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يوم  21مار�س املا�ضي ،ن�شرت جريدة اجلارديان الربيطانية ق�صيدة حول فايرو�س
�سايَنْ �أ ْرمِيتَج ()Simon Armitage
كورونا (كوفيد )19-لل�شاعر الربيطاين املعا�صر ْ
عنوانها (� )Lockdownأو (ا َ
حل ْجر املنزيل).
الق�صيدة تدعو �إىل ا�ستغالل العزلة التي فر�ضها هذا الوباء يف جميع دول العامل؛
ا�ستغاللها يف «الرتكيز ،والتفكري ،والت�أمل».
وظف ال�شاعر �أ ْرمِيتَج يف ق�صيدته وباء الطاعون الدبلي الذي �أ�صاب قرية �إيام ()Eyam
�سنة 1665م ،التي و�صلها الوباء عرب قطعة قما�ش رطبة من لندن ا�ستلمها �أحد خياطي
القرية ،ونكب �أهلها مدة � 14شهرا .واجلدير بالذكر �أنّ �أهل القرية جنحوا يف التخل�ص
من الوباء با�ستخدام ا َ
حل ْجر ال�صحي ،فعزلوا قريتهم ،وو�ضعوا �صخرة تف�صلها عن القرى
الأخرى ،وكانت ال�صخرة بها �ستة ثقوب ،فكانوا �إذا �أرادوا التجارة والتزود بامل�ؤن ي�ضعون
العمالت املعدنية يف الثقوب وي�صبون عليها نبيذ اخلل؛ لتعقيمها! ثم ي�أتي جتار املواد
الغذائية لأخذ حقوقهم من هذه ال�صخرة دون �أن ي�ضطروا �إىل دخول القرية املوبوءة.
وقد وظف �أ ْرمِيتَج يف ق�صيدته �أي�ضا ق�صة رومان�سية م�ؤملة لعا�شقني �أحدهما من قرية �إيام
والآخر من قرية جماورة؛ وب�سبب الطاعون كانا يلتقيان عن بعد خارج القرية ويكتفيان
بلغة العيون ،ولكن حني انتهى الوباء ذهب العا�شق �إىل القرية فوجد حمبوبته قد هلكت.
ولكي يعزز �أ ْرمِيتَج روح التفا�ؤل والأمل؛ ا�ستعان يف ن�صه �أي�ضا ب�أ�سطورة هندية نظمها
ال�شاعر امللحمي كاليدا�سا يف القرن اخلام�س امليالدي ،يف ملحمته «مكهادوتا» �أو «ر�سول
ال�س َحاب» ،وحتكي ق�صة «ياك�شا» �أحد العاملني يف بالط ملك الهند ،الذي نفاه �إىل مكان
ّ
بعيد يف و�سط البالد ،ف�أقنع ياك�شا �سحابة -ح�سب الأ�سطورة -كي تنقل ر�سالة لزوجته
يف جبال الهماليا ،وحتقق له ذلك من خالل و�صف العديد من املعامل اجلميلة التي �سرتاها
ال�سحابة يف م�سارها ال�شمايل �إىل مدينة «�أالكا» ،حيث تنتظر زوجته عودته.
�أعتقد �أن �أ ْرمِيتَج جنح بهذا الن�ص اجلميل جناحا باهرا يف الت�صدي لوباء فايرو�س كورونا؛
البقاء لل�صمود ،واحلُ ّب ،والأمل.
حيث ا�ستطاع ا�ستدعاء التاريخ والأ�سطورة ليقول لنا:
ُ
(ا َ
حل ْجر املنزيل)
مل �أ�ستط ْع
الهروب من �أحال ِم اليَقظةِ
َ
َ
ر�أيتُ
الرباغيث املَ ْوبوء َة
وال�سدا ِة للمالب�س الرطبة
الكامنة يف ال ّلحمةِ ّ
اط
خل ّي ِ
قريةِ «�إيام» القدمية.
ثم ر�أيتُ
ّ
«�صخر َة احلدود» املائلة
ال�ستّةِ
كقطعةٍ ن ِْردٍ بثقو ِبها ِّ
والقرويون يَغمرونها بنبيذِ اخلَلِّ
ري ُعمالتِهم البائ�سة من الطاعون.
لتطه ِ
لقد ذكّرتْني بالق ِّ�صةِ احلزينةِ
لـ«�إِمَتْ �سِ دَ لْ » و «روالند توري»
ْحو�س ْيِ ،وهما -
العا�شِ ق ْ ِ
َي املَن َ
ال�ص ّحي-
مف�صوالِن باملَ ْح َجرِ ِّ
�صامت َج َرفه ال ّن ْه ُر
يتناجيانِ بغَزَ لٍ
ٍ
ومل َيعُدْ �أبدا!
ً
ثم ِنْتُ
ثانية
املر َة
ور�أيتُ هذه ّ
املنفي ،وهو ير�سِ لُ
«ياك�شا»
َّ
ب َغ ْيمَةٍ عابرة
َع ْ َ
ر َ
ِ�سالة �شوقٍ �إىل زوجتِه الغائبة
َ
وتب�صر
خارطة الأر�ض
تتبع
غيمةٍ
ُ
ُ
َ
جلمال واملوا�شي،
م�سالك قوافلِ ا ِ
و�أنها ًرا تُ�شْ به القالئد،
وطواوي�س َ
ذات �أذيالٍ م ِْروح ّية،
َ
أفيال َ
و� َ
ذات �أ�شكالٍ و�ألوان،
ومفار َ
باملروج والأ�شجا ِر املُلتفّة،
ِ�ش ُم َط ّرز ًة
ِ
وغاباتِ ا َ
خل ْيزران ،وقِ َم ًما ُم َع ّم َم ًة بال َّثلْج،
َ
وجدَ اوِل،
و�ش ّلالتٍ َ
َ
وطال�سِ َم الغرانيقِ امل َُجنّحة،
و َزهْ ر َة اللوت�س املُ َتل َ
ألئة بعد الغيث.
الهواء العليلُ املُ َن ِّو ُم نا ِد ٌر،
ُ
ٌ
والر ْح ُ
طويلة وثقيلة،
لة ُم�ؤْلِ ٌة �أحيانًا،
ِّ
ولكنّها ال َم ْه َر َب مِنها.

hilalalhajri@hotmail.com
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ُم َّ
حمد الشيخ *

جائحة!
كوفيد 19 -يهز العالم
سالفوج زيزيك

يف الفاحت من نوفمرب من عام  1755هز زلزال عنيف مدينة ل�شبونة ،ون�شب عنه حريق دام ع�شرة �أيام؛ �أعقبته موجة عاتية �ساقت معها الب�شر والبيوت ،وملا ف َّر النا�س �إىل النهر
هاربني من النريان� ،أغرقتهم موجات مهولة .هز هذا الزلزال فال�سفة �أوروبا ،وفتح نقا�شا حول ال�شقاء والعناية .وكان من بينهم فولتري ورو�سو الذين جتادال حول داللة هذا
احلدث املهيب .واليوم ،جتوب كارثة فريو�س كورونا العامل ،ومل متر �أيام على ا�ستفحال الأمر ب�أوروبا حتى ظهر كتابان فل�سفيان يف احلدث :واحد بالإ�سبانية ـ «ح�ساء يوهان»ـ جمع
فيه �صاحبه �آراء خم�سة ع�شر مفك ًرا يف هذه اجلائحة ،وثان بالإجنليزية ـ «جائحة!» ـ تناول فيه �صاحبه املو�ضوع نف�سه؛ هذا ف�ضال عن ع�شرات املقاالت واحلوارات التي �أجريت مع
فال�سفة يف املو�ضوع .وامل�شرتك بني الكتابني ا�سم الفيل�سوف ال�سلوفيني �سالفوج زيزيك ...
ما مييز هذا الكتاب �أم��ور ثالثة� :أوال؛ الكتاب ت�أمل يف «مفارقات»
الو�ضع الب�شري يف زمن كورونا .وقد جعل �صاحبه من الفل�سفة بحثا
يف «املفارقات» التي نعي�شها يف زمن ال�ضنك هذا .وفيه �إملاعات �إىل وجه
ال�سلب ووج��ه «الإي��ج��اب» يف هذا احل��دث .وثانيا؛ الكتاب «ت�أمالت»
متتزج «بتحليالت» امتزاجا لطيفا ي�ستدعينا فيها الفيل�سوف بني
الفينة والأخ���رى �إىل الإ���ص��غ��اء �إىل حميميته :طفولته� ،أح�لام��ه،
كوابي�سه  ...وثالثا؛ الكتاب مزيج عجيب م��ن الأ���س��م��اء ،م��ن كبار
الفال�سفة والأدب��اء (كانط وهيجل و�أجامنب وباديو � )...إىل وجوه
و�سائط االت�صال وال�سيا�سة (�أ�ساجن ،جون�سون ،ترامب )...
يتكون الكتاب من ع�شر فقرات ،ف�ض ً
ال عن مدخل و�ضميمة:
فاحتة الكتاب
«ال تلم�سيني!»
ذل��ك ق��ول امل�سيح مل��رمي املجدلية (�إجن��ي��ل يوحنا )17/20 :بعد �أن
تعرفت عليه بعد قيامته .وبناء عليه ،يت�ساءل الفيل�سوف :كيف �أفهم
�أن��ا امللحد امل�سيحي املعلن هذه الكلمات؟ �أوال؛ بربط هذه الكلمات
بجواب امل�سيح على تالمذته :كيف لنا �أن نعلم �أن قيامتك قامت؟
وجواب امل�سيح :ف�شو املحبة بينكم �أمارة .ال تلم�سني ،عامل الآخرين
يف �إطار روح املحبة.
واليوم ،يف و�سط اجلائحة ،ما نلبث ُنق�صف بنداءات :يا هذا ،ال تلم�س
الآخرين ،واع��زل نف�سك عزال حتى حتفظ م�سافة عن �سواك .وما
�صلة هذا ب�أمر «ال تلم�سيني»؟ بات ال ميكن لليدين �أن تلم�سا الغري،
و�إمنا يتم ذلك من جوانية الإن�سان :بالعينني .اليوم ،عندما نلتقي
بال�سوَى� ،أكان قريبا �أم بعيدا ،نكتفي ب�إلقاء نظرة عميقة �إىل عينيه
ِّ
حتى جتليان �أكرث مما تفعله مل�سة حميمية .ال ميكن للفريو�س �أن
يحرمنا من ذلك .والعزاء �أن نظرات العينني تعزز روابطنا ،بل يف
تفادي لقاء الغري جتربة حكيمة يف الفقد وال�شوق .ال يعني هذا
�أننا ن��داري احل��دث اجللل بهذا ،فاجلائحة �أجل�أتنا �إىل القطع مع
الو�ضع املا�ضي ،و�ألزمتنا �إما بالتفكري يف بناء حياتنا على �أنقا�ض
تلك املا�ضية� ،أو اخل�ضوع �إىل بربرية جديدة باتت بع�ض عالئمها
تلوح يف الأف��ق .لقد �أم�سى علينا �أن نطرح ال�س�ؤال :ما اخلاطئ يف
نظامنا ال��ذي مل يهيئنا �إىل الكارثة على الرغم من �إن��ذار العلماء
بها منذ �سنني؟
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ـ1ـ
كلنا يف نف�س املركب الآن
عنوان ا�ستوحاه امل�ؤلف من قول م�أثور ملارتن لوثر كينج« :ميكن �أن
نكون قد �أتينا من قوارب خمتلفة ،لكننا الآن يف نف�س املركب» .ثمة
ق�صة الطبيب ال�صيني الأول ـ «يل» ـ الذي مل يعذر حني �أنذر .خالفت
احلكومة �شعار ماو« :ثق يف ال�شعب �أوال» ،فلم تثق به .كان عليها �أن
حتب ال�شعب وحتميه وترعاه وتراقبه ،وال تثق به؛ بحيث تعمد �إىل
�إخفاء كل «متنطع» حتى ولو كان على نحلتها املارك�سية  ...ما �أرعب
الدولة هو الرتابطات املوجودة بني و�سائط االت�صال احلديثة ،مبا
فيها مواقع ماوية ،عدتها الدولة مناف�سة للخطاب الإيديولوجي
الر�سمي الواحد .قال «يل» وهو على فرا�ش مر�ض موته« :يلزم �أن
يكون ثمة �أكرث من �صوت واحد يف املجتمع ال�صحي» .ال عالقة لهذا
بالدميقراطية التعددية الغربية ،و�إمنا هو مطلب برتك ردود الفعل
امل��واط��ن��ة ال��ن��اق��دة تتبدى؛ و�إال فالثمن امل����ؤدى ع��ن فر�ض الرقابة
ـ بتعلة مراقبة الإ�شاعات التي تن�شر الهلع ـ �أن ت�صري هذه الرقابة
نف�سها هي من ين�شر عدم الثقة ،وت�ؤدي بالتايل �إىل املزيد من ن�شر
نظريات امل�ؤامرة .وامل�شكلة :كيف منيز بني حرية التعبري «اجليدة»
والإ�شاعات «الفا�سدة»؟ واجل��واب :تعزيز الثقة بني ال�شعب و�أجهزة
الدولة ،وهو ما هو مفقود يف ال�صني.
ـ2ـ
ملاذا نحن متعبون طيلة الوقت؟
�أوقفتنا اجلائحة �أم��ام وجهني متعار�ضني ب��رزا على �ساحة حياتنا
اليومية 1 :ـ �أولئك الذين بلغ بهم التعب �أ�شده ،من فريق التطبيب
والنقل 2 .ـ و�أولئك الذين ال �شيء يفعلوه ،ما دام قد فر�ض عليهم
احلجر ،ق�سرا �أو طوعا .مل��اذا �صرنا منهكني �إىل ه��ذا احل��د؟ وذلك
ب�صرف النظر عن مفارقة �أن املرء يجد الإنهاك ال يف ال�شغل و�إمنا
يف منعه من ال�شغل .ال�سبب �أننا �أم�سينا نق�صف ق�صفا ،واحلال حال
اعتزال ،مبهاتفات من العمل ،تدعونا �إىل مزيد عمل يف بيوتنا ...
لكن ،ثمة تعب وتعب :ف��ارق بني تعب الطبيب واملمر�ض وال�سائق،
وقد �أ�ضناهم العمل اليومي ال�شاق ،وتعب من ي�شتغل ،يف بيته ،ل�سوق
املال وللرتقي يف وظيفته  ...تعب الأوائل قيم ،وتعب الثواين عبث.

ـ3ـ
نحو عا�صفة قا�صمة يف �أوربا
حتدث العا�صفة الداهية عندما تتفق ظروف متنوعة .والأمر �أدهى
ح�ين نتواجد على امل��رك��ب نف�سه ،وليكن �أوروب����ا ،ولتكن العوا�صف
الثالث املتفقة :الت�أثريات ال�صحية للجائحة (احلجر ،املعاناة ،املوت)،
واالقت�صادية (اقت�صاد يعاين م��ن رك��ود منذ زم���ان) ،واالجتماعية
(�أزمة املهاجرين ال�سويني على الأبواب) ـ وهذا الأثر هو الذي ي�سميه
امل�ؤلف «فريو�س بوتني �أردوغان» اللذين ي�ساومان بدماء املاليني من
ال�سوريني ويدمران بلدا خلدمة �أهدافهما ،مبا يف ذلك تدمري �أوروبا
املوحدة .ميكن لهذه التوليفة �أن ت�ؤدي �إىل عا�صفة قا�صمة للظهر:
موجة جديدة من الالجئني ب�إيعاز من تركيا ميكن �أن مت�سي لها
عواقب وخيمة يف وقت اجلائحة .و�إىل حد الآن �أحد الأنباء ال�سارة
القليلة م��ن ع��امل اجلائحة ،ف�ضال ع��ن �أن��ه��ا جعلتنا نعي مب�شرتك
احلاجة �إىل تعاون �شامل� ،أنها مل ُت ْع َز ،كما جرت بذلك العادة� ،إىل
امل��ه��اج��ري��ن وال�لاج��ئ�ين ـ �إذ دائ��م��ا م��ا ك���ان ي���درك «الآخ����ر ال�شرقي»
على �أن��ه �أ�صل كل ب�لاء ـ لكن �إذا ما �صري �إىل النظر �إىل الالجئني
بح�سبانهم نا�شري الفريو�س ،فل�سوف ي�شكل ذلك م�شجبا للعن�صريني
ال�شعبويني الذين �سيعللون �إق�صاء الأجانب بدواعي طبية «علمية»؛
مما يدعو �إىل احتاد �أكرب للأوربيني بغاية �سد الذرائع.
ـ4ـ
مرحبا بكم يف فيايف الفريو�س
�أدى انت�شار اجلائحة �إىل انت�شار وا�سع للفريو�سات الأيديولوجية
التي كانت و�سنانة يف جمتمعاتنا :الأخبار الزائفة ،نظريات امل�ؤامرة
العظامية�َ ،سوَرات العن�صرية .لكن ي�أمل امل�ؤلف يف وجود فريو�س �آخر
ـ حميد ـ ي�صيبنا وينت�شر بيننا :فريو�س التفكري يف جمتمع بديل،
يتجاوز ح��دود ال��دول��ة القومية ،ويحقق نف�سه يف �أ�شكال الت�ضامن
والتعاون ال�شاملني .ولئن ت�أدت كارثة ت�شرينوبيل �إىل �سقوط �شيوعية
االحتاد ال�سوفياتي ،وجائحة كورونا �إىل �سقوط �شيوعية ال�صني ،فقد
ي���ؤدي الأم��ر �إىل «�إع��ادة ابتداع ال�شيوعية وابتعاثها»� ،شيوعية تكون
هذه املرة مبنية على الثقة يف ال�شعب ويف العلم .لقد �شكل الفريو�س
�ضربة ا�ستباقية �إىل النظام الر�أ�سمايل ال�شامل يف �أمارة منذرة ب�أن ما
اتبعناه حلد الآن ال ميكن اال�ستمرار عليه ،و�أننا يف حاجة �إىل تغيري
جذري .وها هو ما كان مت ت�صويره يف �أفالم اخليال العلمي من �أخطار
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تتهدد الب�شرية جمعاء �صار حقيقة جم�سدة .فهل كنا نحتاج �إىل هذه
الكارثة كي نت�أمل و�ضعنا؟ و�أال نتدبر يف هذا الأمر :الذي دعانا �إىل
الت�ضامن هو نف�سه الذي باعد بيننا :كورونا؟ وهل كان الأمر يحتاج
كل ه��ذه ال�سنني �إىل �أن ننتبه �إىل الفريو�سات احلقيقة بعد �أن مل
نعهد �إال فريو�سات الكومبيوتر؟ �أال تدعو هذه الظواهر �إىل تخلي�ص
الب�شرية من ربقة �أ���س��واق امل��ال؟ علما �أن��ه ال يق�صد بال�شيوعية هنا
�أ�سلوبها البائد ،و�إمنا التنظيم ال�شامل الذي ميكن �أن ينظم االقت�صاد
ويراقبه ،كما يحد من �سيادة الدولة القومية حني يحتاج الأمر �إىل
ذل��ك .و�إذا كانت الأمم اق��ت��درت على فعل ه��ذا زم��ن احل���روب ،ف�إننا
اليوم نقرتب من حال حرب طبية .كيف ميكن �أن جنمع بني «حرية»
الليرباليني ووع��ي ال�شيوعيني ب�أزمة الر�أ�سمالية العاملية ودعوتهم
�إىل تغيري جذري؟ ذاك هو املطلب.
ـ5ـ
مراحل الوباء اخلم�س
�أم��ام حقيقة املر�ض والفقد واالنف�صال وغريها من الظواهر امل�ؤملة
يف حياة الإن�سان ،قد مير امل�صاب ب�أطوار خم�سة -1 :الإنكار (ال ميكن
�أن يحدث يل هذا!) -2 ،الغ�ضب (ملاذا �أنا!) -3 ،امل�ساومة (دعني فقط
�أعي�ش لأرى �أبنائي يكربون!) -4 ،الإحباط (ال حمالة �أنا ميت ،فلماذا
االن��زع��اج م��ن �أي ���ش��يء!) -5 ،القبول( :ال ميكن �أن �أق���اوم ،علي �أن
�أ�ستعد!) .وهو الأمر الذي ينطبق على الوباء الذي �أ�صابنا .يف البدء
كان الإنكار (ال �شيء جدي يف ما يحدث ،بع�ض الأفراد غري امل�س�ؤولني
ين�شرون الهلع!)؛ ثم الغ�ضب (وقد اتخذ �شكال عن�صريا :ال�صينيون
مذنبون ،ودولتنا ال تقوم ب�شيء)؛ ثم امل�ساومة (�صحيح ثمة بع�ض
ال�ضحايا ،لكن �أقل من �ضحايا �سار�س!)؛ ف�إن مل ينفع فثمة الإحباط
(�صحيح هناك بع�ض ال�ضحايا ،فال نغالط �أنف�سنا!)؛ والآن ها نحن
�سائرون �إىل القبول ...
ـ6ـ
فريو�س الآيديولوجيا
العزل وحده ،وبناء �أ�سوار ،وفر�ض مزيد من احلجر لن ي�ؤدي املهمة.
املطلوب :بناء ت�ضامن كامل وتن�سيق �شامل؛ ه��ي ذي «ال�شيوعية»
املطلوبة .ف�إن مل نفعل� ،سوف ت�صري ووهان منوذج مدينة امل�ستقبل:
البقاء يف البيت ،العمل على احل��وا���س��ي��ب ،التوا�صل ع�بر الفيديو،
احل�صول على الغذاء بالطلب؛ بحيث ال نرى ب�شرا من حلم ودم ...
يف مدن بال م�ستهلكني جوالني ،بجمال مالنخويل ل�شوارع فارغة.
لكن حيثما املهلكة فقد تلوح بوادر املنجاة :حياة �سكينة يف زمن الوباء
من �ش�أنها �أن تعيد �إنعا�ش جتربة حياتنا .بع�ض النا�س قد ي�ستغلون
و�ضعهم للتحرر من ن�شاط حمموم ،كما لتدبر حياتهم باعتبارها
حياة فورة جمنونة .وق�ضية امل�ؤلف التي يدافع عنها :حتى الأحداث
الفظيعة قد تكون لها �آثر �إيجابية ال ميكن التنب�ؤ بها (�ص.)58 .
ـ7ـ
اهد�أ واهلع!
تلك م��ف��ارق��ة الإع��ل�ام ال���ذي م��ا يفت�أ ي���ردد« :ي��ا ه���ذا ،ال ت��ه��ل��ع!» ثم
ي�صب عليك واب�لا م��ن املعلومات التي تدفعك �إىل الهلع! يذكرنا
هذا بالأنظمة ال�شيوعية :حني يعلن امل�س�ؤولون �أن ال هلع ،فلأنهم
هلعون! وباملثل ،ح�ين يعلن امل�����س���ؤول��ون ال��ي��وم كفاية ورق النظافة،
ت�صاب الأ�سواق بالهلع :الذي نخ�شاه من خ�صا�ص هو ما نت�سبب فيه
بهلعنا ال�شرائي! ما ال�سلوك املنا�سب للجائحة؟ �سوف تعطي كورونا
دفعة ج��دي��دة لل�شيوعية� .أم��ر يبعث ال حمالة على ال�ضحك ،على
الرغم من �أن ردة فعل بلد �شيوعي ر�سميا ـ ال�صني ـ �أف�ضل من ردة فعل
بلد ر�أ�سمايل ـ �إيطاليا! لكن امل�ؤلف ال يظهر التعاطف مع �شيوعية
ال�صني ،ب�سبب كذبها على النا�س و�إخفائها للحقيقة .ما ال�شيوعية

التي على باله؟ حترك النا�س حمليا حتركا قويا وفعليا على م�ستوى
التعاون العاملي ،وت�صرف الدولة كما لو كانت يف حالة حرب كي توفر
ح��اج��ات املر�ضى ،وتتعاون م��ع بقية ال���دول ،وت��ت��داول املعلومات وال
تراقب الأخبار ،وذلك مع القطع مع منطق «كل دولة تعمل حل�سابها
اخلا�ص» .فما �أبان الوباء على حد ال�سوق وحده ،و�إمنا �أبان على حد
ال�شعبوية القومية �أي�ضا .وما كان الرجل طوباويا ليدعو �إىل ت�ضامن
مثايل بني ال�شعوب ،و�إمنا �أظهرت الأزمة كيف �أن التعاون والت�ضامن
الدوليني يف �صالح بقاء الكل :هي ذي الأنانية العاقلة .ف�أمام دعوة
البع�ض �إىل اال�صطفاء الطبيعي ،ال جواب عنده �سوى� :إما الرببرية
و�إما �شيوعية مبتكرة (�ص.)70 .
ـ8ـ
�إدارة وعقاب؟
�أجل من ف�ضلك!
�سجل العديد من املعلقني الليرباليني والي�ساريني كيف �أن الوباء
ا�س ُتغل لت�سويغ �إجراءات الرقابة امل�شروعة على النا�س ،وهي اجراءات
ما كان ل ُيف َّكر فيها من قبل يف املجتمعات الدميقراطية .وكان رد فعل
الفيل�سوف الإيطايل ال�شهري جيورجيو �أجامنب فريدا� .أدان ما �سماه
الطابع املحموم وغري العقالين وغري امل�ضمون للإجراءات امل�ستعجلة
التي مت تبنيها بعد وب��اء ع��اد ،وت�ساءل :مل��اذا جتهد و�سائل الإع�لام
وال�سلطات نف�سها للحد من حتركات النا�س و�إلغاء احلياة اليومية؟
وق��د عد ه��ذه الإج����راءات ردة فعل غري متكافئة مع احل��دث ،ون��زوع
من ال��دول��ة �إىل ا�ستعمال تعلة «حالة اال�ستثناء بح�سبانها �أمن��وذج
احلكم» .ورد زيزيك �أن رد فعل �أجامنب جمرد �شكل من �أ�شكال موقف
ي�ساري �شائع ي��رى يف رد فعل ال��دول��ة هلعا مبالغا فيه ا ُتخذ ذريعة
ملمار�سة الرقابة .واحلال �أن رد الفعل هذا هو الذي ينبغي �أن يو�صف
بالتهويل يف اتهام الدولة ،وبالعمى عن درك حقيقة الداء .حياتنا بعد
الفريو�س هي غري حياتنا قبله :تلك جتربة فل�سفية .وذاك هو معنى
«الفل�سفة» :ا�سم لتوجهنا الأ�سا�سي يف احلياة� ،إذا فهمنا هذا الأمر
وغرينا �سلوكنا نكون �آنها قد �أحدثنا ثورة فل�سفية حقيقية.
ـ9ـ
هل الرببرية بوجه �إن�ساين قدرنا؟
در�س كورونا :توقف العامل الذي عهدناه ،عدد من الدول تعي�ش على

حجر تام ،والنا�س معتزلون يف بيوتهم يواجهون عدم يقينية امل�ستقبل،
ومن املحتمل جدا حتى �إن بقينا �أن نواجه �أزمة اقت�صادية كربى .ها
قد حدث امل�ستحيل ،فما الذي ميكن �أن نفعله حتى نواجهه؟ ال يظن
امل�ؤلف �أن اخلطر الأك�بر يتمثل يف عودتنا �إىل «بربرية مفتوحة»:
عنف فظ من �أج��ل البقاء ،ا�ضطراب يف النظام العمومي ،هلع �آكل
للب�شر؛ لكنه �أخ��وف ما يكون من «بربرية بوجه �إن�ساين»� :إج��راءات
بقاء قا�سية ت�أتي على امل�سن وال�ضعيف .كال؛ ما كانت «احلياة العارية»
هي هدفنا الأول ـ كل ي�سعى �إىل منجاته وحده ـ و�إمنا حفظ امل�سافة
مع الغري عربون على �إظهار االحرتام له :قد �أكون �أنا �أي�ضا حامال
للفريو�س و�أع��دي��ك! و�أمامنا معركة �ضد الت�ضليل الأيديولوجي،
ينبغي �أن ترافقها معركة بيئية ،و�أخ���رى لإع���ادة النظر يف نظامنا
االجتماعي وال�سيا�سي ويف جمتمعنا اال�ستهالكي ويف تعاملنا مع
الكائنات الطبيعية ...
ـ  10ـ
ال�شيوعية �أو الرببرية بكل ب�ساطة!
�أال كم �سخر الكثري من زيزيك ،من اليمني �إىل الي�سار ومن ال�شرق
�إىل الغرب (هان ،باديو) ،وهو يكرر القول مبجيء عهد من ال�شيوعية
نتيجة اجلائحة! و�أال كم عار�ضوه بالزعم �أن الر�أ�سمالية عائدة وب�شكل
�أقوى ،مرفوقة هذه املرة بالرقابة على حياتنا على الطريقة ال�صينية
بعاذرة ال�ضرورة ال�صحية! و�أال كم قيل ب�أن هلع البقاء �أمر ال �صلة له
بال�سيا�سة و�إمنا يجعلنا ندرك الأغيار بو�صفهم تهديد موت ال رفاق
معركة! لكن امل�ؤلف يرى �أن و�ضعنا اليوم و�ضع عزلة توحدية لكنها
�سيا�سية :نواجه خيارات �سيا�سية جذرية ُتد َّبر لنا ،وعلينا �أن نتبنى
ر�أي كانط�« :أط��ع ،لكن فكر� ،صن حرية الفكر!» ما كانت ال�شيوعية
�أ�ضغاث �أحالم ،و�إمنا ت�سمية ملا هو واقع :عودة دور الدولة يف تنظيم
احلاجات الرئي�سية :الأقنعة و�أجهزة التنف�س ...وبالتايل التخلي عن
ميكانزمات ال�سوق .ف�ضال عن �أنها ينبغي �أن تلحق بذلك العناية
بال�ضعيف وامل�سن ،و�أن تتعاون مع ال��دول الأخ��رى يف تنظيم امل��وارد
و�إنتاجها وتقا�سمها .ف�إن بقيت الدول معزولة ،فذاك منذر باحلرب.
هي ذي ال�شيوعية عنده ،وال بديل عنها �سوى «الرببرية اجلديدة»
(�ص)104 .؛ هذا �إن نحن �أردنا «�إن�سانية جديدة» و«موحدة».
�أخريا ،هل من معنى لهذه اجلائحة؟ ثمة املعنى املبا�شر ،وثمة املعنى
غ�ير املبا�شر (معنى املعنى) .م��ن عجائب �صاحب ه��ذا الكتاب� ،أن��ه
يدعونا �إىل �أن نقف عند املعنى املبا�شر فقط :كورونا فريو�س وح�سب،
لي�س ه��و ،مثال« ،عقابا» ع��ادال من اهلل للب�شر ب�سبب اال�ستعالء يف
الأر�����ض ،و�إال رددن���ا خ��ط��اب «م��ا قبل العهد احل��دي��ث» ال���ذي يعامل
ال��ك��ون ك�شريك يف التوا�صل ،ويعترب الإن�����س��ان خماطبا؛ ه��ذا ال��ذي
ما كان �سوى نوع بني �أن��واع بال قيمة على بقية الأن��واع (���ص.)14 .
لكن� ،سرعان ما ين�سى امل�ؤلف ما قرره وي�ؤكد على �أنه لرمبا الطبيعة
�سائرة �إىل خماطبتنا مبثل اللغة التي خاطبناها بها :ما فعلتم بي ـ
من تدمري ـ �أفعله بكم (�ص .)81 .وذلك هو التناق�ض اخلفي!
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عزالدين عناية *

ّ
المقدسة
الصيدلية
ّ
آنا ماريا فولي

�شهد العامل خالل العقود الأخرية ،على �إثر تفاقم م�شاكل البيئةً ،
�شاب
ن�شاطا مك ّث ًفا للداعني ال ّتباع التقاليد الغذائية ال�صح ّية والعالج
الطبيعي ،يف ما ي�شبه ردّة فعل على ما َ
ّ
ال�سلوك الب�شري من �إفراط وانتهاك ل�ضوابط التعامل ال�سليم مع املحيط .فقد بات التحذير من تن ّكر الإن�سان للم�سلك ال�سليم يف العي�ش مدعاة للعديد من املبادرات ،الباحثة
َ
بال�صحة هو من �أكرث املجاالت التي باتت تبحث عن هوية
م�صط َنع وم َتك َّلف .وجمال العناية
عن تطوير �أعراف جديدة يف ال�سلوك العام ،ت�ستند �إىل ما هو طبيعي وتن�أى عما هو
ّ
وال�صحي ،هو ج ّي ٌد للتناول ومفيد للتداوي �أمام
الطبيعي ،الرائج حتت م�س َّمى البيولوجي ،غري املل َّوث
طبيعي وغري م�ص َّنع .فاالهتمام باملنتوج
فاعلة يف املجتمع ،ت�ستند �إىل ما هو
ّ
ّ
ّ
زحف ما بات ُيع َرف ب�أمرا�ض الع�صر.
كتاب �أخ�ضر ،يف م��داده ويف
�ضمن ه��ذا ال�سياق ال��ع��ا ّم �َ��ص��دَر ٌ
ف��ح��واه ،ينت�صر �إىل �إع���ادة ر ّد االعتبار �إىل �أ�ساليب امل��داواة
الطبيعية ،بو�صفها الطريقة الأم��ث��ل ملعاجلة ال��ع��اه��ات ،لِ ا
ت�سندها من خ�برات متت ّد على مئات ال�سنني .فالكتاب كما
هو َو� ٌ
��ص��ف للعديد من ُ�س ُبل العالج للمن َّغ�صات التي تع ّكر
َ
وم�ستح�ضرات طبيعية ،هو
�صحة الإن�سان ب�أع�شاب ونباتات
ّ
�أي�ضا دليل ثريٌّ يطفح بالعديد من الو�صفات لتحقيق ح�سن
املزاج ،واحلفاظ على ال َّن َظارة ،وزيادة طول العمر ،وفق تقاليد
�أدي��رة الرهبان والراهبات .ناهيك ع ّما يتناوله الكتاب من
�شرح مد ّقق يف �إع��داد امل�ساحيق وامل�شروبات ال�شفائية و�أنواع
البل�سم ومقادير مكوناتها ،وكذلك تقنيات جتميع الأع�شاب
ومواقيتها وموا�سمها حتى حتافظ على خ�صائ�صها.
ُت��و ّزع الباحثة �آ ّن��ا ماريا ف��ويل كتا َبها �إىل ق�سمني رئي�سني:
�أحدهما يتع ّلق بتط ّور فنّ امل��داواة يف الأو�ساط الدينية �إىل
ح�ين بلوغه م��رات��ب العلم امل��ع��روف بعلم ال�صيدلة؛ و�آخ��ر
يتع ّلق بالو�صفات العالج ّية والوقائ ّية ،اِعتمادًا على مرويات
�أ�صحابها وممارِ�سيها ،ف�ضال ع َّما ترثي به الكتاب من معارف
الن�ساك .نذكر �أ َّن امل�ؤ ِّلف َة
متوا َرثة على مدى قرون يف �أو�ساط ّ
ورحالة �إيطالية معا�صرة ،مولعة بتقاليد احلياة
هي باحث ٌة ّ
ا َ
جل َبل ّية وعاداتها ،تابعت وال زالت حياة الرهبان والراهبات
م��ن حيث تقاليدهم يف ال��غ��ذاء وال��ت��داوي ،وق��د �أ���ص��درت يف
ال�ش�أن جملة من الأبحاث الق ّيمة .كتاب «ال�صيدلية املقدّ�سة»
ال���ذب نعر�ضه ل��ل��ق��ارئ ،ي�ض ّم ب�ين د ّف��ت��ي��ه خ�ب�رات وم��ع��ارف
مت�أ ّتية من ق��رون بعيدة ،يف ما يتعلق بخ�صائ�ص النباتات
والتداوي الطبيعي ،كما ّ
مت توارثها داخل الأ ْد ِي��رة امل�سيحية
باخل�صو�ص ،منذ ال��ق��رون الو�سطى و�إىل ي��وم النا�س هذا.
حيث تعر�ض �صاحبته ال��ع��دي��د م��ن الأخ��ل�اط والو�صفات
وامل��ك�� ّون��ات ،امل��ت��دا َول��ة على نطاق �ض ّيق� ،أو غ�ير املعروفة يف
العامةَ ،ب ْي َد �أ ّنها بقيت حا�ضرة يف �أو�ساط املتديِّنني
�أو�ساط ّ
مم���ن يعي�شون
باخل�صو�ص م��ن ال��ره��ب��ان الفرن�سي�سكانّ ،
بدورهم نوعًا من العزلة يف جمتمعاتهم الغربية.
الن�ساك يف
ت�سته ّل الباحثة كتابها بحديثٍ ّ
مف�صلٍ عن تقاليد ّ
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زراعة الأع�شاب لغر�ض املداواة ،فعالوة على ما مي ّيز �صوامع
الرهبان والن�ساك من عزلة وانزواء ،بو�صفها �أماكن للخلوة
والت� ّأمل يف العديد من التقاليد الدينية ،ولي�س امل�سيحية
وح��ده��ا� ،أَ ْم��ل��ت احل��اج��ة �أن تقوم بداخلها م��ا ي�شبه النقاط
ال�صحية للعالج وامل�ساعدة العاجلة� ،أك��ان للمقيمني فيها
�أو ال��واف��دي��ن عليها ،م��ن ال�ضيوف وال��ع��اب��ري��ن .ولي�س من
ال�صدفة � ّأن عبارة م َْ�شفى يف اللغات الأوروبية هي م�ستوحاة
م��ن كلمة " "hospesالالتينية التي تعني «ال�ضيف».
فكان م��ن ال�����ض��روري �أن يتك ّفل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص داخ��ل
الأديرة ،بتح�ضري مواد العالج الطبيعية للوعكات والأ�سقام
مبختلف �أ���ص��ن��اف��ه��ا .وبح�سب التقليد ال�سائد يف �أح�ضان
الأ ْديِرة ،عادة ما يتوارث القائمون بتلك امله ّمة معرفة مت�أ ّتية
ن�ساك �سابقني ،ويف الآن ي�سعى القائمون �إىل تطوير
م��ن ّ
تلك املعارف ّ
باالطالع على اخل�برات ال�سابقة عرب املد َّونات
وال��ن�����ص��و���ص امل��ت��و ّف��رة� .إ���ض��اف��ة �إىل م��ا ُي���عِ���دّه ���س��ك��ان ال��دي��ر
�أنف�سهم م��ن ترجمات مل��ا يحتاجونه .ول��ع�� ّل �أك�ث�ر الأع��م��ال
�شهرة �ضمن هذا التقليد �أعمال �أبقراط وجالينو�س ،ف�ضال
عن م�ؤلفات دي�سقوريدو�س فيدانيو�س و�أودو ماغدينان�سي�س
وهرياقليط�س و�سيل�سو�س� .إذ يعود ا�ستعمال العالج الطبيعي
�إىل � 1500سنة قبل امل��ي�لاد ،فقد ثبت اِ�ستعمال امل�صريني
القدماء والآ�شوريني والقرطاجيني الأع�شاب الطب ّية .ويف
فرتة الحقة اِهت ّم الرومان �أي�ضا بزراعة حقول ملختلف �أنواع
املخ�ص�صة لأغرا�ض طب ّية.
النباتات ّ
يف م�سعى للإحاطة بعوامل ارتباط علم ال�صيدلة بتقاليد
الغربي ،تعود الباحثة �آ ّن��ا
امل�سيحي
الرهبنة �ضمن ال�تراث
ّ
ّ
ماريا ف��ويل �إىل الأ���ص��ول التي قامت عليها الرهبنة .فمن
ال��ق��واع��د ال��ت��ي �أر���س��اه��ا م���ؤ� ّ��س�����س الرهبنة القدي�س بندكت
النري�سي �أن يكون يف ك�� ّل دي��ر راه ٌ���ب «�إن��ف�يرم��اري��و���س»� ،أي
ّ
راه����ب ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��م��ري�����ض« ،م��ف��ع��م مب��ح��ب��ة اهلل ،ي��ق ٌ��ظ
وم�سارع مل ّد يد العون» ين�شغل برعاية �إخوانه املر�ضى .فهو
من يو ّزع امل�شروبات ّ
واملن�شطات والأدوي��ة ،وغريها من �أنواع
العالج املتاح يف ذل��ك العهد ،وه��و من يهت ّم ب�إيقاد النريان

ل��ل��ت��دف��ئ��ة ،وي��ت ّ
��ول �إن����ارة ال��دي��ر ل��ي�لا ،وي�سهر ع��ل��ى خدمة
بغر�س النباتات الطب ّية
رفاقه .كما يت ّكفل «الإنفريماريو�س» ِ
يف «امل��ن��ب��ت ال�����ص��ح ّ��ي» ( )hortus sanitatisامل��ج��اور
للدير .تذكر �آ ّن��ا ماريا فويل � ّأن �إح��دى الربديات التي تعود
�إىل ال��ق��رون الو�سطى ،ت�صف خمتلف النباتات التي تع ّمر
ال�صحي» ،ومن بينها جند الك ّمون والزنبق واملرميية
«املنبت
ّ
والإكليل ،وهي من العادات التي حت ّولت �إىل ق�صور الأثرياء
والنبالء الحقا� .إذ متلي قاعدة القدّي�س بندكت �أن يحوي
ْ
ومنبتي �أحدهما
ك ّل دير حي ًزا �أخ�ضر ي�ض ّم الأ�شجار املثمرة،
مما يتناوله الرهبان والآخر للنباتات
ّ
خم�ص�ص للخ�ضراوات ّ
ِكت�سبه الرهبان من
الطب ّية
َّ
املخ�ص�صة للعالج .وج�� ّراء ما ا َ
�شهرة يف فنّ الطبابة بالأع�شاب الطبيعية ،كانوا يخرجون
من �أديرتهم ملداواة املر�ضى ،غري � ّأن املرا�سيم البابو ّية ،مثل
مر�سوم َْي 1227م و1268م ،ومق ّررات املجامع ال َك َن�س ّية مثل
جممع ران�س (1131م) �ألزمت الرهبان بعدم مغادَرة الدير.
يف ظل احلديث عن ال�صيدلة يف �أو�ساط الرهبنة ،ينبغي �أال
يفوتنا � ّأن القوانني الكن�سية متنع ا�شتغال الإكلريو�س مبهنة
الطبابة ،بوجه عام ،ولكن ال�سماح باال�شتغال بال�صيدلة ي�أتي
لل�ضرورة واحلاجة.
خالل الع�صور الو�سطى املبكرة ،كان مق ّر الرهبنة البندكت ّية
ي�ض ّم ّ
حمل للعقاقري والتوابل والبهارات يف جنباته ،ترتاده
العامة القتناء ما حتتاجه للتداوي والتو ّقي من الأمرا�ض
ّ
وال��ع��اه��ات ،ث�� ّم تبعت ذل��ك التقليد تنظيمات رهبنة �أخ��رى،
مثل الدومينيكان والفرن�سي�سكان والكابوت�ش ّيني والكرمل ّيني
والي�سوع ّيني .ونظ ًرا للثقة العالية التي حازها الرهبان يف
الإمل���ام بخبايا ع�لاج الأم��را���ض وط��رق امل���داواة� ،أُوكِ���ل �إليهم
�أمر ت�سيري امل�شايف الواقعة خارج مقرات امل� ّؤ�س�سات الدينية.
وال نن�سى � ّأن اهتمامات الدار�سني من رجال الدين بامل�صادر
التاريخية والتقاليد القدمية يف جم��ال العالج والطبابة،
ق��د ق���ادت �إىل �إن�����ش��اء م��در���س��ة ���س��ال�يرن��و ال��ط��ب�� ّي��ة ال�شهرية،
�سخي من الطبيب والراهب �ألفانو
التي ح�صلت على دعم
ّ
مونتيكا�سينو (.)1085-1020/1015
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الغربي،
امل�سيحي
وبالفعل تط ّو َر مفهوم ال�ص ْي َد َلة يف التقليد
ّ
ّ
وحتديدا يف �إيطاليا ،داخل حيز الأديرة ،حيث تثبت الوثائق
العائدة �إىل القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر امليالديني،
ّ
حمال لب ْيع العقاقري والتوابل
ترافق هذا التقليد مع ن�ش�أة
امل�شار �إليها �آنفا .ومع تط ّور تلك ال�صناعة بد�أ ُيوكل ل�شخ�ص
من خارج الدير �ش�أن �إعداد تلك الو�صفات التي يحدّدها طبيب
ي�صحبه كاهن ،مع ا�شرتاط �أن ُتو َّفر تلك الأدوي��ة لقاطِ ني
الدير باملجان .وبخالف ما �ساد يف �إيطاليا ،كان رجال الدين
يف فرن�سا� ،إبان القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،وا�ستنادًا �إىل
ت�شريعي ،غري م�سموح لهم بتعاطي مهنة بيع العقاقري
قرا ٍر
ٍّ
م�سجلني يف هيئة ترعى تلك املهنة .وا�ستم ّر
ما مل يكونوا َّ
ذلك �إىل قبيل تاريخ اندالع الثورة ( ،)1789التي و�ضعت حدّا
لكافة ال�صيدليات التي ت�شرف عليها الأدي��رة ،وعر�ضتها يف
املزاد العلني للراغبني يف امتهان تلك املهنة ،ف�أ�صيبت تلك
املوجه
املهنة بنك�سة .تربز �آ ّن��ا ماريا فويل � ّأن عديد املنابت َّ
�إنتاجها �إىل �أغرا�ض طبية وعالج ّية قد بقيت تابعة للأديرة
الدينية ،منذ ت�أ�سي�سها يف القرن ال�ساد�س ع�شر و�إىل غاية
ال��ع��ام  ،1956مثل املنبت ال��ت��اب��ع للرهبان الكابوت�ش ّيني يف
مدينة البندقية الذي �أن�شئ خالل العام 1576م.
فقد �شاعت تلك العادات املتع ّلقة باملنابت ال�صحية وحمالّ
الأع�������ش���اب ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��أدي����رة يف خم��ت��ل��ف �أم����اك����ن ان��ت�����ش��ار
التنظيمات الدينية التابعة لكني�سة روما ،يف �أوروبا وخارجها.
فداخل �أ�سوار مدينة دوبروفنيك العتيقة يف كرواتيا ،ميكن
زيارة ال�صيدلية القدمية التابعة لدير الفرن�سي�سكان ،والتي
خا�صة
يعود تاريخ ت�أ�سي�سها �إىل العام 1317م ،وهي �صيدلية ّ
لعامة النا�س .وقد
يف البداية بالرهبان ثم غ��دت مفتوحة ّ
لمي الطبابة
كانت ت�ض ّم جمموعة ّ
هامة من امل�ؤ ّلفات يف عِ ْ
وال�صيدلة� ،إىل جانب ّ
�سجلت ب�آالف الو�صفات ،وجمموعة
ك��ب�يرة م��ن الأدوات ال��ت��ي ت��ع��ود �إىل ال��ق��رن اخل��ام�����س ع�شر.
وال زال��ت ه��ذه ال�صيدلية نا�شطة وتو ّفر م�ستخلَ�صات وفق
الو�صفات التقليدية القدمية.
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر راف��ق��ت ج��م��اع��ات ال��ره��ب��ان ال��واف��دي��ن مع
جحافل احلمالت ال�صليبية نحو الأرا�ضي املقدّ�سة يف امل�شرق
وبالد ال�شام ان�شغاالت بعلوم ال�صيدلة� .إذ جند العديد من
رج��االت «الرهبنة امل�س َّلحة» ،ممن ا�ستق ّروا بفل�سطني �إب��ان
احلروب ال�صليبية ،يتقنون فنّ حت�ضري النباتات والأع�شاب
امل�ستع َملة لغر�ض امل����داواة .وم��ن ب�ين الأدي����رة ال��ت��ي عُ�� ِرف��ت
باال�شتغال بال�صيدلة حينها �صيدلية دير القدي�س �سالفاتور
بالقد�س ،بف�ضل ما كانت جتده من دعم من ممالك الفرجنة
امل�ساندة للحمالت ال�صليبية ،بو�صف تلك ال��ق�لاع نقاطا
متقدّمة الخرتاق �صفوف «املح ّمد ّيني» يف امل�شرق .وقد كانت
�صيدلية دير القدي�س �سالفاتور مبدينة القد�س من �أف�ضل
ال�صيدليات باملنطقة ن��ظ��را للدعم ال��ف��ائ��ق م��ن جمهورية
البندقية وجمهورية جنوة ودوقية �ساباودو يف ذلك العهد ،ملا
تقدّمه من خدمة للحجيج امل�سيحيني القادمني من �أوروبا.

وا�صل تقليد �إعداد امل�ستخل�صات يف دير القدي�س �سالفاتور
َت َ
يف القد�س �إىل ح��دود الع�شرينيات من القرن الفائت ،حيث
اِ�ستم ّر م ّد «ال�سبي�سرييةِ» (- )spezieriaواملفردة تعني
حم�لا لبيع التوابل والعقاقري -ره��ب��ان ال��دي��ر ،ف�ضال عن
ّ
امليامت واملدار�س التابعة ،ما يلزم من �أدوية .وقد بلغت �شهرة
العاملني يف �صيدلية ال��دي��ر �أن ا�ستعان بهم �أع��ي��ان العرب
والبا�شوات الأت��راك �إب��ان فرتات الأوبئة التي �أ�صابت ال�شام
يف القرون الأخ�يرة .وقد كان ال�صيدال ّ
ين الراهب �أنطونيو
منزاين �أحد م�شاهري تلك ال�صيدلية ،بفعل ت�صنيعه املرهم
املعروف بـ ِ«بل�سم القد�س» ،وهو م�ضا ّد للتق ّرحات والنزيف
اخلارجي واحلروق ،خ�ضع ا�ستعماله ملقادير م�ضبوطة و�أ ّيام
ّ
م��ع��دودة .وق��د ج��رى تطوير ذل��ك البل�سم �إىل �سائل ،وب��ات
ُي�س َتعمل يف القروح التي ت�صيب املعدة وتقلي�ص �آالم الأ�سنان
وال�سعال .وبفعل ال�شهرة التي �أحاطت بـ«بل�سم القد�س» غدا
مطلوبا يف املدن امل�سيحية الأوروبية.
و ُتع َترب «�سبي�سريية» �سانتا ماريا نوفيلال مبدينة فلوران�سا
ال�صيدلي َة الأقدم يف كافة �أرجاء �أوروبا .فخالل العام 1381م
كان الرهبان الدومينيكان يبيعون «ماء الزهر» كدواء مطهّر
م�ضا ّد ل�ل�أوب��ئ��ة مب��ا مياثل الكحول ال��ي��وم .وك��ان��وا يتولون
ب�أنف�سهم زراعة النباتات الطبية يف املنبت املجاور للدير ،ثم
يقومون با�ستخراج م�ستخلَ�صات الأع�شاب والأزهار و ُيعدّون
منها العقاقري واملراهم والدهون و�أنواع البل�سم ومي ّونون بها
ال�صيدلية القريبة .ومن تلك امل�صنوعات الطبيعية ما ُي�صدَّر
تو�سع تقليد
�إىل �أ�سواق بعيدة نحو ال�صني والهند .هذا وقد ّ
ال�صيدلة مع �إن�شاء �أول �صيدلية تابعة للرهبان الكابوت�ش ّيني
على �أطراف كني�سة القدي�س �أنطونيو ،يف كالياري يف �سردينيا،
خالل العام  .1705ومل تكن «ال�سبي�سريية» حك ًرا على �أديرة
الذكور ،بل �أَ َ
ن�ش�أت الراهبات �أي�ضا داخل مق ّراتهن اخلا�صة

حم ّ
خم�ص�صة للعناية الطبية والعالج الطبيعي .ففي
��ال
ّ
بادوفا على �سبيل املثال ،وخ�لال العام  ،1769كانت املدينة
ت�ض ّم ع�شرين دي��� ًرا ل��ل��راه��ب��ات� ،ض ّمت يف جنباتها حم ّ
��ال
ل�صنع م�ستخلَ�صات ال��ع�لاج .وك��ان��ت بع�ض ال��راه��ب��ات على
دراي��ة ج ّيدة بطرق التح�ضري وب�أنواع النباتات والأع�شاب،
وهو ما يدعمه ثراء الأديرة بامل�ؤلفات واملخطوطات املتع ّلقة
�سجل
مبو�ضوعات الأمرا�ض وامل�ستح�ضرات والأدوي��ة .وقد ّ
التاريخ العديد من �أن��واع املراهم وامل�ستخلَ�صات وامل�ساحيق
امل�ستع َملة يف عالج العاهات من ابتكار الراهبات.
لتتط ّور الأم���ور �إىل تقدمي درو���س يف علم ال�صيدلة داخل
الأدي�����رة ،فقد ك��ان��ت جمموعة م��ن ال��ره��ب��ان الدومينيكان
ت��ق��ارب ال�����س��ت�ين ،يف م��ون��ب��ل��ي��ي��ه ،ت��ل��ق��ي درو� ً���س���ا يف ال��ت��داوي
ب��الأع�����ش��اب لرهبان �آخ��ري��ن ي��ف��دون م��ن �أدي���رة �أخ���رى .ويف
ف ّ
��ل�ام��ب�روزا ،ج��ن��ب «ال�����س��ب��ي�����س�يري��ة» امل��ع��روف��ة ال��ت��ي ي��ع��ود
تاريخها �إىل ال��ع��ام � ،1689أن�شئت مدر�سة نباتية ارت��اده��ا
م�شاهري مو َلعون باحلفاظ على الطبيعة ،من بينهم الراهب
فرجيليو فالوجي ( )1707-1626م�ؤ ّلف كتاب «علم النبات»
ذائع ال�صيت.
ما تخل�ص �إليه �آ ّنا ماريا فويل عرب تطوافها ب�ألوف التجارب،
ال�صحة ،وفق
والتدقيق يف مئات الو�صفات� ،أنه ال ميكن بلوغ
ّ
املنظور النباتي ،م��رة و�إىل الأب���د ،ب��ل م��ن ال�ل�ازم ال�تر ّق��ي
لذلك املقام كل ي��وم ،عرب ممار�سات متتابعة تت�ضافر فيها
الوحدة واالن�سجام بني العقل واجل�سد وال��روح� .إذ يت�سنى
ب��ل��وغ ال��ه��ن��اء م��ن خ�ل�ال م��راع��اة ق��واع��د ب�سيطة تتم ّثل يف
الغذاء ال�سليم ،والعي�ش املن�ضبط (املواعيد املتنا�سقة للنوم
واليقظة) ،والتنا�سق الأخ�لاق��ي ،واالل��ت��ج��اء �إىل ال��ق��درات
الرعائية الكامنة يف الطبيعة ،مبعنى ا�ستعمال الأع�شاب
الطبية .و�إىل جانب ما تورده من تو�صيفات لآثار النباتات
الطبية وخا�صياتها عند اال�ستعمالّ ،
تبي الباحثة اختالف
ت���أث�يره��ا ب�ين امل���ر�أة وال��رج��ل ،وبح�سب احل���االت والأو���ض��اع
�صحة ومر�ض ،مربزة �أنّ ك ّل تع ّكر للروح �أو
املل ّمة بالفرد من ّ
اجل�سد ميكن تخطيه بنوع معني من الأع�شاب ،يكون فعلها
م�ؤ ّثرا بف�ضل العناية واللطف الإله َي ْي.
----------------------------------------------•الكتاب :الصيدلية المق ّ
دسة.
•تأليفّ :
آنا ماريا فولي.

•الناشر :تي ّرا سانتا (ميالنو-إيطاليا) «باللغة
اإليطالية».

•سنة النشر.2020 :

•عدد الصفحات 263 :ص.

* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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أنثروبولوجيا األوبئة
آن.ه.كيلي وفريدريك كيك وخريستوس الينتريس

فينان نبيل *
�ش ّكل تف�شي الأمرا�ض املعدية ،والأوبئة يف العقود املا�ضية حتديات �صحية عاملية كربى للإن�سانية .تطغى الآن التهديدات الوبائية واجلائحة على واقعنا ال�سيا�سي ،والعقلي،
واالجتماعي؛ فالأمرا�ض النا�شئة والتي تظهر من �آن لآخر منذ الطاعون الدبلي الأوروب��ي ،مرورا بفريو�س «نق�ص املناعة الب�شرية (الإي��دز)» ،ثم املتالزمة التنف�سية احلادة
«�سار�س» ،و«�إيبوال»� ،إىل فريو�س (كوفيد  )19-امل�ستجد ت�ؤجج م�شاعر القلق ،واخلوف ب�ش�أن الأوبئة امل�ستقبلية والتي تزداد �سوءا وخطورة.
تقرتب االنرثوبوجليا من الأوبئة كظواهر اجتماعية كلية ،ت�شمل العمليات والأحداث التي ت�ؤثر على احلياة االجتماعية .ي�ضع هذا الكتاب الأوبئة يف مقدمة النقا�ش الأنرثبولوجي،
من �أجل درا�ستها وحتليلها من الناحية العلمية واالجتماعية.
حتى ن�ضع جائحة الفريو�س التاجي -كورونا (كوفيد )19يف �إطاره
يجب �أن نعود �إىل الع�صور الو�سطى عندما �ضرب الطاعون الدبلي
لندن ع��ام  .1665ظهر امل��ر���ض ف��ج���أة ،و�أ���ص��ب��ح على �أر����ض الواقع
«�أ�شخا�ص م�صابون ،ومعاناة يف الأماكن العامة ،توقفت املتاجر،
واختفي كل ن�شاط اقت�صادي ،و�أقيمت امل�ست�شفيات لعزل املر�ضى،
وح��رق الكربيت يف ال�شوارع وا�ستخدمت النريان لتنقية الهواء»
ُ
تويف ما يقرب من ربع �سكان لندن ،وانتحر بع�ض امل�صابني ب�إلقاء
�أنف�سهم يف نهر التاميز جراء الرعب مما حدث لأج�سادهم ،وانهار
النظام االجتماعي مع فرار ال�سلطات ،وذهب �سائقو «عربات املوت
من بيت �إىل بيت ،وجمعوا اجلثث مقابل ر�سوم ،بينما نهب بع�ض
الناجني املمتلكات.
ك��ان��ت �إي��ط��ال��ي��ا �أك�ث�ر ال����دول ت�����ض��ررا يف ال��ق��رن ال��راب��ع ع�شر من
«امل��وت الأ���س��ود» وه��ي من ال��دول الأك�ثر ت�ضررا يف القرن احل��ادي
والع�شرين من «فريو�س كورونا امل�ستجد» فقد كانت �إيطاليا مرك ًزا
للتجارة املتو�سطية ،وو�صل الطاعون على منت ال�سفن التجارية،
فكان النا�س مير�ضون عندما يتنف�سون �أو ي�صابون باملر�ض من
خالل م�سامهم.
على الرغم من براعة الغرب الطبية احليوية احلديثة ،ف�إن بع�ض
�أدوات��ه الوا�ضحة ت�شبه ما مت جتربته لأول مرة يف القرن الرابع
ع�شر مثل «احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي» ،حيث مت ع��زل م��ئ��ات امل�لاي�ين من
الأمريكيني والأوروب��ي�ين يف منازلهم يف حماولة لإب��ط��اء انت�شار
الفريو�س التاجي» .ن�ش�أت فكرة العزل ك�آلية للدفاع �ضد الأمرا�ض
امل��ع��دي��ة يف دول���ت���ي ال��ب��ن��دق��ي��ة ،وف��ل��ورن�����س��ا ح��ي��ث ب�����د�أت ال��ب��ح��ري��ة
البندقية يف �إجبار البحارة على النزول على جزيرة قريبة ،والبقاء
مل��دة �أرب��ع�ين يوما «ك��وارن��ت��ا» .مت اختيار امل��دة لأهميتها يف الكتاب
املقد�س ،في�شرع النا�س يف «�أربعني يومًا من التوبة والعقاب الذاتي
وال�����ص�لاة» .جن��ح��ت اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،وم��ات��ت ال�براغ��ي��ث امل��وب��وءة
باملر�ض وانتهى املر�ض ،وتعافى النا�س .كذلك فعل الأمريكيون
العائدون من ووهانا ،ال�صني ،يف �أوائل فرباير  .»2020مت حجرهم
يف قواعد اجلي�ش لفرتة احلجر ال�صحي» �أربعة ع�شرة يومًا.
مي��ك��ن��ن��ا �أن ن���رى ج����ذور ال��ع��دي��د م���ن ج���وان���ب ال�����ص��ح��ة احل��دي��ث��ة
بالفعل يف ع�صر النه�ضة ،م��ث��ل زي ال�شمع ال���ذي ك���ان يرتديه
الأط��ب��اء ال��ذي ي�شبه الثوب الطبي احل��دي��ث� ،أو ه��ذا النوع الذي
ي�شبه بدلة الف�ضاء» ولكن مع منقار طويل يحتوي على الأع�شاب
الرنانة .والتي ك��ان يعتقد �أنها «تنقي ال��ه��واء ال��ذي يتنف�سونه».
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لقد ك��ان ل��ل��زي ،يف ال��واق��ع ،بع�ض القيمة الوقائية» ،لأن ال�شمع
�ضد الرباغيث التي حملت املر�ض .كان الطاعون �أكرث �ضراوة من
الهجوم الع�سكري ،وكانت اال�ستجابة غال ًبا ت�شبه احل��رب ،فكانت
�إحدى اال�ستجابات هي «التطويق ال�صحي» للمدن ،وعدم ال�سماح
لأي �شخ�ص بالدخول �أو اخلروج ،و�أوامر ب�إطالق النار عند العبور»
«مت ن�شر اجلي�ش النم�ساوي يف القرن الثامن ع�شر» ملنع الطاعون
الدبلي م��ن التحرك �إىل �أع��ل��ى �شبه ج��زي��رة البلقان �إىل �أوروب���ا
الغربية عن طريق �إيقاف امل�سافرين الذين رمبا يحملون املر�ض.
ت�صنع الأوب��ئ��ة نظاما بريوقراطيا كما ت�صنع احل���روب ال��دول��ة،
فكالهما يتطلب الإدارة والتمويل ،فكذلك يحتاج احلجر ال�صحي
�إىل «قوة ال�شرطة واحتكار القوة على م�ساحة وا�سعة ،وقد تدعو
احلاجة �إىل متركز احلرا�س خارج منازل الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا
بالطاعون ،وال يُ�سمح لأحد بالدخول �أو اخلروج.
مي��ك��ن ل�ل�أم��را���ض امل��ع��دي��ة �أن ت��غ�ير امل�شهد امل����ادي ،فعندما �أع���اد
نابليون بناء باري�س يف منت�صف ال��ق��رن التا�سع ع�شر ،ك��ان �أح��د
�أهدافه هو احلماية �ضد الكولريا ،ف�صممت �شوارع عري�ضة ،حيث
ميكن نفاذ ال�شم�س وال�ضوء� .أ�صبحت فريو�سات اجلهاز التنف�سي
�سمة �أكرث ثبا ًتا للحياة يف الغرب ،فيمكن � ً
أي�ضا تنفيذ التغيريات يف
و�سائل النقل العام وتق�سيم املناطق ا�ستنادًا �إىل ذلك.
كانت هناك ثقة حقيقية يف �أن جميع الأم��را���ض املعدية �ستكون
�شي ًئا من املا�ضي بعد احل��رب العاملية الثانية ،و�ستبقى الأمرا�ض
املزمنة والوراثية ،و�أن انت�شار العدوى ،والأوبئة ،لن تبقى ب�سبب
تطور العلم»� ،إال �أن التطور حلق مب�سببات الأمرا�ض التي ميكن
�أن تن�شر الأوبئة العاملية كما حلق بالعلم .حتى يف بيئات اال�ست�شفاء
الغنية مب�����ض��ادات امل��ي��ك��روب��ات يف �أوروب����ا وال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،تعد
الأوب��ئ��ة هي اجلانب املظلم للتطور والتقدم الطبي وال�سيا�سي،
يف حني يحتل ت�سرب الفريو�سات من احليوانات الربية ل�سكان
القرى النائية مكان ال�صدارة يف التكهنات بنهاية العامل� .إنها متثل
ا�ستحالة ت�أمني الكيان ال�سيا�سي يف عامل يزداد ترابطه من الناحية
التكنولوجية �أكرث من �أي وقت م�ضى .مل يطلق مفهوم «الوباء»
�أو «اجلائحة» على الأمرا�ض التي تنت�شر يف �أنحاء العامل �إال منذ
�أواخ���ر القرن التا�سع ع�شر� .أ�صبح الت�صدي واال�ستعداد لظهور
الأوب��ئ��ة اجل��دي��دة �أم���را ال مفر م��ن��ه ،و�أ���ص��ب��ح م���ادة خ�صبة ميكن
التنب�ؤ من خاللها مب�ستقبل الب�شرية.
ال تعترب درا�سة الأوبئة من املنظور الأنرثبولوجي جمرد درا�سة

للمر�ض و�إمنا تطرح ت�سا�ؤال حول الآليات التي ميكننا من خاللها
�أن نعي�ش معا ،وطريقة ت�أثريه يف العالقات االجتماعية ،التي يتم
ت�شكيلها من خ�لال املعلومات ،واالت�صال ،واملفاهيم الفريو�سية
امل�ستحدثة.
ب�����د�أت يف م��ن��ت�����ص��ف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ات درا����س���ة ف�ي�رو����س ن��ق�����ص امل��ن��اع��ة
الب�شرية(الإيدز) �ضمن جمموعة وا�سعة من الأم��را���ض املعدية
مثل «الكولريا والطاعون ،والأنفلونزا ،وفريو�س الإيبوال» ،لتقدمي
منوذج عام يف الأنرثبوجليا الطبية ،والتحديات املنهجية ،واملعرفية
التي يواجهها هذا التخ�ص�ص .يرى الكاتب �أن التو�سع الأمربيايل
ا�ستغل تف�شي الأوبئة خللق �سياقات ومربرا ل�سيا�سات الف�صل و�إعادة
التوطني واحلجر ال�صحي ،ومراقبة ال�سكان ،كما كانت الأوبئة
حمفزا لالكت�شاف واالبتكار العلمي ،والتطور يف علم اجلراثيم
والطفيليات ،وكان ال�سكان الأ�صليون حمورا لهذا املجال اجلديد
من البحث العلمي ،ومت ت�صنيف التقاليد املحلية ،وطرق املعي�شة،
على �أنها موارد علمية للطب اال�ستوائي .وااللتزام املنهجي بالعمل
امليداين طويل املدى فعندما �ضرب الطاعون الدبلي الهند ،وهي
م�ستعمرة بريطانية ،يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،اتخذ امل�ستعمر
الربيطاين تدابري م�ضادة للأوبئة � -شديدة القوة وال�سلطة ،ولكن
من قبل حكومة ا�ستعمارية ،على ال�سكان الأ�صليني» .اعترب �سكان
الهند ذلك �أك�ثر خو ًفا من الطاعون نف�سه» وقاوموا يف ظل قلق
بريطاين من �أن «تكون ه��ذه بداية القومية الهندية احلديثة».
تراجعت عن الإج��راءات التي كانت غري فعالة على �أي حال ،وقد
ذهب البع�ض �إىل تورط الأنرثبولوجيا يف ال�سيطرة اال�ستعمارية
على ال�سكان الأ�صليني.
تو�صل «ليفي ب���رول» يف كتاب «نهاية العقلية البدائية» �إىل �أنّ
التطعيم اجلماعي يف�شل �إذا مل تتغري املفاهيم املحلية للأوبئة،
وه��و در���س ا�ستخل�صه «ليف اون��اك��و» م��ن زي��ارت��ه للفلبني كخبري
يف احلكومة اال�ستعمارية الأمريكية للأوبئة ،فقد عزز االهتمام
الإثنوغرايف ب�سبل العالج وطقو�سه متخذا خطا ا�ستدالليا جتريبيا
مقارنا بني الطب النباتي والطب الغربي� ،إىل جانب التف�سريات
الثقافية لتف�شي املر�ض وط��رق انتقالها ،وتوفري متطلبات احلد
من انت�شارها ،مثل توعية الفرق ال�صحية ،مبعتقدات املر�ض عند
ال�سكان الأ�صليني ،واملمار�سات التي قد ت�سبب معوقات ،وتعزيز
ال��ث��ق��ة يف الأط���ب���اء .وي��رب��ط ب�ين امل��م��ار���س��ات الثقافية باعتبارها
عامال يف نقل املر�ض ،كاالهتمام بالنظافة .يرتبط الأمن ال�صحي
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بالأمن العاملي؛ فا�سرتاتيجيات احتواء املر�ض ال تعتمد فقط على
برامج �صحية ،بل على تعزيز املالءمة الثفافية واخلربات املحلية
للأحداث الوبائية ،التي تف�سر الأهمية البالغة ال�ستق�صاء الآثار
االجتماعية املختلفة لتف�شي الأوبئة و�أ�شكال الإق�صاء االجتماعي
�ضد املر�ض ،وانت�شار الذعر ،و�إلقاء اللوم على املر�ضى الذين ي�سود
بينهم نتيجة الوباء.
ح���اول اال�ستق�صاء الأن�ثرب��ول��وج��ي فهم الأوب��ئ��ة وم��ا حلقها من
و�صمات ،وعزل للمر�ضى ،فوجد �أن الأوبئة لديها القدرة على �إعادة
ترتيب العالقات االجتماعية ،وا�ستحداث �أم���ور ال تتعلق فقط
باملعاناة اجل�سدية ،ولكن �أي�ضا بالأزمات الأخالقية التي ميكن �أن
تقلب الوجود االجتماعي .فعلى �سبيل املثال� ،أدى تف�شي فريو�س
نق�ص املناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سب «الإي��دز»
�إىل تغيري �أبعاد االرتباط الأنرثبوجلي مع الأوبئة و�إعطائها مكانا
�أك�بر .من ناحية �أخ���رى ،ف���إنّ فاعلية العالج امل�ضاد للفريو�سات
�ساهم يف �إزالة خطر ال�سلوك االجتماعي جتاه املر�ضى؛ لأ ّنه �أ�صبح
م��ن املمكن ال�سيطرة على ت��وزي��ع الأدوي����ة املنقذة للحياة ،مهما
كلف الأم��ر من معاناة على االقت�صاد ال�سيا�سي العاملي من �أجل
�إنقاذ الأرواح .جدير بالذكر �أنّ جمل�س الأمن �أعلن يف خطوة غري
م�سبوقة �أنّ مر�ض نق�ص املناعة الب�شرية «الإي��دز» ي�شكل تهديدا
للأمن الدويل يف �أفريقيا� .إنّ �إدراج الأمرا�ض املعدية يف املخاطر
الأمنية جعل امل�صابني �شكال من �أ�شكال التهديد الوطني ،وو�صل
الأمر �إىل ع�سكرة ممار�سات ال�صحة العامة �أحيانا.
�أل��ق��ى ع��ل��م��اء االن�ثرب��وجل��ي��ا ال�����ض��وء ع��ل��ى الأب���ع���اد اجليو�سيا�سية
والأمنية للبيولوجيا ،وكيف ت�شكل الأوبئة تهديدا و�شيكا دائما،
مما ي�ؤكد �سلطة احلكومات من �أجل ال�سيطرة على �سبل املعي�شة،
ك��م��ا رك���زت ع��ل��ى ال��ت��و���س��ع يف ا���س�ترات��ي��ج��ي��ات االح���ت���واء ،وت�ضييق
ممار�سات ال�صحة العامة و�إعطاء الأولوية للمخاطر املتوقعة التي
ت�شكلها الأوبئة.
ج��م��ع ال��ك��ات��ب ب�ين االن�ثرب��وجل��ي��ا وجم���ال الأوب���ئ���ة ،ف��ق��دم درا���س��ة
ل�ل�أم��را���ض ذات الأ���ص��ل احل��ي��واين وان��ت��ق��ال �أن���واع منها للإن�سان
وهي فكرة طبية حديثة ،ولكنها اكت�سبت كامل قوتها فيما يتعلق
مب��ر���ض ال��ط��اع��ون يف العقود الأوىل م��ن ال��ق��رن الع�شرين ،وهي
تعترب اليوم �أكرث امل�سائل الوبائية �إحلاحا ،ب�سبب التطور يف علم
الفريو�سات ،التي �أ�صبحت قادرة على التحول والو�صول �إىل الب�شر
مما ي�ؤدي �إىل وفاة �أعداد كبرية من ال�سكان حول العامل .مل يعد
الأم��ر لغزا علميا ،بعد زي��ادة التغطية الإعالمية لتلك الأمرا�ض
ذات امل��ن�����ش���أ احل��ي��واين م��ث��ل «ال�����س��ار���س ،والإن��ف��ل��ون��زا ،والإي���ب���وال»
وت�صوير احل��ي��وان��ات على �أن��ه��ا م�صدر الفريو�سات القاتلة التي
تهدد الب�شرية باالنقرا�ض ،وتعر�ض ال�سيا�سة ال�صحية العاملية
وط��رق مواجهة االجت���اه ال��ع��ام العتبار احل��ي��وان��ات م�صدر خطر،
مع حماولة الفهم التاريخي والإثنوغرايف والعلمي� ،إ�ضافة �إىل
التو�ضيح اال�ستقرائي لتطور الأمرا�ض ذات الأ�صل احليواين يف
القرن احلادي والع�شرين.
مل تعد احليوانات جمرد ناقالت �سلبية بل �أ�صبحت ينظر �إليها
ك�أطراف فاعلة يف �شبكات التعاي�ش ،مما يثري �أ�سئلة يف علم الأحياء
التطوري عن تطور امليكروبات يف النظم البيئية املعقدة ،مع �إيالء
االنتباه �إىل جتاوز ما يبدو �أنه حدود بيئية؛ فقدميا انتقل ال�سل
م��ن الأف��ي��ال للب�شر كمر�ض ح��ي��وي عك�سي بعد �صعود ال�سياحة
البيئية ،والآن انتقال ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�سبب ملتالزمة ال�شرق

الأو�سط التنف�سية .ازدادت احلاجة للتعاون بني الأطباء البيطرين
وع��ل��م��اء البيئة وع��ل��م��اء الأح��ي��اء الدقيقة وع��ل��م الأوب��ئ��ة لتوفري
املعرفة حول �أ�سباب انتقال الأمرا�ض من احليوانات �إىل الب�شر.
لعب الت�صوير ال��ف��وت��وغ��رايف دورا ه��ام��ا �أث��ن��اء تف�شي الأوب��ئ��ة يف
�إقرار الثوابت الوبائية يف اال�ستجابة للأمرا�ض املعدية ،فا�ستخدم
الت�صوير يف ر�سم خرائط للمناطق الوبائية ،من خالل �صور حية
لأ�سواق احليوانات الطازجة يف ال�صني باعتبارها منطقة ت�صوير
وب��ائ��ي؛ ف����إنّ ال�صور وم��ردوده��ا الب�صري يلعبان دو ًرا رئي�س ًيا يف
التوا�صل الوبائي لي�س فقط م��ن حيث التعليم والإق��ن��اع ،ولكن
الأه���م م��ن ذل��ك ،كو�سيلة لتحديد و�ضبط م��ا يعترب معرفة وما
ميكن يتم حذفه على �أنه �شائعة �أو ق�ص�ص �أو حكايات من منظور
�أن�ثروب��ول��وج��ي ب�صري .ي�شري ه��ذا بو�ضوح �إىل حقيقة �أن �صور
الأوبئة والأمرا�ض احليوانية املن�ش�أ لي�ست جمرد متثيل للأمرا�ض
املعدية وت�أثريها االجتماعي ،بل هي بالأحرى �أمور فاعلة يف �ساحة
�سيا�سية اقت�صادية �أو�سع للمعرفة.
قد تثري اجلائحة احلالية بو�صفها خطرا وجوديا على الب�شرية
ت�����ص��ورات خيالية ع��ن نهاية ال��ع��امل ،مم��ا يطلق ال��ع��ن��ان للخيال
(رواي���ات ،و�أف�ل�ام ،وب��رام��ج تليفزيونية ،ور���س��وم متحركة و�ألعاب
الفيديو) ،ال ينبغي النظر لهذا الأم��ر كونه �أوه��ام��ا م��روع��ة ،بل
كتابات معيارية عن العالقة بني الب�شر والعامل تولد ر�ؤى را�سخة
للهيمنة على العالقات الإن�سانية/غري الإن�سانية.
ت�ستدعي الأوبئة ممار�سات التبادل العلمي وتدفق املعارف ،وتداول
املعلومات ونظم االت�صال ،التي ت���ؤدي �إىل ا�ستقرار الأزم���ة ،كما
ي�ستدعي االهتمام بالبنية التحتية احل�ضرية .طور علماء الأوبئة
م�صطلحات مثل «البقعة ال�ساخنة» �أو «الزخم الفريو�سي» لتعك�س
الزمان واملكان الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ظهور مر�ض وتوطنه يف
جمتمع ب�شري؛ مم��ا ي��دل على �أن انتقال ال��ع��دوى لي�س «حلظة
واحدة» �أو نقطة «ات�صال واحدة».
ينتبه الأنرثوبولوجيون للجوانب االجتماعية امل�صاحبة ملحاوالت
ال�سيطرة على الأوبئة؛ فالتو�سع احل�ضري والقدرات واال�ستثمارات
تطرح حتديا وا�ضحا فيما يتعلق مب�صداقية مكافحة الأوب��ئ��ة،

وتقدمي الرعاية ال�صحية الأولية ،والتدخل الإن�ساين ،والبحوث
الوبائية؛ فالأمر اليتوقف فقط على نتائج علمية ذات م�صداقية
ولكن �أي�ضا على كيفية حتقيقها� .أ���ش��ار علماء الأنرثوبولوجيا
�إىل ال��دور احلا�سم ال��ذي ي�ؤديه الفقر يف ت�ضخيم الوباء ،و�أوج��ه
الإج���ح���اف ال�����ش��دي��د يف جم���ال ال�����ص��ح��ة ال��ت��ي ت�����ص��اح��ب حم��اول��ة
ال�سيطرة على الوباء ،كذلك التقاليد الثقافية املتعلقة بالدفن،
وطرق العالج البدائية �أو ال�سحر.
�أث��رت الفريو�سات امل�سببة للأمرا�ض يف حياة الب�شر لقرون عدة
على الرغم من �صغر حجمها ،و�أنها ال ُترى بالعني املجردة ،على
االقت�صاد والثقافة وحتى العادات اليومية ،وا�ستمرت هذه الآثار
بعد انق�ضاء فرتة طويلة من الأمرا�ض املعدية .لقد غريت الأوبئة
يف �أعداد ال�سكان فقد قتل الطاعون �أو املوت الأ�سود ماال يقل عن
ثلثي �سكان �أوربا �آنذاك؛ مما �أدى لبطء التو�سع احل�ضري وعودة
ال�سكان �إىل ال��ري��ف .ك��ان للبحث عن عالجات للأوبئة ت�أثريات
اقت�صادية على مر ال��ق��رون؛ فبمجرد اكت�شاف «الكينني» كعالج
للمالريا �أ�صبح �أك�ث�ر قيمة م��ن ال��ذه��ب ،ويف �أواخ���ر الثمانينات
من القرن التا�سع ع�شر عانت تون�س من عدة �أوبئة �شديدة مثل
ال��ك��ول�يرا ،والتيفوئيد مم��ا ا�ستنفد م��وارده��ا االقت�صادية ب�شدة
لدرجة �أنها مل تكن ق��ادرة على �سداد ديونها مما جعلها عر�ضة
ل�لاح��ت�لال الفرن�سي .كما ي��ب��دو �أن �أ���ص��ول ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ادات
ال��غ��ذائ��ي��ة مرتبطة ب��الأم��را���ض امل��ع��دي��ة ،ح��ي��ث يعترب ا�ستهالك
احلليب اخل��ام غ�ير ق��ان��وين يف العديد م��ن ال��ب��ل��دان؛ ملنع انت�شار
مر�ض ال�سل البقري.
ي�صعب التنب�ؤ الآن بالأثر ال�سيا�سي واالقت�صادي ال��ذي �سيرتكه
وباء«كوروناامل�ستجد» �أو «كوفيد »19يف �أعقابه؛ لأن املجهول عنه
�أكرث مما هو معروف» .ولكن مع مزيج من احلد�س وقراءة التاريخ
ال��وب��ائ��ي ،وم��ع ق��درة العلم ال��ي��وم ق��د ن�ستنتج بع�ض الأم���ور .ف���إذا
كان انت�شار الطاعون قد �أدى �إىل انتقال ال�سلطة من القرى �إىل
العوا�صم الوطنية ،قد ي�شجع الفريو�س التاجي انتقال ال�سلطة
من الوحدات فوق الوطنية �إىل الدولة القومية .يتجلى هذا ب�شكل
�أو�ضح يف االحتاد الأوروبي ،حيث حتدد الدول الأع�ضاء ا�ستجابات
خا�صة ،فقد مت �إغ�لاق احل��دود املفتوحة داخل االحت��اد الأوروب��ي،
وفر�ضت بع�ض البلدان ق��ي��ودًا على ت�صدير الإم����دادات الطبية،
وزاد الفريو�س من التوترات بني الواليات املتحدة وال�صني ،حيث
حتاول بكني حماية �صورتها ويقلق الأمريكيون من الو�صول �إىل
الإم��دادات الطبية .وي�صيب الفريو�س �أ�شد ال�ضرر يف املدن التي
«ي�سكنها عدد كبري من ال�سكان ،ويرتبط بال�سفر اجلوي ال�سريع،
وحتركات ال�سياح والالجئني.
يهدد الفريو�س التاجي «العوملة االقت�صادية وال�سيا�سية ،ويت�سبب
يف انحاللها �إىل حد ما»� ،إىل حد ميكن اعتبار«الفريو�س التاجي»
هو مر�ض يهدد «العوملة».
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االنفتاح :الحالة التقدمية للتجارة الحرة والهجرة ورأس
المال العالمي ..كيمبيرلي كالوسينغ

محمد السالمي *

مع هبوب رياح احلرب التجارية التي مل ن�شهدها منذ عقود ،حيث كال التيارين الي�سار واليمني ي�شريان �إىل احلماية ،ت�أتي كيمبرييل كالو�سينغ يف كتابها «االنفتاح :احلالة
التقدمية للتجارة احلرة والهجرة ور�أ�س املال العاملي» لتناق�ش وت�ؤكد على �أن االقت�صاد احلر واالنفتاح االقت�صادي هي �أف�ضل طريقة لتعزيز م�صالح الأمريكيني العاملني ،وكذلك
م�ساعدة الفئات الأكرث �ضع ًفا.
ت�شري الكاتبة �إىل � ّأن االنفتاح االقت�صادي ي�سهم ب�شكل كبري يف التجارة الدولية ،ويرفع من م�ستويات املعي�شة ،وتفيد امل�ستهلكني وت�سهم يف حركة ر�أ���س املال العاملية لكل من
املقرت�ضني واملقر�ضني .كما تعمل على حت�سني الكفاءة وتعزيز االبتكار ،وغريها .وعلى الرغم من كل االنتقادات التي جتذبها يف كثري من الأحيان ،فقد �أخرجت العوملة بال �شك
مئات املاليني من الفقر على مدى العقود الأربعة املا�ضية .كما كانت التجارة واال�ستثمار الدوليني حمورين يف نهو�ض ال�صني والعديد من االقت�صادات النا�شئة .يف غ�ضون ذلك،
�سمحت الهجرة لع�شرات املاليني الآخرين بالهروب من القمع �أو الفقر املدقع .وال تزال الهجرة واحدة من �أعظم نقاط القوة يف �أمريكا ،حيث يلعب الوافدون اجلدد دو ًرا �أ�سا�س ًيا
يف النمو االقت�صادي واالبتكار وريادة الأعمال.

يف الوقت نف�سه� ،ألقي اللوم على العوملة يف تراجع
بع�ض ال�صناعات قبل الأوان ،وزي���ادة ع��دم امل�ساواة،
وركود الأج��ور ،والأزم��ات املالية ،وعلى الأقل جزئ ًيا،
ظ���ه���ور ال�����س��ي��ا���س��ة ال�����ش��ع��ب��وي��ة ع��ل��ى ط����ريف ال��ط��ي��ف
ال�سيا�سي .وعلى الرغم من ذلك تواجه امل�ؤلفة هذه
االنتقاد ،وت�ؤكد على �أن و�ضع العوائق �أمام التجارة
من �ش�أنه �أن يت�سبب يف �أ�ضرار ال ح�صر لها .بد ًال من
ذلك ،حتدد امل�ؤلفة جدول �أعمال لإدارة العوملة ب�شكل
�أكرث فعالية ،وتقدمي ا�سرتاتيجيات لتجهيز العمال
لالقت�صاد احلديث ،وحت�سني ال�سيا�سة ال�ضريبية،
و�إقامة �شراكة �أف�ضل بني القوى العاملة وال�شركات.
كمبرييل ه��ي �أ���س��ت��اذة االقت�صاد يف كلية ري��د ،حيث
ح�صلت ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه م��ن ج��ام��ع��ة ه���ارف���رد ،وق��د
عملت �سابقا كباحثة اقت�صادية يف كل من �صندوق
النقد الدويل ،وم�شروع هاميلتون ،ومعهد بروكينغز.
تعد كمبرييل واح��دة من �أب��رز اخل�براء الدوليني يف
فر�ض ال�ضرائب على �شركات متعددة اجلن�سيات،
وهو مو�ضوع �أدلت ب�شهادته �أمام الكونغر�س.
ن��ح��ن نعي�ش يف زم���ن اال���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��ي��ا���س��ي ،لكن
ال��ك��ث�ير م��ن ال��ي�����س��ار وال��ي��م�ين م��ت��ف��ق��ون يف ع��دائ��ه��م
للعوملة .غال ًبا ما يكون �أولئك الذين يعادون العوملة
قلقني ب�ش�أن املخاوف امل�شروعة� :صعوبة دعم الأ�سرة
يف �سوق اليوم ،والطبيعة التناف�سية ال�شديدة لأ�سواق
العمل ،وال�شعور ب�أن الأجيال القادمة قد تتخلف عن
ال��رك��ب م��ن قبل ق��وى ال ميكنهم ال�سيطرة عليها.
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وت�شكك املجموعتان يف االتفاقات التجارية التي يرون
�أن��ه��ا ت�ضع م�صالح ال�شركات قبل م�صالح العمال،
ومتيل �إىل �إل��ق��اء ال��ل��وم على املناف�سة الأجنبية .يف
�أمريكا اليوم ،بينما ُترى هذه املو�ضوعات على الي�سار
وال��ي��م�ين ،ال ت���زال ه��ن��اك اخ��ت�لاف��ات .ال��ي��م�ين �أك�ثر
ت�شككا يف الهجرة من الي�سار ،ومن املرجح �أن ينظر
�إىل العمال الأجانب على �أنهم تهديد .الي�سار �أكرث
ت�شككا يف ال�شركات الدولية م��ن اليمني .ه��م �أك�ثر
عر�ضة للقلق ب�����ش���أن الكثري م��ن ال�سلطة يف �أي��دي
ال�شركات متعددة اجلن�سيات.
ترى كيمبرييل � ّأن هناك ثالث حجج حا�سمة يتعني
على كال اجلانبني التفكري فيها بعناية� .أو ًال ،يف حني
�أن خماوف العمال الأمريكيني حقيقية للغاية ،ف�إن
الأ�سواق العاملية لي�ست القوة الوحيدة امل�س�ؤولة عن
الو�ضع احلايل .هناك العديد من العوامل الأخرى
الأك��ث�ر �أه��م��ي��ة ،مب��ا يف ذل���ك التغيري التكنولوجي
ال���درام���ي ،وزي�����ادة ت��رك��ي��ز ال�����س��وق «اح��ت��ك��ار ال��ق��ل��ة»،
وال��ت��غ�يرات يف امل��ع��اي�ير االج��ت��م��اع��ي��ة ،وال��ت��غ�يرات يف
ال�سيا�سة .ثانياً ،ت�أتي الأ�سواق العاملية بفوائد للعمال
����اف .نعتمد
ال��ذي��ن ال ي��ت��م االع��ت��راف ب��ه��م ب�شكل ك ٍ
جمي ًعا ب�شكل كبري على التجارة كم�ستهلكني ،ولكن
�أب��ع��د م��ن ذل���ك ،تعد ال��ت��ج��ارة �أي���ً��ض��ا ج���ز ًءا ال يتجز�أ
م��ن حياتنا العملية ب��ط��رق �إي��ج��اب��ي��ة؛ ل���دى بع�ض
العمال وظائف تنتج ال�صادرات ،ويعتمد العديد من
العمال الآخرين على ال��واردات ك�أجزاء رئي�سية من

عملية �إنتاجهم .كانت الهجرة قوة كبرية لالقت�صاد
الأمريكي يف املا�ضي ،وهي قوة كبرية على الإطالق يف
الوقت احلا�ضر .حيث يحفز املهاجرون على االبتكار
وري���ادة الأع��م��ال وخلق فر�ص العمل ،وه��م يوفرون
م��ه��ارات ال ميكن العثور عليها ب�سهولة يف ال�سكان
الأ���ص��ل��ي�ين .يخفف امل��ه��اج��رون �أي��� ً��ض��ا م��ن �ضغوط
امليزانية التي يعاين منها ال�سكان املت�ضخمون يف �سن
التقاعد .ثالثاً ،من املرجح �أن ي�ضر كبح االندماج
العاملي بالعمال الأمريكيني .التعريفات اجلمركية
وال�ضرائب التي تقع على عاتق الفقراء ه��ي �أك�ثر
مما تقع على الأغنياء .كما تخلق احلواجز التجارية
و�أي�ضا احلروب التجارية «�صدمات» جديدة يف �سوق
العمل تت�سبب يف فقدان الوظائف وتراكم امل�صاعب؛
ح��ي��ث ي��خ��اط��ر ك��ل م��ن امل���زارع�ي�ن وع��م��ال ال�����س��ي��ارات
بفقدان الوظائف .كما �أن احلروب التجارية تنفر من
احللفاء ،وتبعد عن ال�شركاء املهمني الذين نحتاجهم
ملعاجلة ق�ضايا مثل تغري املناخ واملناف�سة ال�ضريبية.
ريا� ،ستكون �أمريكا وعمالها �أقوى مع املزيد من
و�أخ ً
الهجرة ولي�س �أقل.
تو�ضح كيمربيل �أن��ه ب��د ًال من الإق��ن��اع باالندفاعات
ال�شعبية م��ن خ�لال �إل��ق��اء ال��ل��وم على الأج��ان��ب على
�أم��را���ض املجتمع و�إط�لاق النار على �أنف�سنا يف هذه
العملية ،يجب على �صناع ال�سيا�سة معاجلة الأ�سباب
اجلذرية لركود الأج��ور وع��دم امل�ساواة االقت�صادية.
ومع ذلك ،فهي ترتك �أفكا ًرا �سيا�سية جريئة ح ًقا دون
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فح�ص ،مثل الدخل الأ�سا�سي العاملي .وت�أ�سف على
ال��ق��درة التفاو�ضية املنخف�ضة للعمال ونقاباتهم،
لكنها ال تتحدث �إال عن كالم لت�صحيح التوازن.
�أم��ا يف نطاق العوملة ،فت�شري الكاتبة �أن تقلي�صها
هو رد فعل �أحمق جتاه م�شاكل العمال الأمريكيني.
والأه��م من ذلك الإق��دام على مثل هذه اخلطوات،
يعيق �إي��ج��اد و�سائل �أ�سهل و�أك�ث�ر فعالية مل�ساعدة
ال��ع��م��ال .ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ،ل��و ن�ضع يف االع��ت��ب��ار
قانون ال�ضرائب اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف
عام  ،2018ف�سيخلق هذا القانون عج ًزا �إ�ضاف ًيا يزيد
عن  1.5تريليون دوالر (على مدى ع�شر �سنوات)
م��ن �أج��ل دف��ع التخفي�ضات ال�ضريبية التي تفيد
يف الغالب �أولئك الذين يت�صدرون توزيع الدخل،
كما يوجد يف القانون ثغرات جديدة فظيعة مثل
«خ�صم التمرير» التي جتعل من النظام ال�ضريبي
الأم��ري��ك��ي �أق���ل ع��دال��ة و�أق����ل ك��ف��اءة ح�سب و�صف
الكاتبة.
قد يكون النهج الأف�ضل هو تقدمي الدعم احلقيقي
للعمال من خالل التغيريات يف ال�سيا�سة ال�ضريبية.
على �سبيل املثال� ،سيكون تو�سيع االئتمان ال�ضريبي
امل��ك��ت�����س��ب وت���وف�ي�ر ال��ت���أم�ين ع��ل��ى الأج�����ور للعمال
النازحني خطوات �أوىل جديرة يف هذا االجتاه .كما
�أن اال�ستثمار يف العمال من خالل التمويل الكايف
للبنية التحتية والبحث والتعليم �أمر بالغ الأهمية.
بالإ�ضافة �إىل تو�سيع �شبكة الأم��ان جلعل الت�أمني
ال�صحي �أكرث �أما ًنا خطوة مهمة .يف املقابل ،يجب �أن
حترك م�شروع قانون ال�ضرائب يف االجتاه املعاك�س
ب�إلغاء التفوي�ض الفردي ل�شراء الت�أمني ال�صحي،
وهذه �إحدى الركائز املهمة لقانون الرعاية ب�أ�سعار
معقولة .فيما يتعلق بال�سيا�سة االقت�صادية ،ميكننا
القيام بعمل �أف�ضل بكثري� .إن اعتماد ال�سيا�سات
التجارية احلمائية ،ول��وم املهاجرين غ�ير امل�برر،
�إج����راءات خاطئة ،ب��ل �إن��ه��ا ت�صرفنا ع��ن �أولوياتنا
جتاه ال�سيا�سة االقت�صادية امللحة.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اع��ت�راف امل���ؤل��ف��ة ب��وج��ود �ضحايا
للعوملة وما �إذا كان ينبغي �أن تكون هناك عوملة �أم ال،
ت�شري �أن��ه يجب �أن نبقى منفتحني على االقت�صاد
العاملي ولكن هناك العديد من اخلطوات ال�سيا�سية
املهمة التي ميكننا اتخاذها جلعل اقت�صادنا العاملي

امل�شاكل التي يعاين منها االقت�صاد الأمريكي .طرحت
الكاتبة العديد م��ن ال���ر�ؤى العامة واحل��ل��ول ب�ش�أن
التعاون ال���دويل للق�ضاء مثل امل�ل�اذات ال�ضريبية،
والت�صدي لتغري املناخ ،و�إنفاذ معايري العمل املت�سقة
دول�� ًي��ا .وزي���ادة التمويل ل�برام��ج التعليم والتعديل
الهيكلي كي يواكب العمال من ال�صدمات التجارية
والتكنولوجية وغريها من احللول .ولكن هناك
�شيء مفقود ،م��ن ناحية ،كما ي�شري االقت�صادي
داين رودري�����ك ،وه���و �أن تعوي�ض ال��ع��م��ال ال��ذي��ن
يخ�سرون من العوملة� ،أ�صبح �أكرث �صعوبة مبوجب
ق��واع��د ال��ت��ج��ارة احل���رة ال��ت��ي ت���رى يف �أي تنظيم
حملي ح��اج��زا �أو عائقا ل��ل��ق��درة على التناف�سية
ال��ت��ج��اري��ة .وع��ل��ى ن��ط��اق �أو���س��ع ،ميكن �أن يقو�ض
ح��ق ال���دول ذات ال�����س��ي��ادة يف ت�صميم م�ؤ�س�ساتها
و�أنظمتها .يف املقابل ،ال �أعتقد �أنه بالإمكان اعتماد
بع�ض احللول املقرتحة ،و�أرى �أن احتمالية �إدخال
�أي م��ن ال��ت��غ��ي�يرات على ال�سيا�سة بعيدة ن�سبيا.
وما مييز الكتاب لفت امل�ؤلفة االنتباه �إىل الفوائد
التجارية التي نادرا ما تناق�ش ،وكذلك �إىل العديد
من القوى الأخرى امل�س�ؤولة عما هو منا�سب لإلقاء
ال��ل��وم على ال��ع��ومل��ة� .أح���د �أك�ب�ر ف��وائ��د ال��ك��ت��اب هو
دعم حجج امل�ؤلفة بكنز من البيانات املفيدة مثل:
فوائد التجارة ،وتكلفة التعريفات ،وقيمة التعليم،
والآثار االقت�صادية لأنواع خمتلفة من املهاجرين.
ح�صل ال��ك��ت��اب على ال��ع��دي��د م��ن الإ����ش���ادات �سواء
من القراء �أو من داعمي احل��زب الدميوقراطي،
�أبرزهم فريد زكريا ،مرا�سل �سي �إن �إن ،ولوران�س
�سمرز وزير اخلزانة الأمريكي ال�سابق ،وجي�سون
فورمان وغريهم.

�أك�ث�ر ت��واف�� ًق��ا م��ع احتياجات ال��ع��م��ال ،واال�ستجابة
لعقود من الركود يف الأج��ور وت�صاعد التفاوت يف
الدخل.
وك��خ��ط��وة واح����دة ،ميكننا �أي���ً��ض��ا العمل على تعزيز
ات��ف��اق��ي��ات جت���اري���ة �أف�����ض��ل ت��ت�����ص��دى ل��ل��م��ن��اف�����س��ة يف
ال�����س��ي��ا���س��ات وت��ع��ال��ج امل���ج���االت ال��ت��ي تتطلب ت��ع��او ًن��ا
ع��امل�� ًي��ا .ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اال���س��ت��ج��اب��ات الرئي�سية
وه��ي خ��ط��وات ميكن ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة �أن تتخذها
مبفردها .ميكننا القيام بعمل �أف�ضل بكثري لدعم
العمال واملجتمعات من خالل اال�ستثمار يف العمال
والبنية التحتية والتعليم .كما ميكن �إ�صالح النظام
ال�ضريبي للت�أكد من �أن منو الدخل القومي يعود
بالفائدة على جميع الأمريكيني تقري ًبا .وهذا يعني
�ضرائب �أقل ملن هم يف القاع ،ويعني � ً
أي�ضا م�ساهمات
�أعلى من �أولئك الذين يف القمة ،ولكن الإ�صالحات
----------------------------------------------الدقيقة ميكن �أن تقلل من احليل واخلداع التي متلأ
•الكتاب :االنفتاح :الحالة التقدمية للتجارة
النظام ال�ضريبي الأمريكي احلايل ،مما يخلق املزيد
الحرة والهجرة ورأس المال العالمي
من الإيرادات ال�ضريبية مبعدالت �ضريبية معقولة.
•المؤلف :كيمبيرلي كالوسينغ
والأه���م من ذل��ك ،ميكننا متابعة �شراكة �أف�ضل مع
•الناشرHarvard University Press :
ال�شركات ،حيث يتم معاجلة قوة ال�سوق الغري مربرة
وت�شجيع ال�شفافية وامل�س�ؤولية االجتماعية يف ق�ضايا •سنة النشر2019 :
مثل ال�ضرائب والعمل .و�سي�ستفيد جمتمع الأعمال •اللغة :اإلنجليزية
ب���دوره م��ن الأ���س��واق املفتوحة وال��ل��وائ��ح وال�ضرائب •عدد الصفحات 360 :صفحة
العادلة والب�سيطة.
* كاتب ُعماني
هذا الكتاب جيد ملناق�شة وت�سليط ال�ضوء على بع�ض
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مواجهة االنهيار في ظل الكوارث البيئية
لوك سيمال

سعيد بوكرامي *

هل يقف عاملنا ،اليوم ،على حافة االنهيار؟ �س�ؤال ملح ومفزع ،يطرح منذ عقود خلت و�أنتج نظريات متعددة وحراكا علميا وبيئيا وجمتمعيا .الآن يكاد اجلميع خ�صو�صا مع جائحة
كورونا وتداعياتها الرهيبة يجمع على �أن نظريات االنهيار العاملية كانت على �صواب عندما دقت ناقو�س اخلطر ملرات عديدة ،لكن حتذيراتها كانت ال جتد �آذانا م�صغية ،بل كانت
ُت َواجه يف كثري من الأحيان ب�سخرية وا�ستخفاف وا�ستهجان� .صحيح �أن الب�شرية �أ�صبحت �أكرث تطورا من الأزمنة الغابرة ،لكن الوجود الفعلي للمخاطر البيئية التي تهدد الب�شر
�صارت عوامل ملمو�سة ومنها اجلوائح الوبائية التي قد تعجل باالنهيار ال�سريع وال�شامل .ومن بني هذه النظريات املتنبئة بحدوث كوارث م�ستقبلية جند التيار العلمي امل�سمى
بـ«علم االنهيار  »collapsologieالذي ي�ستند �إىل معطيات علمية وحقيقية نتجت عن ظواهر بيئية تعي�شها الكرة الأر�ضية منذ عقود ومن �أمثلتها ا�ستمرار االحتبا�س احلراري
وا�ستنزاف املوارد الأحفورية وت�آكل التنوع البيولوجي واالنت�شار النووي املتزايد واجلوائح الوبائية عقدًا بعد عقد� .ألي�س االنهيار �إذن نهاية منطقية لهذا االندفاع املتهور؟ منذ
التحذيرات الأوىل يف ال�سبعينيات �إىل املناق�شات املعا�صرة حول الأنرثوبو�سني  ،Anthropocèneيتتبع الباحث لوك �سيمال ظهور وتطور التعبئة التي تواجه حركية النمو
ال�صناعي واحتمال االنهيار العاملي .ومن بني الرباهني التي ا�ستند �إليها التحذيرات التي تربهن على تغري املناخ و الذي ترتب عنه تداعيات كارثية ،وكذلك التدهور البيئي:
عندما �صار ا�ستهالك املجتمعات للموارد الطبيعية يفوق قدرة الأر�ض وتزايد الأوبئة و�إ�صرارها على التحول واالنتقال على نطاق وا�سع.

ك��ان��ت ه���ذه ال��ك��ت��اب��ات ح���ول ال���ك���وارث امل��ت��وق��ع��ة م��دع��اة
للنقد واحل�صار والت�سيي�س ،لكن يف ال�سنني الأخ�يرة
مل يعد املجتمع الإيكولوجي ينظر �إىل نظريتهم على
�أن��ه��ا افتتان وه��و���س ب��ال��ك��ارث��ة ،و�إمن���ا باعتبارها فك ًرا
بيئيا ووعيا �سيا�س ًيا يف�ضي بال�ضرورة �إىل ا�ستخال�ص
النتائج املنذرة باخلطر والعمل الد�ؤوب على التح�سي�س
بخطورتها واحليلولة دون وقوعها .تقوم هذه احلركات
الفكرية والبحثية ب�إعادة اخرتاع امل�شاريع البيئية بني
االع���ت���دال ال��ع��ق�لاين وال���ك���وارث امل��ت��وق��ع��ة .م��ن خ�لال
ن�ضاالتهم وجت��ارب��ه��م املحلية ،حت��دد ه��ذه التعبئة يف
ظ��ل ال���ك���وارث اخل��ط��وط ال��ع��ري�����ض��ة ملجتمعات بيئية
ودميقراطية تتجاوز ا�ستنزاف البيئة وخطر االنهيار
ال��ت��ام .لقد �شهدت ال�����س��ن��وات القليلة املا�ضية انت�شار
اخلطابات الكارثية التي تغذيها م���ؤ���ش��رات دال��ة على
نهاية العامل ،والتي تقدم ت�شخي�صات قامتة مل�ستقبل
الكوكب وم�ستقبل الب�شرية .وعندما ال يتم اختزالها
مر�ضي بدنو الكارثة ،غال ًبا
�إىل اجن��ذاب نحو هو�س
ّ
م��ا يتم انتقادها ب�صفتها تفكريا غ�ير عقالين وغري
�سيا�سي ،وبالتايل هي خطاب مناه�ض للدميقراطي.
على الرغم من �أن ه��ذه االن��ت��ق��ادات ال �أ�سا�س لها من
ال�صحة ،ي�سعى ل��وك �سيمال يف ه��ذا العمل �إىل �إع��ادة
النظر يف �شرعية التفكري يف الكارثة ،من خالل و�ضعها
يف �سياق تاريخ الأفكار البيئية وال�سيا�سية من ال�سنوات
� 1970-1960إىل املناق�شات احلالية حول الأنرثوبو�سني
وعلم االنهيار ،وتعزيز �إمكاناتها الدميقراطية ،من
خالل �أمثلة خمتلفة من مبادرات وحركات النا�شطني.
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ومن �أجل القيام بذلك ،يعتمد على ببليوغرافيا وا�سعة
النطاق� ،إيكولوجية وفل�سفية واجتماعية و�سيا�سية،
من �أج��ل ت�سليط ال�ضوء على العديد من التقاطعات
ال��ن��ظ��ري��ة لل�سيا�سات اخل�����ض��راء .وي���رى �أن حججها
علمية وعقالنية وال ميكن الآن ،لأي �شخ�ص كيفما
كان م�ستواه الثقايف �أن ينكر ب�أننا نعي�ش اليوم اختالال
يف التوازن البيئي ،م��رده بالأ�سا�س �إىل احتبا�س املناخ
وانفتاق الغالف اجل��وي ،وتهديد التنوع البيولوجي
نتيجة انقرا�ض الكائنات احلية ،وتلوث البحار والأنهار،
وانت�شار التلوث ال�ضوئي ،بالإ�ضافة �إىل تطور االت�صال
والتوا�صل والتحول املفاجئ للإن�سان �إىل ع�صر رقمي
مناق�ض ل��ل��واق��ع االج��ت��م��اع��ي والقيمي وال��ث��ق��ايف مما
�أدى �إىل �سرعة غري طبيعية يف احلياة الب�شرية وعلى
الأ�صعدة جميعها وكذلك �سرعة النمو الدميوغرايف
وما يفر�ضه من تغريات بيئية واجتماعية واقت�صادية.
ي��رك��ز ال��ف�����ص�لان الأوالن م���ن ال��ك��ت��اب ع��ل��ى الأ���س��ئ��ل��ة
النظرية للعالقة بني الفكر البيئي والعلوم ال�سيا�سية
املعا�صرة .فيحلل �سيمال ال�صعود امل�شرتك لعلم البيئة
وعلم الكوارث منذ بداية ال�ستينيات ،ثم انح�سارهما يف
الثمانينيات ،حتت الدوافع امل�ؤ�س�سية للق�ضايا البيئية،
م��ن �أج���ل م�����س��اءل��ة ط��رائ��ق امل�����ش��روع ال��دمي��ق��راط��ي يف
املجتمعات احلديثة عندما تواجه هذه الأخ�يرة �أزمة
بيئية غ�ير م�سبوقة .وه��ذا م��ا �سمح للم�ؤلف بتقييم
مقاربة معينة للكارثة البيئية ،وال��ت��ي �أع���ادت تركيز
النقا�ش حول ت�أثري حدود احلتمية للموارد الطبيعية
ع��ل��ى ال��ه��ي��اك��ل ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .وه��ن��ا ت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة حجة

�سيمال ،التي تعيد مقاربة النظرية الكارثية (تن�سب
�إىل الكوارث الأر�ضية ما وقع من تغريات جيولوجية
وحيوية على �سطح الأر����ض) ،لي�ست ك���أداة ب�سيطة� ،أو
فكر غري مبال مبواجهة االنهيار ،ولكن ك�أيديولوجية
قد ت�سمح على الأرج���ح للدميقراطية ب���إع��ادة اخ�تراع
نف�سها .وه��ذا يتطلب جدولة زمنية ق�صرية وطويلة
الأمد ،وكذلك خططا ملواجهة احلتمية و�إعادة التفكري
يف الطرق التي ن�شكل بها امل�شاريع ال�سيا�سية التي تقوم
عليها املجتمعات احل��دي��ث��ة� .إن ظ��ه��ور الدميقراطية
حدث يف �سياق م�شروع «النمو والتقدم والوفرة» (�ص
 )72وق���د ك���ان ممكنا لأن امل����وارد الطبيعية ال�لازم��ة
لهذا النمو كانت تعترب غري حم��دودة .الآن الرهانات
خمتلفة مت��ا ًم��ا :يتعلق الأم����ر الآن مب�����س���أل��ة «�إخ����راج
م�شروع دميقراطي �أك�ثر توا�ضعا من الناحية املادية،
و�أكرث عدالة اجتماعيا ،و�أكرث تكي ًفا مع القيود البيئية
ل��ل��ع��امل امل�����ادي ،و�أك��ث�ر دمي���وم���ة» (����ص � .)73إن مثال
ال��ب�ترول ،وم���وارد الطاقة التي متثل بامتياز من��وذج
جمتمع الوفرة ،ويبدو هنا جليا� :سيكون من ال�ضروري
�إدراك �أن ال��ب�ترول ي�شكل م����وردًا حم����دودًا و�أن ه��ذه
النهايات تعني �أنه من امل�شروع طرح م�س�ألة اال�ستخدام
ال�سليم ل��ه��ذه امل����وارد (���ص  .)110يعتقد ال��ك��ات��ب ب���أن
ت�أثري الن�شاط الب�شري ق��ادر الآن على �إح���داث ت�أثري
ك��ب�ير وع��امل��ي ع��ل��ى امل��ح��ي��ط احل��ي��وي واجل��ي��ول��وج��ي يف
كوكبنا ،ويعود �إىل �أ�صل م�صطلح الأنرثوبو�سني الذي
اق�ترح��ه ال��ع��امل��ان ب���ول ك��روت��زن وي��وج�ين ���س��ت��ورم��ر يف
عام  .1995هذا امل�صطلح هو حاليا مو�ضوع مناق�شات
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داخل املجتمع العلمي .وقد �أ�صبح �شائعا بالتوازي مع
تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية التي تعتربه �أداة للتفكري
يف طبيعة الإن�سان و�أ�سلوب عالقته بالعامل احلديث.
ومن �أجل �إب��راز مدى تعقيد مثل هذا امل�شروع ،مياثل
�سيمال بني حياة الأفكار وحياة الأفعال .ويقدم �أمثلة
ملمو�سة عن تعبئة و�سرية الن�شطاء الذين يواجهون
البعد الكارثي للأزمة البيئية احلالية .و ت�أتي معظم
ه��ذه الأم��ث��ل��ة م��ن فرن�سا واململكة املتحدة وال��والي��ات
املتحدة م��ن خ�ل�ال :ح��رك��ة االن��ه��ي��ار الفرن�سية ،التي
بد�أت يف عام  ،2001وحركة املدن االنتقالية الربيطانية
ال��ت��ي انبثقت يف ع��ام  .2004وم��ن ب�ين ال��ت��ج��ارب التي
���س��اق��ه��ا ك��م��ث��ال ،ن��ذك��ر جت��رب��ة ال���ع���امل روب ه��وب��ك��ن��ز،
مدر�س ال��زراع��ة امل�ستدامة يف جامعة كين�سايل ،الذي
دفع طالبه �إىل �إجن��از جتربة ن��زول الطاقة املحلي يف
كين�سايل يف  .2005-2004وم���دد هوبكنز امل�����ش��روع يف
العام التايل �إىل توتني�س ،التي �أطلقت مبادرة «املدينة
االنتقالية» ،وكان الهدف من هذه احلركة االجتماعية
هو �ضمان مرونة املدينة»� ،أي قدرة املجتمع املحلي على
امت�صا�ص �صدمة التخلي عن النفط ،وبالتايل اختبار
نهاية طاقة وف�يرة وجيدة يف الأ���س��واق ،دون �أن يغرق
املجتمع يف الفو�ضى» (�ص � .)127سيمال يحدد م�سار
املنا�ضلني يف تطور الإيكولوجيا ال�سيا�سية يف العقود
الأخ�يرة ب�أنهم ي�أتون � ً
أي�ضا ب�شكل رئي�سي من فرن�سا
واململكة املتحدة ،حتى و�إن ذكر الن�شطاء الأمريكيني،
من خ�لال �أع��م��ال العامل ال�سيا�سي دوغ م��اك �آدم على
�سبيل املثال .ال ميكن بالت�أكيد لهذه املجموعة املحدودة
من الأمثلة �أن ت�أخذ يف االعتبار ب�شكل كامل النطاق
الوا�سع للتعبئة البيئية ذات البعد الكارثي التي تعيد
التفكري يف ال�س�ؤال امل��زدوج للأزمة البيئية وامل�شروع
ال�����س��ي��ا���س��ي ال��دمي��ق��راط��ي .وم���ع ذل����ك ،ت��ظ��ل الأم��ث��ل��ة
التي اخ��ت��اره��ا �سيمال ذات �صلة لأن��ه��ا تو�ضح بجالء
عدم التجان�س واال�ستمرارية داخل احلركات البيئية.
وه��ك��ذا ،ف����إن ح��رك��ة ت��راج��ع النمو و امل���دن االنتقالية
ت���ؤك��د م��ن ج��دي��د على التفكري يف احل���دود والنهاية،
ولكنها تختلف عن التكتيكات امل�ستخدمة بحيث حت ّول
مطالبها �إىل م�شاريع �سيا�سية .وب��امل��ث��ل ،ف���إن اللقاء
بني جيل رائد يعي�ش نهاية حياته الن�ضالية ،بنوع من
ال�شعور بالف�شل واخليبة ،وجيل جديد من املنا�ضلني
الذين يعتقدون �أنهم �سيكونون �شاهدين على الكارثة،
ُي َعقّد امل�شهد احلايل للنا�شطني يف جمال البيئة.
ت��ك��م��ن الأ���ص��ال��ة ال��ف��ري��دة ل��ه��ذا ال��ع��م��ل يف الف�صلني
الأخ�يري��ن ،اللذين يرثيان بانوراما حياة النا�شطني

بعني االعتبار مقيا�س احلاجة امللحة لهذا التمزق.
وعليه ،ف�إن الوقائع التي يتم �سردها تو�ضح ال�صلة
بني الأيديولوجية واخل�برة الفردية؛ فهي ت�شارك
يف خلق املعنى يف ديناميكيات التعبئة .بالإ�ضافة �إىل
ت��وف�ير حتليل ل��ظ��روف ت��ط��ور وتلقي ه��ذه ال�سرود
عن نهاية العامل ب��دءا من العهود القدمية حينما
تنب�أت احل�ضارات القدمية بذلك ،والتي جتمع بني
املعطى ال�سو�سيولوجي والرمزي ،تنعك�س اليوم على
معطيات حديثة �إذ جند �سيمال يربط بني ال�سرود
اال���س��ت��ع��ادي��ة واال���س��ت��ب��اق��ي��ة ح���ول م��رون��ة املجتمعات
املحلية وت��ع��ام��ل��ه��ا م��ع النق�ص يف امل����وارد وتوقعها
للكوارث الطبيعية (�ص .)313
�إنّ كتاب مواجهة االنهيار لي�س عمال مت�شائما؛ لأنّ
التحليل الذي يقدمه �سيمال وا�ضح� ،سوا ًء فيما يتعلق
بالتحديات املادية التي تفر�ضها الأزم��ة البيئية التي
ال ميكن �إنكارها� ،أو على م�ستوى تعقيد الأجوبة التي
تفر�ض علينا االع�تراف باحلقيقة ملواجهة تداعياتها
اجل�سيمة .ي��ع�ترف ال��ك��ات��ب �إن �إع����ادة التفكري بعمق
يف دمي��ق��راط��ي��ة ع��امل��ي��ة ت�ضامنية ،يعني اخل����روج من
خ��ط��اب ال��ت��ق��دم وال��وف��رة وال��رخ��اء للتحرك نحو �أف��ق
ما بعد ال�ثروات الأحفورية وم��ا بعد النمو ال�صناعي
والعمراين ،وهذه لي�ست مهمة �سهلة؛ لأن عدم اليقني
الذي مييز هذا الأفق ال ي�ساعد يف �أي �شيء .ومع ذلك،
ُيظهر لنا �سيمال �أن الدرو�س التي ميكننا ا�ستخال�صها
من تاريخ الكوارث البيئية �ستكون حا�سمة وقادرة على
تن�شيط وجتديد عالقتنا بالطبيعة وحتيني الأنظمة
القانونية والت�شريعية للحد من اال�ستنزاف الالحمدود
للموارد الطبيعية لأن الأر�ض التي نحيا فوقها لي�ست
ملك الب�شر احلاليني وحدهم ،بل هي �أمانة يف �أعناقنا
للأجيال القادمة .لهذا يجب �أن نحافظ على النظام
البيئي ونبتعد عن الأن�شطة املدمرة لتوازنه ،ومنذ الآن
وقبل فوات الأوان.

البيئيني من خالل حتليل مزدوج للعواطف والكتابات
ال��ت��ي ع�ب�روا عنها �ضمن عمليات التعبئة ذات البعد
ال��ك��ارث��ي .وحت�����ض��ر ع��اط��ف��ة اخل���وف م��ن دم���ار ال��ع��امل
يف مقدمتها ،وه��ي عاطفة غالبا م��ا تقلل قيمتها �أو
ت��ق��م��ع ك��م�����ص��در حم��ت��م��ل ل��ل��ذع��ر وال�����ش��ل��ل يف م��واج��ه��ة
الكارثة .لهذا يتحول �إىل خوف عقالين م�سيج بخطط
وم�سارات �سيا�سية ،ثم ت�صبح م�صدرا للوعي فيما يتعلق
بحجم ال��ك��ارث��ة الو�شيكة .ب�شكل ع���ام ،ف����إن م��ا ي�سمى
ب��ال��ع��واط��ف ال�سلبية (ال��ي���أ���س وال��غ�����ض��ب )...مرتبط
بـتثمني «ال�صدمات الأخالقية» ،لأنها حمرك قوي يف
ح�شد الأ�سباب اجلماعية .نفهم �إذن ،يف �سياق الكارثة
البيئية ،ك��ي��ف مي��ك��ن مل�شاعر ال��ق��ل��ق �أو الإح���ب���اط من
ق�صور ال�سيا�سات امل�ؤ�س�سية على خلق تعبئة ديناميكية
ب�شكل خ��ا���ص ،مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات البيئية اجل�سيمة
وال��ت��ي جعلت م��ن الإن�����س��ان يف ظ��ل اجل��وائ��ح وال��ك��وارث
كائنا ه�شا وغري الزم للنظام البيئي ،لأنه ال يعترب �إال
م�صدر �ضرر ودمار ،ويجدر بالطبيعة �أن تتخل�ص منه.
----------------------------------------------ث��م يو�ضح �سيمال �أن���ه �إذا ك��ان��ت ه��ذه ال��ع��واط��ف تولد
مثل هذه القدرة على التعبئة ،فذلك لأنه مت ت�أطريها • الكتاب :مواجهة االنهيار في ظل
الكوارث البيئية
مبنطق �سردي «يق�صد الكتابات عن نهاية العامل» الذي
يدمي الإمي��ان بالتمزق الإيكولوجي والتحول العاملي• ،المؤلف :لوك سيمال
الذي يفر�ض احلد من التنافر املعريف الذي ي�صاحب •الناشر :دار بيف ،باريس ،فرنسا
التزامات ال�سيا�سة البيئية .يف الواقع ،يجد كل منا�ضل •سنة النشر2019 :
نف�سه عالقًا يف ملزمة ب�ين قناعته بالعي�ش يف فرتة
•عدد الصفحات 361 :ص
متزق من جهة ،ومن جهة �أخ��رى بني احلياة اليومية
وال�����س��ي��اق االج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث ي��ب��دو �أن ال ���ش��يء ي���أخ��ذ
كاتب مغربي
*
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علي الرواحي *

سيكولوجية األوبئة
ستيفن تايلور

ت�أتي �أهمية هذا العمل من الأو�ضاع الراهنة التي جتتاح العامل ،وحتديدا مع انت�شار فريو�س كورونا كوفيد � ،19إال �أنه يعود بالذاكرة �إىل الإنفلونزا الإ�سبانية قبل ما يقارب العقد
من الزمان والتي حدثت عام 1918م ،حيث �أدت تلك الأنفلونزا �إىل وفاة ما بني � 50إىل  100مليون �شخ�ص ح�سب الإح�صائيات الر�سمية املن�شورة .ففي تلك الفرتة �أُغلقت املدار�س
وامل�سارح ،واللقاءات االجتماعية مت ح�صرها ،كما � ّأن الكنائ�س �أغلقت �أي�ضاً بالرغم من االحتجاجات الوا�سعة من قبِل رجال الدين .يف تلك الفرتة ت�سارعت الأحداث ب�شكل درامي
فائق ال�سرعة ،فاملر�ض ينت�شر يف ال�صباح ثم حتدث الوفيات يف امل�ساء� ،إذا �أخذنا باحل�سبان الو�ضع ال�صحي يف تلك الفرتة ،والبيئي ،وحتديدا بعد نهاية احلرب العاملية الأوىل.
وبني تلك الفرتة املوغلة يف ال ُبعد التاريخي ،والفرتة الراهنة
ه��ن��اك الكثري م��ن النقاط امل�شرتكة ال��ت��ي تتجاوز احل��دود
اجلغرافية ،والزمنية ،والعرقية؛ ذل��ك �أن وب��اء الإنفلونزا
بح�سب الت�صريحات احل��ال��ي��ة ملنظمة ال�صحة العاملية هو
�أحد الأوبئة التي تهدد العامل يف الفرتة الراهنة ،ففي هذه
الفرتة ت��زداد مقاومة امليكروبات مع تزامن ظهور �إنفلونزا
جديدة ممر�ضة للغاية ،الأمر الذي يثري املخاوف من انت�شار
�أمرا�ض �أخرى وتف�شيها على امل�ستوى العاملي.
ع�لاوة على ذل��ك ،ف���إن م�سببات الأوب��ئ��ة ب�شكل ع��امُ ،تعترب
معقدة ،ومت�شعبة .فالعامل الأ�سا�سي يعود �إىل وجود حا�ضنة
رئي�سية مثل الفريو�س �أو البكترييا� ،أو بع�ض الأمرا�ض يف
ال�شخ�ص� ،أو البيئة املحيطة به .غري �أن هذا احلا�ضن ب�شكل
ع��ام يقابل ه��ذا الفريو�س مبقاومة تعتمد على ع��دد ٍ معني
من الظروف ،مثل :املناعة ،احلالة النف�سية التي عن طريقها
ي ُعزز ال�شخ�ص احلا�ضن للفريو�س� ،أو يقاوم خماوف العدوى
الواقعية .فالعوامل البيئية خمتلفة ،وكثرية ،منها ما يعزز
ه��ذه احل�ضانة ،ومنها ما يعرقلها� ،أو يقاومها ،من خالل
وجود ا�سرتاتيجيات خمتلفة للحا�ضن.
ب��ن��ظ��رة ب�سيطة ،ي��ق��ول �ستيفن ت��اي��ل��ور م���ؤل��ف ه���ذا العمل
والطبيب والأ�ستاذ اجلامعي ،وعلى مدى اثني ع�شر ف�ص ً
ال
من التحليل والبحث ،وال��رج��وع بالذاكرة التاريخية التي
ي�سعى من خاللها للإحاطة بامل�سائل التاريخية ،والنف�سية،
امل�ؤدية النت�شار الفريو�سات ،والآث��ار النف�سية امل�صاحبة لها،
لي�س على الأفراد فقط ،بل وعلى م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة،
ف�إن انت�شار الأوبئة املعدية لي�ست عبارة عن ح�شرة� ،أو فريو�س
ينت�شر تلقائيا حول العامل ،بل يعود يف جزء كبري منه �إىل
حالة من تفاعل املجتمع النف�سي ،مبا ُيكنه من لعب دور
�أ�سا�سي يف انت�شار الفريو�س ،واحتوائه يف نف�س الوقت ،مبا
ي�ضمن تو�سعه عن طريق ال�ضيق النف�سي ،واخلوف املنت�شر
ب�ين املجتمع .فعندما ي�سيطر اخل���وف وينت�شر ب�ين �أف���راد
املجتمع على ن��ط��اق وا���س��ع م��ن تف�شي ال��ع��دوى ،ف���إن��ن��ا جند
ردود �أفعال وا�سعة ،وغري منتظمة من املجتمع .غري � ّأن هذه
الردود املختلفة واملعقدة من ال�ضروري �أن ت�ؤخذ باحل�سبان
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لفهم �آلية انت�شار الأوبئة .كل فريو�س �أو وباء يعترب م�صدرا
لأوب��ئ��ة خمتلفة ق��ادم��ة ،وه��و ما ُيف�سر �إىل حد كبري وجود
�صلة وثيقة بني فريو�س �سار�س ،وفريو�س �إيبوال ،وغريها.
يف التعريف ،جند � ّأن اجلائحة هي انت�شار مر�ض معد على
نطاق وا�سع ي�صيب املاليني من الأ�شخا�ص يف الكثري من
بلدان ال��ع��امل .كما � ّأن الفريو�سات �أو البكترييا من املمكن
�أن تكون �سبب هذه الإ�صابات ب�سبب ع�ضوي لأولئك الذي
لديهم مناعة قليلة� ،أو يتم من خاللها تناقل املر�ض ب�سهولة
من �شخ�ص لآخر.
يف هذا ال�سياق ،ف�إن التطرق لبع�ض اجلوائح ال�شهرية التي
�أ�صابت الب�شرية ي�صبح �ضروريا لفهم الكثري من العوامل،
حيث جند �أن جائحة امل��وت الأ���س��ود �أو الطاعون الأ���س��ود �أو
اال�سم العلمي ير�سينيا الطاعونية ،ال��ذي انت�شر يف الفرتة
من 1346م �إىل 1353م� ،أودى بحياة ما يقارب من  50مليون
�شخ�ص �إىل  100مليون على م�ستوى العامل.
كما انت�شرت يف بدايات القرن املا�ضي العديد من اجلوائح
التي ك��ان بع�ضها معديا ،وقاتال ب�شكلٍ غري م�سبوق .مثل
الإن��ف��ل��ون��زا الإ���س��ب��ان��ي��ة ب�ين ع��ام��ي 1918م �إىل ع���ام 1920م
والتي راح �ضحيتها ما يزيد عن  40مليون �شخ�ص ،وقبل
ذل��ك الإنفلونزا الرو�سية ب�ين عامي 1889م1890-م والتي
�أنهت حياة مليون �شخ�ص �أي�ضا ،والإنفلونزا الآ�سيوية بني
1957م1958-م والتي راح �ضحيتها ما يقارب املليون والن�صف
�إن�سان �إىل مليونني ،و�إنفلونزا هونغ كونغ 1968م 1969 -وقد
جت��اوز ع��دد �ضحاياها مليون ن�سمة .كما ال ميكننا ن�سيان
�إنفلونزا اخلنازير بني عامي 2009م و2010م ،التي �أودت مبا
يقارب � 18ألف ن�سمة.
مهما يكن ف�إننا �أمام م�سميات كثرية لهذه اجلوائح ،والأوبئة،
ف�إنها تنتقل ب�شكل وا�سع عن طريق الطبيعة ،كما �أنها غالبا ما
تنتقل ب�شكل �سريع عن طريق احليوانات امل�صابة بالإنفلونزا
�إىل الإن�سان ،غري �أنه لي�س من ال�سهل التنب�ؤ بحدوث الوباء
القادم .فبح�سب البحوث والتقارير ف�إنه مهما تطورت طرق
امل��راق��ب��ة الب�شرية املختلفة ،لي�س م��ن ال�سهل جتنب هذه
الأوبئة واجلوائح املفاجئة.

كما � ّأن ه��ذه ال��ب��ح��وث �أ���ش��ارت وبح�سب ت��وق��ع��ات منذ فرتة
لي�ست بالق�صرية �إىل �أن هذه الأوبئة تن�ش�أ من بع�ض �سالالت
�إنفلونزا الطيور� ،أو عن طريق توافق �سالالت طيور خمتلفة،
كما �أن��ه من ال�ضروري معرفة ب���أن ه��ذه الأوب��ئ��ة القادمة ال
ميكن تالفيها ،وتت�سم بال�شرا�سة والفتك ،وذلك ب�سبب �ضعف
املناعة احلالية مقارنة مع الفريو�س اجلديد ،ويعود ال�سبب
يف ذلك �إىل جملة من ال�شروط ،منها :االزدح��ام الكبري يف
املدن ،والنقل املت�سارع بني املناطق املختلفة واملتباعدة ،وبهذه
الطريقة تنت�شر اجلوائح والأوبئة كالنار يف اله�شيم ،لي�صل
�إىل كل زاوي��ة يف ه��ذا الكوكب .من املحتمل بهذا املعنى �أن
ي�صاب ب��ه��ذا ال��ف�يرو���س امل�لاي�ين ،ويفتك بع�شرات الأل���وف
من الب�شر يف كل بقاع الدنيا .متو�سط طفرة اجلينات  -كما
يو�ضح م�ؤلف هذا العمل يعتمد على الكثري من التقارير � -أو
�إمكانية �إعادة ترتيبها تت�سم بال�صعوبة� ،إن مل تكن م�ستحيلة،
وذلك للوقوف يف وجه هذه الفريو�سات� ،أو لتجنبها.
وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك ،ف����إن ب�ين ه���ذه اجل���وائ���ح ،والإن��ف��ل��ون��زا
املو�سمية نقاطا م�شرتكة ،ومت�شابهة ،ول��ك��ن ه��ن��اك �أي�ضا
نقاط اختالف جوهرية .فاجلائحة من املمكن �أن تنت�شر يف
الأوقات العادية للإنفلونزا املو�سمية ،كما �أنها من املمكن �أن
حتدث يف �أوق��ات ال�شتاء املعتدلة و�أوق��ات ال�صيف �أي�ضا .من
ال�ضروري معرفة �أن بع�ض االنفلونزا وبخا�صة الإ�سبانية
تفتك باملر�ضى ب�شكل �سريع ،خا�صة املتقدمني يف العمر،
حيث �أن��ه��ا قتلت �أع����دادا هائلة م��ن الب�شر يف وق��ت ق�صري،
فكانوا مير�ضون يف ال�صباح ويلقون حتفهم يف م�ساء اليوم،
�أو يف ظهرية اليوم الثاين� ،أو يف طريقهم للعمل.
م��ن اجل��ان��ب الآخ����ر ،يت�سم احل��دي��ث وال��ت��ع��ام��ل م��ع الأوب��ئ��ة
واجلوائح بعدم اليقينية ،والكثري من االرتباك ،حول الأ�سباب
الفعلية ،واجلدية للعدوى وانتقال الفريو�س بني الب�شر ،كما
تظهر �شائعات كثرية ،ويحدث �سوء فهم حول طريق العالج
وال�����ش��ف��اء .فمن املمكن �أن ي���أت��ي ال��وب��اء على �شكل موجات
متعددة ،ولي�س مرة واح��دة .فالعدوى حتدث ب�سبب جزئي
من التقلبات يف التجمعات الب�شرية ،وذلك ب�سبب التقلبات
املو�سمية اجلوية ،وب�سبب التوا�صل مع الآخرين من اجلانب
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الآخ��ر .فعلى �سبيل املثال ف�إن الإنفلونزا الإ�سبانية جاءت
على ثالث موجات خمتلفة.
غري �أن هناك عوامل نف�سية و�سيكولوجية خمتلفة ت�ساعد
على انت�شار هذه اجلوائح ،ومنها ال�ضغوط النف�سية ،مبا
ي�شمله م��ن خ��وف على النف�س وع��ل��ى الأح��ب��اب املحيطني
بال�شخ�ص .فرمبا يكون هناك ا�ضطراب �شديد يف الروتني
اليومي للأ�شخا�ص� ،أو ب�سبب العزل �أو التفرقة بني �أفراد
الأ�سرة الواحدة والأ�صدقاء� ،أو نق�ص يف الغذاء والأدوي��ة،
وانقطاع الأجور �أو تقلي�صها� ،أو تطبيق التباعد االجتماعي
واجل�سدي بني الأف��راد ،وو�ضع بع�ضهم يف احلجر املنزيل
لتفادي نقل العدوى بينهم .كما �أن اخلوف ينتاب البع�ض
م��ن ت��ع��ر���ض بع�ض ال��ع��ائ�لات ل�����س��وء ال��ت��غ��ذي��ة ،ون��ق�����ص يف
الطعام �إذا مل يتوفر �شخ�ص ما للت�سوق ،والطبخ ب�سبب
هذه الأو�ضاع اال�ستثنائية .عالوة على ذلك ،ف�إن ال�ضائقة
املالية من املمكن �أن حتدث ب�سبب مر�ض الفرد الرئي�سي
املُعيل للأ�سرة ،وهو ما حدث ب�شكل كبري �إب��ان الإنفلونزا
الإ���س��ب��ان��ي��ة ح��ي��ث �إنّ ال��ت��ج��ار ع��ان��وا م��ن ال�����ض��ائ��ق��ة املالية
ب�سبب تغيب ال ُعمال عن احل�ضور للعمل يف الأ���س��واق� ،أو
ت��زاي��د امل��خ��اوف م��ن التعر�ض للمر�ض وان��ت��ق��ال ال��ع��دوى.
فمن املمكن �أن يكون ت�أثري اخل��وف من ح��دوث ال�ضائقة
املالية ،والعجز االقت�صادي ،م�ساويا ً يف ت���أث�يره للعدوى
ذاتها ،وخا�صة لدى بع�ض الأ�شخا�ص الذين لديهم جتربة
مريرة مع امل�شاكل االقت�صادية ،ويخافون من العودة �إليها،
والعي�ش يف �آثارها.
ت�شري املذكرات ال�شخ�صية للكثري من احلاالت التي عانت
من هذه الأوبئة ،والتي يعود �إليها امل�ؤلف ب�شكل م�ستمر،
�إال �أن ال��رع��ب ال��داخ��ل��ي ،وال��ق��ل��ق الكبري م��ن رب الأ���س��رة
على �أفراد عائلته ي�ساهم ب�شكل كبري يف الإرهاق الداخلي،
وتزيد ن�سبة املر�ض ،حيث �إنّ ال�شك الداخلي من املمكن
�أن ي����ؤدي �إىل ع��دم ال��ق��درة على م��زاول��ة العمل ،وبالتايل
انقطاع الدخل املايل على �أفراد الأ�سرة؛ الأمر الذي ي�ؤثر
على الو�ضع ال�صحي ،والغذائي ب�شكل عام .كما �أنها ت�شري
�أي�ضا ً �إىل �أن وفاة �أحد املقربني ،من املمكن �أن ت�ساهم يف
زيادة الذعر الداخلي ،وانتظار و�صول املر�ض والوفاة �إىل
ال�شخ�ص ذات��ه ،وه��و ما ح��دث ل��دى الكثري من الأف���راد يف
وقت الإنفلونزا الإ�سبانية.
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر ،ف�����إنّ بع�ض امل��ه��اج��ري��ن �إىل ال��ك��ث�ير من
ال��دول يقعون فري�سة للكثري من ال�صدمات التي تنتابهم
ب�سبب هذه اجلوائح ،وذلك ب�سبب النق�ص الكبري يف تلبية
االح��ت��ي��اج��ات م��ن ج��ه��ة ،ورمب���ا ال��و���ض��ع امل���ايل امل��ت��دين من
اجلهة الثانية ،ويتعلق ب�شكل كبري بالعادات املتبعة لها،
حيث �إنّ بع�ض املعتقدات الدينية تقت�ضي دفن املوتى� ،أو
حرقهم يف الديانات الأخ��رى ،ويف حالة الوفيات الكثرية،
ي�صبح ت��وف�ير م��ث��ل ه���ذه ال�����ش��روط ل��ك��ل اجل��ال��ي��ات بتعدد
اعتقاداتها املختلفة �صعبا جدا� ،إن مل يكن م�ستحيال ،الأمر

الذي يثري النزاعات ،واحلنق ،ويولد �شعورا بعدم امل�ساواة
بني اجلميع من قبل النظام ال�سيا�سي ،مقارنة مع توفري
كل احلاجيات للأغلبية يف البالد.
من التحديات النف�سية الكثرية التي ت�ساهم بدرجة �أو ب�أخرى
يف انت�شار هذه الأوبئة واجلوائح ،هو م�ستوى النظام ال�صحي،
والرعاية النف�سية والع�ضوية للمر�ضى .وهذا يرتبط ب�شكل
مبا�شر بقدرة هذا النظام على ا�ستيعاب املر�ضى ،والتحكم يف
هذه العدوى ،و�ضبط انت�شار الفريو�س يف عدد حم��دد .كما
يرتبط �أي�ضا بن�سبة كبرية يف نق�ص كفاءة وفاعلية املمر�ضني
والطاقم الطبي يف التعامل مع ه��ذه الأح���داث التي ُتعترب
م�ستجدة ،وغري م�سبوقة يف الكثري من الدول .وهو ما ي�ؤثر
على العاملني يف القطاع ال�صحي ب�شكل كامل ،حتى ت�صلهم
العدوى ،وي�صابون باملر�ض وبالتايل تقل ق��درة هذا النظام
ال�صحي على ا�ستيعاب احل���االت املر�ضية اجل��دي��دة .وه��ذا
ي�ؤدي �إىل ف�شل و�إخفاق النظام ال�صحي ب�سبب ارتفاع موجة
امل�صابني اجلدد ودخولهم امل�ست�شفيات.
من املمكن �أن ت�صل هذه التحديات النف�سية وما ي�ستتبعها
من حتديات كثرية متتالية �إىل القطاع االقت�صادي ،والبنية
التحتية ل��ل��ب�لاد ،فمع االن��ت�����ش��ار امل��ت��زاي��د للمر�ض �أو الهلع
واخلوف منه ،والت�شكيك الزائد من انتقاله ،ي�صبح الأ�شخا�ص
عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم املختلفة ،مبا فيها الو�صول
للعمل ،الأم���ر ال��ذي ي�ساهم يف انهيار اخل��دم��ات الأ�سا�سية،
وعدم ت�أدية الأدوار املهنية املنوطة بهم .ففي بالتيمور خالل
الإنفلونزا الإ�سبانية  -على �سبيل املثال  -تراكمت القمامة
يف ال�شوارع ب�سبب غياب عُمال ال�صرف ال�صحي ،وه��ذا خلق
م�شكلة جديدة الحقا ،فمن املتوقع لهذه الأ�سباب وغريها� ،أن
ي�صل جممل اخل�سائر االقت�صادية اىل ما يزيد عن  34مليار
دوالر ح�سب بع�ض الإح�صائيات التي يعتمد عليها هذا العمل.

ورمب��ا ال�����س���ؤال املهم يطرح م��ن ج��دي��د ،ح��ول كيفية انتقال
هذه الأوبئة ،وانت�شارها بني الأ�شخا�ص .فال�شبكات الب�شرية
تعترب هي العامل الأ�سا�سي والكبري لتناقل ه��ذه العدوى،
فهي تنت�شر ب�سهولة ،و�سرعة فائقة ،ب�سبب ا�ستن�شاق الهواء
املتطاير من ال�سعال� ،أو ب�سبب قطرات العطا�س املنت�شرة
يف الأماكن املغلقة .كما � ّأن مل�س الفم ،والأن��ف� ،أو العني كلها
م�سببات رئي�سية لهذه العدوى .مما ينتج الحقا عن وجود
�أ�سطح عامة ملوثة ،ي�سهل عن طريقها تناقل العدوى بني
الأف���راد ،مثل :الأب���واب ،الأ���س��وار� ،أ�سطح ال��ط��اوالت� ،أو حتى
الأل��ع��اب التي ي�ستخدمها الأط��ف��ال .غري �أن ما يجعل هذا
االنت�شار �سريعا هو الكثافة ال�سكانية مع تناقل الهواء امللوث
وب�شكل خا�ص يف املدن الكبرية ،التي تتوفر فيها موا�صالت
مزدحمة ،يتم ا�ستخدامها من قبل عدد كبري من ال�سكان.
ففي ه��ذه احل��االت جند � ّأن بع�ض الأف���راد ي�ساهمون ب�شكل
ك��ب�ير يف ان��ت��ق��ال ال���ع���دوى ،ح��ي��ث يطلق عليهم «ال��ن��ا���ش��رون
ل��ل��ع��دوى»؛ فبح�سب النماذج املبدئية املتوفرة ل��دى مراكز
ال��ب��ح��وث ،ف���إ ّن��ه��م ي�ساهمون بنقل ال��ع��دوى بن�سبة  %80يف
بداية انت�شار ال��وب��اء ،ولذلك العديد من الأ�سباب� ،أهمها:
�أو ًال :انخفا�ض املناعة لديهم ،وثانيا ال يلتزمون بالن�صائح،
والوقاية ال�صحية الالزمة ،مثل تغطية اليد �أثناء ال�سعال،
وث��ال��ث��ا ع��ن ط��ري��ق ال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���ش��ر وامل�ستمر م��ع الكثري
م��ن الأف�����راد ال��ذي��ن يجتمعون معهم ع��ن ط��ري��ق ال��ل��ق��اءات
االجتماعية� ،أو التجمعات املهنية والوظيفية ،مثل :موظفي
الطريان ،وعُمال املطاعم ،وغريهم.
وللوقاية من الأ�شخا�ص الذين ين�شرون الوباء ب�سرعة كبرية،
جند � ّأن ا�سرتاتيجية مناعة القطيع من املمكن �أن ت�ساهم يف
تقليل هذا االنت�شار� ،أو كما تعرف �أي�ضا مناعة املجتمع ،والتي
تعود �إىل احلماية غري املبا�شرة من انت�شار العدوى والتي
حتدث عندما ت�صبح الن�سبة الكبرية من ال�سكان قد اكت�سبت
املناعة وال��ت��ي حتمي بقية ال�سكان م��ن الإ���ص��اب��ة .ففي عام
2003م عند انت�شار فريو�س �سار�س ف� ّإن فرتة احل�ضانة كانت
من يومني �إىل � 10أيام .حيث �إن بع�ض احلاالت مت ت�شخي�صها
على �أ ّنها �سلبية يف املراحل الأوىل ،ثم الح ًقا وبعد مرور فرتة
طويلة مت اكت�شاف �أ ّنها حاملة للفريو�س ،بعد �أن قامت بن�شر
العدوى يف املنطقة ال�سكنية والتجارية املجاورة.
----------------------------------------------•الكتاب :سيكولوجية األوبئة
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كيف تصنع األمراض التاريخ منذ العصر القديم حتى اليوم؟
رونالد د .غيرسته
رضوان ضاوي *
�صدر كتاب «كيف ت�صنع الأمرا�ض التاريخ منذ الع�صر القدمي حتى اليوم؟» للم�ؤرخ وال�صحفي وطبيب العيون الأملاين رونالد د .غري�سته  Ronald Dietmar Gersteيف
مار�س  .2019ويعترب هذا العمل جزءاً من م�شروع توثيقي لتاريخ �أمريكا و�أوروبا ،وتكملة لكتاب �سبق �أن ن�شره هذا امل�ؤرخ عام  ،2015حتت عنوان «كيف ي�صنع املناخ التاريخ :الكوارث
التغي املناخي عرب التاريخ.
وتغي املناخ منذ الع�صر القدمي حتى اليوم» تناول فيه ت�أثري املناخ على الأحداث التاريخية وعلى ّ
ّ
للتخ�ص�صات،
يتبنى ال�صحفي غري�سته يف كتابه اجلديد والعابر
ّ
ب���أ���س��ل��وب ع��ل��م��ي ت��دري�����س��ي مم��ت��ع وحم��ف��ز��� ،ض��م��ن ر�ؤي����ة معرفية
احرتافية للن�صو�ص التاريخية ،الأط��روح��ة القائلة � ّإن �أمرا�ض
غ�ي�رت م���راراً وت��ك��راراً يف م�سار
الكثري م��ن ق���ادة ال���دول العظمى ّ
التاريخ ويف م�سار ال�ش�ؤون العاملية يف اجتاه �آخر ،كما �أ ّثرت �أمرا�ض
املثقفني والأدباء والف ّنانني يف م�صري جمموعة من الأعمال الفنية
والثقافية املعروفة .و�ساهمت الأمرا�ض من الطاعون �إىل الزهري
ووجهت م�صري ع�صور كاملة ،حيث
�إىل الإي��دز يف �صنع التاريخّ ،
ارتبطت الأمرا�ض والأوبئة وال�سيا�سة واالقت�صاد دائ ًما ببع�ضها
البع�ض على مر الع�صور و�أث��رت على نتائج احل��روب ،كما حدّدت
� ً
فغيت حياة النا�س .ويجمع هذا
أي�ضا حياة وثقافة ووعي ال�شعوب ّ
ً
العمل بني دفتيه �سبعة وع�شرين ف�صال .وح�سب التق�سيم الذي
ت�صورناه لهذا الكتاب املهم ،و�إ�ضافة �إىل فاعل املناخ الذي تطرق
له الباحث يف كتابه «كيف ي�صنع املناخ التاريخ» ،ير ّكز امل�ؤلف على
ثالثة فاعلني �أ�سا�سيني يف هذا الكتاب:
�أوال :ال�شخ�صيات ال�سيا�سية التي ت���أث��رت �إجن��ازات��ه��ا بالأمرا�ض
�أو ب��امل��وت املفاجئ ،فقد ب��دّل مر�ض �أو م��وت �شخ�صيات تاريخية
جمريات التاريخ ،من �أم��ث��ال :فريدري�ش الثالث قي�صر الت�سعة
والت�سعني يومًا يف �أملانيا ،وماري تيودور ملكة بريطانيا ،و�ألك�سندر
الأك��ب�ر ف���احت ال���ع���امل ،وغ��و���س��ت��اف ال��ث��اين م��ل��ك ال�����س��وي��د ،وج���ورج
وا�شنطن ووودرو ويل�سون وهتلر وفرانكلني روزف��ل��ت ،وج��ون ف.
خ�ص�ص
كينيدي .ثانيا :مر�ض �أو موت ال�شخ�صيات الثقافية ،التي ّ
الباحث لها ح ّيزاً مهماً لكونها �أثرت يف الذوق الفني العاملي .فقد
ال�صحي بو�ضوح على �أعمالهم و�آثارهم الفنية والأدبية
�أ َّثر و�ضعهم ّ
والثقافية ،مثل بيتهوفن ال��ذي �أ�صيب بال�صمم ،وف��ري��دا كاهلو
الر�سامة املك�سيكية التي �أ�صيبت بال�شلل ،والأديب الأملاين جيورج
ّ
بو�شرن ال��ذي �أ�صيب بالتفويد وت��ويف وعمره � 23سنة ،ورغ��م ذلك
ح�صل على �أكرب جائزة �أدبية �أملانية ،ويوهان �سبا�ستيان باخ الذي
كان �ضعيف الب�صر ،وج��ورج �أوروي��ل الذي �أثر مر�ضه بال�سل على
كتابته لروايته امل�شهورة  ،1984ومات وهو ال يتجاوز �سن ال�ساد�سة
خ�ص�ص ال��ب��اح��ث ف��� ً
��ص��ول يف م��و���ض��وع الأوب��ئ��ة
والأرب���ع�ي�ن .ث��ال��ث��اّ :
والأم��را���ض مثل الطاعون �أو امل��وت الأ�سود ال��ذي فتك ب���أوروب��ا� ،أو
ال��زه��ري� ،أو اجل��ذري الف ّتاك� ،إ�ضافة �إىل النقر�س ال��ذي يت�سبب
يف الوفاة املبكرة والوباء العاملي الكولريا ،ثم الإنفلونزا �أو الربد
القاتل ،وال�سل والإيدز.
وتتميز معارف امل�ؤلف على �أنها تتكون من ت�آلف بني العديد من
التخ�ص�صات ،وق��ائ��م��ة على امل��ع��رف��ة بالعلوم الطبيعية والعلوم
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الإن�سانية ،وه��ذا التحالف �أعطى ثماره بالفعل من خ�لال كتابه
الأك�ثر مبي ًعا «كيف ي�صنع الطق�س التاريخ» ( )2015ال��ذي در�س
فيه عامال تاريخيا �آخ���ر ،ه��و امل��ن��اخ ،ودر����س امل���ؤل��ف فيه الأح���داث
التاريخية الرئي�سية من وجهة نظر الأر�صاد اجلوية وبحث ت�أثري
الطق�س يف م�صري العامل ،فقدّم لنا مفهوماً مماثال للمفهوم الذي
تابعه يف هذا الكتاب بطرحه لل�س�ؤال« :ماذا لو .»...
ميكن القول �إن ال�سرية ال�شخ�صية املمزوجة بال�سرية املَر�ضية ،التي
ي�سعى الكاتب �إىل توثيقها يف هذا الكتاب ،ت�ؤدي تلقائياً �إىل �س�ؤال
امل�ضاربة «م��اذا كان �سيحدث لو ...؟» .فالواقع املعاك�س هو دائ ًما
جانب من ان�شغال امل���ؤ ّل��ف بالتاريخ .ارتباطاً بهذه الفكرة ،ي�ؤكد
امل�ؤلف � ّأن مر�ض �ص ّناع القرار يحدد ب�شكل حا�سم م�سار الأحداث،
ويُقلق بع�ض امل���ؤرخ�ين بالنظر �إىل �أن مر�ض ه����ؤالء الأ�شخا�ص
م���ؤ ّث��ر يف ال��ت��اري��خ ،مت��ام��اً مثل انت�شار الأوب��ئ��ة والأم���را����ض ،فقد
ك�شفت الدرا�سات العلمية � ّأن الطاعون وال��زه��ري والإي���دز ه��دّدت
النا�س يف زمنهم وتركت ب�صمتها يف وعيهم ،و� ّأن الطاعون الدبلي
امل�سمى «املوت الأ�سود» ،الذي وقع �ضحيته نحو ثلث �سكان �أوروبا
يف منت�صف القرن الرابع ع�شر تقري ًبا ،كانت له �آثاره االجتماعية
واالقت�صادية الكاملة .كما ا�ستمر مر�ض الزهري يف �أجزاء كثرية
من العامل لأك�ثر من  400ع��ام .وتقول بع�ض الروايات �إن لوي�س
الرابع ع�شر وبع�ض الباباوات عانوا من املر�ض التنا�سلي ،و�أي�ضا
العديد من الفنانني مثل لودفيج فان بيتهوفن وفرانز �شوبرت �أو
ال�شاعر الأمل��اين هايرني�ش هاينه .ومع ذلك جند �أنه من ال�صعب
تخ ّيل التطور ال��ذي كانت �أوروب���ا �ستتخذه ب��دون هتلر يف القرن
الع�شرين ،على �سبيل املثال .فقد �أثبت التاريخ �أنه متى كانت هناك
�سلطة مطلقة يف �أيدي ق ّلة ،ف�إ َّن هذا يكون ت�أثريا كبريا على م�سار
التاريخ ،وال يتع ّلق الأم��ر بامللوك والأب��اط��رة يف الع�صور القدمية
فقط ،لكن الدميقراطيات احلديثة بدورها كانت وما زالت عر�ضة
خا�ص ًة �إذا ما ّ
مت و�ضع �سلطات وا�سعة يف يد
ملثل هذه التحوالتّ ،
�شخ�ص مي��ك��ن �أن ي�صبح ف��ج���أة م��ري���ً��ض��ا ،وخ�ي�ر م��ث��ال ع��ل��ى ذل��ك
الدميقراطية الأمريكية ،حيث �سيتعرف ق��ارئ ه��ذا الكتاب على
ال��ع��دي��د م��ن ال��ر�ؤ���س��اء ال��ذي��ن �أث���رت �أم��را���ض��ه��م يف تقرير م�صري
العامل.
ويحاول الكاتب الإ�شارة �إىل �إغراءات التكهن بكيفية �سري الأمور يف
هذا الكتاب فريافق امل�ؤلف بع�ض املر�ضى امل�شهورين يف معاناتهم،
ويطرح ال�س�ؤال اجلوهري :ما هو امل�سار املختلف ال��ذي ميكن �أن
ت�سلكه الأح����داث ل����و...؟  -ل��و جنحت على �سبيل امل��ث��ال حماولة
اغتيال هتلر يف يوليو � ،1944أو كيف �سيغدو عاملنا لو كان نابليون

يف كامل قوته البدنية والعقلية يف معركة واترلو احلا�سمة ،فقد
كانت الأم��را���ض هي العامل احلا�سم يف م�سار التاريخ ،وك��ان من
امل�ألوف �إ�صابة ممثلي التاريخ بالأمرا�ض يف اللحظات احلا�سمة ،ما
جلب عواقب م�صريية يف �أغلب الأحيان .وتنطبق هذه الفكرة على
الف�صلني الأولني من هذا الكتاب ،وهما �أه ّم ف�صلني عاجلا تاريخ
�أوروب��ا ،فقد حكم ه���ؤالء بالدهم لفرتة ق�صرية جدا ،لكنها كانت
فرتة حكم حا�سمة ومهمة.
ّ
ويذكر امل�ؤلف يف الف�صل الأول �أن مر�ض الإم�براط��ور الربو�سي
فريدري�ش الثالث )(1888-1831ب�سرطان احلنجرة ،قد دمّر جميع
�آمال الربجوازية الليربالية يف ملكية د�ستورية .كان الليرباليون
يعتربونه منارة الأمل ،وميكن �أن يقود �أملانيا �إىل ملكية د�ستورية
تقدمية .فهل كان بو�سع �إمرباطور الت�سعة والت�سعني يوماً فع ً
ال
جتنيب �أمل��ان��ي��ا وي�ل�ات احل���رب العاملية الأوىل؟ وك���ان فريدري�ش
الثالث قد توىل احلكم مدة ت�سعة وت�سعني يوما ،و ُعرِف عنه ت�ش ّبعه
بالأفكار التحررية التي تل ّقاها من �أمه وزوجته الإجنليزية-وهي
�أخت امللكة الربيطانية فكتوريا )(1901-1819ال��ت��ي ُ�س ّم َي الع�صر
الفكتوري با�سمها ،و�شهدت فيه بريطانيا ثورة �صناعية وثقافية
و�سيا�سية وعلمية ،-واعتقد الليرباليون �أنه معار�ض ل�سيا�سة والده
الإمرباطور وم�ست�شاره بي�سمارك املحافظة ،لكن �سرطان احلنجرة
قتله ودُفن معه الأمل يف ر�ؤية خمتلفة متاماً حلكم دميقراطي يف
�أملانيا .وهنا ميكن فقط التكهّن مب�صري �أملانيا لو حقق الإمرباطور
�أحالم الليرباليني يف دولة دميقراطية ،ولو �أن ابنه فلهيلم الثاين،
الذي �أودى ب�أملانيا نحو م�صريها املحتوم يف احلرب العاملية الأوىل،
مل يت�س ّلم احلكم �إال بعد عام  .1920رغم ذلك يبقى التكهن قو ًيا
�أنه رمبا لو عا�ش امللك فريدي�ش الثالث �إىل  1920لكان قد ج ّنب
�أملانيا ويالت احلرب العاملية الأوىل ،على الرغم من ت�شكيك بع�ض
الباحثني يف قدرة فريدري�ش الثالث يف حتقيق تلك الأح�لام رغم
ميوله لأفكار زوجته التحررية ،فقد كان م�ؤمناً بعقيدة اجلي�ش
الربو�سي وخمل�صاً للملكية ،ووال�ؤه للملكية و�إ�صابته ب�سرطان
احلنجرة هما اللذان خ ّيبا �آمال الليرباليني.
�أمّ���ا يف الف�صل ال��ث��اين فيت�ساءل ال��ك��ات��ب ع��ن النحو ال���ذي كانت
�ستبدو عليه «اخلريطة الطائفية الربيطانية» ل��و مل ت�ست�سلم
م���اري ت��ي��ودور )(1558-1516الأ����س���ط���وري���ة لورمها يف وق��ت مبكر
ج��دًا؟ فقد دخلت م��اري ت��ي��ودور التاريخ با�سم «م��اري الدموية»،
لأنها �أرادت يف القرن ال�ساد�س ع�شر حتويل �إجنلرتا بوح�شية �إىل
معقل للإميان الكاثوليكي ،بدعم من زوجها الإ�سباين ويل العهد
فليب .ورمبا بدون موتها ب�سبب الورم املبكر ،لكانت خريطة �أوروبا
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الدينية اليوم خمتلفة .ومل يكن الورم ال�سرطاين وحده ال�سبب،
بل �إن ما ي�سميه الباحث يف كتابه مر�ض «وهم احلمل» الذي جعل
امللكة الإجنليزية تتوهّ م مرتني �أنها حامل بويل العهد من زوجها
الأمري الإ�سباين ،وتوهمت معه الوحدة بني �إ�سبانيا الكاثوليكية
و�إجنلرتا الربوت�ستانتية ،كان دافعاً �إىل ما ّ
�سطره التاريخ يف تلك
الفرتة املظلمة من تاريخ بريطانيا .فهل لو كان احلمل حقيقياً،
كان �سيجعل من �إ�سبانيا دول��ة عظمى يف عاملنا املعا�صر باحتادها
عجال
مع بريطانيا؟ وهل كان وهم احلمل عند امللكة ،ثم الورم ،قد ّ
ب�إف�شال هذا امل�شروع؟ كانت ماري الدموية م�صابة ب�أربعة هواج�س:
هاج�س �إث��ب��ات ح ّقها ال�شرعي يف اعتالء العر�ش الربيطاين ،ثم
هاج�س الدفاع عن الكاثوليكية لت�ضمن �شرعيتها ،ولكي ت�ضمن
�إثبات �شرعية حكمها ون�شر الكاثوليكية ،غرقت يف هاج�س توحيد
بريطانيا مع �إ�سبانيا الكاثوليكية بزواجها من ويل العهد الإ�سباين
فليب .ومل تكن �ست�ضمن توحيد اململكتني �إال بحملها بويل العهد،
ولأنها كانت تقرتب من �سن الأربعني ،و�أ�صبح حملها �شبه م�ستحيل،
فقد �أ�صيبت بالهاج�س الرابع وهو احلمل الوهمي .وكان من �آثار
حكمها الدموي ال��ذي دام خم�س �سنوات ا�ستمرار حرب الثالثني
�سنة بعد �إعدامها� .أ ّث��رت هذه الأح��داث على تطور الدميقراطية
الليربالية يف �إجن��ل�ترا ،فغالبا ال يهتم الباحثون بالعالقة بني
معاناة م��اري م��ع احلمل الوهمي ال��زائ��ف ودمويتها ،لكن �أختها
حكمت خم�سا و�أربعني �سنة وكان ع�صرها ذهبياً ظهر فيه الكاتب
العظيم �شك�سبري وانت�شرت فيه ال ّلغة الإجنليزية عرب العامل.
ومرة �أخرى ،ومتاماً كما يف مثال الف�صل الثاين ،تختلط امل�صالح
الدينية بالدنيوية يف الف�صل الثامن من ه��ذا الكتاب ،ففي عام
 1630ق ّرر ملك ال�سويد غو�ستافو�س �أدولفو�س الثاين الوقوف �ضد
الطوفان البابوي الآتي �إىل �شط�آن ال�سويد ،ونزل على �شاطئ �أملانيا
ال�شمايل كبطل لينقذ الربوت�ستانت ،بينما كان ينوي يف حقيقة
الأمر ال�سيطرة على الرابطة الهان�سية وحتويل البلطيق لبحرية
���س��وي��دي��ة .انت�صر غو�ستاف الح��ق��ا يف ن�صرين حا�سمني و�سقط
قتيال يف معركة ل��وت��زن يف  16نوفمرب  .1632ويت�ساءل الكاتب
كيف �سيتح ّول التاريخ لو مل ي�سقط غو�ستاف �أدول���ف الثاين يف
معركة لوتزن؟ رمبا �سيكون ت�أثري ال�سويد على �أملانيا كبرياً ،فقد
قلب تدخله هذا الطاولة ،و�أجرب �أملانيا على القيام بالت�سوية بني
املذاهب ون�شر قيم الت�سامح.
و�سيالحظ القارئ � ّأن امل�ؤ ّلف ي�ستدعي تاريخ �أمريكا بقوة يف هذا
الكتاب ،ويعتقد �أن �أمريكا عانت من هاج�س تاريخي هو �إخفاء
م��ر���ض الرئي�س .فقد ّ
مت �إخ��ف��اء ح��ال��ة وودرو ويل�سون ال�صحية
ال�سيئة يف مرحلة �سيا�سية عاملية حا�سمة بني عامي  1919و،1921
فتو�سع فراغ ال�سلطة يف البيت الأبي�ض مما �أدى �إىل �شلل ال�سيا�سة
ّ
اخل��ارج��ي��ة ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة .وع��ن��دم��ا ت��ع��ر���ض وي��ل�����س��ون ل�سكت ٍة
دم��اغ��ي�� ٍة خ��ط�يرة و�أ���ص��ب��ح ع��اج�� ًزا ب�سبب اجللطة وم��ر���ض ال�شلل
و�أ���ص��ي��ب بال�سكتة الدماغية و�ضعف الب�صر يف �أك��ت��وب��ر م��ن عام
� ،1919أخفت زوجته �إديث خطورة مر�ضه ،وقامت ب�إ�صدار الأحكام
بالنيابة عنه ،ما جعل البالد حتت رحمة زوجته التي �أدارت �ش�ؤون
البيت الأبي�ض يف �سرية تامة .ورمبا كان هذا الأمر ج ّيدا مل�ستقبل
��س��اذج��ا ب�أفكار
�أم��ري��ك��ا ،فقد اع��ت�بره مناف�سوه �سيا�س ًيا �أم��ري��ك�� ًي��ا � ً
�سيا�سية خارجية مدفوعة بالتع�صب الديني ،و�أن��ه كان من «ر ّواد
رئا�سة الدولة الإمربيالية».
�إن الأ�سئلة التي طرحها الكاتب ت�شري بو�ضوح �إىل �أهمية الأمرا�ض

بالن�سبة للتاريخ ،والتي يتعامل معها امل�ؤلف انطالقاً من تاريخ
مر�ض ال�شخ�صيات التاريخية الهامة .وك��ذل��ك ال�ش�أن بالن�سبة
للأوبئة التي �أث��رت يف م�صري العامل من خ�لال انعكا�ساتها على
الو�ضع الدميغرايف واالقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي .ومن
�أمثلة هذه الأوبئة يذكر امل�ؤلف الكولريا ،ففي هامبورغ ت�صدّرت
�أخ��ب��ار ه��ذا ال��وب��اء عناوين ال�صحف ،مما �أ���س��اء �إىل �صيت املدينة
عامليا .وكان م�ألوفا عند حدوث الأوبئة حماولة �إيقاف الأخبار ،كي
ال يت�أ ّثر االقت�صاد الوطني .كانت الكولريا �آخر وباء كبري �أ�صاب
�أملانيا يف  ،1892التي �أ�صبحت تعاين من الكولريا ومن احلرب على
حد �سواء .وبعد انتهاء الكارثة ال�صحية يف مدينة هامبورغ ،مت �سنّ
قوانني جديدة بهدف حت�سني ظروف املعي�شة وال�صحة والنظافة
والبيئة ،كما مت حت�سني �شروط ال�صحة يف املراكب ويف امليناء و ّ
مت
خلق من�صب طبيب امليناء ،كما مت �إن�شاء م�صنع حلرق النفايات يف
هامبورغ ،مت بنا�ؤه عام  1893باعتباره �أول م�صنع يف �أملانيا .ومن
خالل تعديل د�ستوري �شاركت قطاعات �أكرب من ال�سكان يف العملية
ال�سيا�سية .ومعروف �أن الكولريا تنت�شر �أي�ضا بني �ضحايا احلروب،
ويف وقتنا الراهن �أ�صيب الآالف من اليمنيني بهذا الوباء .فقد
ُت ِّ
��وف هذا العام من ج�� َّراء الكولريا ما يق ُرب من  2000ميني منذ
�أن بد�أت فا�شية هذا الوباء يف االنت�شار �سريعاً يف نهاية �شهر ني�سان/
�أبريل .وقد �صرح الدكتور تيدرو�س �أدهانوم غيربيي�سو�س ،املدير
العام ملنظمة ال�صحة العاملية ،ق��ائ ً
�لا« :لإن��ق��اذ الأرواح يف اليمن،
ي��ج��ب علينا �أن ن��دع��م ال��ن��ظ��ام ال�����ص��ح��ي ...فال�شعب اليمني لن
ي�ستطيع التحمل لفرتة �أط��ول -واليمنيون يف حاجة �إىل ال�سالم
لإعادة بناء حياتهم و�إعمار بلدهم».
�أمّا الطاعون فقد ت�سبب يف �أكرب كارثة دميغرافية يف �أوروبا .طرق
ال��وب��اء �أوروب���ا يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر ،وراف���ق مت��دد امل��وت الأ���س��ود
ظهور بع�ض مظاهر العن�صرية فانت�شرت مو�ضة البحث عن كب�ش
فداء متثل يف الإ�شارة �إىل غ�ضب الرب على اليهود .وب�سبب ابتعاد
الإن�سان عن احليوانات ،وانت�شار موجة النظافة البدنية بف�ضل
�أف��ك��ار ع�صر التنوير ،مت �إخ��م��اد ال��ط��اع��ون .وع��رف��ت ف�ترة م��ا بعد
الطاعون حت�سناً يف الو�ضع االجتماعي يف �أمريكا و�أوروب����ا ،فقد

توفرت منا�صب ال�شغل ،وانخف�ضت الأ�سعار ،وح�صلت الن�ساء على
فر�ص للعمل يف وظائف كانت حم ّرمة عليهن من قبل.
ق�صة اجل��دري فهي جديرة حقيق ًة بالتوثيق يف ه��ذا الكتاب،
�أمّ��ا ّ
فقد كانت مثالية االكت�شاف الربيطاين يف اللقاح ه��د ّي��ة للعدو
التقليدي نابليون .ق��ام نابليون بتطعيم جي�شه وابنه ع��ام 1805
باللقاح الذي اكت�شفه الطبيب الربيطاين �إدوارد جيرن ،فرتاجعت
الوفيات يف فرن�سا ويف ال��ع��امل ،وق���دّم نابليون ميدالية للطبيب
الإجنليزي تعبرياً عن �شكره له ،كما لبى الإم�براط��ور الفرن�سي
دع���وة الطبيب ل��ه �إىل �إط�ل�اق ���س��راح �أ���س�يري��ن بريطانيني ،وق��ال
الإمرباطور الفرن�سي :ال ن�ستطيع رف�ض طلب �أحد �أعظم من قدَّم
خدمة للإن�سانية.
وهكذا ارتبطت جمموعة من الأ�سئلة والأجوبة ،بهذه ال�شخ�صيات
التاريخية والفنية امل�ؤثرة يف التاريخ ،وبهذه الأمرا�ض والأوبئة،
ن��ع��ت��ق��د �أن �أه�����م ن��ت��ي��ج��ة ل���ه���ذه ال���وق���ائ���ع والأح���������داث؛ ال��ت��ك��ه��ن��ات
واالفرتا�ضات التي و�ضعها امل�ؤلف بخ�صو�ص م�صري العامل .ويقول
امل���ؤ ّل��ف �إن��ه رمب��ا ك��ان الت�شا�ؤم الفظيع ال��ذي جلبته معها الأوبئة
والأم��را���ض ،قد حت ّول �إىل تفا�ؤل يف العامل اجلديد :فقد تفوقت
�أوروبا على الأوبئة ومت تنظيفها مثل فعل ال�شم�س بعد املطر.
وقد ي�ستغرب القارئ هذه النتيجة التي تو�صل بها الكاتب ،لكنه
يجب �أال ين�سى � ّأن هذا الكتاب �صدر قبل اجتياح فريو�س كورونا
�أملانيا و�إيطاليا و�إجنلرتا و�أمريكا وباقي دول العامل ،لهذا ،ورمبا،
بنف�س ع��دل منطق ال��ك��ت��اب ،ي��ح ّ��ق ل��ن��ا :كيف �سي�ستطيع الكاتب
�صياغة �أط��روح��ة كتابه ه��ذا ل��و �أن��ه ا�شتغل عليه يف �شهر مار�س
� ،2020أي بعد انت�شار وب���اء ك��رون��ا واخل�����س��ائ��ر ال��ت��ي ت�سبب فيها
وظهور ال�سلوكات املرتبطة بانت�شار الوباء؟ ورمبا ن�ستطيع التكهّن
�أي�ضا ب�أن النتائج لن تختلف كثرياً عما �أورده الكاتب ،من خالل
جمموعة من الق�ضايا املرتبطة عموما ب�سلوك ال��دول والأف��راد،
ومنها� :إخ��ف��اء املعلومات احلقيقية ع��ن �أ���س��ب��اب ال��وب��اء �أو العدد
احلقيقي ل�ضحايا الوباء ،واحتكار ال�سلع وانت�شار هاج�س ال�شراء،
وانت�شار بع�ض مظاهر العن�صرية والتهم املتبادلة ،ومظاهر �سرقة
املواد الطبية .وقد يكون التغيري الظاهر هو �أن الوباء اجلديد مل
ينت�شر يف العامل عرب عربات البواخر ال�ض ّيقة فقط ،كما حدث مع
الكولريا ،ولكن �أي�ضاً بوا�سطة الطائرات.
----------------------------------------------•الكتاب :كيف تصنع األمراض التاريخ منذ
العصر القديم حتى اليوم؟.

•الكاتب :رونالد د .غيرسته Ronald.
Dietmar Gerste

•اللغة :األلمانية.

• دار النشر :منشورات كوت-كوتاKlett-
 ، Cottaشتوتغارت ،ألمانيا.

•تاريخ النشر وعدد الصفحات :مارس ،2019
 385صفحة.

* باحث في الدراسات الثقافية
المقارنة  -الرباط/المغرب
ُ
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األمراض الوراثية واألوبئة
أن .أجيت كومار وبراديب كانانكود

فيرابوراتو عبد الكبير *

يدّعي النا�شرون �أن هذا الكتاب ُي�صدَر كحلقة من �سل�سلة كتب تخ�ص العلوم الأ�سا�سية ( .)Basic Science Booksيحاول الكاتبان تقدمي املو�ضوع يف �أ�سلوب ب�سيط �سل�س،
يتوافق مع مدارك الطالب والقارئ العادي .وينق�سم الكتاب �إىل ق�سمني :الق�سم الأول يتناول عدد  38مر�ضا وراثيا مثل فقر الدم املنجلي ،وعمى الألوان ،والعميوفيليا(نزعة
النزف الدموي) ،ومتالزمة داون ،ومتالزمة كالينفلرت ،ومتالزمة ترينر ،واملهق ( ، )Albinismوجفاف اجللد امل�صطبغ ،و( Ichthyosisنوع من مر�ض اجللد يدعى
�سماك) ،وق��زم ق�صور الدرقية ،وعته املحاور الع�صبية عند الر�ضع ( ،)amaurotic idiocyوف��رط حم�ض يوريك ال��دم ،وبيلة الكابتون ( ، )Alkaptonuriaوتو�سع
(�س ّمي بهونتينغتون لأن جورجا هونتينغتون هو الذي اكت�شف هذا املر�ض عام � 1872أول مرة ،و�سبب املر�ض وجود خلل يف
ال�شعريات ( ،)Telangiectasiaومر�ض هونتينغتون ُ
�أحد اجلينات يف كرومو�سوم الرابع .امل�صاب بهذا املر�ض يفقد التحكم على ع�ضالته ،فال ي�ستطيع اال�ستقامة ،ويكون م�شيه ب�شكل الرق�ص) .وانعدام الدماغ ()Anencephaly
الذي ي�سبب املوت للطفل فور والدت��ه ،وال�سن�سنة امل�شقوقة ( )Spina Bifidaالذي يرتتب عليه موت املولود اجلديد ب�سبب منو النخاع العظمي قبل ت�شكل عظم اجلنني
الفقري ،ونق�ص الكوالجني الذي ي�شري �إىل انك�سار العظام (�( ،)Osteogensis imperfectaإذا ظهرت �أعرا�ضه عند الوالدة �سيموت الطفل بال ت�أخري) ،وقزم الودانة
( )Achondroplasia dwarfismالناجت من عدم التنا�سب يف منو اليد والرجل ،و Ehlers – Dalos syndromeالذي ُيظهر متدد جلد اجل�سد كاملطاط �إىل 8
بو�صات تقريبا عند متديده ،وكان الطبيبان الدمناركيان �أدوار ايلري�س و�ألك�سندر دالو�س هما اللذان اكت�شفا هذا املر�ض ولذلك �سمي بهذا اال�سم ،و  Club – footالذي ي�سبب
ت�شوه القدم ،والرب�ص ،وت�صلب الأذن ،وتديل اجلفون الع�ضلية ،والطفح اجللدي فرا�شي ال�شكل (وجود عالمة ك�صورة فرا�شة على جانبي الأنف) ،والذهان الهو�سي االكتئابي،
وال�صرع ،وكرومو�سوم فيالدلفيا (وهو احلرمان من جزء من �أجزاء كرمو�سوم الثاين والع�شرين� ،سمي بذلك لأنه مت اكت�شافه �أول مرة يف فيالدلفيا) ،وبيلة الفينيل كيتون (نوع
من �أمرا�ض الإعاقة الذهنية) ،ونق�ص ال�شعر والقولون القزحية (نوع من �أمرا�ض العيون) ،ومتالزمة اختفاء العني بالوالدة ،واعتمام عد�سة العني ،والزرق (،)Glaucoma
ومر�ض ال�سكر( ،)Diabeticو�سكي�سوفرينيا (نوع من الأمرا�ض النف�سية).
ت�سمى هذه الأمرا�ض �أمرا�ضا وراثية ب�سبب جينات ال تعمل
ب�شكل �سليم يف اجل�����س��م .وق���د اع��ت��ن��ى امل���ؤل��ف��ان ب�����ش��رح ه��ذه
الأمرا�ض يف �صورة خمت�صرة ال تتجاوز �أكرث من �صفحتني،
وال يخو�ضان يف اجل��وان��ب الطبية املعقدة لتلك الأم��را���ض؛
لأن الكتاب ال ي�ستهدف اخل�براء يف جمال الطب بل العامة
وال��ط�لاب فقط .وق��د اهتم النا�شرون بت�صميم ال�صفحات
بر�سوم بيانية و�صور فوتوغرافية تتعلق باملو�ضوعات .ويلي
هذا املخت�صر املفيد ب�ضع �صفحات تلقي ال�ضوء على الو�سائل
الوقائية ملكافحة الأم��را���ض .ن��ق��ر�أ فيها كيف �أن اجلراثيم
ت��دخ��ل �أج�����س��ادن��ا وك��ي��ف �أنّ �أج�����س��ادن��ا ت��ق��اوم ت��ل��ك اجل��راث��ي��م
ب�أنظمتها الطبيعية ،وكيف ميكن �أن نكافحها باتخاذ الو�سائل
الوقائية املبنية على التجارب العلمية مثل اللقاح والتطعيمات
املختلفة.
ويف الق�سم الثاين يخو�ض امل�ؤلفان يف مو�ضوع الأوبئة ،وميكن
ت�صنيفها كالتايل :الأمرا�ض الفريو�سية و�أمرا�ض البكترييا
و�أمرا�ض الأوايل ( )Protozoan diseasesوالأمرا�ض
الفطرية ( )Fungal Diseasesوالأم��را���ض اجلن�سية
والأمرا�ض الناجتة بنقل الدم و�أمرا�ض الديدان الطفيلية.
وت��ت��ف��رع ك��ل ه��ذه الأن����واع �إىل �أن����واع �أخ����رى ،وم��ن الأم��را���ض
ال��ب��ك��ت�يري��ا ال��ط��اع��ون وال��ت��ي��ف��وئ��ي��د وم��ر���ض ال�����س��ل واجل����ذام
وااللتهاب الرئوي والكزاز( )Tetanusواجلمرة اخلبيثة
( )Anthraxوداء ال�برمي��ي��ات ()Leptospirosis
واخلناق  -الديفرتيا  -وال�سعال الديكي� .أما الطاعون فهو
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�أي�ضا يتنوع �إىل طاعون بوبونيك وطاعون نيومونيك.
وم��ن الأم��را���ض الأوايل امل�لاري��ا (ال��ب�رداء) وداء الأميبيات
وداء ال�برق��وق��ي ( )Balantidiasisوداء اجل��ي��اردي��ات
( )Giardiasisوك��اال زار( )Kala Azarوداء املثقبيات
(.)Trypanosomiasis
ومن الأمرا�ض اجلن�سية الإي��دز ومر�ض الزهري وال�سيالن
( .)Gonorrhoeaو�أما �أمرا�ض الديدان الطفيلية فمنها
داء الفيلرييات وال���دودة الوحيدة ()Taenia Solium
وداء ال�صفر ( )Ascariasisوداء الأنكل�ستومات اجللدي
(.)Ancylostomias
ومن الأمرا�ض الفريو�سية اجلدري واحل�صبة ()Rubeola
واحل�صبة الأملانية والنكاف ( )Mumpsو�شلل الأطفال
وداء الكلب والتهاب الكبد وحمى ال�ضنك وحمى ال�صفراء
و Chikkun Guniaو�أن���ف���ل���ون���زا اخل���ن���ازي���ر ون��ي��ب��اه
( )Nipahالناجت من فريو�س حتمله اخلفافي�ش وداء ينتقل
من فريو�س كورونا.
خالفا للق�سم الأول يتناول هذا الق�سم كل وب��اء بالتف�صيل،
م���ن ح��ي��ث ط��ب��ي��ع��ة ال��ف�يرو���س وك��ي��ف��ي��ة ت��ن��ق��ل��ه �إىل الإن�����س��ان
وال��و���س��ائ��ل ال��وق��ائ��ي��ة ال�ل�ازم ات��خ��اذه��ا �ضد ال��ف�يرو���س املعني
و�أعرا�ض املر�ض وت�شخي�صه والعالج املطلوب وتاريخ املر�ض
وعواقبه .جميع هذه املعلومات جندها حتت عنوان كل داء.
�إن كورونا جمموعة كبرية من الفريو�سات امل�سببة لأمرا�ض،
من الزكام �إىل «�سار�س» و«مري�س» .مت اكت�شافه عام  1937يف

طيور �أ�صابها االلتهاب ال�شعبي ( .)Bronchitisنتيجة
لالختبارات التي ج��رت خ�لال � 70سنة اكت�شف الأط��ب��اء �أن
فريو�س كرونا قد يُ�صيب الفريان والكالب والديوك الرتكية
واحل�صان واخلنازير والنعام� .أم��ا ما اك ُت�شِ ف يف ال�صني من
كورونا فهو نوع جديد مما تغري جينيا .جميع العامل حاليا
حتت تهديد هذا املر�ض املعروف بـ «كوفيد  »19وهو املتنقل
من احليوانات �إىل الإن�سان ثم يعدو �إىل نطاق وا�سع .ويقال
�إن �أع��را���ض��ه �ستظهر خ�ل�ال  14ي��وم��ا م��ن دخ��ول��ه يف ج�سم
الإن�سان .مل يتم اخرتاع �أي لقاح وقائي لهذا املر�ض اخلطري
ح��ت��ى الآن .لي�س �أم��ام��ن��ا �إال االب��ت��ع��اد االج��ت��م��اع��ي واحل��ج��ر
�تن ال��ع َ
ال�صحي (( .)Quarantineمي ّ
��ال الب��ن �سينا يف
احلجر ال�صحي ملكافحة الأوئ��ب��ة ،لأن��ه هو ال��ذي اق�ترح هذا
و�صل ابن �سينا �إىل نتيجة �أن
الإج��راء �أول مرة يف التاريخَ .ت ّ
بع�ض الأمرا�ض تنت�شر عرب الكائنات الدقيقة ،وحينها �أوجد
طريقة لعزل النا�س ملدة  40يوما ،ومن هنا ج��اءت الت�سمية
العاملية احلالية  Quarantineحيث قام بع�ض التجار يف
البندقية ذل��ك الوقت ب�أخذ ه��ذه الطريقة الناجحة ونقلها
لإيطاليا حتت م�سمى  Qarantineوالتي تعني «�أربعني»
باللغة الإيطالية .كانوا يعزلون ركاب ال�سفن يف جزر قريبة
ملعرفة م��ا �إذا كانت لديهم �أع��را���ض الطاعون �أم ال ،قبل �أن
ي�سمح لهم بالو�صول ل�شواطئ امل��دن؛ �أثناء الطاعون الذي
اجتاح �أوروبا عامي  1347و.)1352
ا�ستثنا ًء من املعلومات العامة عن فريو�س كورونا ال يحتوي
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ال��ك��ت��اب حت��ل��ي�لات ���ش��ام��ل��ة ع��ن �آث����ار ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19على
الأ�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية .وم��ن نافلة
القول �إن هذه اجلوانب �أي�ضا ت�ستحق الذكر .ماذا كان موقف
ال��دول الكربى من مكافحة جائحة كوفيد 19؟ لو اتخذت
م��وق��ف��ا ���ص��ارم��ا يف ال��ب��داي��ة مل��ا انت�شر ال��وب��اء ب��ه��ذه ال�سرعة
الفائقة� .أم��ام تو�سع انت�شار وب��اء كوفيد  19يف �أنحاء العامل
وج����دت احل��ك��وم��ات وامل��ن��ظ��م��ات الإن�����س��ان��ي��ة نف�سها يف �سباق
حمموم من �أجل احل�صول على معدات طبية و�أدوات وقائية،
لكن االنتقادات توجه للواليات املتحدة التي يوجد فيها �أكرب
عدد �إ�صابات باملر�ض ،ب�أ ّنها مل حترتم قوانني اللعبة .اتهمتها
ال�سلطات املخت�صة يف �أملانيا وفرن�سا ،بتحويل وجهة معدات
طبية خم�ص�صة يف الأ���ص��ل لبلديهما ،وذل��ك ب��امل��زاي��دة على
امل�شرتين الأ�صليني.
�أق���رت رئي�سة املفو�ضية الأورب��ي��ة اور���س�لا ف��ون دي��ر اليني
ب���أنّ امل�سو�ؤلني ال�سيا�سيني قللوا من �أهمية حجم اخلطر
الذي يب ّثه وباء كورونا امل�ستجد .وقالت� :أعتقد �أننا جميعا،
ونحن ل�سنا خرباء ،ما �أخذنا الأمر بجدية يف البداية .ولكن
تبني فيما بعد �أن الفريو�س ي�شغل بالنا لفرتة طويلة حيث
ُتعترب �أورب���ا ب���ؤرة الأزم���ة» .الباحثون الطبيون يف جامعة
 Imperial collegeبلندن كانوا قد حذروا الواليات
املتحدة من �سرعة انت�شار فريو�س كورونا يف  6مار�س .حذر
�أولئك العلماء �أنّه يف حالة عدم اتخاذ الإج��راءات الوقائية
الالزمة فورا �س ُي�صاب �أكرث من  %81ن�سمة باملر�ض ،كانت
ثمة تقارير درا�سات تفيد ب���أن عدد املوتى قد يبلغ مليونا.
ولكن م��اذا ك��ان موقف الرئي�س ت��رام��ب؟ ك��ان يعر�ض عن
كل هذه الإنذارات يف املرحلة الأوىل .ولق�صور �إدارة ترامب
وع�شوائية فراراتها بدءا باال�ستهتار بالوباء و�إنكار تف�شيه
دور كبري فيما و�صلت �إليه �أمريكا الآن .رف�ض حتذيرات
اخل�براء ب����إزدراء مت�سائال هل مت �إغ�لاق احلياة حني مات
� 37000شخ�ص يف العام املا�ضي ب�إ�صابة مر�ض االنفلونزا؟
فلم يخجل �أن يعلن �أمام الو�سائل الإعالمية �أن الفريو�س
ال�صيني �أي�����ض��ا �سينتهي حتما كما انتهت الإن��ف��ل��ون��زا من
ق��ب��ل .عند ه��ذا الإع�ل�ان ك��ان��ت الإ���ص��اب��ات امل���ؤك��دة �أق���ل من
 300كما كان عدد املوتى  11فقط .ولكن بعد ثالثة �أ�سابيع
انقلبت الأمور ر�أ�سا على عقب .غدت �أمريكا �أكرث امل�صابني
مبر�ض كورونا يف العامل .وهذه القوة العظمى االقت�صادية
يف العامل ا�ضطرت الآن لأن متد يدها �إىل عدوها ال�صني
حتى الهند للم�ساعدت .حتتاج �أمريكا �إىل �أكرث من 17000
ج��ه��از للتنف�س اال���ص��ط��ن��اع��ي .غ��ط��ر���س��ة ال��رئ��ي�����س ت��رام��ب
ب���إه��م��ال��ه حت��ذي��رات اجل��ه��ات املخت�صة ع��ن وخيمة كوفيد
 19ك��ان��ت ال�سبب الرئي�س ال���ذي �أو���ص��ل �أم��ري��ك��ا �إىل هذه
احلالة امل�أ�سوية .ولي�س لدى الرئي�س الأمريكي �أي م�شروع
ال�ستئ�صال فريو�س كورونا بعد �إج��راء الفحو�صات الطبية
الالزمة على ماليني املر�ضى .بداية مل يلتفت �إىل تعليمات
منظمة ال�صحة ال��ع��امل��ي��ة ،وك���ان ���ش��اك��ا يف ن��ت��ائ��ج ال��ت��ج��ارب
الطبية يف �أمريكا ،فال عجب فيه ،لأن مواقفه كانت دائما

م�صدر وقود للنظريات امل�ؤامراتية التي يتبناها دعاة معاداة
الطب احلديث.
اخلزعبالت واملعتقدات اخلرافية هي التي قادت هذا احلاكم
�أكرث كثريا من االخرتاعات املبنية على التجارب العلمية.
ميكننا �أن نرى نف�س احلالة يف ت�صرفات حاكم الهند نريندرا
مودي .وهو �أي�ضا لي�س لديه �أي م�شروع وقائي ناجع ملقاومة
هجوم فري�س كورونا غري و�سائل حتايالت وخطابات رنانة.
بينما تتم الفحو�صات الطبية على � 5400شخ�ص من ماليني
املر�ضى يف �أمريكا� ،إّن ن�سبة الفحو�صات يف الهند  66فقط.
وه���ذا ي��دل على �أنّ ح��ال��ة الهند حتى يف ت�شخي�ص املر�ض
متخلفة ج��دا .ومعناه �أنّ ال��ع��دوى �إذا انت�شرت �إىل نطاق
وا�سع يف املجتمع فلن تكون هناك �سبيل ملقاومتها .يقول
النا�شطون يف جم��ال ال�صحة �إن ال��ع��دوى قد جت��اوزت �إىل
االنت�شار اجلماعي يف بع�ض املناطق .فلذلك �ستكون الأيام
القادمة حا�سمة� .أولويات حكومة مودي يف مقاومة كرونا
نراها مركزة على ما يوجد يف الأ�ساطري الهندية القدمية،
اجل��ان��ب ال��ك��وم��ي��دي ك��ان وا���ض��اح��ا �أم���ام ال��ع��امل ح�ين �أه��اب
بالنا�س ل�ضرب ال�صحون و�إ�ضاءة م�صابيح كاز بعد �إطفاء
امل�صابيح الكهربائية ملطاردة فريو�س كورونا عودا من ع�صر
الكهرباء �إىل ع�صر ال��ك��از .عمل �أت��ب��اع حزبه احتفاال حيث
تظاهروا يف ال�شوارع العامة مبخالفة احلجز املنزيل وحظر
التجول .احلالة االقت�صادية يف البالد كانت قد بد�أت تنهار
قبل الكوفيد  ،19وق��د زاد الطني بلة .وم��ا خفي قد يكون
�أعظم .و�إليه ي�شري قرار جمل�س الوزرء املركزي بخ�صم %30
من روات��ب رئي�س الدولة ورئي�س ال��وزراء و�أع�ضاء الربملان
وخ�صم املبالغ املخ�ص�صة مل�شاريع التنمية.
وه��ن��اك ع��دة حتليالت ع��ن �آف���اق م��ا بعد ك��رون��ا وم��ا يرتك
وراءه من حطام وركام .و ُيالحظ هنا ما كتب املفكر وامل�ؤرخ
الإ�سرائيلي «يوفال ن��وح ه��راري» يف �صحيفة «الفاينن�شال

تاميز» الربيطانية يف  20مار�س حول توقعاته ملا �سيحدث
يف العامل بعد التغلب على مر�ض كوفيد .19يقول �إنّه �سيمر
هذا الطوفان و�سوف يعي�ش �أغلبنا ،ولكن يف عامل خمتلف:
م��ن �أج���ل م��ن��ع وب���اء ك���ورون���ا ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ال��ت��ق��ي��د ببع�ض
التعليمات املحددة .هناك طريقان رئي�سان للو�صول �إىل هذا
الهدف .الأول� :أن تقوم احلكومة مبراقبة النا�س ومعاقبة
ك��ل م��ن ينتهك ال��ق��وان�ين .قبل ن�صف ق��رن مل يكن بو�سع
امل��خ��اب��رات ال�سوفياتية «كيه ج��ي ب��ي» مراقبة  240مليون
ن�سمة على مدار � 24ساعة .لكن الدول احلالية باتت تعتمد
على تقنيات مراقبة وجت�س�س م��وج��ودة يف ك��ل م��ك��انّ � .أم��ا
هذا الوباء فيمكنه �أن ي�شكل حتوال كبريا يف تاريخ مراقبة
الأف����راد ،ميكنه االن��ت��ق��ال م��ن م��راق��ب��ة ظ��اه��ر الأ���ش��ي��اء �إىل
مراقبة ما هو خمفي.
«يف ال�سنوات الأخرية حدث �صراع كبري حول «اخل�صو�صية»؟
�أزم���ة ك��ورون��ا �ستكون نقطة حت��ول ه��ذا ال�����ص��راع ،لأن���ه لو
�سمحنا للنا�س باخليار بني اخل�صو�صية وبني ال�صحة ف�إنّهم
�سيختارون ال�صحة .ج��ذور امل�شكلة تكمن يف ه��ذه امل�س�ألة
�أنه �سوف ُيطلب من النا�س �أن يختاروا بني «اخل�صو�صية»
وبني ال�صحة ،وهو انتخاب خاطئ ....فعلينا اال�ستفادة من
«اخل�صو�صية» وم��ن ال�صحة ،وانتخابنا ميكن �أن يكون يف
حر�صنا على �سالمتنا ويف قدرتنا على مواجهة الوباء ،ويف
ع��دم �إن�شاء �أنظمة مراقبة �شمولية ،بل متكني املواطنني.
�إنّ ال��رق��اب��ة امل��رك��زي��ة والعقوبات القا�سية لي�ست الو�سيلة
الوحيدة لإجبار النا�س على اتباع الإر�شادات املفيدة.....
ُت����رى ه���ل ت��ك��ون ح��ك��وم��ات «ال�����ص��اب��ون» �أك��ث�ر ���ش��م��ول��ي��ة يف
مابعد ع�صر كورونا؟ هل يكون تكميم الو�سائل الإعالمية
�أ�شد �صرامة يف امل�ستقبل؟ وقد ر�أينا حكومة الهند طالبت
املحكمة العليا ب�إ�صدار تعليمات تقيد الو�سائل الإعالمية
بح�صر �أخ��ب��اره��ا يف م��ا ُت���وزع وزارة الإع��ل�ام م��ن الن�شرات
الر�سمية فقط.
�إنّ لكل ك��ارث��ة �إي��ج��اب��ي��ات كما لها �سلبيات ،ال �سلبيات يف
العامل ي��دون �إيجابيات وال �إيجابيات ب��دون �سلبيات ،حقق
كورونا خالل �أ�سبوعني ما عجزت عنه كل اجتهادات الب�شر،
يف جمال خف�ض التل ّوث كما �أ�شار �إليه الرئي�س ال�سابق يف
تون�س من�صف املرزوقي يف �إحدى مقاالته نقال عن �صديقه
املهند�س يف �شيكاغو �أي�سلمو ولد دالهي.
----------------------------------------------•الكتاب :األمراض الوراثية واألوبئة.
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كل شيء يتغير على الدوام ..آفاق الترجمة األدبية
مجموعة مؤلفين

عبدالرحمن السليمان *

هذا الكتاب مرجع ال غنى عنه يف الرتجمة الأدبية التي كانت وما زالت �أهم نوع من �أنواع الرتجمة لأنها اجل�سر الذي يربط بني الثقافات املختلفة عرب الع�صور� .إنه مرجع مهم
لطالب الرتجمة وللمرتجم املحرتف على ال�سواء ،ذلك لأنه يعالج �أهم مظاهر الرتجمة الأدبية يف درا�سات حررها خرباء يف الرتجمة الأدبية يجمعون بني التكوين الأكادميي
الر�صني واخلربات املهنية الوا�سعة .انتدب ه�ؤالء الأكادمييني واخلرباء لتحرير هذا الكتاب املرجعي يف الرتجمة الأدبية «مرك ُز اخلربة للرتجمة الأدبية» ،وهو �شراكة بني جممع
اللغة الهولندية ،وجامعة لوفان يف بلجيكا ،وجامعة �أوتريخت يف هولندا ،وال�صندوق الفلمنكي للآداب يف بلجيكا ،وال�صندوق الهولندي للآداب .فجاء الكتاب مبثابة الدليل
العلمي والعملي واملهني للرتجمة الأدبية ،ومرج ًعا ي�صلح للتدري�س يف اجلامعات واملعاهد وللدرا�سة الذاتية � ً
أي�ضا.
ي��ت���أل��ف ال��ك��ت��اب م��ن مقدمة و�أرب��ع��ة �أج����زاء حت��ت��وي على ثالثة
وع�شرين ف�ص ً
ال حرر كل ف�صل منها خبري يف الرتجمة .عُنون
اجل��زء الأول من الكتاب بـ «امل��ه��ارات املطلوبة» ،واجل��زء الثاين
بـ «املفاهيم الأ�سا�سية» ،واجلزء الثالث بـ «الرتكيز على الأنواع
الكتاب
الأدب��ي��ة» واجل���زء ال��راب��ع ب��ـ «م��ا بعد ال�ترج��م��ة» .ا�ستهل
َ
حم���رراه وه��م��ا ليفني دي هول�ست ،الأ���س��ت��اذ ال��ب��ارز يف جامعة
ل��وف��ان يف ب��ل��ج��ي��ك��ا ،وك��ري�����س ف���ان دي ُب����ول ،امل�ترج��م��ة الأدب��ي��ة
القديرة والأ�ستاذة امل�ساعدة يف اجلامعة نف�سها ،مبقدمة �أ�ضاء
فيها م�شروع الكتاب وم�ضمونه .و�ص َّرحا ب���أ َّن «علم الرتجمة
النظري ،وعلم الرتجمة التطبيقي ،والعلم التجريبي املكت�سب
م��ن ممار�سة ال�ترج��م��ة» ثالثة مظاهر م��ن مظاهر الرتجمة
«ت��ت��داخ��ل م��ع بع�ضها وتك ّمل بع�ضها بحيث ال يدعي �أح��د �أن��ه
مي��ل��ك وح����ده ع��ل��م ال�ترج��م��ة مب��ج��م��ل��ه» .ل��ذل��ك ت�����ش��ك��ل ه��ذه
املظاهر الثالثة «اخلط الرفيع الذي يربط �أول الكتاب ب�آخره».
بكالم �آخر :يربط هذا الكتاب العلم النظري بالعلم التطبيقي
ب�صناعة ال�ترج��م��ة ب��خ��ط ع��ري�����ض �إن ���ص��ح ال��ت��ع��ب�ير ،ويتوقف
عند القواعد النظرية وامل��ه��ارات اللغوية واملعرفة التطبيقية
ويت�أمل يف التجارب العملية املكت�سبة من ممار�سة الرتجمة.
وهذه الأخرية� ،أي التجارب املكت�سبة من ممار�سة الرتجمة ،ذات
�أهمية كبرية ،لأ َّن اجلامعات البحثية يف العامل املتقدم معرف ًيا
تعري امل��ق��ارب��ة البحثية «م��ن �أ�سفل لأع��ل��ى» (bottom-up
 )approachذات الأهمية التي تعريها للمقاربة البحثية
«من �أعلى لأ�سفل» ( .)Top-down approachف�إذا كان
الباحث ينطلق ،يف املقاربة الأخرية ،من �أمنوذج نظري ي�سقطه
على م�س�ألة ما بهدف حتليلها وحل �إ�شكالياتها ،ف�إ َّن مقاربة «من
�أ�سفل لأعلى» تنطلق من امل�س�ألة ذاتها ثم ت�سقط عليها جتربة
ال��ب��اح��ث وت��ب��ح��ث ل��ه��ا  -يف ال��ع��ل��م ال��ن��ظ��ري  -ع��ل��ى م��ا يف�سرها
علم ًيا ،و�إال في�ضع لها الباحث �إطا ًرا نظر ًيا جديدًا يكون مبثابة
الإ�ضافة �إىل العلم النظري املوجود .وهذا ما يجعل �أهمية «علم
الرتجمة التطبيقي» وك��ذل��ك «العلم التجريبي املكت�سب من
ممار�سة الرتجمة» يف غاية الأه��م��ي��ة ،لأنهما «ردي��ف��ان مهمان
لعلم الرتجمة النظري».
�إن الرتجمة علم تراكمت فيه خ�برة خم�سة �آالف من العمل
على الأقل .فقد بد�أت حركة الرتجمة يف العراق القدمي بداية
الألفية الثالثة قبل امل��ي�لاد .و�أول م��ن م��ار���س مهنة الرتجمة
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يف ال��ت��اري��خ ه��م الأك���ادي���ون ال��ذي��ن ا���ض��ط��روا �إىل ترجمة بع�ض
امل�����ص��ط��ل��ح��ات ال�����س��وم��ري��ة امل��رت��ب��ط��ة ارت���ب���اط���اً وث��ي��ق��اً بالكتابة
امل�سمارية التي اخرتعها ال�سومريون ،فرتجموها �إىل لغتهم
الأك����ادي����ة .ف��ال��ت��وا���ص��ل الأك�����ادي ال�����س��وم��ري ه��و �أق����دم توا�صل
ل��غ��وي يف ت��اري��خ ال��ت��دوي��ن االن�����س��اين ،ذل��ك �أن ال�سومرية �أق��دم
لغة ب�شرية ُد ِّون���ت (ح���وايل  3200قبل امل��ي�لاد) ،و�أن الأك��ادي�ين
�أزاح��وا ال�سومريني عن �سدة احلكم يف بالد الرافدين (حوايل
 2900قبل امليالد) وحلوا حملهم يف حكم بالد الرافدين وبنوا
فيها دولتهم الأكادية البابلية .ومبا �أن ال�سومريني هم الذين
اخرتعوا الكتابة امل�سمارية� ،أقدم كتابة يف التاريخ املعروف ،و�أول
من و�ضع �أ�سا�سيات علوم الإدارة وال�سيا�سية ،فقد �أخ��ذ عنهم
الأكاديون ذلك عندما �أزاحوهم عن �سدة احلكم وحلوا حملهم،
مم��ا ا�ضطرهم �إىل ترجمة علومهم ومعارفهم وم�صطلحات
��واح��ا
ح�ضارتهم .وق��د حفظ الدهر لنا من �أواب���د الأك��ادي�ين �أل ً
حتتوي على م�سارد لغوية باللغتني ال�سومرية والآك��ادي��ة هي
�أق��دم ما �أل��ف يف هذا املجال .وهكذا نرى �أن علم الرتجمة ولد
مع �أقدم ح�ضارتني ن�ش�أتا يف ال�شرق ،و�أن علم �صناعة املعجم ولد
مع علم الرتجمة وظ َّل يالزمه حتى اليوم .لقد �سمى البابليون
���رج���م���ان) ،والآرام���ي���ون
ال�شخ�ص ال����ذي ي��ق��وم ب��ال�ترج��م��ةَ ( :ت ُ
(תרגמנאُ :ت�� ْرجِ ��م��ان��ا ،والأل���ف يف نهاية الكلمة للتعريف)،
وال�سريان َت ْر ْجمو ُنا والألف يف نهاية الكلمة للتعريف) ،واليهود
(תרגמןُ :ت�� ْر ُج��م��انْ ) ،وال��ع��رب (ت��رج��م��ان) .وع��ن ال��ع��رب �أخ��ذ
اليونان هذه الكلمة لت�صبح يف لغتهمΔραγουμάνος:( :
 .)Dragoymanosث���م ان��ت��ق��ل��ت ال��ك��ل��م��ة م���ن ال��ي��ون��ان��ي��ة
�إىل ج��م��ي��ع ال��ل��غ��ات احل��دي��ث��ة الأوروب�����ي�����ة وم��ن��ه��ا الإن��ك��ل��ي��زي��ة
( )Dragomanوال��ف��رن�����س��ي��ة ( .)Drogmanومب���ا �أن
املعنى الأ�صلي لـ (ترجمان) يف اللغات اجلزيرية (= ال�سامية)
ه��و التف�سري ،تف�سري ال��ك�لام امل��ب��ه��م� ،أي �أن (ال�ترج��م��ان) هو
يف�سر الكالم غري الوا�ضح وي�شرحه بلغة وا�ضحة
ال�شخ�ص الذي ّ
لأهلها ،فقد ترجم الغربيون ه��ذا املعنى �إىل لغاتهم فح�صلوا
على  interpreter/interpretationيف الإنكليزية
و interprète/interprétationيف الفرن�سية ،مع
الإ�شارة �إىل �أن املق�صود بهذه الأخرية املرتجم ال�شفوي ولكنها
تنطبق دالل ًيا على املرتجم التحريري � ً
أي�ضا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال�ترج��م��ة ب�ين ال�����س��وم��ري��ة وال��ب��اب��ل��ي��ة يف

مراحلها الأوىل كانت ترجمة وظائفية� ،إال �أنها �سرعان ما تو�سعت
لت�شمل الأدب (امل�لاح��م وال�شعر) .ث��م �أ�صبحت الرتجمة �أداة
التوا�صل يف زمن العوملة الأوىل ،عندما بد�أ االت�صال والتوا�صل
بني ح�ضارات الرافدين و�سورية وم�صر وحو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط ،وت��ط��ورت من الوظائفية البحتة (ترجمة الر�سائل
وال��ع��ق��ود وال��ت��ع��ل��ي��م��ات �إل����خ) �إىل ت��رج��م��ة الأدب��� ،ش��ع�� ًرا ً
ون�ث�را
ومالحم .ونقت�صر يف حديثنا هنا على ترجمة الن�ص الديني
بعد �صريورة الآرامية لغة التوا�صل يف ال�شرق القدمي يف القرن
اخلام�س قبل امليالد .فقد ترجم جمهولون �أ�سفار العهد القدمي
م��ن العربية والآرام��ي��ة �إىل اليونانية (الرتجمة ال�سبعينية)
يف ال���ق���رن ال��ث��ال��ث ق��ب��ل امل���ي�ل�اد ،ث���م ت���رج���م ال��ق��دي�����س ج�ي�روم
العهدين القدمي واجلديد من العربية والآرام��ي��ة واليونانية
�إىل الالتينية (ترجمة الفولغاتا) يف القرن ال��راب��ع امليالدي.
يجعل الكثريون م��ن املنظرين ب��داي��ة الرتجمة عند القدي�س
جريوم ،وهذا غري دقيق لأنه يختزل كل التقاليد الرافيدينية
وامل�صرية القدمية وحتى اليونانية والالتينية يف �إ�شارات عابرة
ال ل�شيء �إال لطغيان الن�ص الديني اليهودي امل�سيحي و�أهمية
ترجمته �إىل الالتينية �أوال (الفولغاتا) ،ثم �إىل اللغات املحلية
التي �أ�صبحت مهمة ابتدا ًء من القرن اخلام�س ع�شر (ترجمة
ماتن لوثر الأملانية ،ترجمة امللك جيم�س الإنكليزية ،الرتجمة
الهولندية الفيدرالية وغريها) .ومن نافلة القول التذكري ب�أن
هذه الرتجمات �إىل اللغات املحلية هي التي وحدت هذه اللغات
املحلية و�أوجدت فيها �سج ً
ال خطاب ًيا �أدب ًيا قلده الكتاب وال�شعراء
فن�ش�أت تلك اللغات وتطورت �إىل ما نعرفها اليوم .فالرتجمة
الأدب��ي��ة هنا  -و�إن كانت مقت�صرة على الن�ص الديني  -كانت
عام ً
ال حا�س ًما يف تكوين لغات وهويات وطنية ثم حدود ر�سمية
ودول ع�صرية ت�أ�س�س العن�صر املوحد لها على اللغة �أك�ثر مما
ت�أ�س�س على الدين (كالقومية الإيرلندية) �أو العرق (كالقومة
الأملانية يف العهد النازي).
ي��رك��ز ال��ك��ت��اب يف ع���دة درا����س���ات ع��ل��ى اخل��ب��رات ال�تراك��م��ي��ة يف
الرتجمة ،وينطلق من التن�صي�ص على «املهارات املطلوبة» ابتداء
من «املعرفة الأ�سا�سية املتمثلة ب�إتقان لغتني اثنتني على الأقل
للرتجمة منهما و�إليهما» ،ثم «�إن�شاء مقاولة متكن املرتجم من
ممار�سة عمله بطريقة قانونية» بعد اكت�سابه �صفة اعتبارية

شعبان  1441هـ  -أبريل 2020

«متكنه من التعاقد مع دور الن�شر والتعامل مع حقوق امل�ؤلف
وامللكية الفكرية بطريقة م�س�ؤولة» .يتوقف ال ُكتّاب هنا عند
البحث عن «فر�ص اقت�صادية» للمرتجم الأدبي «املتمثلة يف البحث
عن الدعم امل��ايل من �صناديق الدعم الوطنية التي تخ�ص�صها
الدول لن�شر الآداب»� ،آدابها برتجمتها �إىل اللغات الأخرى ،و�آداب
الأمم الأخرى برتجمتها �إىل لغتها .ثم تتوقف حمررة الكتاب
كري�س فان دي ُبول يف درا�سة بعنوان «املعرفة واملهرات الأ�سا�سية»
عند املعيار الأوربي ( )Petra-E Frameworkالذي ينظم
عمل املرتجمني الأدبيني يف االحتاد الأوربي «والذي يقدم حزمة
م��ن امل��ع��ارف وامل��ه��ارات وال�سلوكيات ال��ت��ي ينبغي على املرتجم
الأدبي �أن يت�سلح بها لكي ي�صبح مرتج ًما �أدب ًيا م�ؤه ً
ال» .تتكون
ه��ذه احلزمة من ثماين ك��ف��اءات فرعية حت��دد ت�أهيل املرتجم
الأدب���ي ه��ي« :الكفاءة اللغوية وك��ف��اءة النقل والكفاءة الن�صية
والكفاءة التف�سريية والكفاءة الأدبية والثقافية والكفاءة املهنية
والكفاءة التقييمية والكفاءة البحثية» .ويحتوي املعيار الأوروبي
املرجعي املذكور على تو�صيفات دقيقة لهذه الكفاءات الفرعية.
كما حتتوي حزمة الكفاءات الأوروبية املعيارية هذه على «خط
تعليمي ع��م��ودي ي��ت��درج م��ن مبتدئ �إىل متطور �إىل حمرتف
ريا خبري» .وتن�ص تلك التو�صيفات على
مبتدئ فمحرتف و�أخ ً
«املهارات التي ينبغي �أن يتمتع بها كل واحد من هذه الأ�صناف
اخلم�سة ،من املبتدئ حتى اخلبري ،بدقة ،كما تذكر ما يجب �أن
يتقن الواحد منهم بالتف�صيل» .كما يتوقف ُكتّاب هذا الف�صل
عند مهارات �أخرى ال بد للمرتجم من التحلي بها مثل «مهارة
ا�ستعمال امل�صادر وكيفية ق��راءة الن�ص امل��راد ترجمته �إىل لغة
�أخ��رى والعالقة بني الكاتب واملرتجم والرتجمة �ضمن فريق
ثنائي» �أي �شراكة مع مرتجم �آخر .تتطلب كل مهارة من هذه
املهارات كفاءة خم�صو�صة بها.
ث���م ي��ط��رح ال��ك��ت��اب يف ال��ف�����ص��ل ال���ث���اين امل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة يف
عملية الرتجمة ،حيث يتوقف الأ�ستاذ هرني بلومني يف درا�سة
مف�صلة عند مفهوم «التكاف�ؤ» يف الرتجمة ،وهو مفهوم ي�شغل
ب��ال املرتجمني منذ عهد الرافدينيني حتى اليوم ،لأن عملية
الرتجمة  -يف جميع مراحلها  -م�ؤ�س�سة عليه .ي�ستهل الكاتب
مقالته بالتقرير ب�أن «مفهوم التكاف�ؤ هو املفهوم الأكرث مركزية
ويف ال��وق��ت نف�سه امل��ف��ه��وم الأك�ث�ر عر�ضة للجدل عند الت�أمل
العلمي واحل��دي��ث عن الرتجمة» .ولفهم ه��ذا التناق�ض ال بد
من التمييز بني «التكاف�ؤ من حيث هو معيار يف عملية الرتجمة
التطبيقية ،وب�ي�ن ال��ت��ك��اف���ؤ م��ن ح��ي��ث ه��و م��ف��ه��وم يف درا���س��ات
الرتجمة النظرية» .ولهذا املفهوم يف كل من احلالتني :حالة
ممار�سة الرتجمة وحالة البحث العلمي فيها ،م�سار خمتلف
ي�ؤدي �إىل نتائج خمتلفة .ففي م�سار ممار�سة الرتجمة «يعترب
ي�سي عملية الرتجمة» ويتحكم
مفهوم التكاف�ؤ املعيار ال��ذي ّ
فيها .وقد بد�أ هذا التقليد يف الغرب عند ترجمة الكتاب املقد�س
�إىل اللغات الغربية احلديثة« ،فكان ُي َتو ّقع �أن تكون الرتجمة»،
ترجمة الكتاب املقد�س من العربية والآرام��ي��ة واليونانية �إىل
الالتينية وال��ل��غ��ات ال��غ��رب��ي��ة« ،مكافئة كل ًيا ل�ل�أ���ص��ل» املقد�س
بحيث تكت�سب الرتجمة القدا�سة ذاتها التي للأ�صل ،فيتعبد
بها يف الكنائ�س .وهذا مفهوم خمتلف كل ًيا عن مفهوم امل�سلمني
لرتجمة القر�آن الكرمي �إىل اللغات املختلفة ،ذلك �أن ترجمات
القر�آن الكرمي �إىل اللغات املختلفة تهدف  -على �سبيل املقارنة

 �إىل فهم معاين القر�آن الكرمي فقط ،وال ميكن  -يف املنظورالإ�سالمي � -أن تكون مكافئة للأ�صل و�أن ُيتع ّبد بها ب��د ًال من
الأ����ص���ل ال��ع��رب��ي� .أم���ا يف امل�����س��ار ال��ن��ظ��ري ،خ�����ص��و�ً��ص��ا يف جم��ال
درا�سات الرتجمة اللغوية« ،ف���إن مفهوم التكاف�ؤ يعترب مُ �شك ً
ال
بل م�ستحي ً
ال عندما يتعلق الأم��ر بال�شعر �أو بالنرث الفني ذي
امل�سحة ال�شاعرية» كما يرى منظر الرتجمة رومان جاكوب�سون.
لذلك مل يذكر املعيار الأوربي ()Petra-E Framework
يف تنظيمه لعمل املرتجمني الأدبيني مفهوم التكاف�ؤ بل ا�ستعا�ض
عنه مبفهوم جديد ه��و «نقل منا�سب» للن�ص الأ���ص��ل��ي .وي��رى
الكاتب �أن هذا امل�صطلح اجلديد «جمرد مرادف ملفهوم التكاف�ؤ».
ث��م يلخ�ص الكاتب �أن���واع التكاف�ؤ يف حم��اول��ة لتفكيك النظرة
املزدوجة �إىل مفهوم التكاف�ؤ ومييز بني «التكاف�ؤ اللفظي» الناجت
عن الرتجمة كلمة بكلمة ،وه��ذه �أ�شد �أن��واع الرتجمة حرفية،
�سواء �أفهم الن�ص �أم ال .وكذلك «التكاف�ؤ املعجمي» ويق�صد به
ترجمة الكلمة يف اللغة (�أ) مبا يقابلها معجم ًيا يف اللغة (ب)،
�أي ترجمتها ترجمة حرفية طاملا كان ذلك ممكنًا .وكذلك بني
م�صطلحا قانون ًيا �أو
«التكاف�ؤ الوظيفي» ب���أن يرتجم املرتجم
ً
�إدار ًيا �أو ر�سم ًيا يف لغة قانونية �أو �إدارية �أو ر�سمية ما مبا يكافئه
وظيف ًيا من م�صطلح قانوين �أو �إداري �أو ر�سمي يف لغة قانونية �أو
�إدارية �أو ر�سمية �أخرى .وكذلك «التكاف�ؤ الديناميكي» ،ويرا ُد منه
�أن ترتجم معاين عبارات الن�ص امل��راد ترجمته مبا يقابلها من
معانٍ يف اللغة املنقول �إليها� ،سواء �أتكاف�أت الألفاظ معجم ًيا �أم مل
تتكاف�أ ،مع الرتكيز على القيمة التوا�صلية للن�ص ،ولي�س القيمة
اللغوية �أو الرتكيبية فقط .وتن�سب مقاربة التكاف�ؤ الديناميكي
هذه �إىل منظر الرتجمة �أوجني نايدا .ولكننا جند هذا التنظري
عند اجلاحظ (تويف �سنة  869ميالدية) وعند ال�صالح ال�صفدي
(القرن الثالث ع�شر امليالدي) ،حيث يرى هذا الأخري �أن طريقة
حنني بن �إ�سحاق يف الرتجمة تتمثل يف �أن «ي�أتي اجلملة ويح�صل
معناها يف ذهنه ويعرب عنها من اللغة الأخرى بجملة تطابقها،
���س��واء ���س��اوت �أل��ف��اظ��ه��ا �أم خ��ال��ف��ت��ه��ا» .وه���ذا ه��و ج��وه��ر التكاف�ؤ
الديناميكي الذي يقت�ضي �أن متر عملية ترجمة الن�ص الأدبي

عرب ث�لاث مراحل�( :أ) مرحلة نقل العنا�صر اللغوية للن�ص؛
و(ب) مرحلة نقل العنا�صر الثقافية الظاهرة وال�ضامرة للن�ص؛
و(ج) مرحلة نقل الوَقع ،وهو الأثر اجلمايل الذي يحدثه الن�ص
الأدب��ي الأ�صلي على متلقيه يف لغته ،يف الرتجمة بحيث يحدث
ه��ذا الأث���ر اجل��م��ايل ال��وق��ع ذات���ه على متلقي ال�ترج��م��ة .وه��ذه
الأخرية �أ�صعب مرحلة يف الرتجمة الأدبية.
يو�صف اجلزء الثالث من الكتاب املعنون بـ «الرتكيز على الأنواع
َّ
الأدب��ي��ة» الأن���واع الأدب��ي��ة املختلفة كالنرث وال�شعر وامل�سرحيات
والن�صو�ص الفل�سفية والروايات التاريخية و�أدب الطفل .ولعل
التحدي الأك�بر يف الرتجمة الأدب��ي��ة هو ترجمة ال�شعر .يقدم
الكاتب �أونوك و�سرت يف مقالة
بعنوان يبدو غري ًبا« :جتاوز القواعد :ترجمة ال�شعر» بني يدي
مقالته مبقولة �شهرية لل�شاعر الأم��ري��ك��ي روب��ري��ت فرو�ست
( )1963-1874هي�« :إن ال�شعر هو ما ي�ضيع عند ترجمة ال�شعر»!
يريد :من ال�صعب �أو من �شبه امل�ستحيل �أن ينقل املرتجم ال�شعر
ب�إيقاعه ووقعه ومتاهي لفظه مبعناه وتداخل ذلك كله كما هو
�إىل لغة �أخ��رى .لذلك ي�ضيع ال�شعر عند ترجمته ،وي�صعب بل
ي�ستحيل نقل وقعه الذي يحدثه عند متلقيه بلغته� ،إىل متلقي
الرتجمة .لذلك «يعترب معظم املرتجمني ترجماتهم ال�شعرية
جمرد عر�ض ذاتي للن�ص الأ�صلي باللغة الهدف» ،ولي�س ترجمة
له ترقى �إىل م�ستوى التكاف�ؤ الذي ين�شده املرتجم عند حماولته
ترجمة �أي ن�ص �أدبي جيد.
ثم يعر�ض اجل��زء الرابع املو�سوم بـ «ما بعد الرتجمة» للأن�شطة
التي ال ينبغي على املرتجم الأدب��ي املحرتف والناجح �أن يهملها
وه���ي« :امل��راج��ع��ة ال��ذات��ي��ة» �أو التقييم ال�شخ�صي للرتجمة قبل
ع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى م���راج���ع خ���ارج���ي؛ و«احل���ك���م ع��ل��ى ال�ترج��م��ة» بعد
مراجعتها ،و«التعاطي ب�إيجابية مع الرتويج للعمل املرتجم مبا يف
ذلك عر�ضه على النقاد لكتابة مراجعة له تن�شر يف جمالت رائجة،
وكذلك تر�شيحه لنيل اجلوائز املخ�ص�صة للرتجمات اجليدة».
الكتاب مادة غنية للمرتجم الأدبي ،وقمني بالرتجمة �إىل اللغة
العربية ل�شح املوارد العربية التي تعالج هذا املو�ضوع.
----------------------------------------------•الكتاب :كل شيء يتغير على الدوام .آفاق
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وليد العبري *

كيف أصبحنا عبارة عن بيانات
كولين كوبمان

يعمل كولني كومبان يف ق�سم الفل�سفة بجامعة �أوريجون ،حيث ي�شغل �أي�ضا من�صب مدير الإعالم والثقافة اجلديدة .قام بت�أليف كتابني �سابقني ،الكتاب الأول هو علم الأن�ساب يف
النقد (2013م)� ،أما الكتاب الثاين هو الرباغماتية (2009م) ،يتوجه هذا الكتاب �إىل م�شكلة ن�شعر جميعنا تقريبا بقوتها ،ومنيل �أي�ضا �إىل ال�شعور باحلرية حولها .بالن�سبة يل ،هذه
الأنواع من التوترات ،هي حيث ميكن �أن تكون الفل�سفة يف �أف�ضل حاالتها .امل�شكلة املحددة التي يركز عليها الكتاب تتعلق ب�سيا�سات و�أخالقيات البيانات .جند �أنف�سنا غارقني اليوم
يف �أ�سئلة ال تعد وال حت�صى ،تنبع من انت�شار تقنيات البيانات عرب جوانب متعددة ،ورمبا حتى ت�شمل جميع حياتنا .تتعلق هذه الأ�سئلة بق�ضايا املراقبة اجلماعية من قبل اجلهات
احلكومية ،وجتار ال�شركات� ،إىل البلطجة الإلكرتونية� ،إىل احل�ضارة االجتماعية لن�شر املعلومات اخلاطئة� ،إىل التحيزات اخلوارزمية امل�ضمنة يف التقنيات املحايدة املزعومة ،التي
يتم ا�ستخدامها التخاذ قرارات حا�سمة حول حياتنا و�آفاق حياتنا .هناك حاجة ملحة متزايدة حول كل هذه الق�ضايا .ومع ذلك ،فمع تزايد امل�شاكل ،يبدو �أننا ننح�سر من �أفق
الإجابات املعقولة التي ميكننا العمل معها .هذا مقلق فع ً
ال� .أعتقد �أ َّن الفل�سفة امل�ستنرية من امل�شاركة الغنية بالتاريخ ،ميكن �أن تكون مفيدة بع�ض ال�شيء.
لقد انغم�س الكاتب منذ فرتة طويلة يف تكنولوجيا املعلومات،
م��ن��ذ �أن ك����ان ���ص��غ�يرا ،ل���ذل���ك ا���س��ت��ط��اع االح���ت���ك���اك ب��ال��ت��ح��ول
التكنولوجي� .أحد �أ�سباب كتابته هذا الكتاب ،هو �أن يك ّون حلظة
ا�ستيقاظ بالن�سبة للكثريين حول بع�ض الق�ضايا ،ومن الق�ضايا
ال��ت��ي ك��ان��ت ت���ؤرق��ه ،ق�ضية ���س��ن��ودن «ال���ذي ك�شف وث��ائ��ق عالية
ال�سرية»� .إن عواقب ما ك�شف عنه �سنودن جتعل امل�شكلة م�ؤثرة
يف �صميم كتابه .كل من �سمع عن هذه املراقبة ال�سرية وا�سعة
النطاق ،جعله ي�شعر بردة فعل بقلق �شديد .ومع ذلك ،ف�إ َّن الفزع
الذي �شعرنا به جمي ًعا يف البداية ،ت�ضاءل يف نهاية املطاف �إىل
م�شاعر الي�أ�س ،ثم الالمباالة ،ثم (للبع�ض) ال�سخرية الذكية.
مل��اذا ا�ست�سلم النا�س؟ لي�س لأن��ه��م ال يهتمون ب���أ���ض��رار املراقبة
الرقمية على نطاق وا�سع ،بل لأننا ال نعرف كيف نت�صور هذه
الأعباء ،ولذا ف�إننا يف حرية حول كيفية تقييم هذا احل�صاد غري
امل�سبوق للبيانات ،وما الذي يجب القيام به حيال ذلك الأمر.
يعلم اجلميع �أ َّن البيانات ال�ضخمة �أ�صبحت ق�ضية �سيا�سية
م��ه��م��ة ،ل��ك��ن القليل م�� ِّن��ا �سيكون ق����ادرا ع��ل��ى ف��ه��م االدع����اء ب���أن
البيانات �سيا�سية بطبيعتها� .إذا كانت البيانات �سيا�سية ،ميكن
للمرء �أن يفرت�ض �أن ه��ذا له عالقة �أك�بر مبا ت�ستطيع بع�ض
اجلهات الفاعلة  -احلكومات وال�شركات واملت�سللون  -الآن القيام
ب��ه م��ع البيانات م��ن البيانات الفعلية نف�سها .يف ك��ت��اب «كيف
�أ�صبحنا عبارة عن بيانات :علم الأن�ساب لل�شخ�ص الإعالمي»،
يجادل كولني كومبان ب���أن البيانات لي�ست �سيا�سية بطبيعتها
فح�سب ،ولكن هناك �شعور عميق مت فيه �إعادة ت�شكيل ذاتيتنا من
خالل البيانات .يف الواقع ،يدعي �أننا �أ�صبحنا بياناتنا.
حجة كولني كومبان يف هذا الكتاب� ،أنه كيف �أ�صبحنا عبارة عن
بيانات ،حيث قدم حفريات فل�سفية تاريخية حلالتنا املعا�صرة
ل��ل��ذات��ي��ة امل��دف��وع��ة ب��ال��ب��ي��ان��ات� .إذ �إن��ن��ا جن��د �أن��ف�����س��ن��ا يف حلظة
مت�شابكني ب�شكل ال ينف�صم يف تقنيات البيانات .على هذا النحو،
ت�شكل تن�سيقات البيانات الآن ت�ضاري�س يتم من خاللها توزيع
الأع��ب��اء وامل��زاي��ا االجتماعية .على �سبيل املثال ،جند �أنف�سنا يف
عامل من املمكن �أن يُعاين فيه الأ�شخا�ص من الأ�ضرار املدمرة
حقاً لغزو خ�صو�صية البيانات� ،أو حيث يتم ت�سجيل الأ�شخا�ص
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منذ والدتهم يف فئات هوية خمتلفة تتطلبها �أ�شكال فارغة (على
كل من الوثائق البريوقراطية وو�سائل التوا�صل االجتماعي
مظهر).
كما حت��دث عن ع�صر �سيا�سة املعلومات� ،إذ يهدف �إىل التقاط
ف��ك��رة �أن��ن��ا ال��ي��وم ع��ر���ض��ة ل�سيا�سة �إع�لام��ي��ة مم��ي��زة� ،أي �أم���ام
جمموعة من الأ�سئلة ال�سيا�سية والأخالقية ،التي تكون داخلية
للمعلومات وغري قابلة لالختزال لفئات �سيا�سية م�ألوفة .لدعم
هذه احلجة الأوىل ،يدعي كولني كومبان �أن ال�شخ�صية الفريدة
لقوة املعلومات مرتبطة بلحظة تاريخية حم��ددة للغاية ،و�أن
و�ضعها كمحلل مميز لل�سلطة ال ميكن الك�شف عنه� ،إال من خالل
علم الأن�ساب لل�شخ�ص الإعالمي.
وبالتايل ،مت تخ�صي�ص اجل��زء الأول من الكتاب لإظ��ه��ار كيف
ظ��ه��رت ق���وة امل��ع��ل��وم��ات ك��ظ��اه��رة حم����ددة ت��اري��خ��ي��ا .ي��ب��د�أ علم
الأن�ساب لكومبان يف العقود الأوىل من القرن الع�شرين ،وهي
اللحظة التي «بد�أت فيها املعلومات ت�سبق ال�شخ�ص» و�أ�صبح «من
املمكن للمعلومات �أن تر�سم الأ�شخا�ص كما لو �أنهم من العدم».
هذا �إذن ،ن�صف حجة الكتاب� ،أما عن الن�صف الآخر من حجته
هو �أن كوننا «رعايا للبيانات» �أو «�أ�شخا�ص �إعالميني» له تاريخ
�أط��ول بكثري مما نفرت�ض ع��ادة ،منيل �إىل التفكري يف م�شاكل
�أخالقيات البيانات و�سيا�سة املعلومات على �أنها م�ستجدات ذات
تقنية عالية .نزعم هنا �أن م�شاكلنا املعا�صرة لي�ست �إال تتويجا
ملفاهيم الذات ،التي مت ت�شكيلها منذ مائة عام� .أ�صبحت و�سائل
التوا�صل االجتماعي واملراقبة اجلماعية ممكنة فقط بعد �أن بد�أ
اجلميع بالفعل يف التفكري يف �أنف�سهم ،ويعي�شون حياتهم ،ك�أرقام،
ونقاط بيانات منف�صلة ،ونتائج متوقعة للتقييمات اخلوارزمية.
بالن�سبة لكومبان« ،التثبيت» هو ت�شغيل القوة التي تعمل على
«ربطنا» و «ت�سريعنا» ،بحيث �إنه ي�سمح لكال املعنيني بالرتاكم
ط��وال الكتاب ،ويت�ضح �أن كل ت�أثري يعمل على تكثيف الآخ��ر.
وكلما ارتبطنا ببياناتنا ب�شكل �أكرث �إحكامًا ،زادت �سرعة م�ضاعفة
البيانات ،و�أ�صبح من ال�سهل علينا التنقل عرب البنية التحتية
�سريعة التو�سع التي �أن�ش�أتها املعلومات .وبهذه الطريقة ،ف�إن
كونك �شخ�صا �إعالميا يجب �أن يتم «ت�سجيله ومعاجلته و�إعادة

�إنتاجه» كمو�ضوع للبيانات  -وهو �شكل من �أ�شكال الذاتية يتم
متكينه م��ن خ�لال تقنيات التن�سيق وي��ت��م ت�شكيله م��ن خالل
عمليات التثبيت.
�إنها حلظة ،قبل �أن ت�صبح املعلومات �سمة «عاملية» يف حياتنا� ،شيء
يتخلف ب�شكل متزايد ،و�ضمن كل ما نحلم به ،وكل ما نقوم به
يف ال��واق��ع .يف ال��واق��ع ،ف���إن الغر�ض الرئي�سي من علم الأن�ساب
اخلا�ص به ،هو �إظهار كيف �أ�صبحت املعلومات «عاملية تاريخية»
يف جمتمعنا وثقافتنا.
يتتبع علم الأن�ساب ثالثة تواريخ من املعلومات ،يتميز كل واحد
منها عن الآخ��ر ،وكل تاريخ من هذه التواريخ معني بالأ�شكال
اجلديدة للهوية ،التي تتكون معا من �شخ�ص �إعالمي :الهوية
الوثائقية والهوية النف�سية والهوية العرقية .ومن خالل كل
تاريخ من ه��ذه ال��ت��واري��خ ،يُظهر كومبان كيف تكون املعلومات
�سيا�سية على م�ستوى التن�سيق والت�صميم ،على ال��رغ��م من
تقدميها على �أنها �إجناز فني خال من التحيز �أو احلكم التقييمي.
ُت��رك��ز مناق�شة ك��ومب��ان ح��ول ال��ه��وي��ة الوثائقية على املحاولة
الناجحة يف الواليات املتحدة ،جلعل ت�سجيل املواليد عامليا .بد�أ
هذا امل�شروع يف عام  1903من قبل مكتب الإح�صاء ،ومت االنتهاء
م��ن��ه ح���وايل ع���ام  ،1935مب�����س��اع��دة مكتب الأط���ف���ال وال��راب��ط��ة
الأم��ري��ك��ي��ة ل�صحة الطفل .ي��ح��دد ث�لاث��ة دواف���ع وا�ضحة لهذا
االلتزام :الرغبة يف تتبع حركة الأف��راد ،و�إدارة ال�صحة العامة
ب�شكل �أكرث فعالية ،وحماية احلقوق القانونية للأفراد واملجتمع.
كما يعرتف كومبان� ،أنه قد يبدو �أن هذه املجموعة من املخاوف؛
تف�سح املجال للتحليل من حيث القوة البيولوجية �أو ال�سلطة
ال�سيادية .يف حني �أن هذه الأ�شكال من ال�سلطة تعمل بالت�أكيد
هنا ،ي�صر كومبان على �أن �إينفوبيور تعمل �أي�ضا كطبقة مميزة
من القوة التي عملت على تن�سيق الأ�شخا�ص ،ومتكني م�شاركتهم
يف بنية حتتية �إعالمية نا�شئة .وتعترب �شهادة امليالد هي �أول
وثيقة تربط ال�شخ�ص املعلوماتي بـ «نقاط بيانات حمددة ميكن
�أن ترتاكم حولها احلياة» .يف حني �أن بع�ض «نقاط البيانات» مثل
«ال�سباق املن�سوب» متورطة ب�شكل �أو�ضح يف «اال�ضطهاد الدائم»،
ف�إن �شهادات امليالد تخدم وظيفة �أكرث عمومية يف ربطنا بتجميع
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البيانات ،التي ت�سمح لنا بالتحرك عرب العامل� ،أرق��ام ال�ضمان
االجتماعي لدينا ،ج��وازات ال�سفر ورخ�ص القيادة واحل�سابات
امل�صرفية ور�سائل اجلامعة ،وغريها الكثري .لذلكُ ،تعد �شهادة
امل��ي�لاد مب��ث��اب��ة ح��ج��ر الأ���س��ا���س الع��ت��م��ادن��ا ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات ،مما
ي�سمح بتحويل حياة الإن�سان �إىل م�صفوفة املعلومات املتزايدة
با�ستمرار.
ي�ستند حتليل كومبان للهوية النف�سية �إىل حتقيق يف «املعلوماتية
لل�صفات النف�سية» ،التي ا�ستقرت بني عامي  1917و .1937كما
يتتبع كومبان ظهور ال�شخ�صية كمفهوم يف «علم النف�س غري
ال��ط��ب��ي��ع��ي» ال��ف��رن�����س��ي ،خ�ل�ال ال���ق���رن ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر ،ح��ت��ى مت
�إدخ��ال��ه يف علم النف�س الأم��ري��ك��ي بقلم ول��ي��ام جيم�س ،قبل �أن
ي�شرح بالتف�صيل كيف �أن الرغبة يف القيا�س املو�ضوعي لل�سمات
ال�شخ�صية ،ر�سخت فكرة ال�شخ�صية ،التي يجب �أن نعتربها
من الأه��م على دراي��ة اليوم .يف ال��واق��ع ،ي�ؤكد الكاتب �أن هناك
�إح�سا�سا ب�أنه مل يكن لدينا �شخ�صيات» حتى �أ�صبحنا عبارة عن
بيانات .يف قراءته ،مل تكن هناك طريقة لفهم �أنف�سنا بعبارات
مثل «االن��ب�����س��اط» �أو «االن���ط���واء» ،قبل دم��ج ه��ذه ال��ف��ئ��ات على
�أ�سا�س النتائج التجريبية ،التي مت احل�صول عليها من خالل
االختبارات ال�شخ�صية .وبهذه الطريقة ،مت حتديد امل�صطلحات
التي نفكر بها اليوم حول �أنف�سنا والآخرين من خالل م�شروع
حمدد لتن�سيق علم النف�س الب�شري.
�أخ�يرا ،يركز كتاب كومبان للهوية العرقية على ظهور «اخلط
الأح��م��ر» يف ع�شرينيات وثالثينيات القرن الع�شرين ،ممار�سة
«رف�ض طلبات قرو�ض الإ�سكان بناء على اخل�صائ�ص العرقية
حل��ي ال��ع��ق��ار» .م��ن خ�لال ت��ق��دمي ال��ع��رق كمدخل �إع�لام��ي كان
حمايدا ظاهريا ،متكنت �إدارة الإ�سكان الفيدرالية من تر�سيخ
�شكل جديد من القمع النظامي ،من خ�لال االدع���اء بااللتزام
مبعايري التقييم املو�ضوعية� .أ�صبحت ه��ذه املمار�سة ممكنة
بف�ضل قرار �صناعة العقارات بت�ضمني التكوين العرقي للأحياء
يف ا�ستمارات التقييم اخلا�صة بهم .مبجرد �أن �أ�صبح هذا املدخل
ج���زءا م��ن طريقة التقييم امل��وح��دة اخل��ا���ص��ة ب��ه��م� ،أ���ص��ب��ح من
ال�صعب ر�ؤية �أن تن�سيق العرق مل يكن جمرد متطلبات فنية ،بل
كان خيارا �سيا�سيا.
ال تدعي معاملة كومبان يف �أوائ��ل القرن الع�شرين �أنها �شاملة،
ولكنها ت�سعى �إىل ت�سليط ال�ضوء على ثالث طرق مهمة ،ت�ستمر
يف ت�شكيلها الذاتي ،من خالل حلظات اال�ستقرار ه��ذه .يف هذا
ال�صدد ،ف�إن مناق�شة كومبان حول «اخلطوط احلمراء» مثرية
لالهتمام ب�شكل خا�ص� .إذ يجادل ب�أن هذه املمار�سة مت ت�سهيلها
من خالل «معلوماتية العرق» ،التي �أعادت �صياغة االختالفات
العرقية القدمية كتمييز يف البيانات ،وو�ضعت �شكال فريدا من
العن�صرية التكنولوجية.
بالن�سبة �إىل ك��ومب��ان ،ف����إن ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ب��ي��ان��ات العرقية
«�سيا�سي م�ضاعف» وهذا يعني� ،أن هناك بعدا �سيا�سيا للبيانات
العرقية يتجاوز الطريقة التي يكون فيها العرق �سيا�سيا ب�شكل
ال ميكن حتمله .مع �أخ��ذ ذلك يف االعتبار ،يجادل كومبان ب�أن
الهوية العرقية قد مت اعتمادها جزئيا على الأقل على البيانات،
بطريقة تختلف عن الأ�شكال العن�صرية ،التي ميكن التعرف
عليها ب�سهولة �أك�بر� .أت��اح �إج��راء التن�سيق املحدد ه��ذا� ،إمكانية

�إج��راء حتليالت للبيانات ،ميكنها بب�ساطة ودق��ة ،ا�ستنتاج عرق
ال�شخ�ص .يف حني �أن العن�صرية كانت تدور يف ال�سابق حول «ر�ؤية
العرق» ،ف�إن تقنية تن�سيق التواريخ امل�شفرة لالختالف الظاهري
يف فئات البيانات التفا�ضلية ،ويف العملية �سهلت �أ�شكاال جديدة
من التمييز مثل �إعادة اخلط.
يعتمد اجل��زء ال��ث��اين م��ن الكتاب ،على ه��ذه ال���ر�ؤى التاريخية
لتعزيز رواي��ت��ه ال�شاملة لل�سيا�سات .ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تو�ضيح
مفاهيم مثل «التن�سيق» و «التثبيت» ،يدافع كومبان عن فكرة
�أن���ه يجب ت�صنيف ق��وة ال��ب��ي��ان��ات كتحليل متميز لل�سلطة ،يف
حني �أن هناك �إغراء وا�ضحا للتفكري يف �سيا�سات املعلومات ،من
حيث القوة الت�أديبية �أو الطاقة احليوية ،ي�صر كومبان على �أن
التجمعات الإعالمية املعا�صرة تظهر طريقة من ال�سلطة ،التي
يجب فهمها وفقا ل�شروطها اخلا�صة.
مت تخ�صي�ص جزء كبري من الف�صل الرابع ،للتمييز بني القوى
ال��ع��ام��ل��ة ،لي�س ف��ق��ط م��ن حت��ل��ي�لات ال�سلطة اخل��ا���ص��ة بفوكو
(الت�أديبية ،ال�سيادية ،احل��ي��وي��ة) ،ولكن �أي�ضا «ق��وى البيانات
الأخ���رى'' ،مثل ق��وة التحكم '' ،والقوة التف�سريية .باخت�صار،
تعتمد حجة كومبان على االق�ت�راح ب���أن التن�سيق؛ هو «تقنية»
حم��ددة لل�سلطة يتم ممار�ستها من خ�لال عملية التثبيت .يف
حني �أن هذه العملية مرتبطة بو�ضوح بطرائق ال�سلطة الأخرى،
�إال �أنه ي�ؤكد �أن هذه التقنية ،والعملية املحددة تنتمي �إىل طبقة
من الطاقة ،ال ميكن اختزالها �إىل �أي طبقة �أخرى.
�ضد نظريات ال�سلطة املتناف�سة يف الدرا�سات الإعالمية ،يجادل
امل���ؤل��ف ب���أن��ه يجب علينا م��ق��اوم��ة «الطليعية» املنت�شرة ،التي
تتعامل مع �سيا�ساتنا احلالية للبيانات ،على �أنها تظهر فقط
مع ظهور و�سائل الإع�لام اجل��دي��دة .وفقا للكاتب ،ي�ستند هذا
االعتقاد اخلاطئ �إىل الف�شل يف مواجهة النطاق الذي ا�ستثمرناه
باملعلومات لأكرث من قرن .يف الواقع ،مت ت�أ�سي�س الديناميكيات
الأ�سا�سية للقوة الداخلية قبل وقت طويل ،من �إث��ارة املخاوف
ب�ش�أن و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ومراقبة الدولة.

يف ح�ين �أن ح�ساب ك��ومب��ان الإج��م��ايل لل�سيا�سة ال��غ�ير امللزمة
�أم��ر مقنع ،ف���إن ادع��اءه ب�أننا نعي�ش حتت «نظام معلوماتي» هو
�أكرث �إث��ارة للجدل .وفقا لكومبان ،حولت نظرية البيانات هذه
املعلومات� ،إىل و�ضع هائل للعقالنية ،وال���ذي يتم م��ن خالله
�إتاحة جماالت املعرفة بالكامل .يف هذا ال��ر�أي ،نحن مدينون لـ
«نظرية املعرفة» ،التي تتعامل مع املعلومات على �أنها «مقدمة
كافية للح�صول على معلومات �أخرى» ،والتي مبوجبها احلاجة
�إىل املزيد واملزيد من البيانات هي تفرخ البيانات نف�سها.
من املعقول �أن نقول �إن ق��وة املعلومات تتميز بنمط فريد من
العقالنية مينح �سلطة معرفية للمعلومات ب�شكل غري عملي.
وم��ع ذل��ك ،ال يقدم لنا ك��ومب��ان الكثري م��ن الأ���س��ب��اب لالعتقاد
ب�أن معرفتنا قد تغريت على الأقل .بالن�سبة لفوكو ،ف�إن املعرفة
لي�ست جمرد طريقة تداول املعرفة و�إنتاجها ،ولكنها ت�شري �إىل
الظروف التاريخية املحتملة التي حت��دد و�ضوح العبارات على
�أنها ادعاءات احلقيقة.
يجادل كومبان ب�أن تقليد نظرية املعلومات الذي افتتحه �شانون
وويرن ،كان يف الواقع نظرية ات�صال افرت�ضت بب�ساطة املعلومات
كنقطة انطالق معينة .وه��ذا يدفع كومبان �إىل الت�صريح ب�أن
نظرية املعلومات ه��ي يف ال��واق��ع نظرية ات�صال ،و�أن��ه��ا بحاجة
ما�سة �إىل متابعة تاريخ املعلومات� ،إذا �أرادت تقدمي �سرد مر�ض
للعالقة بني املعلومات وال�سيا�سة .وباملثل ،يجادل ب�أن نظريات
الدميقراطية التي طرحها هابرما�س وديوي تفرت�ض املعلومات
ك�أ�سا�س للتوا�صل؛ وبالتايل ال ميكنهما مواجهة الدور الوظيفي
الذي تلعبه املعلومات يف جمتمع دميقراطي حديث.
يف نهاية الكتاب ،ينظر ك��ومب��ان ب�إيجاز �إىل م��ا يعنيه ت�صعيد
املقاومة ل�سيا�سة املعلومات� .إذ يجادل ب�أن املقاومة ذات املغزى،
�سوف تتطلب االنتباه �إىل املعلومات كم�شكلة �سيا�سية يف حد
ذات��ه��ا .يف ح�ين �أن��ه ال يقدم العديد م��ن االق�تراح��ات امللمو�سة
لكيفية تنفيذ ه��ذه املقاومة ،ف�إنه يجادل ب�أنها �ست�شمل �إع��ادة
تن�سيق البيانات ،و�إعادة ت�صميم التقنيات التي ت�شكلنا ك�أ�شخا�ص
�إعالميني .وهذا بدوره يتطلب منا �أن نفح�ص كيف تطورت هذه
الأ�شكال تاريخيا من �أجل ت�شخي�ص ميزاتها وعيوبها الطارئة.
لذلك ،ف���إن �أمله هو �أن يكون نوع العمل التاريخي ال��ذي يقوم
به يف ه��ذا الكتاب مبثابة نقطة انطالق لـ «مقاومة االحتالل
والتناف�س والتحول».
----------------------------------------------•الكتاب :كيف أصبحنا عبارة عن بيانات
•المؤلف :كولين كوبمان

•دار النشر :مطبعة جامعة شيكاغو،
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عندما يعيد الجنوب اختراع العالم :بحث في ّ
قوة الضعف
برتران بادي
يف كتابه «عندما يعيد اجلنوب اخرتاع العاملٌ :
بحث يف ق ّوة ال�ضعف»ّ ،
يبي «برتران بادي» كيف �أن اجلنوب (�أو العامل الثالث) ،الذي انبثق �إىل حد كبري من �إنهاء
اال�ستعمار ،يتفاعل مع النظام الدويل الذي دهمته العوملة ،ومي�سك بزمام الأمور ،ويعيد ت�شكيل هذا النظام الدويل.
ويف ر�أيه ،ف� ّإن فكرة هام�شية اجلنوب مل تعد تتوافق الب ّتة مع الواقع الدويل املعا�صر؛ بل � ّإن هذا اجلنوب بات ميتلك القدرة على �إعادة ت�شكيل امل�شهد الدويل ب�شكلٍ
يجعل من الأمناط التي يعتا�ش عليها �أ�سياد ال�شمال (�أو العامل الأ ّول) مناذج قد ّ
تخطاها الزمن.
وي�ستطرد ال��ب��اح��ث :حتى نهاية احل���رب ال��ب��اردة ،ك��ان��ت املناف�سة
بني القوى العظمى هي التي ت�صنع التاريخ� .أما اليوم ،ف�إنّ هذه
املناف�سة ال تعاين الف�شل فح�سب ،بل �إنّ ال�ضعف الذي هو يف �أ�سا�س
معظم النزاعات (م��ن خ�لال �ضعف ال��دول ،والأمم التي ان�ضوت
حتت لواء منظومات م�ؤ�س�سية� ،أو الروابط االجتماعية) ،هو الذي
يحدّد الرهانات الدولية ويُنتج معظم الهواج�س التي ُتلقي بثقلها
على امل�ستقبل.
ً
�إنّ النظام الدويل يتح ّول حت ّوال ال منا�ص منه ،من دون �أن تدرك
ال����دول ح��ج��م م��ا ي��ج��ري .ف��ه��و ي�ستوعب عنا�صر ف��اع��ل��ة ج��دي��دة
ويعيد كتابة ج��دول الأع��م��ال ال��دويل ،و�صو ًال �إىل جعل الق�ضايا
االجتماعية من �أهم الق�ضايا امل�صريية يف ع�صرنا (الدميوغرافيا،
عدم امل�ساواة ،الأمن الب�شري ،الهجرات).
يف مقدّمة كتابه ،ي�ستنتج امل�ؤ ّلف �أن ت�سمية العامل الثالث مل يعد
لها اليوم �أيّ معنى� .أ ّو ًال ،لأنّ الثنائية القطبية مل تعد موجودة؛
ـ«عامة ال���دول» غري امل��وج��ودة يف
وق��د �أودى انهيارها يف طريقه ب ّ
احلياة الدولية .ث ّم لأنّ االخرتاع املفاهيمي ،ومهما كانت دوافعه
احلقيقية� ،أث��ب��ت �أ ّن���ه مقيت ،لأ ّن��ن��ا ن�ص ّنف ثلثي الب�شرية يف باب
ف�ضالت التاريخ ،ونراهن على التجان�س الناجم عن ذلك.
ف�شل �إنهاء اال�ستعمار
يف الف�صل الأول وهو بعنوان (ف�شل �إنهاء اال�ستعمار) ،يقول الباحث
�إنّ ال��ف��ر���ص��ة ���ض��اع��ت يف ال��ع��ام  ،1945ب��ع��د ن��ه��اي��ة احل���رب العاملية
الثانية ،بعد ف�شل �إنهاء اال�ستعمار يف االنتقال من نظام «دويل» �إىل
نظام «عاملي» .ف�إنهاء اال�ستعمار كان يجب �أن يو�صل �إىل عامل يق ّر
باالختالف ،وال�شمول ،وامل�ساواة ،ويكون م�ستعداً ملواجهة التحدّي
اجلديد الذي �س ُيطلق عليه يف ما بعد ا�سم العوملة.
وي��ع��ي��د ال��ب��اح��ث ه����ذا ال��ف�����ش��ل يف �إن���ه���اء اال���س��ت��ع��م��ار �إىل �أخ��ط��اء
ا�سرتاتيجية وم�صاعب ع���دّة� ،أ ّول��ه��ا ن��اج�� ٌم ع��ن الطبيعة العنيفة
لال�ستعمار كما لعملية �إنهاء اال�ستعمار ،حيث الزمت ثقافة العنف
هذه العملية حتى اليوم.
وال�صعوبة الثانية متثلت بااللتبا�سات املتك ّررة املرافقة لعملية
�إنهاء اال�ستعمار التي مل تكن وا�ضحة �أبداً� ،إذ �أ ّنها �أنتجت كثرياً من
املكابح التي جلمت تط ّورها.
وارتبطت ال�صعوبة الثالثة ب�سلوك الفاعلني �أنف�سهم� ،أبطال عامل
ثالث يف طور الت�ش ّكل ،والذين كانوا قادة حترير �أكرث مما هم بُناة
دول.
كان �إنهاء اال�ستعمار عنيفاً لأنّ اال�ستعمار كان قبله كذلك عنيفاً
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ويف ال��ع��م��ق .وق���د ح�صلت تعبئة اج��ت��م��اع��ي��ة م�����ض��ادّة م��ن خ�لال
الإ�سالم ،ال��ذي �أ�صبح يف هذا املناخ اال�ستعماري ،ال�سبيل الوحيد
لبناء «الغريية» يف وج��ه �أ�صحاب الهيمنة .ومل يكن ه��ذا الدين
مي ّثل بح ّد ذات��ه عامل ح��رب ،بل هو جم�� ّرد و�سيلة للوجود خارج
ال�شبكة اال�ستعمارية ،وخ��ارج و�صاية جيو�ش االحتالل وحلفائه
املحليني.
كما ن�ش�أت تعبئة اجتماعية م�ضادّة فاعلة يف جميع �أنحاء العامل� ،أي
يف الهند و�إندوني�سيا واليابان ،ويف الدول العربية ،وغريها.
املح�صلة ،ب��رز تناق�ض م� ّؤ�س�سي كبري لعملية ت�صفية
ول��ك��ن ،يف
ّ
اال�ستعمار :نتح ّرر من النظام اال�ستعماري؛ ولكن من �أجل و�ضع
هذا التحرر مو�ضع التطبيق ،نقوم بن�سخ من��وذج دول��ة امل�ستعمر.
ونحن نفعل ذلك من دون قناعة ،ومن دون �سند تاريخي �أو �شرعي.
ومن هنا امل�أ�ساة امل�ستمرة ملجتمعات اجلنوب ،بح�سب تعبري برتران
بادي.
كيف يقاوم العامل القدمي العامل اجلديد؟
يف الف�صل الثاين (كيف يقاوم العامل القدمي العامل اجلديد؟)
وي�شرح امل�ؤلف كيفية مقاومة العامل القدمي (الق ّوتان العظميان
ب��اخل�����ص��و���ص) ال��ع��امل اجل��دي��د� ،أي ال����دول اجل��دي��دة ال��ت��ي دخلت
متعرثة �إىل النظام الدويل.
وقد ّ
مت التعبري عن التوتر الدويل النا�شئ عن �سوء الفهم هذا على
ثالث جبهات:
�أ ّو ًال ،من خ�لال �إرادة الفاعلني يف نظام الثنائية القطبية بعدم
التنازل عن �أي �شيء مع ظهور قوى جديدة ،حيث �أ�صبحت الدول
امل��ح�� ّررة حديثاً من اال�ستعمار بطريقة ما رهائن ل��دى الق ّوتني
العظميني.
ث ّم برز عدم جتاوب امل� ّؤ�س�سات الدولية التي وجدت �صعوبة كربى
يف التك ّيف مع ظهور ه�ؤالء الوافدين اجلدد.
ً
و�أخرياً ،نالحظ التح ّول ال�سريع حكماً ،و�إمنا اخلطر جدا ،لأمناط
الهيمنة التي تعيد القوى القدمية ا�ستن�ساخها قرناً بعد قرن منذ
ظهور الدول يف ع�صر النه�ضة.
وبعد حتليله لنماذج حول كيفية �إدم��اج النظام ال��دويل للدخالء
عليه ،مثل م�صر عبد النا�صر ،وال���ذي رف�ض فكرة «االن��ح��ي��از»،
واالخ��ت��ي��ار ب�ين وا�شنطن وم��و���س��ك��و ،واحل��رك��ة ال�شعبية لتحرير
�أن��غ��وال ،التي مل مينع خطابها الي�ساري وعالقاتها الوثيقة مع
االحتاد ال�سوفياتي ن�سج عالقات ممتازة بينها وبني �شركات النفط
الأمريكية ،يتوقف عند مقاومة املنظمات الدولية (مثل هيئة

الأمم املتحدة) لدخول فاعلني جدد �إليها� ،أو منعهم من االندماج
الكامل فيها.
ففي العام  1954اندلعت املعركة الأوىل احلقيقية حول م�س�ألة حق
الدول يف احل�صول على ال�سيادة الكاملة على مواردها الطبيعية؛
فيما متحورت املعركة الرئي�سية الأخ��رى حول جمل�س الأم��ن ،يف
جل�سته العامة خلريف العام  ،1963حيث كان تو�سيع املجل�س �أمراً
حتمياً ،لأن��ه يف وق��ت �صياغة ميثاقه ك��ان ع��دد ال��دول امل�ستقلة يف
�أفريقيا و�آ�سيا حمدوداً جداً.
يف مرحلة جديدة ،يتحدث الباحث عن توتر �آخر ارتبط مبا �س ّماه
«االنكفاء» و«االن��ع��زال» اللذين حلظا لدى القوى الكبرية �آنذاك
فبقدر م��ا ي�سيطر اجل��ن��وب على �أغلبية �أع�����ض��اء منظومة الأمم
املتحدة ،بتنا نرى يف ال�شمال ظهور «�أندية» جتمع الأقوياء الذين
ميكنهم ،بعيداً عن م�شاركة «العامة» اتخاذ ال��ق��رارات احلقيقية
بحر ّية.
وق����دّم امل����ؤل���ف م��ث��ال «م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون االق��ت�����ص��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة»،
وجمموعة ال�ستة ( ،6 -وت�ضم �أملانيا وال��والي��ات املتحدة وفرن�سا
و�إيطاليا واليابان واململكة املتحدة ،و�صو ًال �إىل جمموعة الع�شرين،
وال��ت��ي ���ض�� ّم��ت �إ���ض��اف��ة �إىل ال����دول ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ك�برى ورو���س��ي��ا،
الأرجنتني و�أ�سرتاليا وكندا والهند و�إندوني�سيا واملك�سيك ورو�سيا
وال�سعودية وجنوب �إفريقيا وتركيا.)...
وم��ن ثم يح ّلل امل���ؤ ّل��ف امل�صدر الثالث للتوتر بني العامل القدمي
والعامل اجلديد ،وال��ذي مت ّثل يف «الأ�س�س الإيديولوجية للنظام
امل���ؤ� ّ��س�����س��ي ال���ذي �سيمار�س يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف �سيطرة ق��وي��ة على
عمالئه� ،إىل �أن يط ّبعهم بقيم مل تكن من طبيعتهم؛ �أي قيم الق ّوة
يف �أبعادها الأكرث ت�سيي�ساً ،وقيم االقت�صاد الليربايل التي طبعت
اتفاقية بريتون وودز التي ا�س ُتبعِدت عنها البلدان اال�شرتاكية».
ويخل�ص امل���ؤل��ف �إىل �أن ال��ع��امل ب��ات �أم���ام �شكل جديد مت��ام��اً من
ممار�سة الهيمنة ،لأنها كانت ت�ستند �إىل عدم التكاف�ؤ بني ال�سلطة
القائمة �شك ً
ال يف البلدان امل�ستقلة حديثاً واحلكومات امل�ستعمرة،
مثل حالة فرن�سا والدول التي كانت ت�ستعمرها ،والتي مت تقييدها
باتفاقيات حدّت من �سيادتها على مواردها وقراراتها امل�ستقلة.
�سيا�سة ال�ضعف
يف الف�صل الثالث وهو حتت عنوان (�سيا�سة ال�ضعف) ،يقول الباحث
�إن الدول �صاحبة ال�سيادة جتد نف�سها حتماً يف حالة من التناف�س
امل�ستمر .وه��ذا التناف�س ال ميكن لأيّ �شخ�ص �أو �أي م�ؤ�س�سة �أن
يف�صل فيه ،مبا �أن امتالك ال�سيادة يعفي من االمتثال لأيّ كان.
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وبهذه ال��روح ،ت�صبح القوة هي العامل الوحيد ال��ذي يُح�سب له
ح�ساب يف اللعبة الدولية.
وبعبارة �أخ��رى ،ف���إن القوّة تغ ّذي النظام ال��دويل؛ ولتاليف ت�س ّببها
باحلرب ب�صورة متوا�صلة ،مل يكن هناك من و�سيلة �سوى حماولة
�إي��ج��اد �ضوابط ل��ه��ا .م��ن ه��ن��ا ،ب��رز مفهوم �أ�سا�سي عُ���رف ب��ـ«ت��وازن
القوّة»؛ وهو �ش ّكل �ضماناً ال�ستقرار النظام الدويل.
لكن توازن القوّة هذا ،الذي ّ
متت بلورته يف �إطار تاريخ �أوروبي �شديد
الأوليغار�شية ،حيث مل تكن الدول القليلة العدد جتد �أيّ �صعوبة يف
�إقامة التوازن يف ما بينها ،فقد معناه وفعاليته يف مواجهة الت�ضخم
يف عدد الدول ذات ال�سيادة.
ويف ه��ذا ال�سياق ب��رز �سالح جديد ل��ل��دول ال�ضعيفة قبالة ال��دول
القوية واملهيمنة :الإيذاء .ومن و�سائله ،ا�ستخدام الدعاية التي �أدّت،
حتى يف �صورتها البدائية ،دوراً مهماً يف الأزمنة الأوىل لال�ستقالل.
�إن مقوالت الأمّة ،وال�سيادة ،والتنمية ،التي متحورت حولها ق�ضية
ال�ضعيف على �أنها بالت�أكيد �أك�ثر ع��د ًال و�أك�ثر �إحل��اح��اً من ق�ضية
القوي ،حُ �شِ دت �ض ّد قوّة مل ُتهزم بعد ب�شكل كامل.
وبالنتيجة ،فقد ح�صل انقالب ،ولأ ّول م ّرة يف التاريخ ،بات ب�سببه
الأق���� ّل ق���وّة يفر�ض �شيئاً على الأك�ث�ر ق���وّة ،حيث �أ���ص��ب��ح الالعب
الإقليمي يف الوقت احلا�ضر �صاحب قدرة �أكرب من الالعب العاملي.
كما �أن الالعب املح ّلي بدا �أقوى من الالعب الإقليمي.
فالقوى الإقليمية يف ال�شرق الأو�سط � -إي��ران وال�سعودية وتركيا
 ولكونها الأق���رب ،والأك�ث�ر انغما�ساً م��ن الناحيتني االجتماعيةوال�سيا�سية ،تتمتع بقدرة �أكرب على التحرك يف ال�صراع ال�سوري من
القوى العاملية ،رو�سيا؛ ومن باب �أوىل من الواليات املتحدة.
جمتمعات يف حرب وجمتمعات حربية
يف الف�صل الرابع (جمتمعات يف ح��رب وجمتمعات حربية) ،يلفت
الباحث �إىل �أن �سيا�سة ال�ضعف ،كما ع ّرفها �آن��ف��اً� ،أح��دث��ت حت�� ّو ًال
غيت متاماً من طبيعة النزاعات،
جذرياً يف النظام الدويل� ،إىل �أن ّ
لدرجة �أنه �أ�صبح �أكرث عقالنية الآن حني نتحدث عنها ،الكالم على
«النزاعات الدولية اجلديدة» �أكرث من الكالم على احلرب.
فالكالم عن «�ضعف» يعني تف ّكك امل�ؤ�س�سات ،وانهيار الدولة �أو الأمّة،
وانحالل الروابط االجتماعية .ونتيجة لذلك ،ف�إن ال�ضعف يعيد
تركيز ال�صراع على احلياة الداخلية للدول.
ويف الواقع ،نحن بب�ساطة نتعامل اليوم مع تاريخ جديد من العنف
الدويل ،متح ّرر من مفاهيم ال�سيادة وحتى من الدولة والأمّة .وهذا
الن�سق غري امل�سبوق ينبثق من �أعماق لعبة اجتماعية ال معيارية،
م�ضطربة وم�شوّهة.
�إن �ضعف الدولة والبناء الوطني والروابط االجتماعية يلقي بثقله
على املعايري التي حتكم جمتمعات اجلنوب ،وجتعلها غريبة عن عدد
كبري من الفاعلني فيها ،وغري ف ّعالة ،وغري �شرعية ،ولكن �أي�ضاً
م�شوّهة ،ومنحازة؛ �أو من باب �أوىل معادية ،وم�ستعدّة للدفع باجتاه
االنحراف لإثارة نزاعات عنيفة حمتملة.
ويقدّم الباحث جماعة «بوكوحرام» الأ�صولية يف نيجرييا كمثال
على تعبئة اجتماعية م�ضادّة عنيفة ،عرب خطاب ديني يزداد ت�شدّداً
ي��وم��اً بعد ي���وم ،حيث حت�� ّول��ت اجل��م��اع��ة �إىل املطالبة باالنف�صال،
وامل�صادرة و�إعادة الإدماج.
وقد ن�ش�أت مبوازاة هذه اجلماعة الدينية جماعات �إجرامية كثرية،
خرجت يف ممار�ساتها عن �أي �ضوابط �أو قيم تدّعي ال�شخ�صيات
املتزعمة لها التزامها العلني بها.

ويف امل��ح���ّ��ص��ل��ة ،مل ت��ع��د احل����روب اجل��دي��دة م��ن ع��م��ل الأمم وال
الأف�����راد ال��ذي��ن ي��ج�� ّن��دون ل��ل��دف��اع ع��ن وط��ن��ه��م� .إن��ه��ا تنبع من
الت�ش ّوه االجتماعي ،ومن �صعوبة التماهي مع امل�ؤ�س�سات التي من
املفرت�ض �أن تنت�سب �إليها.
لقد اخرتعت ال�صراعات اجلديدة يف الواقع �شك ً
ال غري م�سبوق
ملجتمع ���س��وف ُيطلق عليه ا���س��م «املجتمع احل��رب��ي» ،وال���ذي ال
يحت�شد �ض ّد الدولة ،و�إمنا �أ�صبح جزءاً من عملية جتاوزه ،على
غرار ال�صراع الأفغاين ،و�صراع ال�صومال ،والعراق...
تدخالت الأم�س ،تدخالت اليوم
يف الف�صل اخلام�س (تدخالت الأم�س ،تدخالت اليوم) ،يقارن
«ب���رت���ران ب����ادي» ب�ين ال��ت��دخ�لات ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت بعملية �إن��ه��اء
اال�ستعمار ،وال��ت��ي �س ّماها ت��دخ�لات «اجل��ي��ل الأ ّول» ،وتدخالت
«اجليل الثاين» التي ظهرت بعد نهاية الثنائية القطبية.
فتدخالت «اجليل الأ ّول» ارتبطت بعملية �إنهاء اال�ستعمار ،والتي
جل�أت �إليها الق ّوة اال�ستعمارية ال�سابقة لتدعيم �سلطة النافذين
الذين ت�س ّلموا مقاليد احلكم عند نيل اال�ستقالل؛ فيما �سعت
ت��دخ�لات «اجل��ي��ل ال��ث��اين» لال�ستجابة للأ�شكال اجل��دي��دة من
ال�����ص��راع��ات الإقليمية وامل��ح��ل��ي��ة؛ ول��ل��ع�لاق��ات ال�صدامية التي
تر�سخت بني ال�شمال واجلنوب ،بالدرجة الأوىل.
ويخل�ص ال��ب��اح��ث �إىل �إع��ل�ان ف�شل ال��ت��دخ�لات ،لأن الأ���ش��ك��ال
اجلديدة لل�صراع «تفلت يف جوهرها من لعبة الق ّوة ،وبالتايل
من العالج «التقليدي» .كما �أن التدخل ي� ّؤجج دائماً ال�صراع بد ًال
من �إخماده.
ويتحدث امل�ؤلف بادي عن �ضرورة �إبداع ابتكار جديد لنمط ّ
حل
النزاعات يجب �أن يجيب عن ثالثة �أ�سئلة :من؟ كيف؟ ملاذا؟
فمن يحق له التدخل يف يومنا احلا�ضر؟ املجتمع الدويل ب�أ�سره،
�أو الدول التي متتلك الإمكانات ،ما يعيد �إدخال عن�صر الق ّوة؟
�أما م�س�ألة «الكيف» ،فيق�صد بها كيفية التمكن من وقف الآثار
العنيفة للتفكك االجتماعي وال�سيا�سي وامل� ّؤ�س�سي؛ �أي مبعنى �أن
نعرف كيف نتدخل �ض ّد الق ّوة ،ولكن لي�س �ض ّد ال�ضعف.
وي��ق�����ص��د ال��ب��اح��ث مب�����س���أل��ة ال����ـ«مل����اذا» �أه��م��ي��ة حت��دي��د الأه����داف
احلقيقية للعمل الع�سكري :احتواء العنف وا�ستئ�صاله� ،أو تغيري
مر�ضي عنه� ،أو �إعادة توجيه �سيا�سات
النظام� ،أو عزل حاكم غري
ّ
ع��ام��ة� ،أو تعديل العقد االجتماعي� ،أو احل�� ّد م��ن نفوذ �أجنبي
مناف�س ،مثل الرغبة يف �إبعاد ال�صني عن �أفريقيا التي قد تكون
تغلغلت فيها �أكرث مما يجب؟
�إعادة اخرتاع النظام الدويل
يف الف�صل ال�ساد�س والأخ�ير من الكتاب (�إع��ادة اخ�تراع النظام
ال��دويل) ،يعدّد الباحث ثماين ركائز لإع��ادة تثبيت حياة دولية
جديدة ،وهي:
�أو ًال� :أن «ال�سيادة» تخ�ضع لإع��ادة نظر وبناء بالكامل .فاملفهوم
الب�سيط و�إمنا الغام�ض يف البناء الو�ستفايل ،يتخذ الآن �صيغة
التعدّد.
وال��رك��ن ال��ث��اين ه��و ال��رك��ي��زة «الإق��ل��ي��م��ي��ة»؛ وه��و م��ب��د�أ مل يكن
امل�س به كما يف ال�سابق .ومع ذلك ُي�ساء التعامل معه يف
بالإمكان ّ
ّ
ظل التح ّوالت التي طاولت الف�ضاء العاملي .فقد خ�سرت احلدود
من �أهميتها؛ وهو مو�ضوع يخ�ضع الآن ملزايدات حممومة ،ت�شيد
بف�ضائل االنغالق الأكرث �إحكاماً ،من خالل ت�شييد اجلدران �أو
التخطيط لها.

وحت��� ّول �آخ���ر ،ي�ش ّكل ال��رك��ن ال��ث��ال��ث ،ويتمثل ب���ردّة فعل «النزعة
اخل�صو�صية اجلديدة» التي ت�سعى �إىل حتديد ف�ضائها وفر�ضه،
حيث ترتاجع الإقليمية ال�سيا�سية �أمام الهجوم امل�ضاد للمحلية،
والذي غالباً ما ي�ؤدّي �إىل حت ّركات تدّعي احلقّ يف االنف�صال داخل
الأرا�ضي الوطنية.
ً
ّ
ويتج�سد ال��رك��ن ال��راب��ع يف تخلي الهيمنة وال��ق�� ّوة تدريجيا عن
اال�ستقطاب مع فقدان منطق ال�سلطة .فتحت �ضغط التح ّوالت
الآتية من اجلنوب ،دخلنا يف عامل بعيد عن اال�ستقطاب ،ال يختلف
عن العامل الذي �سبق احلرب الباردة.
وي��ح��دّد ال��رك��ن اخل��ام�����س ال�����ش��روط ال�لازم��ة ل�لاخ�تراع الفعلي
لـ«تعدد ّية الأط���راف» ،حيث �شهدت ه��ذه التعدد ّية �صعوداً بطيئاً
وخفياً يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ،مع �أوىل املنظمات الدولية،
مثل االحتاد الربيدي العاملي.
فيما يتعلق بالركن ال�ساد�س �أي «االن��دم��اج االجتماعي ال��دويل»،
وهو �أمر كان الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة بطر�س بطر�س
غ���ايل ي�ست�شعره بالفعل ع��ن��دم��ا حت���دث ع��ن ال��ظ��ل��م االجتماعي
كم�س ّبب رئي�س للحروب ،قبل �أن يدعو الأمني العام الالحق للأمم
املتحدة كويف �أنان ب�صراحة �إىل قيام تعددية اجتماعية.
وال��رك��ي��زت��ان الأخ�يرت��ان يف ب��ن��اء ال��ن��ظ��ام ال���دويل اجل��دي��د ،ح�سب
الكاتب ،تنبعان مبا�شرة م��ن احل��اج��ة اجل��دي��دة للحكومة (�إدارة
امل���ؤ���س�����س��ات) .و�إح����دى ه��ات�ين الركيزتني ت��دع��ون��ا �إىل التفكري يف
�أ�شكال جديدة من «الأقلمة» ،والتي من �ش�أنها �أن جتعل من املمكن
احل�� ّد من �ضغط العوملة ،وكذلك من �ضغط القوى اال�ستعمارية
القدمية؛ فيما تتو ّلد الركيزة الأخ�يرة من �إع��ادة النظر بالدولة
وباملفاهيم التقليدية لل�سيادة؛ وهي تتمحور حول العودة احلتم ّية
لـ«الفاعل املح ّلي» ،ففي مواجهة عوملة تبالغ يف طموحاتها ودول
ت��ع��اين ال��وه��ن ،تكت�سب ه���ذه ال��رك��ي��زة الأخ��ي�رة معنى ع��ل��ى ع��دّة
م�ستويات.
يف اخلامتة ،يتحدث امل�ؤلف عن مع�ضلة يف الع�صر احلايل� :إما �أن
تهيمن القوة ويكون ال�ضعيف ال �شيء ،وهو �أمر �أ�صبح م�ستحي ً
ال؛
و�إما �أن مي�سك ال�ضعيف بخيوط اللعبة ويقود العامل �إىل التدهور
احلتمي؛ وهو �أمر لي�س يف م�صلحة �أحد.
ويف ر�أيه ،ف�إن هذا هو ال�سبب يف �أن �إدارة «العوملة» �أ�صبحت م�ؤثرة
ب�شكل حا�سم ،وذلك لناحيتني :فهي ت�سمح من جهة ب�إعادة تقييم
الق ّوة ،وت���ؤدّي �إىل حت ّولها؛ كما تقود ،من جهة �أخ��رى� ،إىل �إدارة
ال�ضعف واندماجه الكامل يف اللعبة العاملية.
وبعبارة �أخ��رى� ،إن العوملة تعيد �صياغة التاريخ ال��دويل ،و ُترجعه
�إىل م�ستوى املجتمعات ،وحت�� ّد من الق ّوة ومفاعيلها ،وتقود �إىل
ت�ص ّور حوكمة جديدة� .إنها تفتح الباب �أمام طريقة جديدة لتقييم
القدرات.
----------------------------------------------•الكتاب« :عندما يعيد الجنوب اختراع
ٌ
بحث في ّ
قوة الضعف»
العالم:
•تأليف :برتران بادي

•ترجمة :د .جان ماجد ّ
جبور

•الناشر :مؤسسة الفكر العربي – بيروت -
.2019
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آخر اإلصدارات في موضوع األوبئة باللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

الكتاب :األوبئة :مخاطر حقيقية
وإنذارات كاذبة

المؤلف :ديديه راوول

الناشر :فرنسا.

تاريخ النشر2020 :

عدد الصفحات 97 :صفحة
من إنفلونزا الطيور إلــى كوفيد  19مــرورا بالجمرة الخبيثة،
الشيكونغونيا ،اإليبوال ،إنفلونزا الطيور ،هـ 1ن ،1زيكا ،فيروس

السارس التاجي ،فيروس كورونا  ...لقد توقع العالم نتيجة جميع هذه

األوبئة ،أن الوفيات ستكون بالماليين :لكن ال شيء حدث من ذلك.

ماذا سيحدث مع الفيروس التاجي القادم من الصين والذي تسبب
في ذعر عالمي؟

يجيب العالم ديديه راوول في كتابه الجديد «األوبئة :مخاطر حقيقية
وإنذارات كاذبة» عن أسباب هذا الذعر ويرجعه باألساس إلى المبالغة

في الصحافة واإلعالم ،ألنهما يعرفان أن الخوف «يباع» .كما يركب

السياسيون على األوضاع السيئة لفرض خططهم المنهجية التي
تكون لها عواقب بعيدة المدى .نحن نتعامل مع األحداث التي يكافح

العلم نفسه لتفسيرها ،مثل االنتقال المتسارع لألوبئة في بدايتها،
واختالفها الموسمي و  ...اختفائها التلقائي دون سبب واضح .في

ظل هذه الظروف ،فإن التلويح بعدد الحاالت الجديدة والوفيات كل
يوم يعتبر مثل فزاعة ال تؤدي إال إلى إثارة ردود فعل غير متناسبة
ُ
مع المخاطر الحقيقية التي اليمكن تجاهلها في وقتها.

يدعونا البروفيسور ديديه راوول ،عالم األحياء الدقيقة المشهور

عالم ًيا والذي يرأس أكبر مركز فرنسي مكرس لألمراض المعدية (في

مرسيليا) ،إلى المحافظة على الجانب العقالني لمواجهة المخاطر
الوبائية القادمة مع االستفادة من التجارب السابقة دون الوقوع في

فخ المؤامرات بين الصراعات السياسية واالقتصادية .ولإلشارة فإن
كتابات ديديه راوول وأبحاثه سبق أن نشر منها عدد من المؤلفات

التي لألسف لم يترجم منها في عالمنا العربي شيء يذكر ،مع العلم
أنه كتب عن حقيقة اللقاحات كتابا مهما ونذكر في هذا السياق
كتبه التالية« :توقفوا عن الخوف» وصحتكم األكاذيب التي تروى

لكم وكيف يمكن للعلم أن يفسرها لكم» و «الجهل والعمى :لعلم
ما بعد الحداثة» و «الثورة الرقمية البشرية :نحو نوع جديد» ...كتاب
يستحق القراءة في ظل تخبط العالم بين الزيف والحقيقة.
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الكتاب :أمام االنهيار

المؤلف :إيف كوشي
الناشرÉditions les :

 ،Liens qui Libèrentفرنسا.
تاريخ النشر2019 :

عدد الصفحات 252 :صفحة
عندما يصادف القراء أعمال علماء االنهيار ،وعلى رأسهم بابلو

ً
تماما .يسعى الكثير لمعرفة
سيرفين ،فإنهم ال يخرجون سالمين
كيفية العيش أو البقاء على قيد الحياة مع العلم أن المجتمع كما
نعلم يقف على حافة االختفاء .يعتبر إيف كوشي رائدا من رواد

الكوالبوسولوجي أو علم االنهيار ،كما أنه رياضي ووزير سابق للبيئة

في فرنسا .يقدم أيف كوشي في كتابه األخير مفاتيح لفهم األزمة
الحالية وآلياتها .مادام قد بدأ العد التنازلي :فكيف نتعامل مع
االنهيار؟ وكان السبب وراء عودة إيف كوشيت للكتابة؟ أنه أراد “
ً
ً
مهما
شيئا
أن أفهم كيف يمكن لهذا النوع البشري نفسه أن يهمل

مثل احتمال انقراض الكائن البشري” وبالتالي ،ال يعود إلى األسباب

المعروفة للكارثة الحالية .وإنما يبني االحتمالية على منظور قريب

يمتد ما بين ( )2020-2050و لهذا يصف الكاتب نفسه بأنه “مؤرخ
المستقبل القريب” قبل وأثناء وبعد االنهيار .من خالل وضع جدول
زمني قريب ً
جدا بدءا ب  :2020التي يعتبرها فترة انهيار الحضارة

الصناعية ؛ و  :2030التي يعتبرها السنوات االنتقالية أي فترة محاولة

البقاء على قيد الحياة بالمفهوم المادي والمجازي ؛ ثم تأتي فترة

 :2040مع (مجتمع ما بعد االنهيار) ،يضع إيف كوشي إصبعه على
الحقائق التي يخفيها عنا الخبراء والسياسيون :انخفاض محتمل
لنصف السكان في العشرين سنة القادمة ؛ االختفاء السريع للسلع
المادية ،وهنا يطرح سؤاال مهما (“هل ستكون لدينا كهرباء في
فرنسا عام 2035؟”) ،وانهيار األمن واالستقرار ،وما إلى ذلك.

بعد الجزء األول التقني الممل إلى حد ما حول النماذج االقتصادية
و قضايا الطاقة التي تفسر “كيف وصلنا إلى حافة االنهيار” ،فإن

الفصول التي أعقبت االنهيار كانت رائعة و آسرة في بعض األحيان
ً
ً
منقسما إلى مناطق
مجتمعا
 !...يصف فيها إيف كوشي بالفعل
بيولوجية مستقلة وموحدة ،متحررة من نير الوقود األحفوري

والعنف.
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الكتاب :النجاة من األزمات البيئية واالقتصادية والمناخية واالجتماعية والصحية...
هل أنتم مستعدون؟

المؤلف :إيزابيل بروني

الناشر :منشورا كاتيسا ،فرنسا.

تاريخ النشر2019 :

عدد الصفحات 225 :صفحة
يتوجه هذا الكتاب إلى جميع الذين يشعرون بالقلق حيال معضلة انهيار النظام البيئي أو الذين ال يشعرون بالقلق من األزمات
المختلفة القادمة ويريدون أن يكونوا قادرين على مواجهتها بهدوء أكبر من خالل تنفيذ عدد معين من اإلجراءات .ال يسعى
الكتاب إلى زرع الذعر في نفوس البشر ،ولكن أن يسمح لنا بأن نكون على دراية بالمخاطر المختلفة ومساعدتنا على

االستعداد لها .سيمنحنا الكتاب فكرا ح ًرا للعيش بشكل مختلف .و لكي نصبح مرنين ،أثناء مواجهة التدهور االجتماعي أو البيئي من خالل خيارين :إعداد النفس

ً
جيدا لمواجهة المشكلة (على سبيل المثال انهيار االقتصاد أو كارثة بيئية) ،أو اختيار أن تكون متعدد الكفاءات ،وبسبب الظروف واألحداث المتوقعة ،تكون
قادرا على الرد ،مهما كان الموقف .اختارت الكاتبة في كتابها الحل األخير :وهو يمنحك أساليب وتقنيات للتعامل مع األزمات كيفما كان نوعها ألنك ال تعرف ً
أبدا
ً
قليال كل يوم وبذاك سنصبح أكثر
ما يمكن أن يحدث :بحكم أن المستقبل أصبح غير مؤكد والعالم يتغير بسرعة كبيرة .من خالل تغيير الطريقة التي نعيش بها

ً
ً
انتباها وأكثر مشاركة وتضامنا .يناقش الكتاب التدابير المختلفة التي يجب القيام بها حتى ال يداهمنا الذعر
إدراكا للعالم من حولنا ،ونصير أكثر استجابة وأكثر
ونقوم بالقرارات الخاطئة في مواجهة الكوارث ،ودراسة المسارات التي يجب اتباعها التخاذ االتجاه الصحيح ،واألسئلة التي يجب طرحها قبل اتخاذ أي خطوة .إن
تعامل اإلنسان مع األزمات مختلف حسب الشخصية والتكوين والتجربة ومكان اإلقامة :الشخص الحضري لن يستعد مثل الشخص القروي ،والشخص العادي

ليس مثل الشخص المحترف في إدارة األزمات ولكن مهما كان الوضع فإن الكتاب يطرح المشورة والنصائح القابلة للتكيف مع كل حالة .قد يساعد الكتاب في
االستعداد لمواجهة األزمات! على األقل سنعرف ما يجب فعله للتغلب عليها في أفضل الظروف الممكنة للفرد والعائلة!
ولكن حان األوان لالستعداد! ألنه عندما تبدأ األزمة ،سيكون قد فات األوان !

آخر اإلصدارات في لغة ماالياالم (فيالبورتو عبد الكبير):
الكتاب :تاريخ النضال الشعبي

والحركات السياسية في كيراال.

اللغة :ماالياالم

المؤلف بوراتور شريدهاران.
عدد الصفحات.144 :

سنة النشر2019 :

الكتاب :األعمال المصرفية
في زمن العولمة.
المؤلف :تي .ناريندران.

اللغة :ماالياالم.

عدد الصفحات.109 :

سنة النشر.2019 :

الناشر ،H&C Books:تريشور ،كيراال

الناشرGrass root :
 ،Mathrubhoomiكوزيكود

محتوى الكتاب :يتناول الكتاب تاريخ الحركات السياسية والمقاومات

محتوى الكتاب :مجموعة عشرين مقالة تهاجم سياسات المصارف

كيراال .يساعد الكتاب في إشباع حب استطالع طالب التاريخ لمعرفة

يحاول الكاتب من خالل تلك المقاالت أن يكشف عما يجري وراء

الشعبية المنظمة منها وغير المنظمة ضد االستعمار البريطاني في
خبايا تاريخ كيراال وثقافتها وتطوراتها السياسية واالجتماعية عبر العصور.

ويدعي المؤلف أن جهوده في بحث الحقائق التاريخية المختصة بوطنه
األم بدون انحياز نحو أي أحزاب سياسية وبدون حكم سابق سيكشف

األحداث التي جرت في الماضي كما هي وخاصة في ظروف تبذل فيها

بعض الجهات جهودها لتح ّرف التاريخ وفقا لمصالحها الذاتية الضيقة.

في القطاع العام وإجراءاتها التي تضر بمصالح عامة الناس.
الكواليس في حقول األعمال المصرفية لصالح الشركات العمالقة

االحتكارية .خبرات الكاتب في مجال البنوك تجعله يتناول الموضوع
بأسلوب بسيط يتوافق مع مدارك عامة القراءُ .تركز المقاالت
على عدد من الموضوعات ومن الموضوعات التي يعالجها الكتاب
العمالت المزورة واألموال السوداء ودمج البنوك وغيرها التي تتأثر
بها األعمال البنكية سلبيا .
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :إعالن السلطان قابوس للمؤتلف اإلنساني
األبعاد القيم ّية والكون ّية

المحــاور

آفــاق

الرحمة والتعارف واألخالق  -عبداهلل بن محمد السالمي.
 الرؤيةالكونية أساسًا للتعاون بين األديان َّ :
ّ

 -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :المبادىء والقِ َيم -

 اإليالف واالئتالف والمؤتلف اإلنساني  :األسرار اللغوية والرؤية القرآنية واألبعاد الحضارية -فيصل الحفيان.

عز العرب لحكيم بناني.
 -اإلرث الروحي العالمي والمشترك اإلنساني الجامع -

ُ
ُ
والعدل واألخالق في «المؤتلف اإلنساني»  -رضوان السيد.
العقل
-

محسن العوني.

 -المؤتلف اإلنساني والسالم العالمي  -عبدالرحمن السالمي.

مد جذور عابرة للثقافات
 -إسهام العلوم االجتماعية في ّ

 -أخالق الواجب والمؤتلف اإلنساني في الفلسفة المعاصرة  -الزواوي بغوره.

وللفلسفات المختلفة  -عائشة التايب.

 -من التداولية إلى المؤتلف اإلنساني  -فتحي المسكيني.

التنوع  -أديب صعب.
 فلسفة الوحدة فيُّ

 -قيمة الكرامة و المؤتلف اإلنساني  -محمد الشيخ.

عالمي..تعددي
 بين الشرق والغرب :نحو نموذج فلسفيّ

 -يسألونك عن المؤتلف اإلنساني!  -حاتم الطائي.

وإنساني -صالج سالم.

 -المؤتلف اإلنساني واستقامة نظام األرض  -محمد بن سعيد المعمري.

إشكالية الوحدة والتّ نوع في الثقافة  -منجي الزيدي.
ّ

 مداخل المؤتلف اإلنساني :حقوق الضيافة والجوار -يوسف أشلحي. نظرية األخالق العالمية والمؤتلف اإلنساني عند هانز كرنج -مصطفى النشار.ُ
ُ
واألخالق في المؤتلف اإلنساني  -ياسر قنصوه.
العدل
 -تجليات المؤتلف اإلنساني في األديان العالمية  -عز الدين عناية.

دراســات
التصورات اليهودية المعاصرة  -ماوريسيو أنتينوتشي.
 المؤتلف اإلنساني فيّ
 المسيحية المعاصرة ومسارات االئتالف الديني  -ماريا أديلي رودجيرو.الصينية  -حسام المغربي.
 المؤتلف اإلنساني من منضور الثقافةّ

وجهات نظر
 في بعض إشكاالت المؤتلف اإلنساني الكوني خواطر في رهانات المفهوم وفي مفارقاته -عبدالعزيز لبيب.
 الترجمة جسرًا لبناء المؤتلف اإلنساني  -عبدالسالم بنعبد العالي. الزّ من الرقمي وسؤال المؤتلف اإلنساني  -محمد نور الدين أفاية. -االنبعاث اإلنساني في مواجهة اآلثار التفتيتية للعولمة  -أحمد زايد.

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
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مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

