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«أولمبياد األمراض» في مستنقع زيكا والتلوث
ُ
كثر الحديث عن فيروس
«زيكا» ومخاطره على المشاركين
والسائحين في «ريو »2016
حتى وصل إلى ّ
حد إعالن بعض
المشاركين انسحابهم من الحدث
العالمي ،لتخرج المنظمات
المعنية وتقلل من المخاوف،
في وقت تعاني فيه ريو من
مشكلة صحية ثانية وهي
تلوث المياه
حسن زين الدين
األخيرة
"زيكا" .كلمة شغلت العالم في األشهر
ُ
وارت ـب ـطــت بــأومل ـب ـيــاد ري ــو دي جــان ـيــرو .كــثــر
الـحــديــث عــن هــذا الـفـيــروس ،إذ تشير األرق ــام
مـنــذ ب ــداي ــة  2016حـتــى  31أي ــار امل ــاض ــي الــى
تسجيل  45ألـفــا و 991حــالــة إصــابــة بــ"زيـكــا"
في الوالية البرازيلية التي تستضيف األلعاب
األوملبية بدءًا من اليوم.
الرقم ليس عاديًا طبعًا ،وقد زاد املخاوف حول
العدوى من هذا الفيروس ،ما أدى إلى سجال
حــول خـطــورتــه على الــريــاضـيــن والسائحني
خالل األوملبياد.
يجدر في البداية التعريف بهذا الفيروس الذي
ينقله البعوض املزعج وتشمل أعراضه الحمى
والطفح الجلدي واأللم العضلي وآالم املفاصل
والتوعك والصداع ،وهو يسبب حاالت ّ
تشوه
ّ
لألجنة واضطرابات عصبية.
خلقية ُ
ه ـكــذا ،كــثــر الـحــديــث عــن ه ــذا الـفـيــروس حتى
ُ
وصـ ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد ال ـه ـلــع م ـن ــه ،وه ـ ــذا م ــا تــرجــم
بــات ـخــاذ ب ـعــض الــريــاض ـيــن "الـ ـق ــرار الـكـبـيــر"
بــالـتـضـحـيــة ب ـح ـلــم امل ـش ــارك ــة ف ــي األومل ـب ـي ــاد
مــن أج ــل ع ــدم ال ـت ـعــرض لـلـمـخــاطــر ،وك ــان في
طليعتهم العــب الغولف اإليــرلـنــدي الشمالي
روري م ــاكـ ـل ــروي ،ومـ ــن ث ــم ت ـب ـعــه العـ ــب كــرة
امل ـض ــرب الـتـشـيـكــي ت ــوم ــاس بـيــرديـتــش ال ــذي
قــال" :أسست عائلة أخيرًا ،ويجب ّ
علي تقليل
املـخــاطــر الـصـحـيــة ملــن م ـعــي ،ف ـهــذا مــن ضمن
أولوياتي املطلقة" ،وهذا ما فعله أيضًا زميله
الكندي ميلوش راونيتش.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ال ـ ّـذي وص ــل إل ــى ح ـ ّـد إرس ــال
دع ـ ــوة م ـف ـتــوحــة وق ـع ـه ــا أك ـث ــر م ــن  100عــالــم
طــال ـبــوا فـيـهــا بـتــأجـيــل ال ـح ــدث ال ــري ــاض ــي أو
إصــدار توصية رسمية بتغيير مكان إقامته،
كان من الطبيعي أن تنبري املنظمات املعنية
بــالـصـحــة وبــال ـحــدث الـعــاملــي لـلـتـصــدي لهذه
املخاوف والتقليل منها حتى ال تزداد األمور
ســوءًا وتـكــون النتيجة السلبية كما حصل –
مــن دون امل ـقــارنــة بــن ال ـحــدثــن – مــع املـغــرب
ال ــذي رف ــض اسـتـضــافــة ك ــأس األم ــم األفريقية
ع ـ ــام  2015ب ـس ـبــب وبـ ـ ــاء "إي ـ ـب ـ ــوال" ،لـ ُـي ـعــاقــب
وتنتقل البطولة إلى غينيا االستوائية.
ل ــذاّ ،
ردت منظمة الصحة العاملية على طلب
اإللغاء أو تغيير مكان االستضافة ،وقالت" :ال
يوجد مبرر يتعلق بالصحة العامة لتأجيل أو
إلغاء دورة األلعاب األوملبية .منظمة الصحة
العاملية ستواصل متابعة الــوضــع وتحديث
توصياتها وفقًا ملا يلزم".
أم ــا الـلـجـنــة املـنـظـمــة لــأومل ـب ـيــاد ف ــأك ــدت قبل
فـتــرة أن ف ـيــروس زيـكــا لــن يشكل أي خـطــورة
على املشاركني في الحدث العاملي .وأوضحت
ال ـس ـل ـطــات الـطـبـيــة أن ال ـس ـبــب يـتـمـثــل ف ــي أن
البعوض الناقل للفيروس يقل نشاطه خالل
ف ـصــل ال ـش ـت ــاء ح ـيــث امل ـن ــاخ الـ ـب ــارد وال ـج ــاف
وال ــذي يـبــدأ فــي هــذه الـفـتــرة فــي نصف الكرة
األرضية الجنوبي.
وقبل أيام على انطالق األوملبياد ،أكدت املديرة
العامة ملنظمة الصحة العاملية مارغريت تشان
أن "مخاطر اإلصابة بفيروس زيكا منخفضة
ويمكن التحكم فيها" ،وقالت" :أعرف أن الناس
قلقة بسبب زيكا ،وهــو قلق مشروع للغاية"،

وأض ــاف ــت" :مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة تنصح
السيدات الحوامل أو اللواتي يرغنب في الحمل
أال ي ـســافــرن إل ــى أمــاكــن تــوجــد فـيـهــا مخاطر
اإلصابة بالفيروس".
بالتأكيد ورغم التطمينات ،فإن خطر فيروس
زي ـك ــا ي ـب ـقــى ح ــاضـ ـرًا خـ ــال أي ـ ــام األومل ـب ـي ــاد،

التحذيرات
وصلت ّ ّ
الى حد تجنب السباحة
في بعض األماكن

ينقل البعوض فيروس زيكا

وب ــال ـت ــأك ـي ــد أيـ ـض ــا ف ـ ــإن امل ـع ـن ـي ــن تـنـظـيـمـيــا
وص ـح ـيــا سـيـضـعــون أي ــادي ـه ــم ع ـلــى قـلــوبـهــم
حـتــى ال ـيــوم األخ ـيــر مــن ال ـحــدث الـعــاملــي حني
تنطفئ الشعلة ،إذ إن أي إصــابــة بالفيروس
ستعود بنتائج وخيمة عليهم.
ً
ل ـكــن م ـه ــا ،ف ــإن ق ـصــة امل ـخــاطــر الـصـحـيــة في
أوملبياد ريــو دي جانيرو ال تتوقف عند هذا
ال ـحــد ،إذ أظ ـهــرت االخ ـت ـب ــارات أن مـسـتــويــات

تعاني
المياه
الفيروس مرتفعة بنسبة عالية في املياه التي
في
سيتم استخدامها ملختلف مسابقات السباحة
ريو دي
املفتوحة فى األوملبياد ،حيث وصلت إلى  1.7جانيرو من
التلوث
مليون مرة من النسبة املعتادة.

وأجرت وكالة "أسوشييتد برس" دراسة خالل
 16ش ـه ـرًا ع ـلــى املـ ـي ــاه ف ــي ريـ ــو دي جــان ـيــرو
امل ـخ ـص ـصــة مل ـس ــاب ـق ــات ال ـس ـب ــاح ــة امل ـف ـتــوحــة
والـتـجــذيــف ،وأثـبـتــت أن ت ـنــاول ث ــاث مالعق
صغيرة من تلك املياه ســوف يــؤدي بالتأكيد
إلى اإلصابة بفيروس يمكن أن يسبب أمراض
امل ـعــدة وال ـج ـهــاز الـتـنـفـســي وال ـق ـلــب والـتـهــاب
الدماغ.
وق ــال الــدكـتــور فــالـيــري هـ ــاروود ،رئـيــس قسم
ال ـب ـيــولــوج ـيــا الـتـكــامـلـيــة ف ــي جــام ـعــة جـنــوب
فلوريدا" :لم َنر تلك النسب من التلوث فى أي
وقــت مـضــى ،وتــرجــع نسبة التلوث نـظـرًا إلى
احتواء املياه على املجاري الخام".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـخ ـط ــر ي ـم ـتــد م ــن الــاع ـبــن
املشاركني فــي ال ــدورة إلــى السائحني ،ونصح
األخ ـي ــري ــن ب ـع ــدم وض ــع رؤوسـ ـه ــم ت ـحــت تلك
امل ـيــاه ،وأك ــد أن الـسـبــاحــن يـجــب عليهم أخــذ
األدوية الوقائية واملضادات الحيوية وارتداء
املالبس البالستيكية والقفازات ّ التى تحمي
أجسادهم من املياه امللوثة ،وتجنب ابتالع أي
مياه خالل السباحة.
أم ـ ــام ك ــل ه ـ ــذا ،ه ــل يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إن ـن ــا أم ــام
"أوملبياد األمراض"؟

