املُخت اآلمــن وإرســال العين
ويجــب عــزل أي مريــض يُشــتبه  يف إصابتــه  باملــرض خــال فــرة 
 العــدوى املُفرضــة واملعروفــة، كــا يتوجــب إجــراء مزيــد مــن 
ــع  ــابه يف   مجتم ــرض ُمش ــه مل ــتبه ب ــود املُش ــق يف الوج  التحقي
املُصــاب أو بــن املُخالطــن، واملُعــروف أيضــاً باســم   «تتبــع 

ــي«. ــال العك االتص

كذلــك،  يجــب التعامــل بحــذر مــع العينــات املأخــوذة 
مــن األشــخاص الذيــن يُشــتبه يف إصابتهــم بجــدري القــرود 
أو   الحيوانــات  املُشــتبه بإصابتهــا، وذلــك مــن ِقبــل ُموظفــن 
ــع  ــب، م ــكل مناس ــزة  بش ــرات ُمجه ــون يف   ُمخت ــن يعمل ُمدرب
اتبــاع اللوائــح الوطنيــة والدوليــة الخاصــة بنقــل املــواد املُعديــة 
ــار. ــرات االختب ــا إىل ُمخت ــة ونقله ــة  العين ــاء تعبئ ــة أثن   برام

ويف اإلطــار ذاتــه، أصــدرت منظمــة الصحــة 
العامليــة تقريــراً آخــر تحــت عنــوان: »تفــي 
مــرض جــدري القــردة.. تحديــث ونصائــح 
الصحــة«)14(،  حيــث  مجــال  يف  للعاملــن 
ــال  ــن يف مج ــات للعامل ــض التوصي ــن بع تضم
ــع  ــق م ــال الوثي ــب االتص ــرار تجن ــى غ ــة، ع الصح
األشــخاص الذيــن يُشــتبه أو يتأكــد إصابتهــم بجــدري القــردة.
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وعنــد رعايــة شــخص ُمصــاب بجــدري القــرود، يجــب تغطيــة 
ــزام  ــع االلت ــن ، م ــة إن أمك ــس خفيف ــامدة أو ماب ــروح بض أي ج
ــع  ــض، م ــبة للمري ــال بالنس ــك الح ــة وكذل ــة طبي ــداء كامم بارت
تجنــب ُمامســة الجلــد للجلــد، واســتخدم القفــازات ملــرة واحــدة ، 
فضــاً عــن رضورة تنظيــف اليديــن بانتظــام باملــاء والصابــون أو 
ــة  ُمطهــر اليديــن، خاصــًة بعــد ُمامســة املريــض أو املــواد  املُلوث
مثــل الفــراش أو املابــس أو أواين األكل، مــع تنظــف وتعقيــم أي 

أســطح ُملوثــة والتخلــص مــن النفايــات امللوثــة .

أيضــاً، ميكــن أن يــؤدي الكشــف املُبكــر عــن األشــخاص 
املُصابــن بجــدري القــرود وعزلهــم وعاجهــم، إىل الســيطرة عــى 
ــدري  ــاب بج ــخص ُمص ــزل أي ش ــن ع ــذا، يتع ــرض. ل ــار امل  انتش
ــى تســقط القــرشة. ومبجــرد  ــد، حت ــه أو املؤك ــتبه ب ــردة املُش الق
تحديــد حالــة ُمشــتبه بهــا، يجــب أن تبــدأ عمليــة تتبــع املُخالطن ، 
ــاً ملــدة 21 يومــاً، وميكــن  ــة املُخالطــن يومي حيــث يفــرض مراقب

ــة. ــطة اليومي ــة األنش ــراض مواصل ــن دون أع ــن م للُمخالط

وفيــام يتعلــق باللقاحــات التــي مُيكــن اســتخدامها ضــد 
جــدري القــرود، فقــد بــدأت بعــض الــدول، عــى غــرار الواليــات 
املتحــدة وكنــدا وبريطانيــا، يف تنفيــذ اســراتيجية »التطعيــم 
الدائــري« – مبعنــى تطعيــم املُخالطــن لألشــخاص املُصابــن 
والعاملــن الصحيــن املُعرضــن لخطــر كبــري - يف إطــار محــاوالت 
وقــف انتشــار املــرض. فقــد ســبق أن أثبــت التطعيــم ضــد 
ــة مــن جــدري القــرود.  ــة بنســبة 85% يف الوقاي الجــدري فاعلي
ــة  ــدري األصلي ــات الج ــد لقاح ــارض، مل تع ــت الح ــن يف الوق لك
ُمتاحــة لعامــة النــاس ، وإن كانــت الســنوات األخــرية قــد شــهدت 
ــاً للجــدري. ففــي  ــادة األبحــاث العلميــة للقاحــات أكــر أمان زي
عــام 2019، متــت املوافقــة عــى لقــاح جديــد للوقايــة مــن 
الجــدري وجــدري القــرود، غــري أن توافــر هــذا اللقــاح املُكــون 

ــزال محــدوداً.  ــن ال ي ــن جرعت م

لفــريوس جــدري  دواء خــاص  حاليــاً  يوجــد  ال  وبالتــايل، 
األدويــة  اســتخدام  ميكــن  ذلــك  ومــع  نفســه،  القــرود 
 ،cidofovir »املُضــادة للفريوســات، عــى غــرار » ســيدوفوفري
حيــث   ،tecovirimat و«تيكوفريميــات«  و«برينكيدوفوفــري«، 
متــت املوافقــة عــى الــدواء األخــري مــن ِقبــل الجمعيــة الطبيــة 
ــات  ــاًء عــى بيان ــة لجــدري القــرود يف العــام الحــايل بن األوروبي

مــن  الدراســات عــى الحيوانــات والبــرش.

ويف االتجــاه ذاتــه، أشــار »جاســون جــال« يف التقريــر الــذي 
نرتــه صحيفــة »واشــنطن بوســت« األمريكيــة يف 6 يونيــو 
2022)15(، إىل أنــه ميكــن اســتخدام لقــاح الجــدري واألدويــة 
املُضــادة للفروســات  والغلوبيولــن املناعــي للكســينيا )VIG( يف 
عــاج جــدري القــرود، وذلــك بنــاًء عــى تقديــرات وكالــة األمــن 

ــدة. ــة املتح ــي يف اململك الصح

ووفقــاً لتقريــر صــادر عــن مجلــة )Nature( يف 8 يونيــو 
ــرون يف  ــاً ال يفك ــة حالي ــة العام ــؤويل الصح ــإن مس 2022)16(، ف
ــر  ــراً ألن أك ــرود؛ نظ ــدري الق ــد ج ــي ض ــح جاع ــة تلقي حمل
ــاً للقاحــات الجــدري هــي مــن الجيــل  املخزونــات املُتاحــة حالي
الثــاين وليــس إصــدارات الجيــل الثالــث، واآلثــار الجانبيــة للجيــل 
الثــاين متنــع إعطاءهــا لألطفــال، أو الســيدات الحوامــل، أو 
ــل  ــا لقاحــات الجي ــون نقــص املناعــة. أم ــن يُعان األشــخاص الذي
ــا،  ــول إليه ــدول الوص ــن ال ــل م ــدد أق ــن لع ــي ميك ــث، الت الثال
ــر  ــدد أك ــا لع ــن إعطاؤه ــايل مُيك ــل، وبالت ــة أق ــار جانبي ــا آث فله

ــاس. ــن الن م

ــة  ــرود لعام ــذي يشــكله جــدري الق ــإن الخطــر ال ــاً، ف وفعلي
النــاس ليــس كبــرياً مبــا يكفــي لتريــر التطعيــم الجامعــي يف 
الوقــت الراهــن، ولكــن إذا بــدأ الفــريوس يف االنتشــار بــن الفئــات 
ــن أن  ــال، أو إذا تب ــل أو األطف ــل الحوام ــة، مث ــكانية الضعيف الس
معــدل الوفيــات فيــه أعــى مــام كان متوقعــاً؛ فقــد تتغــري وقتهــا 

ــد. ــر والفوائ ــابات املخاط حس

خامسًا: إدارة المخاطر
اســتناداً إىل الطــرح الســابق، أشــار تقريــر منظمــة الصحــة 
العامليــة الصــادر يف 10 يونيــو 2022)17(، إىل أن املنظمــة تواصــل 
االســتجابة  وتفعيــل  الــدول،  بــن  املعلومــات  تبــادل  دعــم 
الرسيريــة لتنســيق االكتشــاف الشــامل لحــاالت جــدري القــرود، 
الرسيريــة،  واإلدارة  املُختــري،  والتحقيــق  املخالطــن،  وتتبــع 
 والعــزل، وتنفيــذ تدابــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا. كــا 
يتــم إجــراء التسلســل الجينــي للحمــض النــووي  الفــرويس، 

ــاً.  ــك ُمتاح ــا كان ذل حيث

أيضــاً، قامــت عــدة دول، منهــا بلجيكا وفنلنــدا وفرنســا وأملانيا 
وإرسائيــل  وإيطاليــا وهولنــدا والرتغــال وســلوفينيا وإســبانيا 
وســويرسا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
بنــرش كامــل أو جــزيئ لتسلســل الجينــوم لفــريوس جــدري القــرود 
 املوجــود يف الحــاالت الحاليــة، حيــث تشــري البيانــات األوليــة مــن 
تحليــات ) PCR ( إىل أن جينــات فــريوس جــدري القرود املُكتشــفة 
يف الغــرب تنتمــي إىل ســالة غــرب أفريقيــا. وبنــاًء عليــه، بــدأت 
ACAM- ( بعــض الــدول الغربيــة يف نــرش  نوعــن مــن اللقاحــات

 2000 ، و  MVA-BN ( لتكــون مبنزلــة وقايــة  مــن املُخالطــن عــن 
ــواع أخــرى  ــن أن ــدادات م ــك البعــض اآلخــر إم ــد ميتل ــرب، وق قُ

 .) LC16   مــن اللقاحــات )مثــل

ــة  ــادات مؤقت ــر إرش ــاً تطوي ــري حالي ــك، يج ــة إىل ذل باإلضاف
لدعــم الــدول يف زيــادة الوعــي واملراقبــة والتشــخيص املُختــري، 
فضــاً عــن اختبــار الحــاالت والتحقيــق فيهــا، وتعقــب املُخالطــن، 
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ومكافحــة العــدوى، واللقاحــات  والتحصــن، والتواصــل بشــأن 
ــع.  ــر وإرشاك املجتم املخاط

فيــا أشــار تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة عــن تفــي 
أن  رضورة  إىل  املوبــوءة)18(،  غــر  الــدول  يف  القــرود  جــدري 
ــرىض  ــة بامل ــارات املُتعلق ــب لإلش ــة تأه ــدان يف حال ــون البل تك
الذيــن يعانــون طفحــاً جلديــاً غــر  عــادي أو نتــوءات حويصليــة 
ــب  ــا يج ــى. ك ــط بالحم ــا ترتب ــاً م ــة، غالب ــاالت ملفاوي أو اعت
تكثيــف مراقبــة األمــراض التــي تشــبه الطفــح الجلــدي، وتوفــر 

ــدي.  ــار التأكي ــد  لاختب ــات الجل ــع عين ــادات لجم اإلرش

ــة  ــوءة، يجــب اتخــاذ االحتياطــات كاف ــدان غــري املوب ويف البل
ــة واحــدة مــن جــدري القــرود، بســبب  ــد الكشــف عــن حال عن
مخاطــر الصحــة العامــة املُرتبطــة بهــذا األمــر، حيــث يتعــن عــى 
األطبــاء إبــاغ فــوراً ســلطات الصحــة  العامــة الوطنيــة أو املحليــة 

عــن الحــاالت املُشــتبه فيهــا. 

كـــا أكـــدت دراســـة »املعهـــد األورويب للوقايـــة مـــن 
ـــدول  ـــة لل ـــون األولوي ـــا«)19(، رضورة أن تك ـــراض ومكافحته األم
ـــا  ـــرود وعزله ـــة بجـــدري الق ـــد حـــاالت اإلصاب ـــاً هـــي تحدي حالي
وتتبـــع االتصـــال بهـــا، حيـــث سيســـمح  التشـــخيص الفـــوري 
ــرار  ــى غـ ــارها، عـ ــى انتشـ ــيطرة عـ ــاالت، والسـ ــزل الحـ بعـ
 . ) TESSy ( الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه نظـــام املراقبـــة األورويب

ـــارات  ـــا يف »االختب ـــة قدراته ـــدول مراجع ـــى ال ـــام يجـــب ع ك
التشـــخيصية الجزيئيـــة« وإمكانياتهـــا يف مجـــال فريوســـات 
 األورثوبوكـــس، الســـيام جـــدري القـــرود. ويتعـــن عـــى الـــدول 
وطنيـــة،  معمليـــة  مرجعيـــة  قـــدرة  لديهـــا  ليـــس  التـــي 
ــد  ــي إىل بلـ ــار املرجعـ ــا لاختبـ ــتبه بهـ ــاالت املُشـ ــة الحـ إحالـ
املختـــرات األوروبيـــة لألمـــراض  إذ تعمـــل شـــبكة  آخـــر. 
ـــاركة  ـــهيل مش ـــى تس ـــئة ) EVD-LabNet (، ع ـــية  الناش الفريوس
ــدي  ــار التأكيـ ــم االختبـ ــهل دعـ ــن أن تسـ ــوالت، وميكـ الروتوكـ

ــا. ــن  خـــال أعضائهـ مـ

ـــة  ـــأن طبيع ـــاً بش ـــة غموض ـــول إن مث ـــن الق ـــام، ميك ويف الخت
ـــة  ـــث إن الغالبي ـــرود، حي ـــرض جـــدري الق ومســـتقبل انتشـــار م
ــن  ــا بـ ــراوح مـ ــراض تـ ــا أعـ ــاالت لديهـ ــن الحـ ــى مـ  العظمـ
ـــد.  ـــكل جي ـــاىف بش ـــا يتع ـــا أن غالبيته ـــة، ك ـــة إىل معتدل خفيف
ـــدى  ـــر م ـــن تقدي ـــاً، وال ميك ـــات منخفض ـــدد اإلصاب ـــزال  ع وال ي
خطـــورة املـــرض بشـــكل موثـــوق، فيـــا تتوقـــع منظمـــة الصحـــة 
ـــة  ـــذا، مث ـــاالت. ل ـــن الح ـــد م ـــاك املزي ـــه ســـيكون هن ـــة أن العاملي
ــدويل يف  ــيق الـ ــاون والتنسـ ــف التعـ ــة إىل تكثيـ ــة ُملحـ حاجـ
ـــى  ـــة ع ـــراءات الفوري ـــز اإلج ـــع رضورة أن تُرك ـــأن، م ـــذا الش ه
ـــات  ـــرض مبعلوم ـــة بامل ـــة لإلصاب ـــر ُعرض ـــخاص األك ـــة األش توعي

 دقيقـــة، وحايـــة العاملـــن يف الخطـــوط األماميـــة. 
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