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الــصـــ "من مــصــدر أجـــنــبي" خالل
ـيـة دورة األلــعـاب الــعـســكـريــة الـعــا

CISM.
وسـيــشـارك  10000جـنـدي من 109
دول. شارك  200عسكري أمريكي في

دة  10أيام. هذا احلدث 
تـــمــرين مـــحــاكـــاة من قــبـل شــركــات
ـالـيـة بـرعـاية ـرسـسـات ا األدويـة وا
مؤسسة بيل غـيتس ومنتدى دافوس

ي. االقتصادي العا
تمـرين محـاكـاة لوبـاء فيـروس تاجي
يسـفر عن  65ملـيون قتـيل. بدعم من
WEFي ـنــتـدى االقــتـصــادي الـعـا ا
ــالـيـة  ـؤســسـات ا ــثل مـصــالح ا
ومؤسسة بيل وميلـيندا غيتس تمثل
مـصـالح الـشركـات الـدوائـيـة الـكـبرى

(بيغ فارما):
في تـــشــرين األول / أكـــتــوبــر 2019
استضاف مركز جـونز هوبكنز لألمن
الـصحي تـمـرينًـا منـضـدياً لـلـجائـحة
يُـسـمى (احلـدث  201) مع الـشـركـاء
ي ـــنـــتــــدى االقـــتـــصــــادي الـــعـــا وا
ومـؤسسـة بـيل وميـلـينـدا غـيتس. ...
بــالـنـسـبـة لــهـذا الـسـيـنــاريـو  قـمـنـا
وذج لوباء فيروس تاجي بتصميم 
خيـالي  لكـنـنا ذكـرنا صـراحة أنه لم

يكن تنبؤاً.
وبــدالً من ذلك  ســاهم الــتــمــرين في
إبـراز حتـديات الـتـأهب واالسـتـجـابة
التي من احملتمل أن تنشأ في جائحة
شــديـــدة لــلــغــايــة. ال نــتــوقع اآلن أن
تــفــشي  nCoV-2019ســيـــقــتل 65

مليون شخص.
عـــلى الــرغـم من أن تــمـــريــنــنـــا عــلى
الطاولة تضمن فيروسًا تاجيًا جديدًا
ـــــدخالت الـــــتي وهــــمـــــيًــــا  إال أن ا
اسـتــخــدمــنـاهــا لــنــمــذجـة الــتــأثــيـر
احملــتــمل لــهـذا الــفــيــروس اخلــيـالي
nCoV-2019. لــيــست مــشــابــهــة لـ
nCoV- نـــــحـن ال نـــــتـــــوقع اآلن أن"
] 2019 الـذي  اســتــخـدامه أيــضًـا
ــرض كــاسم فـي مــحــاكــاة] تــفــشي ا

سيقتل  65 مليون شخص.
عـــلى الــرغـم من أن تــمـــريــنــنـــا عــلى
الطاولة يشمل فيـروسًا تاجيًا جديدًا
ـــــدخالت الـــــتي وهــــمـــــيًــــا  إال أن ا
اسـتـخـدمـنـاهـا
لنمذجة التأثير
احملـتــمل لــهـذا
الــــــفــــــيــــــروس
اخليالي ليست
مــــشــــابــــهـــة لـ

nCoV-
2019"

تزامنت العديد
مـن أحـــــــــــــداث
nCoV-2019
مع مـــــا حـــــدث

حقًا.
في حــدث 201
مـحـاكـاة لـوباء
فـــــــــــيـــــــــــروس

كـــــورونـــــا  
"مـــــــحــــــاكــــــاة"
انــــــــهـــــــــيــــــــار
الية األسواق ا

بنسبة 15 .
لــم يـــــــــــــــــــــكــن
"مـــــتـــــوقـــــعــــا"
حسب مـنـظمي
ورعاة احلدث.
مبادرة الـقطاع
اخلــــــــــــــــــــاص.
مــــــــشـــــــاركـــــــة
ـــــســـــؤولـــــ ا
التـنفـيذي في
الـــــــشــــــركــــــات
ـــؤســـســـات وا
ـــؤســـســـات وا
الية والبنوك ا
وشــــــــــركـــــــــات
األدويـــــــــــــــــة و
وكــــــــــــــالــــــــــــــة
اخملــــــــــابــــــــــرات
CIA األمـريـكـية
ومركـز األمراض
CDC األمريـكي
ولـــكن ال يـــوجـــد
مـسـؤولـو صـحة
نــيـابــة عن احلـكــومـات الــوطـنــيـة أو
ـيـة.  إجراء مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
تمرين احملـاكاة في نفس الـيوم الذي
 فــــيـه افـــــتــــتـــــاح دورة األلـــــعــــاب
الــريـاضــيــة الـعــسـكــريـة  CISMفي

ووهان.
 31 كــانـون األول/ديــسـمــبـر :2019
اكتشاف احلاالت األولى من االلتهاب
الــرئــوي واإلبالغ عــنــهــا في ووهــان

. قاطعة هوبي في الص
 1 كـــانــون الـــثـــاني/يــنـــايــر :2020
أغلـقت السـلطـات الصحـية الـصيـنية
سـوق هـوانـان لــلـمـأكـوالت الـبـحـريـة
باجلـملـة بـعد أن ذكـرت وسائل إعالم
غـربــيـة أن احلـيـوانـات الــبـريـة الـتي
ـــا تــكـــون مــصــدر بـــيــعـت هــنــاك ر
الـــفــــيــــروس. ثم دحـض الـــعــــلــــمـــاء

الصينيون هذا التقييم األوّلي.
 7 كـــانــون الـــثـــاني/يــنـــايــر :2020
الــسـلــطـات الـصــيـنــيـة "حتــدّد نـوعًـا
جديدًا من الفيروسات"  عزله في 7
ينـايـر.  تسـمـية الـفـيروس الـتاجي
 nCoV-2019 مـن قـــبـل مـــنــــظــــمـــة
يـة بنـفس االسم تمـامًا الصـحة الـعـا
ّ تبنّيه في تدريب مركز جونز الذي 
ـــنــتــدى هــوبــكـــنــز-بــيـل غــيــتس- ا
االقتـصادي (دافوس) في  18أكتـوبر

2019.
 11 كــانـون الــثـانـي/يـنــايـر - 2020
أعلـنت جلـنة الـصـحة لـبـلديـة ووهان
عـن الـــوفــــاة األولى الــــنـــاجــــمـــة عن

الفيروس التاجي.
 22 كــانــون الــثــاني/يــنــايــر :2020
ــيـة. أعـضـاء مــنـظـمــة الـصـحــة الـعـا
جلـنـة الـطـوار في مـنـظـمـة الـصـحة
ـيـة "أعــربـوا عن وجــهـات نـظـر الـعــا
متبايـنة حول مـا إذا كان هذا احلدث
ــــيـــة يــــشـــكـل حــــالـــة طــــوارىء عــــا

 PHEICأم ال".
 24-21 كانون الثـاني/يناير :2020

ـية قرّرت فـيهـا منـظمـة الصـحة الـعا
التصرّف بهذه الطريقة.

تــذكـــروا الـــظـــروف غــيـــر الـــعـــاديــة
احملـيـطـة بـوبـاء إنـفـلـونـزا اخلـنـازير
 H1N1 في نـيـسان 2009 سـاد جو
من اخلـوف والــتـرهــيب.  الـتالعب

بالبيانات.
واسـتــنـاداً إلى بـيــانـات غـيــر كـامـلـة
ـنـظـمة ـديـر الـعـام  وقـلـيـلـة  توقع ا
ــيـــة  مع ذلك  أن: الـــصـــحــة الـــعـــا
ـــــكن أن يــــصــــاب مـــــا يــــصل إلى "
مـــلــيـــاري شــخـص بــالـــعــدوى خالل
قـبلـ - ما يـقرب من ثلث العـام ا
ســكــان الــعـالم." (مــنــظــمـة الــصــحـة
ـيــة كـمـا ذكــرت وسـائل اإلعالم الـعــا

الغربية  يوليو  2009.
لـقـد كان مـنـجـمًـا كـبيـرًا بـالـعـديد من
Big ـــلــيـــارات لـــشــركـــات األدويــة ا
ــديـرة الــعــامـة  Pharmaبــدعم من ا
ـيـة مـارجريت ـنـظـمـة الصـحـة الـعـا

Margaret Chan.  تشان
أصدرت في يـونـيـو/حـزبران 2009  

مارجريت تشان البيان التالي:
"عـلى أســاس ... تـقـيـيــمـات اخلـبـراء
عايير الـعلمية لألدلة   استيفـاء ا
لــوبـاء اإلنــفــلـونــزا. لــذلك قـررت رفع
مسـتوى اإلنـذار بـجائـحة اإلنـفلـونزا
ـــرحـــلــة  6 . ـــرحـــلــة  5 إلى ا من ا
الـــعــــالم اآلن فـي بــــدايـــة جــــائــــحـــة

األنفـلـونـزا عام  ... .2009مارجـريت
ــنــظــمــة ــديــرة الــعـــامــة  تــشــان  ا
ـيـة  جـلسـة إعالمـية  الـصحـة الـعا

 11يونيو 2009).
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وأكدت في بيان الحق ما يلي:
"نـقـلت رويـترز   21 يولـيـو / تـموز
ديرة   2009 عن مارغريت تشان  ا
ـيـة  ــنـظـمـة الـصـحـة الـعـا الـعـامـة 
ـكن لـصـانــعي الـلـقـاحـات قـولـهــا: "
إنـتاج  4.9 مـلـيـار جــرعـة إنـفـلـونـزا
وبائية سنوياً في أفضل سيناريو".
ــنـتــجي مـفــاجــأة مــالــيــة ضــخــمــة 
ا في ذلك لقـاحات األدويـة الـكبـرى 
Novartis  GlaxoSmithKlineو 
و  .Merck & Coو  Sanofiو

 .Pfizerوآخرون.
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ــوقف ســـبــتـــمــبـــر/أيــلــول  :2019ا
ـتحـدة ومـنظـمة الرسـمي لـلواليـات ا
ـيــة هـو أن الـفـيـروس الـصــحـة الـعـا
ـقــاطـعـة الـتــاجي نـشــأ في ووهـان 
هـــوبي و اكــتـــشــافـه ألول مــرة في
أواخـر ديـسمـبـر.  اسـتـجـواب هذا
الـبـيـان من قــبل عـلـمـاء الـفـيـروسـات
الــصــيـــنــيــ والـــيــابــانـــيــ الــذين
يـــزعـــمـــون أن الــفـــيـــروس نـــشــأ في

تحدة. الواليات ا
أشار عالم فيـروسات تايـواني شهير
ـكن إلى الـدلـيل عـلى أن الـفـيـروس 
أن يكـون قد نشـأ في مرحـلة مـبكرة 
قـائالً: "يـجب أن نـنظـر إلى سـبـتـمـبر

2019".
 27-18أكتوبر/تشرين األول :2019
ووهـان  :2019دورة ألــعــاب الـعــالم
Wuhan 2019: CISM  العسـكرية
Sport Military World Games
وسائل اإلعالم الصـينيـة تشير (دون
أدلــة داعـمــة) إلى أنه كــان بـاإلمــكـان
إحـــضـــار الـــفـــيـــروس الـــتـــاجي إلى

WOHKš
في  30 يناير  2020 أعلنت منظمة
ــيــة  WHOحــالــة الـــصــحــة الـــعــا
الــطــوار الــصــحــيــة الــعــامــة ذات
Public Health االهــتــمـام الــدولي
Emergency of International
 Concern  (PHEIC)فيـمـا يتـعلق
بـــالــفــيـــروس الــتــاجـي اجلــديــد في
صـنفـة على الص Covn-2019 ا
أنــهـــا الـــتـــهـــاب رئـــوي فــيـــروسي.
تمـحور تفـشي الفـيروس في ووهان
 وهي مدينـة في شرق الصـ يزيد

عدد سكانها عن  11مليون نسمة.
في األسبوع السابق لقرار  30يناير
 "أعـربـت جلـنـة الــطـوار الـتــابـعـة
ية" عن وجهات نظمة الصحـة العا
نظر متباينة. كانت هناك انقسامات
واضـــحـــة داخل الـــلـــجـــنـــة. في 30
دى يـنـايـر   اتـخـاذ قـرار بـعـيـد ا
دون دعم رأي اخلـبراء فـي وقت كان
تفشي الفيروس التاجي فيه يقتصر

. على البر الرئيسي للص
كـــانت هـــنــاك  150 حـــالــة مـــؤكــدة
خــارج الــصــ  عــنــدمــا  اتــخـاذ
تـحدة  3 القرار.  6 في الواليـات ا
ـتـحدة  ـمـلـكـة ا في كـندا   2 في ا

إلخ.
  150 حـــالـــة مـــؤكــدة بـــ ســـكــان
األرض الذين يزيدون عن  6.4مليار

نـــســمـــة (ســكــان
العالم  7.8مليار
ناقص  1.4مليار
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لم تـعمل مـنـظـمة
ـية الصـحـة العـا
عـــــلى طـــــمــــأنــــة
الــــــرأي الــــــعـــــام
ي وتنويره. العا
بل عــلى الــعـكس
تـمامًـا:  إطالق
"جـائـحـة اخلوف
Fear Pandem-
 "ic بــــــــــــدالً مـن
طـوار الــصـحـة
العامـة احلقيـقية
ذات االهــــتــــمـــام
PHEIC الـدولي

.
وقـــــد اســــتـــــمــــر
الــــــذعـــــر وعـــــدم
الـيـقـ من خالل
حـمـلـة الـتـضلـيل
اإلعــــــــــــالمــــــــــــي
ُصمّمة بعناية. ا
أدّى هـــــذا عــــــلى
الـــــــــــفــــــــــور إلـى
االضـــــطــــرابــــات
االقـــتـــصـــاديـــة 
وأزمــــــــــــــــــــة فــي
الـتـجـارة والـنـقل
مع الـصـ أثّرت
عـــــلى شـــــركــــات
الطـيـران الكـبرى

وشركـات الـشحن.
 إطالق حـــمـــلـــة
كـــــراهـــــيـــــة ضـــــد
الـــــصـــــيـــــنـــــيــــ
الـــــعــــرقـــــيــــ في
الــدول الـغــربــيـة 

أعـقـبـهـا انـهـيـار أسـواق األسـهم في
أواخر فبراير  ناهيك عن األزمة في
ــا أدى إلى صـــنــاعــة الــســـيــاحــة 
إفالس عدد ال يحصى من الشركات.
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مــــا نـــتــــعــــامـل مـــعـه هــــو "احلـــرب
ــدعــومـة بــتـضــلـيل االقــتـصــاديـة" ا
وســائل اإلعالم  إلى جــانـب الــنــيـة
تـعمـدة من إدارة تـرامب لتـقويض ا
االقـــتــصــاد الــصــيــني. ال تــقــتــصــر
سـتمرة االضطـرابات االقتـصاديـة ا

. على الص
هـنـاك مخـاوف صـحـيـة عامـة مـهـمة
يجب مـعاجلتـها. ولـكن ما الذي دفع
ية نظمـة الصحة الـعا دير العـام  ا
إلى الـتصـرف بـهـذه الطـريـقـة? الذي
كـان وراء هـذا الـقـرار التـاريـخي في
ــنـظــمـة  30يــنـايــر لــلـمــديـر الــعـام 
يـة تـيدروس أدهـانوم الصـحـة العـا

غيبريسوس.
يكشف حتليلنا الالحق (في اجلدول
ـصـالح الـقـويـة الـزمـني أدنــاه) أن ا
رتـبطة بـشركات األدوية للشـركات ا
الـــــــكـــــــبــــــرى  Big Pharmaووول
ســــتـــــريت  Wall Streetووكــــاالت
احلكومـة األمريـكية كـانت مستـفيدة
ـيـة من قـرار مـنــظـمـة الـصـحـة الـعـا

دى. بعيد ا
Big" ما هـو عـلى احملك هـو حتالف
Big Money"" وPharma" 
ــوافـــقــة إدارة تـــرامب.  اتــخــاذ
قـــرار إطالق جـــائـــحــة مـــزيف حتت
يـة في إدارة مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
 30 ينـاير  قـبل أسبـوع في منـتدى
WEF ي دافـوس االقـتـصـادي العـا
كانت العـملية اإلعالمـية هنـاك لنشر

الذعر الصريح.
ــرة األولى الـتي لــكن هـذه لــيــست ا

لــهـا آثــار اقـتــصـاديــة واجـتــمـاعــيـة
دى. وجيوسياسية بعيدة ا

لــقـد قــدّمــنــا مــعــلــومــات وقــائــعــيـة
باإلضافة إلى حتليل في شكل موجز

يتفق مع "احلس السليم".
COVID-19 ــــهم أن يــــكــــون مـن ا
موضـوع نقـاش واسع االنتـشار وأن
"التـفسـيرات الـرسمـية" يـتم حتديـها

بقوة.
قـالة نطـلب من قـرائنـا توزيع هـذه ا
باإلضـافة إلـى مقـاالت بحـثيـة أخرى
Global Re- ي في مـوقع بـحث عـا
COVID-19 co- تتعلق بـsearch 

 ronavirusعلى أوسع نطاق.
∫ o×K

بيـان من مركـز جونـز هوبكـنز لألمن
الــصــحي حـول تــمــريــنـنــا الــوبـائي
(احلدث  (201حول كورونـافايروس

( nCoV
في تــشــرين األول / أكــتــوبــر 2019
اســتــضـاف مــركــز جـونــز هــوبـكــنـز
لألمـن الـصــحي تــمـريــنًــا مـنــضــديـاً
لـلـجـائــحـة يُـسـمى احلـدث  201 مع
ـــنــتــدى االقـــتــصــادي الـــشــركــاء وا
ي ومـؤســسـة بــيل ومـيـلــيـنـدا الــعـا
غـيــتس. في اآلونــة األخـيـرة  تــلـقى
مركـز األمن الصـحي أسئـلة حـول ما
إذا كــانت تــلك الـعــمــلـيــة الــوبـائــيـة
تـنـبــأت بـتـفـشي الــفـيـروس الـتـاجي
. لـلـتـوضـيح  لم اجلـديـد في الـصـ
يـقم مـركـز األمن الـصـحي وشـركـاؤه
بالتنبؤ خالل تمـريننا على الطاولة.
بالنسـبة للسيـناريو  قمنـا بتصميم
وذج لوباء فيروس تاجي خيالي 
لــكــنـنــا ذكــرنــا صـراحــة أنه لـم يـكن
تــــنـــــبـــــؤًا. وبــــدالً مـن ذلك  ســـــاهم
الـتمـرين في إبـراز حتـديـات الـتأهب
واالســتـجــابـة الــتي من احملــتـمل أن
تـنـشـأ في جـائـحـة شـديـد لـلـغـاية. ال
nCoV-2019 نتوقـع اآلن أن تفشي
ســيـقــتل  65مــلــيـون شــخص. عــلى
الـرغم من أن تمـريـنـنا عـلى الـطـاولة
تضمن فيروسًا تاجـيًا جديدًا وهميًا
دخالت التي استـخدمناها  إال أن ا
لـنــمــذجــة الــتــأثــيــر احملــتــمل لــهـذا
الفيروس اخلـيالي ليست مـشابهة لـ

nCoV-2019.
النص اإلنكليزي للبيان:

Statement about nCoV and
our pandemic exercise

In October 2019, the Johns
Hopkins Center for Health
Security hosted a pandemic
tabletop exercise
called�Event 201�with part-
ners, the World Economic
Forum and the Bill & Melin-
da Gates Foundation. Recent-
ly, the Center for Health Se-
curity has received questions
about whether that pandemic
exercise predicted the current
novel coronavirus outbreak
in China. To be clear, the
Center for Health Security
and partners did not make a
prediction during our table-
top exercise. For the scenar-
io, we modeled a fictional co-
ronavirus pandemic, but we
explicitly stated that it was
not a prediction. Instead, the
exercise served to highlight
preparedness and response
challenges that would likely
arise in a very severe pan-
demic. We are not now pre-
dicting that the nCoV-2019
outbreak will kill 65 million
people. Although our table-
top exercise included a mock
novel coronavirus, the inputs
we used for modeling the po-
tential impact of that fictional
virus are not similar to

nCoV-2019.
ماورد أعـاله (عدا بـيـان مركـز جـونز

قالة : هوبكنز) هو ترجمة 
COVID-19 Coronavirus
“Fake” Pandemic: Timeline

and Analysis
By Prof Michel Chossudov-

sky
Global Research, March 08,

2020
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ية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نظمة الصحة العا دير العام  ا
ية آنذاك مارغريت شان خالل ) يستمع إلى مدية منظمة الصحة العا تحدة بان كي مون (اليم األم العام السابق لأل ا
ية في  19أيار 2009 في وقت مؤامرة انفلونزا اخلنازير ركز عمليات الصحة الستراتيجية في مقر منظمة الصحة العا زيارة 

من كــان وراء هــذه احلــمــلــة: شــركــة
GlaxoSmithK- األدويـة الـشـهـيرة
 lineبالـشراكـة مع حتالف ابـتكارات
التأهب للوباء ( .(CEPIإنها شراكة
بــ بـيل غــيـتس ومــنـتــدى دافـوس
وكـالهـــمــا كـــانـــا مـن رعــاة "تـــمـــرين
احملــــاكــــاة  "201 في  18تــــشــــرين
األول/أكـتـوبـر. بـدأت حـمـلـة تـطـويـر
اللـقـاحات قـبل قرار مـنـظمـة الصـحة
ية ية بـإطالق حالـة طوار عـا العـا
للصـحة العـامة.  اإلعالن عنه ألول
ـنتدى االقـتصادي مرة في اجتـماع ا
ـي في دافـوس 24-21 كــانـون الــعـا

الثاني/يناير).
أواخر شـباط /فـبراير  2020انهيار
أســواق األســهم  ارتـفــاع في قــيــمـة
Big أسـهم شـركـات األدويـة الـكـبرى

Pharma.
أوائـل آذار/مـــارس نـــتـــائج مـــدمـــرة
لصـناعـة الـسيـاحة في جـميع أنـحاء

العالم.
 24 شــبـاط/فــبـرايـر: أعــلـنـت شـركـة
 Moderna Inc بــــدعم من حتــــالف
mRNA CO- أن لـــقـــاحـــهـــاCIPI 
عروف باسم  VID-19التجريبي  ا
  mRNA-1273 صــــــار جــــــاهــــــزًا

لالختبار البشري.
أواخـــر شــــبــــاط/فــــبـــرايــــر - أوائل
: يـتـعــافى أكـثـر آذار/مـارس: الــصـ
ـــــصـــــابـــــ ـــــرضى ا من  50 مـن ا

ــســتــشــفــيــات. 3 ويــخـــرجــون من ا
مارس  تـعافى مـا مجـموعه 49856
مـريـضًـا من  COVID-19وخـرجوا
. مـا ــســتــشــفــيــات فـي الــصــ من ا
يعـنيه هـذا أن إجمـالي عدد "احلاالت
ــؤكـدة" فـي الـصـ يــبـلغ ــصـابـة ا ا
 30448حــالـة. (أي  80304 نـاقص
 80304) 30448 = 49856 هــــــــو
ؤكدة في العـدد اإلجمالي لـلحـاالت ا
الــصـ (بــيـانــات مـنــظـمــة الـصــحـة

ية   3مارس 2020). العا
ــديــر الــعــام  5 آذار/مــارس  أكّـــد ا
ـية أنـه خارج ـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
الـصـ  اإلبالغ عن  2055 حــالــة
في  33 دولــة. وال يـــزال حــوالي 80
من تـلك احلـاالت يـأتي من ثالث دول
فــقـط (كــوريـــا اجلـــنـــوبـــيـــة وإيــران

وإيطاليا).
تؤكد هذه األرقام أننا ال نواجه حالة
ــــيــــة  وأن طــــوار صــــحــــيــــة عــــا
احتـماليـة اإلصابـة منخـفضـة. وبناءً
عـــلـى جتـــربـــة الـــصـــ  فـــإن عالج

العدوى بالفيروس فعال.
ــتــحــدة  7 آذار/مــارس: الــواليــات ا
ــؤكـدة" األمــريـكــيـة: عــدد "احلـاالت ا
ـستـعـادة) في الـواليات ـصابـة وا (ا
ــتـــحــدة فـي أوائل مــارس من 430 ا
يــــــــرتـــــــــفـع إلـى حـــــــــوالي 8) 600

آذار/مارس).
ـتعـلقـة بفـيروس قارن ذلك بـاألرقام ا
إنفلونزا  B العادي الذي يحصل كل
شتاء: تـقديرات مـركز السـيطرة على
األمراض للفترة " 2019-2020ما ال
يـــــقـل عن  15 مـــــلــــــيـــــون مــــــريض

باإلنفـلونزا ...  140000حالة دخول
ـسـتشـفى و  8200حـالـة وفاة. إلى ا
(وكالة  The Hillاألمريكية لألخبار)
أوائل آذار/مــارس: صــنــدوق الــنــقــد
الدولي والبـنك الدولي يـسارعان إلى

"اإلنقاذ"
ـنظـمـة الصـحة ـديـر العـام  يـنصح ا
ـيـة الـدول األعـضـاء بـأن "البـنك الـعـا
الدولي وصندوق النقد الدولي أتاحا
األمـوال الســتـقـرار الــنـظم الــصـحـيـة
والتـخفـيف من العـواقب االقتـصادية

للوباء". هذا هو "احلل" النيوليبرالي
ُـقــتـرح لـ  .COVID-19  خـصّص ا
البـنك الدولي  12ملـيـار دوالر في ما
ـسـاعدة" الـتي سـتـساهم يـسمى بـ "ا
في تـراكـم الـديـون اخلـارجــيـة لـلـدول

النامية.
: انـتهى الوباء  7آذار/مارس: الص

تقريبا
ُــبــلّغ عــنـهــا في احلــاالت اجلــديــدة ا

الص تنخفض إلى ضعف الرقم. 
تـسجـيل  99 حالـة في  7 مارس. 
تــصــنـيـف جـمــيع احلــاالت اجلــديـدة
خــارج مـــقــاطــعــة هــوبي عــلى أنــهــا
"إصــــابـــــات مـــــســــتـــــوردة" (من دول
أجنـبيـة). موثـوقيـة البـيانـات ال يزال

يتع إثباتها:
ا في ذلك  99 حالة مؤكدة حديثًا  
 74حــالــة فـي مــقــاطــعــة هــوبي  ...
شمـلت احلـاالت اجلـديدة  24إصـابة
مـسـتوردة -  7 1حـالـة في مـقـاطـعـة
قانسـو  وثالث في بك  وثالث في
شــنـــغــهـــاي وواحــدة في مـــقــاطـــعــة

قوانغدونغ.
 11-10 آذار/مارس: أعلنت إيطاليا
إغالق الـبالد التـام تـليـهـا عدة دول
أخــرى في االحتــاد األوروبي. نــشــر
 30ألف جـنـدي أمـريكـي في االحتاد
ـــــنـــــاورات األوروبـي كـــــجـــــزء من ا
احلربـية "الـدفاع عن أوروبا "2020

وجّهة ضد روسيا. ا
 11 آذار/مارس: أمَرَ ترامب بتعليق
جــــمــــيع الــــرحـالت عــــبــــر احملــــيط
ــدة  30 يــومًــا من دول األطــلـــسي 

االحتــــاد األوروبي  بــــاســــتـــثــــنـــاء
بريـطانيـا. يتـزامن مع انهـيار أسهم
شركات الـطيران ومـوجة جديدة من

الي. عدم االستقرار ا
 16 آذار/مــارس:  اخـتــبـار لــقـاح
 Moderna mRNA-1273عــــــــلى
عــدة مــراحل مع  45 مــتــطـوعًــا في
سياتل بوالية واشـنطن. بدأ برنامج

اللقاح في أوائل شباط/فبراير:
"نــــحن ال نـــعــــرف مـــا إذا كـــان هـــذا
اللقاح سيثير اسـتجابة مناعية  أو
ما إذا كان سيـكون آمنـا. هكذا قالت
الــدكـتــورة لـيــزا جـاكــسـون رئــيـسـة
الفريق البـحثي في سياتل وشدّدت
عــلى أن هـذا هــو الـســبب لـقــيـامــنـا
باحملاولة". "ولـسنا في مـرحلة حيث
ـمـكـن أو من احلـكـمـة سـيــكـون من ا
فــيـــهــا مــنـح هــذا الــلـــقــاح لـــعــامــة
الـــــســـــكــــان." (ا ف ب   16مــــارس

.(2020
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ية مـعقدة نحن نتـعامل مع أزمة عـا

ـنــتـدى االقــتـصـادي مـشــاورات في ا
ـي  دافـوس  ســويــسـرا حتت الــعـا
رعـايـة الـتــحـالف من أجل ابـتـكـارات
Coalition for الــــتـــأهب لـألوبـــئـــة
Epidemic Preparedness Inno-
 vations  (CEPI) لتطـوير برنامج
لــقـــاح. هــذا الـــتــحــالف  CEPI هـو
ـنــتـدى شــراكــة بـ بــيل غــيـتـس وا
ي. بدعم من حتالف االقتصادي العا
Moderna ســتــقــوم شــركـة CIPI  
الــتي مـقــرهـا في ســيـاتل بــتـصــنـيع
لـقاح حـمض نـووي رايـبـوزي مُرسل
(مــــــخــــــتــــــصـــــره  (mRNA ضـــــد
فـايــروسس "  nCoV-2019 مــركـز
Vaccine Re- أبــحــاث الــلــقــاحـات
 search Center (VRC) الــــتــــابع
لــلــمــعـــهــد الــوطــني لـــلــحــســاســيــة
ــعــديـة  NIAID وهـو واألمــراض ا
جـزء من   NIHيــتــعــاون مع شــركـة

 Modernaلتصنيع اللقاح"
 ∫WEŠö

nCoV اإلعالن عن تـطــويـر لـقـاح 
لــــعــــام  2019 في دافــــوس  بــــعــــد
أسبـوع من إعالن  7 يـنـاير 2020
وقــبل أســبــوع تــقــريــبًــا من اإلطالق
الـرسـمي حلـالـة الـطـوار الـصـحـيـة
ية يـة في منـظمة الـصحـة العـا العـا
في  30 يـنـايـر. إعالن بـيل  غـيـتس-
مــنــتـــدى دافــوس- حتــالف الــتــأهب
لـألوبـــئـــة عن الـــلـــقـــاح ســـبق إعالن
ـنظمة الطوار الصـحية العـمومية 

. PHEIC ية الصحة العا
 30 كــانــون الــثــاني/يــنــايـر :2020
ــنـظــمـة ــديــر الـعــام  جــنــيف: قـرّر ا
ـرض ـيــة أن تـفـشي ا الـصــحـة الـعـا
يشـكل حـالة طـوار للـصحـة العـامة
ّ اتخاذ PHEIC ذات أهمـية دولـية
هـذا الـقــرار عـلى أسـاس  150حـالـة
مؤكدة خـارج الص   اإلبالغ عن
أول حـالــة انـتـقــال من شـخص آلخـر
تـحدة   6 حاالت في في الواليـات ا
ــتــحــدة   3 حــاالت في الــواليـــات ا

تحدة. ملكة ا كندا   2 في ا
ـنـظمـة الـصـحة ـدير الـعـام  حـصل ا
ــيــة عــلى دعـم مــؤســســة بــيل الـــعــا
وميـليـنـدا غيـتس  وشركـات األدوية
ـــنــتــدى االقـــتــصــادي الـــكــبــرى  وا
ي. هــنـاك دالئـل تـشــيـر إلى أن الــعـا
ية بإعالن قرار منـظمة الصـحة العـا
ـيـة قـد اتـخـذ عـلى حـالـة طـوار عــا
ي ـنتـدى االقـتـصـادي الـعا هـامش ا
في دافوس ( 24-21 يناير) متداخالً
مـع اجــتـــمـــاع جلـــنـــة الــطـــوار في

جنيف في  22 يناير.
حـضر كل مـن مديـر مـنـظمـة الـصـحة
ية تيدروس غيبريسوس وكذلك العا
بيل غيتس في مؤتمر دافوس 2020
وأعــــلن بــــيـل غــــيــــتس عن الــــتــــزام
مؤسسـة غيتس بـتقد  10مليارات
دوالر لـــلـــقــاحـــات خالل الـــســـنــوات

العشر القادمة.
 30 كانون الثاني/يناير  2020صار
تمرين احملـاكاة يجري بـصورة حيّة.
ـؤسسات صالح وا أصبحت نـفس ا
الــتـي شــاركت في تــمـــرين مــحــاكــاة
جــونــز هـــوبــكــنــز في  18 أكــتــوبــر
أصبـحت اجلهـات الفاعـلة احلـقيـقية
ـشـاركـة في تـقـد دعـمـهـا لـتـنـفـيـذ ا
ـنظمة الطوار الصـحية العـمومية 

 .PHEIC ية الصحة العا
 31 كـانــون الـثــاني/يــنـايـر - 2020
بـعـد يـوم واحـد من إطالق الـطـوار

ـية  ـنـظـمـة الـصحـة الـعـا ـية  الـعـا
أعــلــنت إدارة تـرامـب أنـهــا ســتــمـنع
دخــــول الـــرعــــايـــا األجـــانـب "الـــذين
ســـافـــروا إلـى الـــصـــ في آخـــر 14
يــومًــا". يــؤدي هــذا عـلـى الـفــور إلى
أزمة في النقل اجلـوي والتجارة ب
ــتـحــدة وكـذلك الــصـ والــواليـات ا
ــا أدى إلى صــنــاعــة الــســيــاحـة  

إفالس كبير  ناهيك عن البطالة.
وفوراً أطـلقت عـلى الـفور حـملـة ضد
الصيني العـرقي في جميع أنحاء

العالم الغربي.
أوائـل شــبــاط/فــبــرايــر:  تــغــيــيــر
اخـــتــصــار الـــفــيــروس الـــتــاجي من
) nCoV- 2019وهـو اســمـهـا حتت
تمـرين مـحاكـاة جونـز هـوبكـنز 201
في أكتوبر قبل تشخيصها في أوائل

COVID-19. يناير  (2020 إلى
 28 شـــبــاط/فـــبــرايــر  :2020أعــلن
ية ـنظمـة الصـحة العـا ديـر العام  ا
الــــدكـــــتــــور تـــــيــــدروس أدهـــــانــــوم
غــيــبــريــســوس عن حــمــلــة تــطــعــيم

ية. نظمة الصحة العا ضخمة 
ية التي جرت في مدينة ووهان الصينية 2019 شارك في دورة األلعاب العسكرية العا الوفد االمريكي ا

كلمة رئيس موظفي التحالف من أجل ابتكارات التأهب لألوبئة الذي أعلن عن مشروع
تطوير لقاح ضد كورونا وهو منظمة مشتركة ب بيل غيتس ومنتدى دافوس وجاء بعد
رض التنفسي وقبل أسبوع من إعالن منظمة أسبوع من إعالن الص عن بدء ا

ية للحالة كحالة طوارىء بال مبررات علمية الصحة العا
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