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َ الوباء في اللغة: ِِ ِِ وووب
 وُووب

ِ
َ وُوب ه مصددددددؤ

ّ
لُّ مرٍض شددددددؤدؤ العؤوع،  ددددددري  ، ويعرف الوواء بأن

ُ
ك

 
ً
 ما دكون قاتال

ً
بات، وعادة َ من مكان إلى مكان، دصيب اإلنسان والحيوان والنَّ ، وكان االنتشا

َل، رض تواشر الناب بأنَّ كل مرض دنتشددددددددددددر و صددددددددددددي  ض  العرب يسددددددددددددوون الالاعون وواًء النتشددددددددددددا

َ.بسبب انتقاله من مر ض آلخر ُيسمى وواء

َ( وقؤ دنالر ب وزة دون مؤ شيقال ) الِوِواُء في  اآلخر ) بألف موؤودة  نالر َو
ُ
وا تعوله  ،( الِوِوأ

َرض  رع وصف العرب في وصف الالاعوَن
ً
 . لكل مرض دنتشر بالعؤوَع ا

ئة، وجوعها مفرد  ة ) وواء ( ا دددددض َووكل ْووب
ِ
َددددددددددددددددددددِووَِ، و أتي الفعل املاضددددده  منه ) َأ

ِ
وحين دنتشدددددر ، ) أ

ُضَاملرض ُدقال ) َوُوبت اأَل
ُ
الوواء تأتي ) ووائي ( شيقال مرض  ىثر شي ا الوواء ، والنسبة إل( أي ك

َ.على  بيل املثالووائي، ومن هنا ُ م  الت اب الكبؤ بالووائي 

بأنَّ  سددنؤ اإلماا أحوؤفي ُمَ ا ددتمؤا الر ددول صددلى   عليه و ددلض هةل املفردة ) وواء ( كواَو

َ دددول  نبن عباب قال :  دددوعب عبؤ الرحو ُعبيؤ   بن عبؤ   بن عوف دقول :  دددوعب 

  صددددددددددلى   عليه و ددددددددددلض دقول : ) إ،ا كان الوواء بأٍَض ، ولسددددددددددِب ب ا شال تؤخلها، وإ،ا كان 

َ  بأٍَض وأنِب ب ا شال تمرج من ا(.
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ا َو
ً
َ وتبكؤوصددددددددددددددف املرض بالوواء إ،ا كان ُمعؤًدا،  العامليةتشددددددددددددددةر  من وة ال ددددددددددددددحة حؤدث  أنَّ

ري  أو الّز ادة  ير الالبيعّية في حؤو   دددددددددددددده ٍءَ هَومفهوا الوواء  َ السددددددددددددددّ ر على  االنتشددددددددددددددا
ّ
ما، و بر

َزمن واحؤ وعؤة مناطر ممتلفة.العؤدؤ من األشخاص في 

َ بااَل (  الوواءو رتبط مفهوا )  سددددددري  ملرض معّين في موق  ج رافي الفاجئ، َواملوا دددددد ، النتشددددددا

َل واإلصدددددددددددددددددابدددة بددده عن الحدددؤ الالبي ي في ،لددد  املوق   َتفددداع معدددّؤل انتشدددددددددددددددددا معّين، من خالل ا

  -الج رافي 
ً
و كون  دددددددددددببه  ير موجود في اأجتو  الةي أصدددددددددددابه، و نتشدددددددددددر  -ويعؤ الوواء معؤدا

، ويسددددددددددددد
ً
َة أن دكون الوواء مويتا  بين البشدددددددددددددر، ولي  بال دددددددددددددرو

ً
املصدددددددددددددال   الةي ّمى الوواء عادة

َ. ( واف)دقابله في الحيوان 

َ

ا الجائحة في اللغة :  صيبة، وقيل أنَّ أمَّ
ُ
ة، والُت لكة اشه  امل د السنوات ب ووصف العرُبَ؛ البليَّ

َ( الجدداة ددة ) 
ً
َ  براءَِ حين تكون جددؤبددة

ً
بددأنَّ ددا اآلشددة الل  ُ  لدد   الجدداة ددة كددةلدد  وتعرَّف، قدداحلددة

َ واألموال وتسددددددددتأصددددددددلها ،  َ الثوا
ُ
َكر بو، الجراد إ،ا أصدددددددداب اأحصددددددددول )   سددددددددماإلماا مال  يَُ أنَّ

َ إ،ا انتشددددددرت بال  دددددديالرة ، ومي في أصددددددلها مأخو،ة من جاة ة ( َو ) ومن ا  (  جاح) كةل  النا

َ.أي دخل عنوة و صًبا، واجتاح الشه ء أي ا تأصله وأهلكه ( اجتاح

َوال مسدددددددلض َو َجاء في الحؤدث الةي   لو بعِبَ ل: ) قا النب  صدددددددلى   عليه و دددددددلض عن جابر أنَّ

 شأصددددددددددابته جاة ة شال د ل ل  أْنَ
ً
َ من أخي  رورا

ً
تأخة مال أخي  ب ير  بِضَ، تأخة منه شدددددددددديئا

ََِحر؟ َواحوع أبو داود بأنَّ عالاء (، و من  فسددددٍؤَُمَ كل ظاهرٍَ هنا بأن ا )  الجواةحعرَّف  بن أوي 
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َ ٍحَ أو جراٍدَ أو برٍدَ مالرٍَ  ير ( ، وجاء ا دددتمؤاا كلوة ) جاة ة ( في  الشدددعر العروي أو حر ر أو 

ة  أبو كتب الشدددددعر عن الشددددداعر  هنقلتمن ا ما في  دددددياد الحؤدث عن الحروب واملصددددداةب ، َومرَّ

ََراء في  ،ؤ ب الهةلي
ُ
َ:قوله شيبه الهةلي ن

ْنُب إ،ا ما الِحْرُب ُضّربِب ناُب ا
ُ
َوالِحْيُن بالّناب الحُرََلجاة ٍةَ ... ك

ب  ِيأِمُن جانب
ِ
هب شي ا ش نوُء بب

ِ
ُدَ...  أ َب ِؤيَّ الِبوا

ِ
ِرت شي ا ل

ُ
ث
ِ
و ك

ِ
َِول

َ  ير ال  دقةرن مصال   ) جاة ة( سيالر عليه ، وحين دددددددددددددددُوَوالجاة ة في كل معاني ا تعن  االنتشا

ا م  اوباةةةةةةةةةةةةةا  الوبةةاءشهو يعن  بددالوودداء  َة على الت كض شيدده  مرحلةةة مدمةةجمةةة نةةجت وعددؤا القددؤ

حة العاملّية ، وتصدددددددددددف والسددددددددددديالرة عليه وة ال دددددددددددّ
ّ
ه ) جاة ة ( حين دصدددددددددددل إلى من 

ّ
أي وواء بأن

َ: وهةل املراحل مي له، الفيرو ات املسّببة املرحلة الساد ة  من مراحل انتقال 

ََ املرحلة األولى: الفيرو دددددات داخل أجسددددداا الحيوانات شقط، وال دكون شي ا أي عؤوع  انتشدددددا

َبشرّ ة. 

َ.الفيروب الحيوانّي إلى اإلنسان  انتقال املرحلة الثاوّية:

ََ املرحلة الثالثة:  َ  ا دددتورا  العؤوع من إنسدددان إلى  خر في اأجتو  وانتقالالفيروب باالنتشدددا

َ. ،اته

ََ املرحلة الّرابعة:  ما دبدي إلى ز ادة عؤد املصدددددددددددددددابين به نالاد أو دددددددددددددد الفيروب على  انتشدددددددددددددددا

َووؤادة اتساعه.

َ.الوواء بين األشراد في بلؤدن على األقل  انتقال املرحلة الخامسة: 
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َات ممتلفة اجتياح الوواء املرحلة السةةةةةةةا  ةةةةةةةة :  َ بشدددددددددكل أ دددددددددرع بين أقاليض أو قا ، واالنتشدددددددددا

ه الؤول واملناطر بسدبب انتقال الفادروب م  اإلنسدان وفي  هةل املرحلة دتض وصدف الوواء بأنَّ

َ.)جاة ة(

َمصال حات تةرابط شيوا بين ا في هةا السياد :  ةو وكن أن نستعرض رالر

  املرض   تفشددددددددددددددهoutbreak   : َتفدداع مفدداجئ في عددؤد حدداالت  على مسددددددددددددددتوَع مرٍض مددا ا

، أو قؤ دبرر على العؤدؤ من البلؤان، ويسدددددددددتور ب دددددددددعة أداا م ؤودة منالقة ج راشية

 .مثل األنفلونزا في بعض األحيانعؤة بي ، أو حلى  نوات أو أ ا

  الوواءEpidemic   : إلى وواء وت وله على مساحة ج راشية أكبَر املرض  تفشه. 

  الجاة ةpandemic  عن نالاد السدددديالرة، د ؤ  في منالقة ج راشية  : خروج الوواء

َة على الحؤ من  وا عة و برر على نسبة عالية بشكل ا تثنائي من السكان دون القؤ

َل َ.انتشا

املددؤدر العدداا املسددددددددددددددداعددؤ لممن الصدددددددددددددد ي والبيئددة ملن ودة ولعددل أدد وصددددددددددددددف ل جدداة ددة مددا ،كرل 

بأن ا  وصددددددددددددددفهاإ، ا عن جاة ة اإلنفلونزا، 2009في مادو عاا  ال ددددددددددددددحة العاملية د. كي ي شوكَو

َ: بكلتا طر قتيه انتقال املرض  ( أيعاملي اوجالع  )

ة مباشرة من شرد آلخَر املرضانتقال  .1  . بصَو

 . من شرد آلخَر انتقالهانتقال املرض من الشه ء امللو  إلى الفرد دون  .2

َ
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 نائحة نجيجة:  (COVID-19)   19-كوفيجفايروس كو وا  

َ دددأتي لوصددددددددددددددف مرحلددة  ( جدداة ددة ) ه بددأنددََّ (COVID-19) 19-كوشيددؤ شددادروب كرونددا وصددددددددددددددف إنَّ

َل ك َة بال يعن  ؛ ال دوكن السدديالرة عليه  (وواءددددددددددددددددد ) انتشددا َأنََّبال ددرو
ً
ا، بل هو ه أصددبح أكثر شتك

َل العاملي َوب أدهانوا  بريسددددددددددددددوب ، َواعةراف بانتشددددددددددددددا عاا الؤدر املهةا ما قاله الؤكتَو تيؤ

َوعاء مبتوَرن وة ال دددددددددددددحة العاملية، في مل ، عنؤما أكؤ أن ا  2020ماَب 11 صدددددددددددددحفي دوا األ

َال ي ير ت (  جاة ة) وصددددددف 
َّ
وال  ه الفيروبقييض من وة ال ددددددحة العاملية للت ؤدؤ الةي يشددددددكل

 . ي ير ما تقوا به من وة ال حة العاملية، وال ي ير ما دجب على الؤول شعله

َوب العالِضَ َ(  جاة ة)إلى عؤا الةركيز على كلوة  كوا دعا د. تيؤ
ً

 من ،ل  على بل الةركيز بؤال

َات أخرع، ومي: الوقددددادددددة والقيددددادة  ، وال ددددددددددددددحددددة العددددامددددة، والتددددأهددددب ،  خو  كلوددددات أو عبددددا

َ.  والناب، السيا ية

أول جددداة دددة تنجض عن شيروب تددداجي )أي مجووعدددة كبيرة ومتنوعدددة من  COVID-19 ويعتبر  

َ .ا تةراوح من نزالت البرد إلى أمراض أكثر شؤة(الفيرو ات الل  تسبب أمراضًَ

َ

َ( الل  مّرت على العالض :  الجواةح ومن أشهر ) 

 َّي انتقددل إلى شددددددددددددددبدده 180: 165ظهر في الفةرة مددا بين ) :الالدداعون األنالوني ؤ ( ا، هو جددُ

َو  األدنىدالالية من خالل الجنود العاةؤدن من الشدددددرد الجز رة اإَل ، وتسدددددبب في وشاة 

َ.املصابين به، وما دصل إلى خوسة مالدين في اأجول
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 تسدددددددددددددجيل أول انؤالع له ( ا، وتض 180: 165ظهر في الفةرة ما بين ) :طاعون جسدددددددددددددتنيان

َوته في وشاة عشرة  الف ) وتسبب في الالاعون الؤمليَبا ض   ( شرد في اليوا10000،

 ؤب1353َّ َو1330ظهر في الفةرة بين  :الالاعون األ ددددود
ُ
َِ عؤد املتوشين بسددددببه حول ا، وق

َشخص.مليون  75العالض ب والي 

 هةا املرض في إنجلةرا. ا  خر انؤالعات 1666، 1665في عامي  :  طاعون لنؤن الع يض

َ.% من  كان لنؤن20، بوا دوثل شخص وتسبب هةا املرض في وشاة حوالي مئة ألف

  حول  شدددددددخصمليون  500أصددددددديب ب ا َوا، 1920 -1918   اإل دددددددبانيةاألنفلونزا جاة ة

َ. العالض

َ

َددددددد انتهى دددددددد

َة التنفيةدة للتواصل والتوعية  َالهيئة العامة لل ةاء والؤواء  Iاإلدا


