
 19- كوفید و   البریة الحیوانات  أسواق 

 

 .الحقوق في لیسانس  دكتوراه، على  حاصل أورنشتاین، رونالد

 

  العلوم عن كتابًا عشر  ألحد  ومؤلف  البریة  األحیاء حمایة  في  ومتخصص ومحامي  كندي  حیوانات  عالم أورنشتاین رونالد إن
  ، (SSN) عاألنوا بقاء شبكة  إدارة مجلس وعضو  ،(HSI) لدولي ا بالحیوان الرفق جمعیة  في  مستشار  ھو أورنشتاین. د . والطبیعة
  وأبو  البریة  والسلحفاة العذبة  المیاه سلحفاة   في  المتخصصة المجموعات  في  وعضو للتجارة، بیرد سونغ مجموعات في  وعضو 

  الدولیة التجارة اتفاقیة اجتماعات  في  مسجالً  مراقبًا كان  وقد  . IUCNالطبیعة لحفظ الدولي  االتحاد في  األنواع بقاء لجنة في قرن
 .عام ثالثین من ألكثر (CITES) باالنقراض المھددة باألنواع

 

 التنفیذي  الموجز

  إن. العالمي  واالقتصاد اإلنسان صحة  من كلٍ  على كبیر تأثیر العالم  أنحاء كل  في   19-كوفید  وباء  وانتشار لظھور  كان لقد         
  تحدید یكون أن الممكن من. العالم حول  للحكومات  أساسیًا شاغالً   یكون أن یجب  مرة  ألول  المرض ھذا ظھور   كیفیة فھم

ً   19-كوفید مصدر  ومعالجة   .التالي الوباء منع في  حاسما

  الخفافیش تكون أن المحتمل  غیر من  ولكن. الخفافیش في  نشأ ربما  ،2-كوف - سارس فیروس،  ھو  19-كوفید سبب  إن      
  معروفة  غیر وسیطة   مضیفة أنواع خالل   البشر، إلى  الفیروس انتقال ربط   تم لقد. البشر عدوى  عن مباشر نحوٍ  على  مسؤولة

  جًدا  مشابھ  تاجي  فیروس ، 2كوف-سارس . الصین في  البریة الحیوانات  سوق  في  البشري  لالستھالك البریة  الحیوانات ببیع بعد،
  774  وفاة إلى أدى  والذي   ،2004 إلى  2002 عام من ) سارس (  الحاد  التنفسي االلتھاب متالزمة تفشي  عن مسؤول وھو

  البریة  للحیوانات  آخر صیني  سوق  في  المخالطة خالل  من  البشر إلى  انتقل أنھ  المعروف  ومن الخفافیش  في  كذلك نشأ  شخص،
  ، مغلقة البریة الحیوانات  أسواق ظلت لو  (Paguma larvata). الھیماالیا نخل زباد وھو  وسیطة،  مضیفة أنواع خالل  من
 .مطلقًا  19-كوفید  وباء  یحدث لم  لربما السارس، تفشي  بعد مؤقتًا أُغلقت  التيو

  على تؤثر  التي الناشئة المعدیة األمراض  جمیع  من%   73  نسبة) المصدر  الحیوانیة  األمراض( الحیوانیة األمراض تقدر      
  الحیوانات أنواع من العدید معًا  تكتظ حیث  ، 19- كوفید و  السارس  من بكلٍ  النوع  ھذا من البریة الحیوانات  أسواق  ترتبط . البشر
.  المصدر  الحیوانیة  األمراض النتشار مثالیة  ظروفًا  یوفر مما المباني، في  كثیًرا وتُذبح ومجھدة صحیة   غیر ظروف في  البریة

  تعتبر. الوسیطة  المضیفة  األنواع من مجموعة  خالل  من البشر  إلى  المنقولة اجیةالت  الفیروسات تسببھا التي  األمراض وتشمل
  واسع  نطاق  على مماثلة أسواق  تنتشر,. حدیثة ظاھرة  الصین في  المدن  في  توجد التي النطاق  الواسعة  البریة  الحیوانات أسواق 

  في  واسع نطاق  على  األمراض، مخاطر  من بھا یرتبط ما مع البریة، الحیوانات  لحوم  بیع وینتشر  األخرى، آسیا شرق دول  في
 .العالم من أخرى أجزاء

  بنود أن من الرغم على البشري،  لالستھالك البریة  الحیوانات من المزید بیع بحظر قراًرا  بالفعل الصین أصدرت لقد       
  للحیوانات  أسواق  لدیھا  التي البلدان لكل  الدائم الحظر یتم بأن الدولیة بالحیوان الرفق جمعیة  توصي. غامضة  زالت  ما القرار
  أغراض أو األلیفة  الحیوانات أو  الغذاء  أجل من منھا  أجزاء أو  الحیة البریة  الحیوانات تبیع التي تلك ذلك  في  بما( البریة
  البریة، الحیوانات  تجارة تقیید أو حظر  أي یشمل أن یجب. واستھالكھا ونقلھا البریة  الحیوانات تجارة  بشدة، التقیید أو  ،)أخرى 

 الثدییات تبیع التي تلك وخاصة  البریة،  الحیوانات ألسواق  الدائم اإلغالق و  البیضاء، الورقة  ھذه  في  الواردة األدلة  إلى باالستناد
  وھي  ،)األسر  في  المرباة  أو  الفراء، تحمل التي الحیوانات مثل مزرعة، في تربیتھا یتم التي تلك ذلك  في  بما(  البریة والطیور 

  كذلك الحظر  ھذا یُطبق  أن  یجب. البشر إلى تنتقل التي األخرى  األمراض  ومسببات  التاجیة للفیروسات الرئیسیة  المصادر تُعد
 .البریة الحیوانات أسواق  في  للبیع المخصصة  البریة الحیوانات  لحوم أو  الحیة  البریة  الحیوانات ونقل  وتصدیر  استیراد على

 

 



 

 

  من كجزء  الصلة  ذات  الحكومات  كل  قِبل  من اعتماده ویلزم  فوًرا،  البریة الحیوانات أسواق على حظر  فرض  الممكن من
  ذلك في  بما دعم، الحظر  ھذا یصاحب  بأن كذلك نوصي. الوبائیة األمراض من المزید ظھور  احتمالیة من للحد استراتیجیتھا

  من للبلد المناسبة العام التعلیم حمالت إلى  باإلضافة لألسواق، المغادرون السابقین للتجار األمر، لزم  إذا والمالي  الفني الدعم
  من  أخرى وأماكن الصین في  المشترین بأن المسح على  دلیًال  نقدم إننا. كغذاء  تُباع التي البریة الحیوانات على الطلب  تقلیل أجل 

 .المبادرات تلك لمثل إیجابي  بشكلٍ  یستجیبوا أن المرجح

 

 مقدمة 

  اإلنسان صحة  على كبیر تأثیر ، 19- كوفید وھو عالمي، نطاق  على وانتشاره  وخطیر جدید تنفسي مرض  لظھور  كان لقد      
  شاغل  جائحة، بأنھ اآلن  العالمیة الصحة  منظمة  وصفتھ   الذي  المرض، ھذا  ظھور كیفیة فھم  یكون أن یلزم. العالمي واالقتصاد 

  حاسًما یكون قد  ولكنھ انتشاره، منع في  مفیًدا 19- كوفید مصدر  ومعالجة  تحدید یكون أال الممكن من. العالم حول  للحكومات  ھام
  جائحة سیحدث  كان  إذا  ما لیس  ھو  السؤال فإن نتصرف،  لم  إذا أنھ  ھو  الحدیث التاریخ من  والدرس   —  التالي الوباء  منع في

 .متى ولكن أخرى، مماثل

  في  البشري  لالستھالك البریة الحیوانات  ببیع الفیروس ظھور  ارتبط وقد .  كورونا بفیروس  اإلصابة  ھو  19- كوفید سبب إن
  انتشرت ،2002  عام  في  عاًما، عشر ثمانیة فقبل . القبیل ھذا  من مرض أول یعد ال  وھو.  الصین في  البریة  الحیوانات سوق 

  ارتباًطا مرتبط —  تاجي  فیروس  أیًضا السارس  سبب  كان لقد . العالم  حول)  سارس ( الوخیم الحاد  التنفسي  االلتھاب متالزمة
  االلتفاف یتم لم ألنھ  19- كوفید ظھر  ربما. الصینیة البریة الحیوانات أسواق  في  مرة  ألول ظھر و   —  2 - كوف  بسارس وثیقًا
 .السارس من المستفادة الدروس  إلى

  مع التعامل یتم ولم  ،2002 عام  في  العالم أنحاء جمیع  في  اتخاذھا ینبغي كان التي اإلجراءات  اتخاذ  اآلن یتم لم  حال في        
  وإغالقھا  ھنا، نقول وكما  -. —19-كوفید  و  السارس  من  لكل المحتمل المصدر كان الذي النوع  من البریة  الحیوانات أسواق 
  في  التاجیة الفیروسات  من آخر مرض ظھور عملیًا المؤكد فمن  عالمي، نطاق  على  الحكومات  بواسطة —  دائم بشكلٍ 

 .المستقبل

 

 19-  كوفید ظھور

  األول  كانون/دیسمبر 29  في الرئوي، االلتھاب من  مفسرة  غیر حاالت  كأربع مرة، ألول 19-كوفید عن اإلبالغ تم لقد      
  تحدیدھا تم  التي الحاالت عدد ارتفع األول، كانون /دیسمبر 31  وبحلول.  الصین في ھوبي، مقاطعة ووھان، مدینة في  2019

  جزء  بیع تم حیث  ،)الصین جنوب(  ھوانان في  البحریة للمأكوالت الجملة سوق  في  أكشاك  عمال المرضى معظم وكان. 27 إلى
  الخفافیش، ،)العصافیر ، الدجاج(  الطیور مثل  الحیوانات" األصناف،  من وغیرھا البحریة المأكوالت  إلى  باإلضافة  واحد،
  ووھان  بلدیة حكومة   أغلقت وقد". األخرى  والحیوانات األرانب  أعضاء وكذلك والثعابین، النمریة، الضفادع ، المرموط  القنافذ،
 .فتحھ  إعادة یتم لم  السطور ھذه كتابة  وحتى  ،2020 الثاني كانون/ینایر 1  في السوق 

 باإلعالن (China CDC) منھا والوقایة  األمراض  لمكافحة  الصیني المركز رسمیًا قام  قد  ،2020 الثاني كانون/ینایر 7  في        
  منھا والوقایة  األمراض لمكافحة الصیني المركز أعلن الثاني، كانون/ینایر 26 في . جدید  تاجي فیروس  تفشي تتبع تم قد  أنھ

  33 من  (2- كوف  سارس   اآلن تسمیتھ  أعیدت ولكن nCoV-2019 باسم  بعد فیما إلیھ  المشار) الجدید الفیروس  عزل أنھ كذلك
  33ال  من إیجابیة عینة وثالثین واحد   جمع تم  قد.  ووھان  سوق في الثاني كانون/ینایر 12 و  1  في  أخذھا تم بیئیة عینة  585 من

 .البریة الحیوانات  سوق  في  التجاریة  األكشاك تركزت حیث للسوق،  الغربي الجانب  من عینة

  اعتقدت التي والمتھمة الغریبة  المؤامرة نظریات ذلك في بما(  ذلك مع  تتعارض التي األراء  بعض  وجود  من الرغم على         
  ذلك،  ومع. الخفافیش في  بالتأكید نشأ قد  2-كوف -سارس  أن الجینیة الدراسات  أظھرت  فقد  ،)بیولوجیًا سالًحا كان الفیروس  أن
  یكون أن الممكن من. مرة  ألول البشر  إلى  بھ ینتقل الذي  والمسار  للفیروس،  الدقیق المصدر حول  األسئلة  إثبات یتم لم



  أصیبوا أنھم یبدو الذین  المرضى  بعض . عنھا اإلبالغ تم التي  األولى الحاالت قبل   البشر في  انتشر منھ، شكل أي أو الفیروس،
  في  األولیة البشریة العدوى حدثت  ربما. ووھان  بسوق مؤكد ارتباط لدیھم یكن لم  األول،  كانون/دیسمبر بدایة في  بالمرض

  الالحق  االنتقال في دوًرا  لعب  السوق  أن  المؤكد من ذلك، من وبالرغم.  ذلك  قبل  حتى  أو الثاني تشرین/نوفمبر في آخر، مكانٍ 
  مكانٍ  في حیوان من  بالفیروس أصیبت بشریة  ضحیة   قِبل من  أوالً  تلوث حدث  أنھ اقتراحھ،  تم كما ذلك،  كان لو حتى للمرض،

 . آخر

  أواخر بحلول .  البشر  إلى  الخفافیش من مباشر  بشكلٍ  الفیروس ینتقل لم  قد  ،)التالي القسم انظر( سارس  مع الحال  كان كما
  في  خفاش أي بیع یتم لم . الشتوي  السبات حالة   في ووھان منطقة  في  الخفافیش معظم  تكون أن ینبغي كان األول، كانون/دیسمبر

  یرتبط). العام من سابقٍ   وقت  في ھناك للبیع معروضة الخفافیش كانت  إذا  ما الواضح غیر من(  ووھان سوق  في  الوقت  ذلك
  ،Bat/Yunnan/RaTG13 CoV الخصوص وجھ  وعلى) الخفافیش في  الموجودة  التاجیة بالفیروسات  وثیق  ارتباط الفیروس

  ومع .( (Rhinolophus affinis)الوسطي  الحصان حدوة خفافیش  في  الصین، في یونان،  مقاطعة في  اكتشافھ  تم فیروس  وھو
  أي -  التركیب إعادة حدوث  خالل   من نشأ جدید  فیروس  ھو  2  - كوف -  سارس  أن إلى یشیر ھذا . لھا مطابقة  لیست فھي ذلك،
  في  تكراًرا التركیب  إعادة عملیة  تحدث. أخرى  حیوانیة  أنواع من  مماثل وفیروس  الخفافیش  فیروس  بین الوراثیة المواد تبادل

  انتقالھ طریق   عن البشر  إلى المؤتلف  الفیروس  وصل ربما.  السارس  تطور أثناء العملیة  نفس حدثت  وربما  التاجیة، الفیروسات 
 .البشر لعدوى وسیط  كمصدر  ذلك  بعد وعمل  بالخفاش الخاص  التاجي بالفیروس  أوالً  أصیبت  الذي  الثانیة، األنواع من

  األدلة أن من الرغم على ، )المحرشفات من  نوع( بنجولین كان ربما أنھ  اقترح وقد .  الوسیط المصدر ھذا تحدید یتم لم         
  الصین إلى وتكراًرا  مراًرا  تھریبھ تم  وقد العالم، في  انتشاًرا الثدییات أكثر ھي البنجولین إن. خالف   محل تزال  ال  لذلك العلمیة
  -كوف  -  بسارس المتعلقة التاجیة الفیروسات على  التعرف تم لقد. المفترضة الطبیة واألغراض الغذاء  أجل  من قیمتھ تُقدر  حیث

 األمینیة األحماض لتسلسل دراسة  أظھرت . الصین جنوب في  ضبطھ  تم والذي )  جافانیكا  مانیس(  المھرب سوندا بانجوال  من 2
  تبدو  والتي الفیروسي، السطح  على التاج  تشبھ التي الممیزة المسامیر تشكل التي البروتینات(  التاجي  الفیرس في S بروتینات في

  الموجودة  التاجیة  الفیروسات في  الموجودة  لتلك للغایة مشابھة  الجدید الفیروس في  S بروتینات أن) األنواع بین لالنتقال ھامة
 طبیعیًا  حامالً   أم 2-كوف -سارس لـ  وسیًطا مضیفًا البنجولین كان إذا  ما الواضح  غیر من یزال ال  ذلك، ومع. البنجولین في

 .البشر إلى ینتقل قد   أصلھ، عن النظر  بغض بالبنجولین، الخاص التاجي  الفیروس كان إذا ما  أو الصلة، وثیق  تاجي  لفیروس

   —  مھًما دوًرا  لعب  ووھان   سوق أن  بشأن التساؤالت  من القلیل ھناك أن  یبدو لالنتقال، المحدد المسار  عن النظر  وبغض       
  أن الممكن من یكن لم  أنھ المفترض  من. البشر إلى  19-كوفید انتشار  في  للخطر للتعرض مشتركة  كنقطة  —  أساسي  وربما
  تلك كانت سواء  الوسیطة، األنواع  إلصابة   فرصة  للخفاش األصلي التاجي  للفیروس أتیحت إذا  إال التركیب  إعادة عملیة  تحدث

  الصحیة، غیر والظروف  االزدحام ظروف   ھي ذلك لحدوث  فرصة أفضل  تكون قد . آخر شيء أي أو بانجولین ھي األنواع
  بیع تم سواء ھذا یحدث أن یمكن. (البریة  الحیوانات وبیع ذبح یتم حین تسود  والتي ووھان، سوق  في  علیھا التي تلك مثل

  آخر، مكان في  المؤتلف الجدید التاجي  الفیروس نشأ لو  حتى). ھناك وتبرزوا  أنفسھم تلقاء من دخلوا  إذا  أو  بالفعل، الخفافیش 
  ذلك  ومع —  السوق من الغربي الجانب  في بالتأكید موجود كان  لقد. وانتشاره زیادتھ  تم حیث  مكانًا ووھان سوق كان فقد

 . 2020  عام بدایة  بحلول —  ھناك وصلت 

 

 سارس  من  المستفادة  الدروس

  وبائي  مرض حدوث  خطر  لفھم  طریقة  أفضل  تكون قد  ذلك، ومع. 19- كوفید وانتشار  منشأ حول لنتعلمھ الكثیر لدینا یزال  ال
  أول " السارس،  تسبب لقد . للغایة والمتشابھة  أفضل، بشكل المدروسة  سارس  حالة إلى االنتباه ھي أخرى  مرة  یحدث قد  مشابھ
  في أمریكي دوالر  ملیار 50  من أكثر العالمي  االقتصاد  وكلف شخًصا،  774  وفاة  في "  تاجي فیروس  بسبب  معروف كبیر وباء
 .وحده 2003 عام

  من خروجھ  ذلك في  بما مذھلة،  السارس  فیروسي بین التشابھ  أوجھ إن"  الطبیة، إنجالند نیو  مجلة في  دراسة  أشارت كما 
  من كبیرة أعداد إلى  المباشر  الفیروسي بالوصول یسمح  مما الحیة، الحیوانات  أسواق  في  تباع التي الحیوانات إلصابة  الخفافیش 

 " .المضیف لتغییر كبیر نحوٍ  على الفرص  من یزید مما البشر،

  ھذه في  —  الرئوي االلتھاب  من عادي  غیر شكل  من یعاني مریض في  مرة  ألول  السارس اكتشاف تم فقد  ،19- كوفید مثل
  16  في األعراض  علیھ ظھرت  والذي  الصین، في قوانغدونغ،  بمقاطعة فوشان، من عاًما 45  العمر من یبلغ رجل  في  الحالة،



  ھي المبكرة  الحاالت  من%) 39  ،23/ 9(  عالیة  نسبة كانت " ،  2004 عام  لدراسة وطبقًا. 2002 الثاني تشرین/نوفمبر
  البلدة  مطاعم في یعملون مطاعم طھاة  سبعة ھناك كان  الطعام، لمتداولوا  المبكرة  التسع الحاالت بین من...   الطعام لمتداولوا

  بائع كان واآلخر للمطعم،  السوق  من منتجات  مشتري  أحدھم كان ،)المباني في  الحیوانات  من متنوعة  مجموعة ذبح تم حیث (
 ".)للبیع الحیة الحیوانات من متنوعة  مجموعة عرض  تم  حیث(  المنتجات  سوق  في ثعابین

  وقتًا األمر استغرق وقد .  كوف  -  سارس  باسم الحقًا  سمي  جدید، تاجي  فیروس   سببھ كان السارس  أن مبكًرا  اإلدراك تم      
  بأخذ الباحثین من  فریق قام . الحیة الحیوانات سوق   خالل   من أنھ المؤكد شبھ  من حیواني، أصل  للفیروس أن لتحدید  أطول
  كوف -سارس لـ  مشابھة فیروسات وعزلوا  2003  عام أیّار / مایو - نیسان/أبریل في  شنتشن في الحیة  للحیوانات سوق من عینات

  ابن غریر ،  (Nyctereutes procyonoides) الراكون وكلب  ، (Paguma larvata) الھیماالیا نخل  زباد  من  ستة من
  لدیھم السوق  في   الزباد تجار  من عشرة  أصل  من  خمسة على  العثور تم  وقد .(Melogale moschata) الصیني مقرض
  وھي  أال[ SCoV لـ  المشابھة الحیوانیة للفیروسات  مكانًا توفر  األسواق" أن  إلى الباحثون وخلص .  للفیروس  مضادة أجسام

  وجھة  من األھمیة بالغ أمر  ھذا ویُعد  البشر، ذلك في بما جدد،  مضیفین إلى  واالنتقال للزیادة]  سارس   بفیروس شبیھة فیروسات .
 ." العامة  الصحة نظر

ً  حظراً "  الصینیة السلطات  فرضت  فقد  لذلك، وللتصدي             وتصدیرھا ونقلھا وبیعھا  البریة الحیوانات  جمیع  صید على مؤقتا
  الزباد مزارع من العدید في  البشري  لالستھالك تربیتھ یتم الذي  الزباد كل على الصحي  الحجر فرضت  كما الصین، جنوب  في

  ومع.  قوانغدونغ  أسواق من بري حیوان 838500 بمصادرة قامت   أنھا ینیةالص الحكومة   من ورد  ما  وبحسب".  المنطقة عبر
  كانون/وینایر 2003  األول كانون/دیسمبر في  سارس  لمرض آخر تفشي لیتبعھ ، 2003  آب/أغسطس في  الحظر رفع تم ذلك،
  وأجروا)  فقط   مؤقتًا ذلك، من الرغم على ( أخرى  مرة  األسواق قوانغدونغ مقاطعة  مسؤولو أغلق ذلك، على  ورداً . 2004 الثاني

  عن الكشف في  بعد فیما الباحثون  فشل ذلك،  ومع. األخرى واألسواق المزرعة  وحیوانات   النخیل  زبادل ضخمة  إعدام عملیات
  مثل  الزباد، أن إلى  الفشل  ھذا یشیر. مزرعة في  تربیتھ تم  الذي أو البري الزباد من كبیرة مجموعات  في  التاجي الفیروس

  بعد أو النقل ثناء أُصیبوا  أنھم المحتمل  ومن  للفیروس  وسیطین مضیفین فقط   كانوا ،19-كوفید انتشار  في  المتورط البانجولین
   ذلك حدث   وربما التركیب،  إعادة  طریق عن األرجح  على  بالزباد الخاص  الفیروس نشأ فقد  أعاله، ذكر كما. السوق  إلى نقلھم

  أنھ  إلى  قوانغدونغ في  شینیوان حیوانات   سوق  في الزباد في  الفیروس حددوا  الذین الباحثون  وأشار. بعد  فیما أو  1995  عام في
  حیث للعدوى، مصدًرا الغالب في  كان شینیوان حیوانات  سوق  وأن كوف  -سارس  لمرض  للغایة عرضة  النخیل زباد أن یبدو"

  مرض  إلحداث  الحقًا  ینتشر ثم الزباد، لحیوان الھضمي والجھاز   التنفسي الجھاز من إفرازه ویتم. وانتشاره الفیروس  زیادة تمت
  یكن لم إن الزباد،  معظم  فإن  الحیوانات،  سوق  إلى  بالسارس شبیھ  فیروس  یصل  عندما" أنھ  إلى وخلصت   ،"البشر في متقطع

 ." المرض لیسبب  الحیوانات في  بسرعة  سیتطور  الفیروس وأن  ُسیصاب، كلھ،

  -  بسارس  مرتبط فیروس  اكتشاف  تم حیث  البریة،  إلى  امتد ثم— المستودع  المضیف  أنواع —   األصلي  الناقل  عن البحث
  أخرى  أدلة دعمت الحین، ذلك  ومنذ. كونغ ھونغ في (Rhinolophus sinicus) الصینیة الحصان حدوة   خفافیش في  كوف 

.  كوف -  لسارس  أصلیة مضیفات كانت ، (Rhinolophidae) الحصان حدوة   الخفافیش وخاصة   الخفافیش، بأن القائل االستنتاج
                  األكبر الحصان حدوة  خفافیش في  والزباد  اإلنسان لفیروسات  األمینیة لألحماض تطابق  أقرب على  العثور تم  وقد
)  R. ferrumequinum(.في تقیم التي الحصان حدوة الخفافیش  من متعددة ألنواع  سنوات خمس   لمدة دراسة  قامت قد  

  البراز وعینات  الشرجیة المسحات  في  سارس  لفیروس  األساسیة  اللبنات كل بتحدید الصین، في یوننان، مقاطعة  في  واحد كھف
  استبعاد نستطیع ال  أننا حین  في"  أنھ  إلى 2017 عام في  نشرت  التي  الدراسة خلصت  وقد.  الكھف في  الخفافیش من  المأخوذة
   بتقدیم ققمنا  فقد آخر، مكانٍ  في)  سارس ب  المرتبطة التاجیة الفیروسات(SARSr-CoVs من مماثلة  جینیة تجمعات  وجود  احتمال

  التركیب إعادة  حدوث   خالل  من وذلك  الحصان حدوة   خفافیش ھو  األرجح على  بالسارس اإلصابة سبب  أن الستنتاج كافیة أدلة
  المنطقة، في  الخفافیش بین كذلك تنتشر الفیروس  من  أخرى أشكاالً  أن مالحظة  مع. " الحالیة SARSr-CoVs مجموعات بین
 ."محتمل  أمر  سارس یشبھ  مرض  وظھور البشر إلى االنتشار  خطر" أن من متنبئین، المؤلفون  حذر   وقد

  أن  من الرغم على ذلك، ومع.  وقتٍ  أي  في  جدید  تاجي  فیروس مرض  لظھور  األول التحذیرھو  حال   أیّة على ھذا یكن لم         
  بأنھا المعروفة   الحیوانات   تربیة واستمرت للظھور   عادت التجارة أن إال  ارس،س لوباء"  الفعلي  باإلنھاء قام"  السوق  إغالق
  مرة،  ألول   السارس تفشي تلت  التي السنوات  في.  البریة  الحیوانات أسواق في وبیعھا الزباد، مثل  التاجیة، الفیروسات  تحمل
  عامالً  كان المزدحمة  األسواق  في  إیقافھ أو البریة الحیوانات بیع على  السیطرة أن  من اآلخر تلو واحد  الباحثین من فریق   حذر

  وجود " أن  إلى السارس  عن 2007  عام إجرائھا تم  دراسة مؤلفو خلص وقد .  سارس  مثل آخر مرض تفشي منع في رئیسیًا
  جنوب في  الغریبة الثدییات تناول  ثقافة  جانب  إلى الحصان، حدوة   خفافیش في  سارس ب  الشبیھة الفیروسات  من كبیر مستودع



  المختبرات أو الحیوانات  من األخرى الجدیدة والفیروسات السارس  ظھور   عودة إمكانیة وھناك. موقوتة قنبلة یُعد الصین،
 ."التأھب إلى  الحاجة نتجاھل أن علینا ینبغي فال  ھذا وعلى

  واضحة   التحذیرات ھذه مثل  تجاھل عواقب أصبحت  العالم،  أنحاء كل  في   19-كوفید  انتشار  استمرار مع والیوم،          
 .للعیان

 

 والمرض  الخفافیش 

  إن . واحد   بلد في  البریة الحیوانات أسواق بعضل حالة  من أبعد ھو ما  یتجاوز 19- كوفید عن  نتجت  التي المشكلة  حجم إن          
  أنواع  من البشر إلى انتشرت  التي  األمراض  —  المصدر  الحیوانیة األمراض  على  مثالین إال لیسا  19-كوفید  و  سارس 

  البشریة  األمراض مسببات جمیع  من% 58 تمثل المصدر  الحیوانیة األمراض  أن  إلى التقدیرات  تشیر. األخرى  الحیوانات
  نقص  فیروس  مثل الخطیرة األمراض ذلك في  بما البشر،  تصیب التي  الناشئة المعدیة  األمراض جمیع  من%   73 و  المعروفة، 

  المتداولة  البریة  بالحیوانات المرتبطة  األمراض  مسببات"  أن 2008  عام مسح  وأشار. النزفیة اإلیبوال وحمى   البشریة المناعة
  تؤثر التي األنواع  حواجز  تقفز أن ویمكن الفقاریات،  معظم على وتؤثر  التصنیفیة، األصول نطاق عبر تمتد قانوني  غیر بشكل
 السالمونیال، الببغائي، الداء  المثال، سبیل  على(  والبشر ،)نیوكاسل  مرض  مثل ( األلیفة  والحیوانات  البریة، الحیوانات  على

 ".)القھقري  الفیروس  عدوى

  أو شھي طعام  إما الخفافیش  تعتبر. المصدر  الحیوانیة األمراض من واسعة  لمجموعة كمصدر الخفافیش تحدید  تم وقد       
  الصحراء  جنوب  وأفریقیا  الھادئ المحیط وجزر آسیا  شرق وجنوب  شرق  في خاصة   البلدان، من عدد  في  طبیة  قیمة  ذات

  كبیرة بأعداد) Eidolon helvum(  القشي اللون ذات   الفاكھة خفافیش  اصطیاد یتم غانا، في . مدغشقر ذلك في  بما الكبرى
  في  بما األمراض  مسببات من لعدد محتمًال  مضیفًا كونھا من الرغم على) وحدھا  البالد جنوب  في  سنویًا 128000 من أكثر(

  الحصان  حدوة خفافیش في  سارس ب  الشبیھة  التاجیة  الفیروسات مرة  ألول  عزلوا الذین الباحثون الحظ  قد.  اإلیبوال فیروس ذلك
  الالیسدا  وفیروس  السعار داء فیروس  ذلك في  بما الناشئة، المصدر   الحیوانیة للفیروسات   مستودع" ھي  الخفافیش أن الصینیة

  الخفافیش  براز  استخدام یتم...  الھستوبالزما  مثل  والفطریات  الدماغي لویس  سانت وفیروس  ونیبا ھندرا  وفیروسات
)excrementum vespertilionis 夜 明 砂 ( يف والمانادونیون الصینیون السكان یعتبر...  التقلیدي الصیني الطب  في  

  الربو یعالج أن یمكن  الخفاش لحم  تناول  أن كذلك الصینیین من الكثیر یعتقد. شھیة ] أنھا[  الخفافیش  لحوم وإندونیسیا مالیزیا
  الصین، في  الخفافیش باستھالك یتعلق فیما  الطرائد، كلحوم  للخفافیش  عالمي مسح  أفاد وقد. "  العام والتوعك  الكلى  وأمراض

  جنوب  في ذلك  معو. األخرى الطرائد  لحوم أنواع من أقل  ودائما الخفافیش  استھالك  یتم ما  نادًرا المناطق بعض  في"  أنھ
  قوانغدونغ  مقاطعتي في   المطاعم قوائم  بعض في  یوجد  وھو. واإلقلیمي المحلى  المستوى  على الخفافیش لحوم  تداول یتم الصین،

  عام في  السارس  بوباء المرتبطة المراقبة  أثناء األسواق  في  الخفافیش مشاھدة  تمت وقد. ومینغ  إقلیم  في  خاصة  وقوانغشي،
2003 " . 

  واسعة  لمجموعة معروفة  مستودعات الموجودة  18 الـ الخفافیش عائالت  معظم في  الخفافیش تُعد  الخصوص، وجھ  على       
  التنفسي والجھاز  البراز  عینات من كل  في  التاجیة  الفیروسات على العثور  تم المیدانیة، الدراسات في.  التاجیة  الفیروسات  من
  ھاإجرائ  تم دراسة كشفت  وقد. أعراض بدون  كانت نفسھا الخفافیش  أن  من الرغم على ،Miniopterus  نوع  من الخفافیش  من

  مسحات  في  لیس ولكن الشرج، في  مختلفة  تاجیة  فیروسات  ثمانیة وجود  عن كونغ ھونغ في  الخفافیش من نوع عشر  ثالثة على
  البیئیة والمحركات الرئیسیة النشوئیة المستودعات  باعتبارھا"  الخفافیش 2017 عام  أجریت  دراسة حددت  وقد .    األنفي البلعوم
  تحدید تم. التنوع شدیدة نفسھا  ھي نوع، 900 من أكثر مع تحتوي التي الخفافیش، أن  ھو لذلك  الجزئي والسبب CoV.“ لتنوع
 .خفافیش  توجد ال  حیث  الجنوبیة، القطبیة  القارة  باستثناء قارة  كل  في  بالخفافیش  الخاصة التاجیة الفیروسات وجود 

  أحد وھو ، HCoV-229E ذلك  في  بما معروفة، بشریة  تاجیة  فیروسات ألربعة  المفترض المصدر  ھي  الخفافیش تُعد     
  لمتالزمة  األصلي  المصدر كانت الخفافیش  أن یبدو  ،19- كوفید و  سارس إلى  باإلضافة. البرد نزالت  عن المسؤولة  الفیروسات 

  انتشر میرس  أن ویعتقد.  2012  عام في  األوسط  الشرق  في  ظھر  تاجي فیروس مرض  وھو ،)میرس (  التنفسیة األوسط  الشرق 
  البریة الحیاة  أسواق   خالل   من ولیس األفریقي، القرن في  المحلي السنام  الوحید اإلبل  من المتوسطة  العدوى خالل من  البشر إلى

 . األنواع متعددة

 



  رشیدة غیر دعوات بالفعل  ھناك كانت. التفشي من المزید لمنع كافي  سیكون  الخفافیش واستھالك بیع منع مجرد  أن  یبدو قد
  الحاسمة البیئي النظام أدوار حول  المعلومات تكون أن ویجب  ذلك، مقاومة  یجب. 19- كوفید أعقاب  في  الخفافیش على للقضاء

  وھي االستوائیة، الغابات في  خاصة  مھم، بیئي دور  تلعب الخفافیش فإن . العام التعلیم برامج من  جزء الخفافیش  تؤدیھا التي
  في قیمتھا  قدرت  وقد الحشریة،  اآلفات في  مھمة تحكم  عناصر الخفافیش  تعتبر. دوریان مثل المحاصیل،  لتلقیح ضروریة 
  السلبیة  الصفات  في   المبالغة"  أن إلى مشیراً . كل عام  أمریكي دوالر  ملیار 22.9  بنحو وحدھا  المتحدة الوالیات  في  الزراعة
  في الباحثین أحد  حذر ، "المتعمد دون حاجة القضاء  إلى النھایة في  تؤدي  أن یمكن اإلیجابیة صفاتھم  إلى النظر  دون للخفافیش 

  بما الخفافیش، بشأن الجمھور تثقیف إلى الحاجة إن: قائالً   19- كوفید تفشي بعد الصین في  للخفافیش السلبیة الصورة  من ووھان
 ".علیھا للحفاظ وحیوي  ملح أمر والسلبیة،  اإلیجابیة آثارھا ذلك  في

  في  تاجیة ال الفیروسات  على القائمة  الثالثة األوبئة جمیع  في أنھ مفادھا التي النتائج اآلراء  ھذه تتجاھل ذلك، إلى  باإلضافة       
  كان الوسیط والعائل  ؛ وسیط  نوع خالل من البشر إلى العدوى  نقل تم ربما —19 وكوفید ومیرس   سارس —  القرن ھذا

  وأن الوسیطة؛  األنواع إصابة تمت وكیف  متى  نعرف ال أننا حالة؛ كل  في  باآلخرین، بعیًدا فقط  یرتبط مختلف،  ثدیي حیوان
  أسواق  ضد  اتخاذه  یتم إجراء أي  إن . نفسھا األسواق  في للبیع معروضة  تكون أن دون الفیروس تنقل أن یمكن الخفافیش 
  المعروفة  المضیفات ھي األصناف ھذه  ألن( ھناك المباعة والطیور الثدییات  أنواع جمیع على تنطبق  ال  التي البریة  الحیوانات

 . التالي للوباء المحتمل الوسیط المضیف  فقدان إلى  یؤدي قد ) التاجیة للفیروسات 

  مرونة لھا یكون أن بمعنى(  المضیفة األنواع من واسعة مجموعة  مع التكیف على  متساو نحوٍ ب  قادرة الفیروسات  كل لیست
  المستودعات  أنواع بعض أو الخفاش من  الفیروس  النتقال ضروریة  التكیف  على القدرة ھذه  تكون قد ). المضیف  في  عالیة

  في  عالیة مرونة  على  تحتوي التي الفیروسات أن عن  2015  عام إجراءھا تم دراسة  كشفت وقد. وسیط مضیف  إلى األخرى 
  من مختلفة أنواع تضم  أماكن من  البشر إلى تنتقل التي  الفیروسات وأن  آخر، إلى إنسان من لالنتقال عرضة  أكثر كانت العائل

  أخرى، وبعبارة.. المضیف  في  المرونة من كبیر قدر  لھا  یكون أن احتماالً  أكثر تكون بعض من شدیدة  مقربة على  الحیوانات
  اآلخرین  البشر إصابة  على قادرة تكون أن  المرجح من المختلطة  األنواع سوق  في  البشر إلى  تنتقل التي الفیروسات أنواع فإن

 .أخرى مصادر من الفیروسات  من أكثر

  إلى األقل  على بالخفاش  الخاصة التاجیة الفیروسات   بعض لنقل  ضروریة  الحقیقة، في الوسیطة،  المضیفات یكون  قد         
  أال الممكن من الخفافیش في  سارسب  المرتبطة  التاجیة  الفیروسات أن  2008  عام إجرائھا تم  دراسة  اقترحت وقد. بنجاح البشر
  مضیف  في  الشوكي البروتین في  طفرة   حدوث  إلى األمر  یحتاج  قد  ولكن مباشر،  بشكلٍ  البشر  إصابة  على  القدرة لدیھا تكون
  على التعرف  تم األخیرة، اآلونة في . البشریة األنسجة في   بالمستقبالت الخاصة اإلنزیمات مع  التفاعل من تتمكن أن قبل  وسیط 

 بین تختلف  القدرة ھذه فإن  یبدو وكما  ذلك، من وبالرغم. البشریة الخالیا إصابة  على  القدرة  لدیھا أخرى  تاجیة  فیروسات
  یكون أن یلزم ولذا .  جدید تاجي  لفیروس المستقبلي  الوسیط  المضیف بتحدید التنبؤ ویستحیل  الخفاش، في  التاجیة  فیروسات

  تحملھا قد فیروسات   أي لنقل  فرصة أكبر بھا توجد  والتي بھا یظھر  األرجح على التي األماكن على للمراقبة  األكبر التركیز
 . بالضبط الوصف ھذا مع األنواع المختلطة  البریة الحیوانات أسواق تتماشى . البشر من المتلقین إلى

 

 البریة  الحیوانات  أسواق 

  لقد. نسبیًا حدیثة  ظاھرة  19-كوفید  و  سارس  انتشار في  المتورط  النوع  من النطاق  الواسعة البریة  الحیوانات أسواق تُعد
  بتورید یقومون إنھم. الصین في  الثراء معدل  زاد  حیث  التسعینات في سریع نحوٍ  على البریة  الحیوانات أسواق  انتشرت

  وحضریین مؤخًرا  أثریاء وأصبحوا جیًدا ومثقفین  شباب الزبائن  معظم فإن  ، 2008 عام  في  نشره تم لمسح وطبقًا األطعمة، 
 تم الذین المستھلكین من%50  من أكثر قال   وقد. عصري حیاة  نمط من وكجزء ممیز كرمز البریة الحیوانات  استخدام  یرون
  جربوا الذین وأولئك. لذیذًا الطعم یجدون ألنھم  البریة  الحیوانات  یستھلكون إنھم"  الدراسة تلك في معھم مقابالت  إجراء

  األشخاص  من% 20.9  أشار بینما االستطالع، شملھم  الذین من% 23.3 یمثلون فھم  نادرون أنھم وشعروا  البریة  الحیوانات
  والتغذیة  الطعام ألغراض البریة الحیوانات تناول جربوا  الذین أولئك وشكل .  الفضول  بدافع البریة  الحیوانات جربوا  أنھم إلى

19.3% ". 

  دوالر 30ب  جرام  الكیلو ثمن یُقدر(  الثمن غالیة البریة  الحیوانات"  أن إلى  2008 عام إجرائھا تم أخرى  دراسة  أشارت وقد      
  مع األخیرة   السنوات في  زاد قد  واالستھالك الطلب  أن على  أدلة ھناك وتوجد ، )للدجاج واحد أمریكي بدوالر  مقارنة أمریكي،

  على. محسوسة   صحیة فوائد  لھا  یكون ما عادةً  البریة؟ الحیوانات  الناس یأكل  لماذا. الصین في  االقتصادیة  الظروف تحسن



.  األحیان من كثیر في  متوفرة غیر الطازجة  الفاكھة  تكون عندما الشتاء فصل  في المقنع النخل  زباد یُؤكل  ما عادة  المثال، سبیل
  نفس  یوفر فھو ) الغذائیة تفضیالتھ بسبب  الزھور ثعلب أو  الفاكھة  ثعلب باسم بالعامیة أیًضا المعروف ( الحیوان  أكل أن یعتقد

  فرق  وجود  یستدعي  البریة المناطق  من صیده یتم الذي  المقنع  النخل زباد لحم  إن  األسواق، وفي .  الفاكھة  لتناول  الصحیة الفوائد
 ".الحبوب على تربیتھ یتم الذي نظیره من أفضل مذاق  ویوفر   صحة أكثر  أنھ یعتقدون الناس ألن  األسعار في

 

  فرد  7000 من أكثر مبیعات وجوانشي  قوانغدونغ مقاطعتي في  مدن  سبع في لألسواق  2014 عام أُجري  مسح وثق وقد     
  حیوانات  سوق  في النخیل  زباد  في  التاجیة الفیروسات على  مرة ألول  تعرفوا  الذین الباحثون وأفاد. الحیوانات من نوع  97ل

  والعجول  الحیة الحمیر  ذلك في بما كبیًرا، كان الحیواني شینیوان لسوق الحیوان علم  في  البیولوجي التنوع" أن شینیوان
  والنیص  الخنزیري  والغریر مزارع  في المرباة والثعالب الراكون وكالب  األمریكي والمنك  الخنازیر وصغار   واألغنام والماعز

  البعض، بعضھا  فوق مكدسة  صغیرة  سلكیة  أقفاص  في الحیوانات  عرض تم  وقد. والطیور واألرانب الغینیة والخنازیر الكیب
  من والداجنة   البریة الحیوانات  اختالط  یؤدي  أن المحتمل من. موجودة أمراض  مسببات أي النتقال كبیرة فرصة   یوفر مما

 ." األمراض  مسببات انتقال احتمال  زیادة  إلى الجغرافیة   واألصول األنواع مختلف

 

  أجھزة على یؤثر الذي الكبیر الضغط بسبب  بالفعل المرتفع  السوق، ھذا  مثل في  المعدیة األمراض انتقال خطر   یزداد     
  في  الصحیة غیر الظروف بسبب  البعض، بعضھا من مقربة  على وضعھا یتم التي األنواع  عدد وبسبب  الحیوانات  لدى  المناعة

  الدم  تمثل حیث  العراء في  والحیة  المیتة الحیوانات تبیع التي التقلیدیة األماكن ھي"  البریة الحیوانات  أسواق. األحیان من كثیر
  مسببات  وقفز المعدیة  األمراض النتشار استثنائیًا مصدًرا مختلفة حیوانات أنواع من الصادرة األخرى الجسم وسوائل 

  معًا، الحیوانات  إیواء  یتم كان ما غالبًا"  السارس، تفشي بعد الحكومة  إجراءات  قبل ".   الحیوانات  أنواع  لحواجز األمراض
  القفز  على القادرة البكتیریا أو للفیروس بالنسبة . البعض بعضھم  مع إطعامھم یتم وأحیانًا  البعض، بعضھم  لنفایات وتعرضھم

  في  البریة  الحیوانات  سوق  زاروا  الذین المراقبین أحد الحظ. " للتكاثر المثالي المكان األسواق  وفرت  فقد  الحیوانات، أنواع بین
.  مكان كل  في  وبراز  دم  ھناك كان یوجد. كشك  كل  في  معًا  مختلطة الحیوانات  كل" أن 2015  آذار /مارس في  فوشان مدینة
  من ممكن قدر  أكبر على  الحصول في  متخصصة  المتاجر أن  یبدو. ... الماعز باستثناء المرض،  علیھا بدا الحیوانات  بعض
  العادیة  والفئران البامبو وفئران  والنوتریا والزباد والخنازیر البریة  والخنازیر  الدواجن، مع والثعابین السالحف  خلط  تم. التنوع

  والقطط  والخنازیر والبط  الدجاج  مع كشك في   واحد. السوق  في  الزباد من 6 ھناك كان). ... خاص  بشكلٍ  مریضة  بدت  التي(
 ".   وقذًرا  متسًخا فراءه  بدا. والثعابین

 

  في  الحال ھو كما  الحیة  الحیوانات  أسواق" أن إلى  خلصوا 2 - كوف -  سارس  استعراض مؤلفي أن  االستغراب یثیر ال ومما
  خطیرة  أماكن  األسواق  ھذه  تمثل وقد   البشر إلى  لالنتقال بالحیوانات  الخاصة  CoV لفیروسات فرًصا توفر  أن یمكن الصین
 ."المرض تفشي أثناء العامة  للصحة  عالیة مخاطر  وتشكل  الجدیدة  المصدر    الحیوانیة األمراض مسببات ألصل 

  البریة الحیوانات أسواق فإن  ،2005 عام  لالستعراض وطبقًا.  مماثلة  مشاكل األخرى  اآلسیویة البلدان في  األسواق  تشكل        
 األحیان، أغلب  في .  الناس  ومن وبعید  قریب من البریة والحیوانات   األلیفة الحیوانات  من مختلط وعاء  عن عبارة" آسیا  في

  مما اإلجھاد، من ھائلة لكمیة  والحیوانات الناس  من كلٍ  ویتعرض  معدومة،  إلى  للغایة  سیئةمن  والنظافة  الصحیة  المرافق  تكون
  أي بال األخرى  األصناف ذبحیقومون ب و  الحیة الطیور  مع  السوق في  الموجودون أولئك یتعامل. المناعي  الجھاز كفاءة من یقلل

 ممتازة بیئة بمثابة ذلك یعتبر. للبیع المعروضة حیواناتھم  بین متاجرھم في  وینامون ویأكلون  یعیشون  ما وغالبًا شخصیة،  حمایة
 فیتنام  في  البریة الطیور أسواق تورطت وقد. " الحیوانات من جدیدة  أنواع  إلى وتقفز األمراض مسببات تتحول أن یمكن حیث

 ). HPAI H5N1( اإلمراض  الشدید الطیور أنفلونزا  فیروس  انتشار في

  الحیوانات أسواق ظھرت حیث  الشعبیة،  الدیمقراطیة الو جمھوریة   في  البریة الحیوانات ألسواق مسح  عملیات سبعة ھناك     
  قادرة  بأنھا المعروفة   للبیع المعروضة الثدییات بتحدید فقامت  2013 و  2010 عامي بین وذلك الثمانینیات، في مرة  ألول البریة
  مطاعم  من TRAFFIC مسح  بیانات باستخدام حدیث  فكري تحلیل  قام  لقد. المصدر  الحیوانیة  لألمراض  مسببًا 36  استضافة على

  و فیروس  16(  المنشأ حیواني و  للمرض مسبب 51 بتحدید مالیزیا في  واألسواق الطریق   جانب  على  واألكشاك البریة اللحوم
 .للبیع الموجودة  البریة الحیوانات أنواع  بلقِ   من استضافتھا یمكن) طفیل  16 و بكتیریا 19



 

 الحظر  إلى  الحاجة 

  قد لسنوات  األوبئة علماء  أصدرھا  التي والتحذیرات  األخرى المصدر  الحیوانیة  واألمراض  19-كوفید  و  السارس  كان إذا       
  الصحیة وغیر الكبیرة األسواق  خاصةً   —  الحالي شكلھا  في  البریة الحیوانات  أسواق وجود أن معرفة  فیجب   شيء، أي علمتنا

  وذلك . العالمي النطاق  على اإلنسان  لصحة خطیر تھدید یعتبر —  19- كوفید و  سارس من كل  مع المرتبطة األنواع والمختلطة
   بشدة، البریة  الحیوانات واستھالك  والنقل  التجارة من كلٍ  تقیید أو حظر  تدعم بالحیوان للرفق  الدولیة الجمعیة أن في  السبب  ھو

  التي  البریة الحیوانات أسواق  إغالق  أجل  من فوریة   إجراءات  باتخاذ العالم  أنحاء كل  في  الحكومات الورقة  ھذه  توصي ولذا
  البشر،  إلى تنتقل التي األمراض مسببات من وغیرھا  التاجیة للفیروسات الرئیسیة  المصادر  وھي  البریة، والطیور  الثدییات تبیع

  الحیوانات لحوم  و أ الحیة  البریة الحیوانات  ونقل وتصدیر  استیراد على كذلك  الحظر ھذا  تطبیق یتم أن یجب . حدودھم داخل 
 . البریة  الحیوانات أسواق  في  للبیع المخصصة  البریة

 

  وباء إلى  التطور  من  آخر  حیواني  مرض  لمنع اتخاذه یجب  الذي  الوحید اإلجراء لیس  البریة الحیوانات أسواق  إغالق  إن     
  أمر والحیوان  اإلنسان صحة  یعتبر الذي" الواحدة  الصحة "  نھج اتباع على البیطري  والطب  الطب  ممارسي  حث   تم فقد.   عالمي
  ظھور منذ والدواء   الغذاء أجل  من البریة  للحیوانات الضخمة والدولیة المحلیة  التجارة  على للسیطرة دعوات  وصدرت. واحد

  اتاتوالنب  الحیوانات ألنواع  الدولیة التجارة  التفاقیة  السابق العام األمین وھو  سكانلون، جون ودعا. ذلك  قبل  وحتى السارس 
  منع في  أساسیة كخطوة  البریة  الحیوانات جرائم بشأن جدید  عالمي اتفاق  إلى مؤخًرا،  ،) CITES( باالنقراض  المھددة البریة
 . 19-  وكوفید  ومیرس  والسارس  واإلیبوال اإلیدز  مثل المستقبل، في  المصدر  الحیوانیة األمراض انتشار

  األكثر الخطوة  إن. فوري  تأثیر لھا  یكون أو  فوًرا  منھا أي  تنفیذ الممكن غیر من أنھ  إال التدابیر، تلك أھمیة من الرغم  على     
  الحیوانات تبیع التي األسواق  إغالق  ھي  العالم، في علیھا ینطبق  بلد كل  وفي  المجاالت  كل  في  اآلن،  اتخاذھا یمكن التي فاعلیة
  في  أو  البریة المناطق  في  بھا اإلمساك تم سواء  التاجیة، بالفیروسات  تصاب أن یمكن التي  الطیور أو  الثدییات وخاصة  البریة،

 . آخر غرٍض  ألي أو الدواء  أو الغذاء أجل  من المزارع

 

  إلى  إشارة في الصین، في  التنفسي الجھاز  أمراض  خبراء الحظ  ، 2013  عام في . للعمل معروفة  استراتیجیة  األسواق إغالق
  وبیعھا البریة  الحیوانات تربیة  ضد قوانغدونغ لحكومة  القوي  التشریع" أن  ،2003  عام أواخر في  سارس  مرض تفشي تجدد

  من  فترة  بعد ولألسف،.  سارس وانتشار   البریة الحیوانات أسواق بشأن صارمة إجراءات  اتخاذ  في  فعالیتھ أثبت  ونقلھا وذبحھا
  بعد فیما  الحوكمة إلى االفتقار من نابعة النتیجة تكون  وقد ازدھارھا، البریة  الحیوانات أسواق استأنفت األوبئة،  خمول 

  -  السارس لطفرات المحتملة باإلمكانیات االستخفاف  یمكن ال"  أنھ إلى أشاروا  أن وبعد".  العامة بالصحة  الوعي وانخفاض
 الموظفین باإلضافة إلى  البریة،  الحیوانات أسواقیجب التعامل مع حالة " بأن أوصوا  ،"الجیني التركیب إعادة  عن الناتجة كوف 

 بتنفیذ بشدة  ویوصى.  الشدید والتحذیر  للعقاب یخضعوا وأن  قانونیة  غیرعلى أنھم  والنقل،  والذبح المعامالت  في المشاركین
 ". صارم  إشراف  تحت  دوریًا القوانین

 

  داخل المعدیة  األمراض خبراء  من  قادمة،  وھي البریة، الحیوانات  أسواق  على  للقضاء الدعوات أقوى  من بعض جاءت          
 ھناك". البریة الحیوانات  تجارة على  التام القضاء"  إلى أخرى،  إجراءات بین من الحدیثة، الدراسات إحدى دعت . الصین
  في  الجامعات وأكبر للفیروسات  ووھان  ومعھد للعلوم، الصینیة األكادیمیة من بارز  باحث 19  من مجموعة"  من مفتوح  خطاب
  ودعا."  البریة للحیوانات  القانوني غیر االستھالك"  حظر  إلى الصینیة الحكومة دعت فقد ،19- كوفید أعقاب  في  صدر  ،"البالد

  الثغرات وإغالق  ،"دائم نحوٍ  على  البریة الحیوانات استھالك وحظر   الفرصة تلك انتھاز" إلى  حكومتھم صینیون باحثون
  تربیة صناعة  تحویل لتسھیل"  المالي الدعم وتوفیر  القانوني، غیر النشاط على  العقوبات وزیادة الحالیة القوانین في  الموجودة 
 الصیني بالطب الخاص  اإلنتاج عن بعیًدا التحول  في  لمساعدةا تقدیم إلى  باإلضافة  الحظر، یتطلبھا التي البریة  الحیونات
 ". التقلیدي

 



 

 

  غیر للتجارة كامالً  حظًرا "  الشعب لنواب  عشر  الثالث  الوطني للمجلس  الدائمة اللجنة  أصدرت ،2020  شباط/فبرایر  4  في     
  بین من". عشوائي بشكلٍ  البریة  الحیوانات  لحوم  استھالك من الصحیة  غیر العادة  على والقضاء البریة  للحیوانات  المشروعة 

  ، "البریة المناطق  في  طبیعي بشكل  وتتكاثر تنمو التي البریة  الحیوانات   نقل أو  اتجار  أو صید"  القرار ھذا یحظر  أخرى، أمور
  بأن انتقادات ھناك كانت  لقد". للقانون طبقًا  اإلغالق طلب   أو العزل أو  والعملیات المباني تشغیل إیقاف  سیتم"  أنھ وقررت
  تحمل التي المحتملة والطیور  الثدییات جمیع لیشمل  الحظر  نطاق  توسیع یجب أنھ نعتقد. دائًما واضحة   لیست الحظر شمولیة
  الراكون كلب  حتىو معفاة  حیواناتفھناك   حالیًا،". دواجن " أنھا على  حالیًا المستبعدة الطیور ذلك في  بما كورونا، فیروس 

 .سارس  فیروس  تحمل أنھا المعروف األنواع  أحد  وھو ،منھا

  تزال  ال المدن  بعض  في  البریة الحیوانات  أسواق  بأن تفید حدیثة  تقاریر ھناك. مشكلة  یمثل  الحظر  تطبیق یزال ال         
 إننا. ضروري  أنھ ونعتقد  ترحیب، موضع  القرار  فإن  ذلك، من وبالرغم.  الحظر  من الرغم على فتحھا،  إعادة تمت  أو تعمل،
  والذي كمثال،  سارساستخدام   وینبغي. دائًما الحظر  تجعل وأن القرار، یتضمنھا قد  ثغرات  أي  سد  على  الصینیة الحكومة  نحث
  یفي لن المؤقت   اإلغالق أن على جیًدا  دلیالً ك البریة، الحیوانات  أسواق  على  المفروض الحظر  رفع  بعد أخرى  مرة  ظھر

  البریة،  الحیوانات أسواق جمیع  وتحظر  الصین حذو  تحذو  أن  على األخرى  الحكومات  جمیع نحث  فإننا  ذلك ومع . بالغرض
 . األبد إلى  بذلك تقوم وأن

  ھذه تتجاھل . الخفاء في  ممارستھا إلى  یدفع بل  التجارة ینھي لن  القانونیة األسواق إغالق أن  من تحذیرات ھناك كانت لقد     
  یتم. یقللھا أن المرجح من البریة الحیوانات  أسواق حظر وأن  فعلیًا، الخفاء  في  موجودة  التجارة من الكثیر أن  حقیقة  التحذیرات

  والنباتات الحیوانات باألنواع الدولیة  التجارة  اتفاقیة من  األول الملحق  في  المثال، سبیل  على البانجولین، أنواع جمیع  إدراج
  —قانوني  غیر أو قانوني — األسواق في للبیع  الحدود عبر للبانجولین نقل  أي یجعل مما  ،CITESلالنقراض المعرضة البریة
  تزال  ال  الشمالیة، كوریا مثل  البلدان، بعض أن  إلى اإلشارة مع) بھا یحدث  تقریبًا بلد كل  في أو  بلد، كل  في القانون فعلیًا ینتھك
   CITES).  خارج

  ذلك، من وبالرغم.  قدًما  للمضي أفضل طریقة سیكون  أخرى، وتدابیر  النظافة معاییر فرض  مع التنظیم، بأن النقاد یرى       
  لم  إن الصین، في البریة  للحیوانات الجملة  أسواق أكبر أحد  نقل  وتم.  الماضي  في  جیًدا  منظمة أسواق  إنشاء  محاوالت  فشلت 

  مدینة غابات ومكتب قوانغتشو، مدینة في  الغابات  إدارة"  من بتمویل ، 2006  عام في تایبینغ إلى  قوانغتشو من أكبرھا، یعد یكن
  السماح ھو الجدیدة السوق   من الغرض كان... صیني یوان ملیون 30  بقیمة باستثمار تاونشیب تایبینغ غابات ومحطة  كونغوا،

  أن ورد  الظروف، تلك من  الرغم وعلى . "الصارم والتفتیش للفحص  تخضع وسوف   بالجملة، المرخصة البریة الحیوانات ببیع
 . متكررة وإغالقات   لمداھمات وتعرض ،"القانونیة  غیر البریة الحیوانات  لتجارة  رئیسي  مركز"  أصبح السوق 

 

  یظھر  لم  مرض من  الوقایة في  فعال   یكون ال  قد  ما وھو وتنفیذھا، لتصمیمھا عنایة تحتاج لو وقت  فعلیًا  الفعالة اللوائح تستغرق    
  غیر یكون ربما بشدة، تایبینغ سوق  تجربة توصي وكما والموارد، للوقت  كبیر استثمار دائم بشكل  اللوائح فرض یتطلب . بعد

  فعالة إجراءات   وضع ویمكن. أساسیة أولى  خطوة  الفوري  الحظر  فیعتبر جدید،  وباء ظھور  مواجھة تجنب  أردنا إذا . ناجح
  المثال، سبیل  على االعتبار، في  األخذ مع(  بعد لما بلد كل  في  والثقافي  واالقتصادي  االجتماعي الواقع مع تتناسب  األمد، طویلة 

 .)مختلف نھج إلى تحتاج  قد و  الصین في  البریة  الحیوانات أسواق مع متطابقة  لیست أفریقیا في  الطرائد لحوم  أسواق أن

  أخرى فرًصا  منھم  الكثیر یمتلك ال  قد  الذین السوق، متداولي على  اقتصادي تأثیر األسواق إلغالق  سیكون  أنھ شك وبال       
  التجارة عن المبتعدین ألولئك المالي الدعم  مثل عالجیة بإجراءات  مصحوبة  اإلغالق  عملیات تكون أن یجب  ولذا . الدخل  لكسب
  المحلیة  الحكومات   على  یجب" أن  على الصین في  الحالي الحظر  یصیغ الذي القرار ینص.  للعیش بدیلة  سبل على دریبھممع ت 
  التجاریة،  وأنشطتھم إنتاجھم تغییر على مساعدتھم أجل  من المتضررین المزارع  في للعاملین والتوجیھ  الدعم تقدیم الصلة  ذات

 ". لذلك طبقًا  لھم تعویض وتقدیم

 

 



  التقاریر تفید. البریة  الحیوانات واستھالك  تجارة لحظر إجراءات  تتخذ أن یمكنھا التي ھي وحدھا فقط   الوطنیة الحكومات  لیست
  طبقًا  ،2020 أیّار/مایو 1 من اعتباًرا البریة  الحیونات استھالك تحظر سوف  الصین، في  مدینة أكبر رابع وھي شینزین، أن

  مقاطعة  حكومة من قرار   تطبیق یتم سوف . المدینة في  التشریعیة الھیئة وھو  شنتشن، لمدینة الشعب مجلس  أقرھا التي لالئحة
 .الیوم نفس  في  البریة الحیوانات واستھالك  والتجارة المشروع، غیر الصید على العقوبات  تشدید مع قوانغدونغ

  في  البریة  الحیوانات یبیعون الذین للتجار استقصائي استطالع  كشف  وقد. اإلجراءات  بھذه أنفسھم التجار  یرحب  وقد       
  آخر، خیار أي  لھم  توفر  لم  المحدودة  التعلیمیة مستویاتھم بأن شعروا مقابلتھم تمت الذین من عدًدا  أن إندونیسیا في  األسواق

  بدالً  التجارة أحفادھم أو  أطفالھم  یواصل  أن في  أحد  یود ولم . متاحة بدائل توجد  كانت  إذا العمل  سیغادرون أنھم  البعض وذكر
 .أفضل فرص  عن والبحث تعلیمھم متابعة من

 للحظر   الشعبي  الدعم     

  تركز  عامة تثقیفیة حملة  األسواق في  حظر  أي مرافقة تتم أن ھي  السوداء السوق  في  التجارة من  المزید لمنع طریقة أفضل       
  إلى بلد من  الحمالت تختلف سوف.  البریة  الحیوانات منتجات على الطلب  تقلیل  طریق عن جدیدة  أمراض  منع إلى الحاجة على
  بشكل  األقلیات  تمییز تتجنب أن غيوینب  المحلیة، المفاھیم وتحترم  العلم على قائمة  تكون أن ینبغي ولكن  االقتضاء، حسب  آخر
 .معینة غذائیة  تفضیالتب  عادل غیر

  وقد. فعلیًا المخاطر  البریة  الحیوانات مستھلكو یعي. كبیر للبلد ومالئمة  مناسب  نحوٍ  على مركزة  حملة نجاح  احتمال إن       
 بین الصین جنوب  في  وقوانغدونغ وغوانشي یوننان  مقاطعات في  الریف  في المقیمین من 1596 بمسح قام  بحثي فریق   أفاد

  الدراسة  في المشاركین نصف  من أكثر فیعتقد األمراض، وانتقال  الحیوانات عن سؤالھم  تم عندما"  أنھ  2017 و  2015 عامي
  أسواق  في  الحیوانات  من األمراض  ظھور بشأن  بقلق یشعرون وكانوا )  n=871, 56%(المرض تنشر أن یمكن الحیوانات  أن
)  n= 370% (46 اشترى  وقد المرض،  ظھور   من بالقلق یشعرون الذین أولئك بین ومن). n=810, 52%] (البریة الحیوانات [

 ". الماضیة 12  الـ األشھر خالل  في]  البریة الحیوانات[  أسواق من حیوانات

 

.  النقاد یدركھ قد مما بالفعل  أكبر نحوٍ  على خطرة  تكون أن المحتمل  من التي  البریة الحیوانات أسواق  إلغالق  الصین في  الدعم
  سكان  من% 61.7"  أن 2008  عام مسح كشف وقد . الوقت  لبعض  الصین في  البریة  الحیوانات حمایة  بضرورة اعتقاد ھناك

  البشر  مع متساویة  البریة  الحیوانات أن%  52.6 یعتقد...   البریة الحیوانات  كل  حمایة  ینبغي أنھ" یعتقدون الصینیین الحضر 
  للحیوان  المطورة  الرعایة  أن الحضریین المجیبین من% 60  حوالي یعتقد] و ... [  سواء  حد   على واالحترام الحمایة  وتستحق 

  ال  السبب ولھذا یكفي، بما صارمة   لیست القانون یفرضھا التي العقوبات  أن  یعتقدون% "37.5".  المجتمعیة بالتنمیة ترتبط
 . "القانوني غیر السلوك حظر  في  دوره القانون یلعب

 

  ،2016  الثاني كانون/ینایر 15  إلى 2015  األول  كانون/دیسمبر  15 من إجرائھ  تم اإلنترنت، عبر استقصائي  مسح قام    
  على"  أنھ إلى وأشار. الملموسة الصحیة  والمخاطر  البریة  الحیوانات استھالك حول  الصینیین األلفیة  جیل  من 2238 بتقییم
  ھم  كذلك یكونوا فقد  الصین، في  البریة  الحیوانات تجارة على للطلب  األساسي  المحرك حالیًا ھم السكان  ھؤالء أن من الرغم
  تقریر خلص  وقد".  البریة الحیوانات   مستودعات من المصدر الحیوانیة األمراض بظھور للتوعیة  بحمالت استھدافًا األكثر
  بشأن العامة أوالخدمة العامة الصحة  رسائل لنشر كوسیلة  االجتماعیة الشبكات  استخدام یقوم أن  الممكن من" أن  إلى المسح

  الحیوانات  استھالك بشأن تغییر إحداث  في ویبدأ إیجابیة نتائج بتحقیق البریة  الحیوانات  واستھالك  لتجارة الصحیة المخاطر 
 ". الصین في  البریة

 

.  19-كوفید ظھور  مع أكبر  بشكل) أخرى  وأماكن( الصین في  العام الرأي  على التأثیر فرصة   ازدادت قد  تكون أن الممكن من
  في المجیبین من) 403% (79.0"  أن ووھان  شنغھاي في  2020  شباط/ فبرایر 10 و  1 بین إجرائھ  تم الھاتف  على مسح أظھر

 . (P <0.001)]  البریة  الحیوانات[ ألسواق  الدائم  اإلغالق بتأیید قاموا شنغھاي في المجیبین من) 335% (66.9 و  ووھان
  ثقة  على كانوا %75  و  ووھان، في  الصحي  والحجر البریة  الحیوانات  تجارة  حظر  أیدوا المجیبین من% 92  و  95%

 ". أعاله المذكورة  الشمول  إلجراءات دعًما أكثر تعلیًما واألكثر  اإلناث كانت. الشمول بإجراءات 



 

  مستھلكو أشار وقد. المشتري برأي العام التعلیم برنامج فیھا  یؤثر أن یمكن التي الوحیدة الدولة ھي  الصین تعد ال       
  و  2016 عامي في  الشعبیة الدیمقراطیة الو  جمھوریة  في  األسواق في  االستقصائي المسح  شملھم  الذین البریة  الحیوانات

  من % 74(  االنقراض وشك  على الحیوان  أن یعلمون كانوا إذا  البریة الحیوانات استھالك عن سیتوقفون أنھم إلى " 2017
 ستغرمھم  الشرطة أن  علموا وإذا  ، %)71.5(  للمرض  المسبب  العامل  ینقل أن الممكن من أنھ علموا وإذا ،)المجیبین

 ". الغذائیة  لالحتیاجات ولیس  والتقالید الغذائي  التفضیل بسبب كان"  الطرائد للحوم استھالكھم إن %)". 92.5(

 

  األصغر المستھلكین وخاصة —البریة  الحیوانات في المستھلكین برغبة مستھینین یكونون قد  النقاد أن إلى  ھذه مثل نتائج تشیر 
  تحقیقًا البریة  الحیوانات ألسواق   الكامل اإلغالق   لقبول —  أخرى  وأماكن الصین في تعلیًما واألكثر  ثراءً  واألكثر العمر  في

  نخاف  أن علینا ینبغي وال. مطلقًا 19-كوفید یظھر  لم لربما  سنوات، قبل  اإلجراء  ذلك مثل  اتخاذ تم إذا . اإلنسان صحة لحمایة
 . اآلن بذلك القیام من
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