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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.
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