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ه��ذه امل�ؤ�س�سات لعالج الأم��را���ض العقلية ب��د�أت بنية
�صافية وخ��ال�����ص��ة ،فالعديد م��ن م�ؤ�س�سي م�صحات
رعاية الأمرا�ض العقلية يف نهاية القرن الثامن ع�شر
وبداية القرن التا�سع ع�شر كانوا ي�أملون يف عالج النا�س
من الأم��را���ض العقلية من خ�لال ممار�سات �إن�سانية
و�أخالقية ،لكن مل متكث هذه امل�ؤ�س�سات لفرتة زمنية
طويلة قبل �أن تتعر�ض اىل انتقادات م�ؤثرة وجذرية،
ففي عام  1788بعد تقليد امللك جورج الثالث يف �إجنلرتا
ملكا �أبدى يف بع�ض الأحيان ً
بع�ضا من الأعرا�ض التي
ت��رج��ح �إ���ص��اب��ت��ه مب��ر���ض ع��ق��ل��ي ،يف ذل���ك ال��وق��ت فهم
الأمرا�ض العقلية ب�شكل عام �أ�صبح اىل حد ما ق�ضية
�أمن وطني ،والت�شخي�ص العقلي ال�سيكولوجي املدعوم
من قبل كتاب املتخ�ص�ص ويليام بالك (William
 )Blackوهو كتاب متخ�ص�ص بالإح�صاء امل�ستق�صى
من �أحد مراكز العناية بالأمرا�ض العقلية يف لندن،
كان دليال كافيا لإعطاء احلكومة قوة ال�ستبدال امللك
بابنه الو�صي على العر�ش امللك جورج الرابع.
يف ع���دة ع��ق��ود م��ن ال�����س��ن��وات ك���ان ال��ت��زاي��د يف م��راك��ز
الرعاية باملر�ضى العقليني مبنياً ب�شكل �أ�سا�سي على
الإح�صاء والأرق���ام وكذلك با�ستخدام تعداد ال�سكان
لقيا�س ما بد�أ وك�أنه نوع من الأوبئة؛ ففي ذلك الوقت
م��ف��ه��وم الأم���را����ض العقلية ك���ان مب��ث��اب��ة امل��ظ��ل��ة التي
تت�ضمن مدى وا�سعا من الت�صرفات التي كانت تعترب
�أي�ضا نوعا من اخللل العقلي ،ونف�س هذه املمار�سات
لت�شخي�ص الأمرا�ض العقلية يف �أنحاء �أخرى �ساعدت
على انت�شار وتطوير هذه املمار�سات يف معظم اجلانب
املتطور من العامل الغربي يف ذلك الوقت ،من لندن
�إىل ب��اري�����س ،و�أمل��ان��ي��ا ،وما�سات�شو�ست�س .وم�صحات
العناية بالأمرا�ض العقلية تزايدت وتكاثرت ،وربط
بينها جانب فعال من التوا�صل ،وال�سفر ،وامل�ؤمترات،
والأط����روح����ات العلمية كاملجلة املتخ�ص�صة يف ه��ذا
املجال املجلة الأمريكية لأمرا�ض اجلنون.
يف البداية م�صحات الأمرا�ض العقلية ا�ستقبلت بغرابة
ن�سبة هائلة م��ن امللتحقني ،ف��ال��زي��ادة كانت روتينية
بن�سبة � .%50أحد امل�ست�شفيات يف كونيتيكت بالواليات
امل��ت��ح��دة �أف����اد با�ستقباله ن�سبه  %91.6خ�ل�ال �أرب���ع
�سنوات متتالية .وخالل �أو�ساط القرن التا�سع ع�شر
�أدرك امل�س�ؤولون يف هذه امل�ؤ�س�سات (ما من املمكن �أن
يدركه املخت�صون يف البيانات ال�ضخمة ل�سيكولوجيي
اجلينات) �أنه على الرغم من �أن عالج هذه الأمرا�ض
ي��ب��دو بعيد امل��ن��ال .لكن بع�ض الأ���ش��ك��ال الإح�صائية

املكت�شفة من عدد كبري من النا�س قد ي���ؤدي يف �أحد
الأي����ام �إىل �إظ��ه��ار امل�سبب ل��ه��ذه الأم���را����ض وال��ع�لاج
�سيعقب ذل���ك .،امل�����س���ؤول��ون ل��ه��ذه امل�ؤ�س�سات اقتنعوا
بهذه النظرية وبنا ًء على ذلك تزايدت امل�صحات لعالج
الأمرا�ض العقلية.
يف النهاية بعد ا�ستق�صاء بع�ض املمار�سات التي كانت
تعترب ن��وع��ا م��ن امل�سببات للخلل العقلي كاحلما�س
ال��دي��ن��ي ،والأزم����ة امل��ادي��ة ،ثبت الأخ�صائيون يف هذه
امل�����ص��ح��ات ع��ل��ى امل�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي ال����ذي ب��ق��ي وه��و
ال�شجرة الوراثية للمري�ض ،فالوراثة كانت هي ال�سبب
امل�سبب لكل الأ�سباب ،فالعلماء يف هذه امل�صحات دون
�أي انتظار و�ضعوا خطة كانت �أ�شبه بالكارثة ،ف�إذا كان
امل�سبب الأول للأمرا�ض الوراثية هو الوراثة ب�شكل
وا�ضح� ،إذا فالعالج واحلل كان وا�ضحا � ً
أي�ضا ،وهو منع
امل�صابني بالأمرا�ض العقلية من التكاثر.
يف الف�صل الأخري من الكتاب بد�أ عنوان الف�صل بكل
و�ضوح «املخت�صون يف جينات ال�سيكولوجيا متكنوا من
جمع بيانات �ضخمة ،بع�ضها لأهداف خميفه-1920 ،
 .»1939يف ه��ذه ال��ف�ترة حت��دي��د الن�سل طبق ب�شكل
كبري ،وبعد عام  1927قررت املحكمة العليا الربنامج
الأمريكي للعقم الإج��ب��اري على ع�شرات الآالف من
النا�س الذين اعتربوا �إىل حد كبري ناق�صني وخمتلني
عقليا .والأملانيون النازيون بنا ًء على املثال الأمريكي
يف ثالثينات القرن الع�شرين � 1930أج�بروا ما يقرب
� 400أل�����ف ���ش��خ�����ص ع��ل��ى ال��ع��ق��م الإج�����ب�����اري .ه�����ؤالء
الأ�شخا�ص حددوا من قبل النازيني ب�أنهم معطوبون
وراثيا ،ويف � 1940أطلقوا برناجما �أ�شبه باملذبحة حيث

�أنهم جمعوا �أكرث من � 10آالف �شخ�ص من امل�صحات
العقلية من كل �أنحاء جنوب �أملانيا و�سمموا يف قلعة
جرافنيك (.)Grafeneck castle
ب��ورت��ر �أل���ح �أن ق�ص�ص م�صحات الأم���را����ض العقلية
ه��ي يف احلقيقة ق�صة الع�صر ،وه��ي لي�ست مثل ما
ي��زع��م ال��ب��ع�����ض �أن���ه���ا ع��م��ل��ي��ة ف�����ش��ل م�ستقلة لبع�ض
العلماء ال�سيئني؛ فكل امل��ع��ل��وم��ات اجلينية املتعلقة
مب�صحات الأمرا�ض العقلية �ساعدت على تطور ومنو
ذل��ك امل��ج��ال ،فالعديد من العلماء وخ�براء اجلينات
واملخت�صني يف ه��ذه امل�صحات ا�ستثمروا العديد من
ال��وق��ت واجل��ه��د يف ه��ذا امل��ج��ال .يف احلقيقة مل تكن
حم�ض ال�صدفة �أن حمارق الهولوكو�ست و�صلت �إىل
العديد م��ن ال�ضحايا م��ن خ�لال امل�صحات العقلية،
فهذا املجال البحثي يف امل�صحات العقلية احتوى على
العديد من املعلومات والت�سجيالت التي �ساعدت على
ارتكاب حوادث �إجرامية كالهولوكو�ست.
بالن�سبة �إىل ب��ورت��ر ،ف���إ َّن الإ�سهامات املتعلقة بعلوم
ال���وراث���ة واجل��ي��ن��ات مل�����ص��ح��ات الأم���را����ض العقلية يف
احلقيقة هي اجل��ذور ،والعلوم احلالية يف هذا املجال
ه���ي ال�����ش��ج��رة ال��ت��ي ن��ب��ت��ت م���ن ه���ذه اجل�����ذور .حاليا
العديد من اجلهات التجارية يف جمال علوم اجلينات
تتاجر بوعود التمكن من التعرف على جينات تتحكم
ب��امل��ه��ارات والأم����را�����ض وال�����ص��ف��ات ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ،ه��ذه
اجلهات ع��ادت �إىل الطريقة التقليدية يف ا�ستق�صاء
ال��ب��ي��ان��ات اجل��ي��ن��ي��ة م���ن ال����ت����وارث ،ب��ن��ف�����س ال��ط��ري��ق��ة
املوجودة يف امل�صحات العقلية قبل � 200سنه.
الكثري من املخت�صني �سوف يرف�ضون الأف��ك��ار التي
اق�ترح��ه��ا ال��ك��ات��ب ب��ق��وة ل��ك��ن ق��راءت��ه��م ل��ه��ذا الكتاب
ال�شيق املوثق توثيقا جيدا ملمار�سات طبية يف حقبه
معينة م��ن ال��زم��ن �سوف يثبت لهم خ�لاف م��ا كانوا
يعتقدون.
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التاريخ غير المعروف عن التوارث البشري..
ثيودور بورتر
طالل اليزيدي *
في بدايات القرن التَّاسع عشر الميالدي تقريبًا قبل تكوين مفاهيم الجينات وعلوم الوراثة ،أقدم األطباء المختصون في مصحات المجانين على تسجيل
تقارير عن أسباب الجنون في بعض من مذكراتهم .تقري ًبا منذ الوهلة األولى لتسجيلهم لهذه التقارير أشاروا إلى الوراثة كسبب رئيسي مسبب لهذه
األمراض العقلية ،لكن في فترة من الفترات رأى بعض المختصين العاملين في هذه المصحات وبعض المسؤولين السياسيين تزايد أعداد المصابين
باألمراض العقلية ،ولذلك بدأوا بتأكيد الحاجة الملحة إلى تحديد تكاثر األشخاص المصابين باألمراض العقلية .ومن هنا أصبح المختصون والمسؤولون
المعتلة بمرض عقلي وتوقع نتيجة التزاوج من هذه العائالت.
مهووسين بالتَّعرف على العائالت ُ

ك��ت��اب ج��ي��ن��ات ب��ي��وت اجل��ن��ون ي��ع��ر���ض الق�ص�ص غري
املق�صو�صة عن البيانات امل�ستق�صاة واملنظمة للتوارث
من م�ست�شفيات الأمرا�ض العقلية ومدار�س الأطفال
وكيف كانت مبثابة العلم اجلديد للتوارث الب�شري .يف
هذا الكتاب املقنع ،يُقدِ م ثيودور بورتر(Theodore
 )Porterعلى جلب االنتباه �إىل التاريخ املخبئ لعلوم
اجلينات والتوارث با�ستخدام دالئل �أر�شيفية من �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية ،يتمعن الكاتب يف كتابه يف ا�ستخدام
�شجرة التوارث ،وتعداد امل�صابني بالأمرا�ض العقلية،
وا�ستبانات �إح�صائية للطب املجتمعي ،وبع�ض البيانات
الأخ��رى من قبل امل�ؤ�س�سات املعنية بالعناية بامل�صابني
بالأمرا�ض العقلية ،وكذلك ي�ستق�صي � ً
أي�ضا املمار�سات
املبتكرة للعناية بامل�صابني القانطني يف هذه امل�ؤ�س�سات.
ثيودور يجادل �أن املخت�صني يف هذه امل�ؤ�س�سات طوروا
ال��ع��دي��د م���ن امل��م��ار���س��ات والأف����ك����ار ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت يف
الوقت الراهن تتمحور يف جمال علوم حتديد الن�سل
املجتمعي .بالإ�ضافة �إىل �أ َّن املخت�صني ه���ؤالء عمقوا
م��ن تقديرنا لأخ�لاق��ي��ات العمل يف امل��واق��ف اخلطرة
معتمدين على بيانات م�ستق�صاة جعلتهم على حاجز
ما بني االنحيازية لأخالقيات العمل �أو تطبيق علم
حتديد الن�سل.
ه��ذا الكتاب بالفعل يجعلنا نت�ساءل م��ن ه��و بالفعل
الذي اكت�شف علوم اجلينات؟ يف الغالب عند طرح هذا
ال�س�ؤال ،الأنظار تتوجه �إىل الأ�شخا�ص الأربعة ،ويليم
بتاي�سون الذي بدوره و�ضع مفهوم اجلينات ،وويلهيهم
جون�سون ال���ذي ح��دد مفهوم اجل�ي�ن ،وت��وم��ا���س هانت
م��ورج��ان ال��ذي �أي�ضاً يف ب��داي��ات ال��ق��رن الع�شرين قام
ب���أول جتربة علمية يف جمال علوم اجلينات والتوارث
با�ستخدام ذبابة الفاكهة .ولكن على الأرج��ح من بني
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ه�ؤالء جريجور مندل يعترب املكت�شف احلقيقي لعلوم
اجلينات وال��ت��وارث وذل��ك ل��دوره يف جتربة زاوج نبات
البازالء ليكت�شف القواعد الرئي�سية للتوارث .يعترب
الكاتب �أن هذه الأحداث هي يف احلقيقة مبثابة الظل
ال��ذي يعيقنا عن التعرف على امل�صدر الأع��م��ق؛ يرى
ثيودور �أن �أول درا�سة حقيقية لعلوم اجلينات والتوارث
ك��ان��ت ت��ل��ك ال���درا����س���ات وال��ت�����س��ج��ي�لات الإح�����ص��ائ��ي��ة يف
م�صحات ال��ع��ن��اي��ة بامل�صابني ب��الأم��را���ض العقلية يف
�أواخر القرن الثامن ع�شر وبدايات القرن التا�سع ع�شر
بربيطانيا و�أج��زاء وا�سعة من �أوروب��ا و�أمريكا .يف هذه
امل�ست�شفيات يف و�سط الأن�ي�ن وال��روائ��ح والع�شوائيات
جمعت ال��ب��ي��ان��ات ،و���س��ج��ل��ت و���ص��ن��ف��ت �إىل جمموعات
وجداول وتو�ضيحات بيانية ،وكانت مبثابة �أول ت�سجيل
منظم للأمرا�ض العقلية ،ومنه ظهر ما يعرف اليوم
بالوراثة .يجادل ثيودور يف كتابه «جينات بيت اجلنون»
�أنه خالل � 200سنة مل نتمكن حتى الآن من االعرتاف
بالغزارة املعرفية لهذا اجلانب وذل��ك ب��دوره يف تعزيز
فهمنا لهذا اجلانب ،ال��ذي م��ازال م�سيطرا على حياة
بع�ض الأفراد واملجتمعات املت�أثرين بالأمرا�ض العقلية.
ثيودور يجادل �أن علم الوراثة مل يظهر كعلم م�ستق�صى
من البيانات املجمعة فقط ،لكنه ظهر كمجهود دويل
جلمع وا�ستق�صاء بيانات مرتبطة بالأمرا�ض العقلية
للم�ساعدة على تف�سريها .معظم القادة يف هذا املجال
�أمثال الطبيب النف�سي �إيتني �إ�سكويرول (Étienne
 )Esquirolوال���ط���ب���ي���ب ج�����ون ث��ي�رن����ام (John
 )Thurnamجعلوا م��ن امل�صحة العقلية يف ي��ورك
ب�إجنلرتا مرج ًعا لكيفية ت�سجيل البيانات الإح�صائية.
حتميا طرق الدرا�سة يف م�صحات الأم��را���ض العقلية
ت���غ�ي�رت م���ع ال����وق����ت ،ف��ال��ك��ت��اب��ات ال���ي���دوي���ة وال�����ش��رح

با�ستخدام اجلداول وال�شجرة اجلينية للمر�ضى �أعطت
�إىل ح��د م��ا جم��اال ل��ل��أدوات الإح�صائية ،والنظريات
اجلينية ،وكذلك فتحت جماال �إىل الدرا�سات ال�ضخمة
املرتبطة باجلينات يف وقتنا احلا�ضر .يفرت�ض ثيودور
�أن الكثري من التوقعات وال�ضروريات لل�شبكة املبعرثة
م��ن املعلومات القدمية املتعلقة ب��الأم��را���ض العقلية،
ما زالت موجودة اليوم يف البيانات اجلينية ال�ضخمة
للطب التخ�ص�صي الدقيق ،ومن وجهة نظره ف�إ َّن هذه
التوقعات وال�ضروريات املبنية على البيانات امل�ستق�صاة
م��ا زال���ت ت�ستخدم ال��ي��وم��� .س��واء يف ع��ام � 1820أو عام
 ،2018هذا النهج دائما يقدم البيولوجيا على الثقافات
والإح�����ص��اء على ال�سياق امل�ستق�صى من فكر املجتمع،
ليفتح �أبواباً �إىل عامل جديد من علوم حتديد الن�سل.
ذك���ر ث��ي��ودور ب��ورت��ر يف ك��ت��اب��ه ك��ي��ف مل��وق��ف م��ه��م ج��داً
ل��والدة علم جديد كعلوم اجلينات وال��وراث��ة �أن يبقى
خمب�أً طوال هذه الفرتة .واجلواب على هذا ال�س�ؤال يف
ثالثة حماور رئي�سية� ،أوال بعد احلرب العاملية الثانية
ابتعد الأخ�����ص��ائ��ي��ون يف ع��ل��وم اجل��ي��ن��ات ك��ل البعد عن
علوم حتديد الن�سل وم�ست�شفيات الأم��را���ض العقلية
ب�سبب الأ�سى الذي تزامن مع فرتة احلرب ،ثانياً ت�أثري
نظام م�ست�شفيات الأم��را���ض العقلية بقي جزئيا غري
مكت�شف ب�سبب الوح�شية والإه��م��ال للمتعاجلني من
قبل هذه امل�ؤ�س�سات ،لكن يجب النظر خارج هذا الإطار
لنتمكن من مالحظة الت�صميم من قبل هذه امل�ؤ�س�سات
ال���س��ت��خ��دام الإح�����ص��اء ل��ل��ب��ي��ان��ات امل�ستق�صاة لتحديد
الأ���ش��خ��ا���ص ال���ذي���ن م���ن امل��م��ك��ن �أن ي��ك��ون��وا م�صابني
ب�أمرا�ض عقلية ،ثالثا كان من ال�سهل عدم االك�تراث
�إىل �شبكة ه��ذه امل�ؤ�س�سات لأن��ه��ا كانت غ�ير مرتابطة
وفاقدة للمركزية.

