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طالل اليزيدي *

ثقافه التفشي:
كارثة إيبوال والوباء القادم

عندما تف�شى وباء �إيبوال يف غرب �إفريقيا عام  ،2014تف�شى ب�سرعة جنونية تعدت القدرة على الردع .عند انتهاء الوباء يف عام � ،2016أ�صيب بالعدوى
�أكرث من � 28,000شخ�صاً و�سجلت  11325حالة وفاة ب�سبب املر�ض .مل يكن من املفرو�ض �أن يحدث ذلك كما كتبت باردي�س �ساباتي (Pardis
 )Sabetiوالرا �صالحي ( )Lara Salahiيف كتاب «ثقافه التف�شي :كارثه �إيبوال والوباء القادم» .يف كتابهما ك�شفتا الفو�ضى خلف جتاوب
العامل مع تف�شي وباء �إيبوال بني عامي  ،2016-2014واقرتحتا بع�ض الأطروحات لتفادي �أوبئة م�ستقبلية �أخرى.
��س��اب��ات��ي ب��اح�ث��ة يف جم ��ال ع �ل��وم اجل �ي �ن��ات ،ك��ان��ت من
�ضمن الفريق الذي حدد مكان وزمان انتقال فريو�س
�إي�ب��وال من احليوانات �إىل الب�شر ،لكن �أث�ن��اء تعاونها
مع امل�س�ؤولني يف �إفريقيا الغربية الحظت �أن التجاوب
مع املر�ض مل يكن بدرجة جيدة تن�سيق ًيا ،فاندلعت
ال �ت��وت��رات ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�شخ�صي ب�ين امل���س��ؤول�ين.
التجاوب ال�سيا�سي واللوج�ستي البطيء عرقل �أي�ضا
�سرعة عملية ال�ت�ج��اوب م��ع ال��وب��اء .يف معظم الوقت
تف�شى اخل��وف �أي�ضا خوفاً من عواقب كارثية ب�سبب
بطء التجاوب مع التف�شي.
الرا �صالحي يف اجل��ان��ب الآخ ��ر ك��ان��ت �صحفية ومع
�سباتي طرحتا يف كتابهما ق�ضية «ثقافه التف�شي»،
ت�ن��اق����ش امل �ه��ال��ك والأو� � �ض� ��اع ال ��ردي �ئ ��ة ال �ت ��ي ت�ت�ط��ور
�أث�ن��اء تف�شي الأم��را���ض املعدية .ه��ذه الثقافة تزدهر
م��ع الإن �ك ��ار وال �ل ��وم وان �ع ��دام ال�ث�ق��ة ب�ين امل���س��ؤول�ين،
فت�سقط الأخالق و�آداب املهنة ،فامل�شاهري وامل�س�ؤولون
ي�ستخدمون ال��وب��اء ك�سبيل لل�شهرة ،بينما يف مواقع
تف�شي الوباء يتزاحم النا�س على قلة امل��وارد املطلوبة
ملكافحة ال��وب��اء .فاملهالك يف مناطق ال��وب��اء تتعاقب
كتنب�ؤ ق�صة �أحد الأف�لام املرعبة ،لكنها حتدث مراراً
وت �ك ��رراً .ت�ق��ر ال�ك��ات�ب�ت��ان �أ ّن� ��ه ع�ن��د ال�ع�م��ل يف منظمة
ملكافحة الوباء ت�ؤمن بها ،لكن يف نف�س الوقت تعرتف
ب��االخ �ت�لال ال��وظ�ي�ف��ي يف ه ��ذه امل�ن�ظ��وم��ة ،ي �ك��ون من
ال�صعب جداً تقدمي انتقادات متزنة ،فالعواقب تكون
عالية ج��داً عندما تكون املنظومة ه��ذه م�س�ؤولة عن
التجاوب حلالة طوارئ �إن�سانية.
ال�ف�ك��رة ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�ك�ت��اب م��رت�ك��زة ح ��ول االخ �ت�لال
ال��وظ�ي�ف��ي امل���ص��اح��ب يف ال� ��رد ع�ل��ى ت�ف���ش��ي الأوب �ئ ��ة.
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االختالالت هذه على ر�أي الكتاب تظهر ب�سبب الرتكيبة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة غ�ي�ر امل �ت �� �س��اوي��ة ،وال �ت �ن��اف ����س ب�ي�ن بع�ض
اجلمعيات الدولية حيث يعمل بع�ض املوظفني حتت
�ضغوط نف�سية عالية ،فكما ذكر يف الكتاب «يف احلقيقة
نظام ردع الأوبئة احلايل يزيد من ت�صدع نظام �ضعيف
جداً» .تقول الرا �صالحي «لتجنب �إعادة نف�س الأخطاء
مع كل ٍّ
تف�ش لوباء جديد ،يجب �أن يتحول النظام �إىل
مقام يف�ضل التعاون على التناف�سية ،واال�ستعداد على
خالف اتخاذ �إجراء مت�أخر»� .ساباتي تقول �إن خربتها
امل�ي��دان�ي��ة يف ��س�يرال�ي��ون ب�ين ع��ام��ي  2014و 2015يف
مكافحة وب��اء �إي�ب��وال تتوافق مع الرا �صالحي� ،أثناء
كتابة الكتاب الرا كانت تعمل يف �أوغ�ن��دا لي�س بعيداً
من مركز تف�شي مر�ض �إيبوال يف جمهورية الكوجنو.
الأو� �ض��اع الرديئة واالخ �ت�لاالت الوظيفية امل�صاحبة
لتف�شي الوباء ال تقت�صر فقط على تف�شي وباء �إيبوال،
ف�ق��د وث ��ق نف�س اخل�ل��ل و�أح �ي��ان �اً �أ� �س ��و�أ �أث �ن��اء الأوب �ئ��ة
الأخرى املنت�شرة على نطاقٍ وا�سع .فالثقافة امل�صاحبة
لكل ٍّ
تف�ش كانت ال�سبب يف الو�صم ال�سيء للم�صابني
بالإيدز يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،و�أدت �إىل نق�ص
الإبالغ عن احلاالت الأولية ملتالزمة االلتهاب الرئوي
احلاد (ال�سار�س) يف ال�صني عام  ،2002وت�أخر البحث يف
تف�شي �إنفلونزا الطيور يف �إندوني�سيا عام  ،2006كذلك
�أدى �إىل �إعاقة اال�ستجابة لتف�شي فريو�س زيكا.
الكتاب ي�صف اال�ستجابات على م�ستويات خمتلفة يف
ك��ل ح��ال��ة ط ��وارئ �إن�سانية .لكن �إذا ك��ان ه��ذا الكتاب
ب�أي �شكل من الأ�شكال يتحدث عن �شخ�ص واحد فهو
يتحدث عن �شيخ عمر خان .فق�صة عمر خان من�سوجة
يف الكتاب من خالل احلجج التي طرحتها الكاتبتان.

خ� ��ان ول� ��د ون �� �ش ��أ يف � �س�ي�رال �ي ��ون ،وع �ل ��ى ال ��رغ ��م من
ال�صعوبات الهائلة يف تلك البلد� ،أ�صبح باحثاً ورائ��داً
يف احلمى النزيفية هناك .كان خان من �أوائل الأطباء
ال��ذي��ن ا�ستجابوا لتف�شي �إي�ب��وال ،وق��د رع��ى امل�صابني
بفريو�س �إيبوال يف البالد يف الن�صف الأول من تف�شي
الوباء .يف يوليو  ،2014تويف خان ب�سبب مر�ض �إيبوال.
ي�ب��د�أ الكتاب بالق�ضايا ال�سيا�سية والأخ�لاق�ي��ة التي
حتيط بعالج خان� ،أين كان من املمكن �أن يعالج؟ هل
كان يجب �إعطا�ؤه عالجات جتريبية؟ ماذا عن الف�شل
يف �إخالئه (�أو الت�أخري يف القيام بذلك) ليح�صل على
رع��اي��ة �أك�ث�ر ت�ق��دم�اً ،حتى ول��و م��ن قبل امل�ستجيبني
الدوليني من الغرب لتف�شي �إيبوال .ت�ؤكد ق�صه خان
واحدة من احلقائق الأ�سا�سية للكتاب ،فحيث والدتك
ي�ق��رر م��ا �إذا كنت �ستعي�ش وب ��اء الإي �ب��وال �أم ال ،فمن
راحة املختربات والعيادات الغربية من ال�سهل ن�سيان
االخ �ت�ل�اف ��ات يف م���س�ت��وى ال �ع�ل�اج م �ق��ارن��ة مب�لاي�ين
الأ�شخا�ص يف املجتمعات الفقرية .من ال�صعب جتاهل
ه ��ذه االخ �ت�لاف��ات ع�ن��دم��ا ت�ع�م��ل يف امل �ي ��دان ملكافحه
�إي �ب ��وال ،ج�ن�ب�اً جل�ن��ب م��ع م�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية
الذين يعلمون �أنه لن يتم نقلهم جواً �إىل رعاية �أف�ضل
�إذا م��ا م��ر��ض��وا ،ولكنهم يتحلون ب�شجاعة ال ميكن
ت�صورها ملوا�صلة العمل يف تلك الظروف .كتاب ثقافة
التف�شي ميثل ال�صوت املنا�شد بعدالة �أكرب يف التف�شي
للوباء القادم.
كتاب ثقافة التف�شي مبني على الآراء الرتاكمية لأكرث
م��ن � 200شخ�ص م��ن الأط�ب��اء والباحثني والإداري�ي�ن
والعاملني يف جم��ال ال�صحة ال�ع��ام��ة ،مم��ن عملوا يف
ال�صفوف الأمامية لال�ستجابة على تف�شي وباء �إيبوال
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يف غ��رب �إفريقيا .لكن الكتاب مييز نف�سه ويحتفظ
ب�ن�برة �شخ�صية ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ج�ل��ب بع�ض الآراء
الفردية .كما يت�ضمن الكتاب � ً
أي�ضا بع�ض حتليالت
م ��ا ب �ع��د ال ��وب ��اء م ��ن ق �ب��ل ب�ع����ض امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة
واحلكومات ،كاملراجعات الداخلية واخلارجية ملنظمة
ال�صحة العاملية والتقارير امل�ستقلة م��ن الأك��ادمي�ي��ة
ال ��وط �ن �ي ��ة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ل �ل �ط��ب وب �ع �� ��ض امل �ت �ع��اون�ين
الأكادمييني الآخ��ري��ن .يتحدث الكتاب �أي�ضا بلمحة
�إن�سانية ع��ن ال�ت�ح��دي��ات املنبثقة م��ن تف�شي الأوب�ئ��ة
من خالل �سرد ق�ص�ص الباحثني والأطباء واملر�ضى،
مب��ا يف ذل ��ك ��س��اب��ات��ي و�أع �� �ض��اء خم�ت�بره��ا .ال �ي��وم ،كل
ٍّ
تف�ش جديد يتطلب �إع ��ادة هيكلة للهيكلة الإداري ��ة،
واملفو�ضات والعمليات ملكافحة ال��وب��اء تتم مبا�شرة.
لكن الرا و�سباتي جت��ادالن ب ��أنّ قلة الهيكلة الإداري ��ة
وال��رق��اب��ة امل��وث��وق��ة يف غ��رب �إف��ري�ق�ي��ا خلقت م�ساحة
حيث التناف�سية وال�ط�م��وح��ات وامل�صالح ال�شخ�صية
ت�سببت يف تفاقم الآث��ار املدمرة للوباء .الكتاب ي�س ّلط
ال�ضوء على نقاط ال�ضعف -التي جتنبتها التقارير
ال�سابقة -يف اجلبهة الأم��ام�ي��ة ملكافحة ال��وب��اء التي
تبطئ وتعرقل اال�ستجابة .قابلت امل�ؤلفتان العديد من
الأ�شخا�ص و�أر�سلتا ا�ستبيا ًنا عرب الربيد الإلكرتوين،
�أج��اب عنه � 132شخ�صاً .الإجابة على اال�ستبانة كانت
بطريقة جمهولة لأ ّنه بخالف ذلك معظم الأ�شخا�ص
�سريف�ضون الإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بالتناف�سية
والف�ساد وال�ت�ب��ذي��ر .ق��ال  %27م��ن امل�ستجيبني �أ ّن�ه��م
الحظوا بع�ض الأ�ساليب غري القانونية خالل الوباء.
و�أ�� �ش ��ار � %37آخ� � ��رون �أ ّن �ه ��م ت�ع��ر��ض��وا ل�ل�تره�ي��ب من
�أ�شخا�ص �آخرين يعملون يف املنظومةّ � ،إم��ا عن طريق
مواجهته �شخ�صيا �أو م�شاهدته يحدث �شخ�صا �آخر �أو
�سماعه وال�سماح با�ستمراره.
ق�ص�صا عن كيفية تكدي�س
ذكرت �ساباتي والرا �صالحي ً
البينات والعينات التي ك��ان من املمكن �أن ت�ساعد يف
املجابهة من قبل بع�ض الباحثني واملنظمات ،مبا يف
ذل��ك العديد م��ن الأف ��راد ب��داخ��ل العديد م��ن هيئات
ال�صحة الدولية العامة .هذا الكتاب يقدم �سرداً ثابتاً
عن الف�ساد على جميع امل�ستويات ا�ستنزف املوارد العامة
عن املجتمعات والأفراد املحتاجة .على �سبيل املثال �أ ّكد
االحت��اد ال��دويل جلمعيات ال�صليب الأح�م��ر والهالل
الأحمر اختال�س ما يقارب  6ماليني دوالر �أمريكي من
الأموال املخ�ص�صة لإيبوال يف غرب �إفريقيا ،كما ت�سلط
امل�ؤلفتان ال�ضوء على �أمثلة ملمو�سة ع��ن ال�سيا�سة

�إىل التعاون ،ذلك التحول وحده �سيحدد قوتنا على
اال�ستجابة ال �سيما �أنّ التهديدات لتف�شي الأوبئة من
الطبيعي �أن تكون متزايدة.
لي�س هنالك �شك يف �أن دمج وكاالت وفاعلني متعددين
لال�ستجابة لتف�شي الأوبئة يخلق جزءا �إيجابيا ملكافحة
ال�ت�ف���ش��ي ،ل�ك��ن ه ��ذا ال��دم��ج ي�ج��ب �أن ي�ك��ون م��ع ن��واي��ا
اال�ستجابة ال�شاملة التعاونية .ففي ال��وق��ت احل��ايل
ت��وج��د ت��داب�ير حم� ��دودة ل���ض�م��ان امل���س��اءل��ة يف خ�ضم
ال��و��ض��ع امل�ت�ق�ل��ب للتف�شي وغ�ي�ر م�ت��وق��ع .فلت�صحيح
ثقافة التف�شي احلالية يتطلب العمل من �أجل العدالة
التنظيمية وك��ذل��ك و�ضع م�ب��ادئ وح��واف��ز لل�شفافية،
والتعاون حتى ت�شعر جميع اجلهات الفاعلة ملواجهة
ال��وب��اء بالدعم .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك يجب على جميع
ال��وك��االت امل�شاركة يف العمل �إن���ش��اء �أه ��داف م�شرتكة
ل��دع��م اجل �ه��ود ع�ل��ى �أر� ��ض ال ��واق ��ع ،مب��ا يف ذل ��ك جمع
البيانات ،والبحث ،و�إ�شراك املجتمع يف هذه املعلومات.
هذه الإجراءات لت�صحيح ثقافة التف�شي احلالية لي�ست
�سوى عدد قليل من تلك املناق�شة يف الكتاب.
ينبغي مواجهة الأوب�ئ��ة القادمة باال�ستعداد متمثال
يف توجيهات للعامة على م�ستوى عاملي ،وهيكلة �إدارة
عاملية ملكافحة الوباء� .إذا مل تتغري العقلية على م�ستوى
العامل ل�صالح اال�ستعداد لال�ستجابة لتف�شي الأوبئة
ف���س��وف ي�ستمر اخل�ل��ل ال��وظ�ي�ف��ي ملنظومة املكافحة.
املنظمات املكلفة بالرد على تف�شي الأوبئة ما زال لديها
الكثري لتتعلمه لتمكني ا��س�ت�ع��داده��ا ال��دائ��م .العامل
ب�ح��اج��ة �إىل هيكلة ح�ك��م م��رك��زي خم�ص�ص ل�ل�أم��ن
ال�صحي العاملي م�شابهة للنهج الع�سكري يف اال�ستعداد
واال�ستجابة .يعترب تف�شي �إيبوال يف جمهورية الكوجنو
ال��دمي�ق��راط�ي��ة م�ث��اال على احل��اج��ة امللحة �إىل بعثات
مكافحة �أقوى ومو�سعة بهدف وا�ضح ملنع تفاقم تف�شي
الوباء وانت�شاره.

التنظيمية واالختالفات الثقافية وانعدام الثقة وما
�أدت �إليه من توا�صل غري فعال للتجاوب على النقاط
احلا�سمة خالل الوباء.
على ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه االن�ت�ق��ادات �إال �أنّ الكتاب
ينتهي مبالحظات �إيجابية .فالكتاب يربط حاالت
الف�شل �أثناء تف�شي الأوبئة بفجوات �أ�سا�سية وحمددة
تتعلق ب� ��الإدارة ،على �سبيل امل�ث��ال التحكم بالطرق
ال �ت��ي ي�ت��م ب�ه��ا ت ��وزي ��ع امل �� �س��اع��دات ل�ت�ج�ن��ب ت�سريب
وا�ستنزاف الأم��وال من قبل بع�ض الأف��راد .فالكتاب
يحدد العمليات الأ�سا�سية املطلوبة لإ�صالح الفجوات
يف النظام احل��ايل .الإ�صالحات هذه ت�شمل تب�سيط
�أنظمة االت�صال بني املنظمات واملجموعات ال�شريكة
يف اال��س�ت�ج��اب��ة ع�ل��ى تف�شي ال ��وف ��اء ،و�إن �� �ش��اء هيكل
مركزي لإدارة البحوث يتكون من خرباء متعاونني
ع�ل��ى م���س�ت��وى ع ��الٍ م��ن دون وج ��ود �أي ت���ض��ارب يف
امل�صالح.
فعلى ر�أى الكاتبتني الثقافة امل�صاحبة لكل تف�ش -----------------------------------------------
املعيقة ل�سرعة اال�ستجابة ميكن تغريها .لكن ذلك •الكتاب :ثقافه التفشي :كارثة إيبوال
يتطلب قرارات مدرو�سة يتم تنفيذها بعناية ،حتكمها
والوباء القادم
املبادئ الأ�سا�سية ،وم�سرت�شدة بالواقعية ،وال�صدق •المؤلفان :الرا صالحي وبارديس ساباتي
وال�شفافية وامل�ساءلة .فالتغري يتطلب �إزالة احلواجز
•دار النشرHarvard University Press :
التي من �صنع الإن�سان ،يف بع�ض الأحيان متعمدة،
•سنه النشر2018 :
وت �ع��وق التنظيم وال �ت �ع��اون ال�لازم�ين لقمع تف�شي
•عدد الصفحات288 :
الأوبئة .فثقافة التف�شي ملكافحة فعالة للأوبئة يجب
�أن تتحول �إىل عقل جماعي حيث الكل م�ؤمن مببد�أ
* كاتب ُعماني
واح ��د وه��و امل�ك��اف�ح��ة ،وامل�م��ار��س��ات يجب �أن تتحول
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