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العدوى األمريكية :األوبئة والقانون
محمد السماك *

جون فابيان ويت

ُي�شكل انت�شار الأوبئة ،وكان �آخرها وباء «كوفيد  ،»19حالة ا�ستثنائية يف العالقات بني النا�س ،وحتى بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،وكذلك يف العالقات
�سن ت�شريعات جديدة للتعامل مع احلاالت الطارئة واال�ستثنائية التي يفر�ضها.
بني الدول املتجاورة ،وحتى بني القارات .لذلك ف�إنَّ الوباء يفر�ض ّ
تتغي �أو�ضاع كثرية مما يتطلب ت�شريعات جديدة تواكب هذه املتغريات ،كما �أنَّ ال�سالمة العامة ت�صبح جزء ًا من
ذلك �أنه �أثناء انت�شار الأوبئة ّ
ال�سالمة الفردية ،وال�سالمة يف دولة ما ،ت�صبح جزء ًا �أي�ض ًا من �سالمة دول العامل الأخرى .ي�ؤكد على ذلك التداخل بني الدولة الواحدة والتداخل
بني ال�شعوب والأمم.
ويتناول هذا الكتاب هذه الظاهرة من خالل الرتكيز على التحوالت واملتغريات الت�شريعية التي �أ�سفرت عن انت�شار الأوبئة .وي�أخذ مث ًال لذلك
قرت ولو ب�ص َيغ خمتلفة يف م�ؤ�س�سات دولية (منظمة ال�صحة العاملية -
الواليات املتحدة؛ فالت�شريعات �سرعان ما اع ُتمدت يف دول عديدة �أخرى� ،أو �أُ ّ
اليوني�سيف ..وغريها).

�أ َّم ��ا امل��ؤل��ف ج��ون فابيان وي��ت فهو �أ�ستاذ التاريخ
ال �ق��ان��وين يف ج��ام�ع��ة ي ��ال يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة.
وقد تناول يف كتابه «العدوى الأمريكية :الأوبئة
وال�ق��ان��ون ،م��ن اجل ��دري حتى كوفيد  »19م�سرية
الت�شريعات الأمريكية التي واكبت ه��ذه الأوب�ئ��ة،
وهي الت�شريعات التي �أ�صبحت ج��زءا من الرتاث
القانوين العاملي.
يقول امل�ؤلف �إ َّن القاعدة العامة يف الواليات املتحدة
تقوم على مبد�أ الت�أكيد على �أن حرية الفرد حتت ّل
�س ّلم الأول��وي��ات ،و�أنها تتقدم حتى على الت�ضامن
اجلماعي.
ولكن يف حاالت الأوبئة ،تنقلب هذه القاعدة ر�أ�ساً
على عقب ،وت�صبح حرية ال�ف��رد �أ�سا�ساً ل�سالمة
اجلماعة �أو لتدمريها .هناك جماعات دينية يف
ال��والي��ات املتحدة ترف�ض اللقاح �ضد الأم��را���ض.
ف � ��إذا اح �ت�رم ال �ق��ان��ون ح��ري�ت�ه��ا يف االخ �ت �ي��ار ،ف ��إن
ه��ذا االح �ت�رام ي�ع� ّر���ض ال�سالمة ال�ع��ام��ة للخطر
عندما يكون املر�ض معد ًيا ،كما كان الأمر مبر�ض
احل�صبة ..وكما هو مبر�ض كوفيد  .19هنا تتوقف
حرية الفرد �أمام �سالمة اجلماعة.
ويف العام  1918انت�شر وب��اء الإنفلونزا الإ�سبانية.
وم��ن تلك التجربة امل�أ�ساوية تع ّلم العامل در�سني
�أ�سا�سيني:
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 الدر�س الأول هو �أ َّن ال�سالمة الفردية هي املدخل�إىل ال���س�لام��ة ال �ع��ام��ة ،و�أن� ��ه م��ن �أج ��ل ال�سالمة
ال �ف ��ردي ��ة ال ب ��د م ��ن ف ��ر� ��ض ق �ي ��ود ع �ل��ى احل��ري��ة
ال�شخ�صية.
 ال ��در� ��س ال �ث��اين ه��و �أن ��ه ع�ل��ى ع�ل�م��اء الأم ��را� ��ضاملعدية �أن يكونوا م�ؤهلني وم�ستنفرين لإي�ج��اد
ع�لاج للمر�ض وع�لاج م�ق��اوم ل��ه وم��ان��ع النت�شاره
(التطعيم) .ولكن عندما �صدر ه��ذا الكتاب كان
عدد �ضحايا كوفيد  19يف الواليات املتحدة وحدها
ال ��ذي ��ن ف �ق ��دوا ح�ي��ات�ه��م ق ��د و� �ص��ل �إىل � 235أل ��ف
�ضحية .وتوا�صل ارتفاع عدد ال�ضحايا يف الواليات
امل�ت�ح��دة ويف ��س��ائ��ر دول ال �ع��امل؛ لأ َّن ال��وب��اء �أخ��ذ
الإن�سانية على حني غ َّرة رغم �أنه يتحدر من عائلة
فريو�سية قدمية وغري جمهولة.
ه �ن��ا ..ي�ن�ق��ل امل ��ؤل ��ف ع��ن ه�ي�ئ��ة ال���ص�ح��ة يف والي��ة
ن�صا �صدر يف العام �( 1850أي قبل
ما�سات�شو�ست ًّ
 170ع��ام�اً) ج��اء ف�ي��ه :نحن خملوقات اجتماعية
متالزمون مع بع�ض وتربطنا عالقات ال انف�صال
لها ،ولذلك ف�إن ال�سيا�سات ال�صحية العامة حتتم
حماية جمموعة من النا�س من �أن يكونوا �ضحايا
مر�ض �أو موت تنقله �إليهم �أو ت�س ّببه لهم جماعة
ح�س امل�س�ؤولية !!
�أخرى تفتقر �إىل ّ
وبالفعل ف�إن انت�شار الوباء كوفيد  19الذي �أودى

بحياة مئات الآالف من النا�س يف كل �أنحاء العامل،
�أدى �أي�ضاً ،ح�سب الأرقام التي �أعلنها البنك الدويل،
�إىل زيادة عدد الفقراء يف العامل (الذين يق ّل دخل
الفرد منهم عن دوالري��ن يف اليوم) بحوايل مائة
مليون (يف ع��ام  2020وح ��ده) .ويعني ذل��ك لي�س
فقط ف�شل م�شروع تخفي�ض ع��دد الفقراء �أو من
ه��م حت��ت خ��ط الفقر ال��ذي �سبق �أن �أق � ّرت��ه الأمم
املتحدة ،ولكنه يعني �إ�ضافة عدد جديد �إليهم ي�صل
هذا العام وحده (� )2020إىل  490مليوناً.
لقد ب ّينت الدرا�سات حول نتائج التعامل مع وباء
كوفيد � 19أن ال�سويد مث ً
ال ،التي مل تتبع �سيا�سة
الإغالق واعتمدت على وعي املواطن ،جتاوزت ن�سبة
�ضحايا الوباء  58.1من كل ع�شرة �آالف .وتراجع
ال ��دخ ��ل ال �ق��وم��ي ال �� �س��وي��دي بن�سبة  8.3ب��امل��ائ��ة.
وباملقابل ،ف ��إن دول��ة مثل نيوزيلندا التي فر�ضت
الإغالق االقت�صادي واحلجر العام على املواطنني،
مل تتجاوز ن�سبة ال�ضحايا لديها  0,5من كل ع�شرة
�آالف مواطن ،مع تراجع النمو االقت�صادي بن�سبة
 12.2باملائة.
�إ َّن املقارنة بني الرقمني ِّ
تبي �أن تراجع االقت�صاد
يف نيوزيلندا يزيد  4باملائة على ال�سويد ،مقابل
زيادة يف عدد ال�ضحايا يف ال�سويد  53من كل ع�شرة
�آالف.
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وتطرح هذه الأرقام جدلية توقف امل�ؤلف �أمامها،
وه��ي :هل تعطي الت�شريعات القانونية الأولوية
للمحافظة على وت�يرة النمو االقت�صادي� ،أم �أن
الأولوية يجب �أن توجه للمحافظة على ال�سالمة
ال�ع��ام��ة؟ �أي�ه�م��ا يجب �أن ت�ك��ون ل��ه الأف�ضلية يف
الرعاية واالهتمام :االقت�صاد الوطني �أم الإن�سان
املواطن؟
م���ش�ك�ل��ة �إذا ت ��راج ��ع االق �ت �� �ص��اد وارت �ف �ع��ت ن�سبة
البطالة والفقر .ولكن امل�شكلة تكون �أكرث فداحة
�إذا كان البديل عن ذلك هو ت�ضخم عدد ال�ضحايا.
وهنا ت�أتي عملية الت�شريع التي تقوم على �إحدى
القاعدتني اللتني ميكن �أن تعتمدهما الدولة.
ي�ق��دم امل ��ؤل��ف � �ص��وراً ع��ن كيفية تعامل ال��والي��ات
املتحدة مع ال�سكان امللونني (ال�سود وال�صينيني
خ�صو�صاً) لدى انت�شار الأوبئة؛ فيقول �إنه يف عام
 1900انت�شر وب��اء الطاعون يف والي��ة كاليفورنيا
؛ وب�ع��د �أن م ��ات م��واط��ن �أب�ي����ض يف م��دي�ن��ة �سان
فرن�سي�سكو ف��ر��ض��ت ال���س�ل�ط��ات احل �ظ��ر الكامل
ع�ل��ى الأح �ي ��اء ال�صينية يف امل��دي �ن��ة .ومل ت�سمح
لغري الأمريكيني البي�ض بحرية التج ّول .ويقول
امل ��ؤل��ف �أي���ض�اً �إن ال�سلطات م��ار��س��ت الإج� ��راءات
ذاتها �ضد الأمريكيني الذين يتحدرون من دول
�أمريكية التينية ،وخا�صة م��ن املك�سيك .وحتى
عندما انت�شر وباء املالريا بعد ذلك بعقدين من
الزمن ،ا ُتهم الأمريكيون ال�سود ب�أنهم هم م�صدر
هذا الوباء الفتاك.
و ُوج�ه��ت التهمة بعد احل��رب العاملية الأوىل �إىل
الأمريكيني ال�سود يف بالتيمور ب�أنهم م�صدر مر�ض
ال�س ّل .ويقول �إن��ه من �أج��ل التخل�ص من املر�ض،
كان ال بد من التخل�ص من م�صدره .فكانت الإبادة
اجلماعية لل�سود يف بالتيمور ،وقد التهمت النريان
منازلهم و�أحياءهم التي منعوا من اخلروج منها.
بد�أ التح ّول ،كما يروي امل�ؤلف ،يف العام  .1867يف
ذل��ك ال��وق��ت كانت نيويورك ال�سباقة� ،إذ فر�ضت
�سلطات امل��دي�ن��ة �إج � ��راءات �صحية وق��ائ�ي��ة ،منها
حتديد عدد املراحي�ض يف كل منزل ن�سبة �إىل عدد
�سكانه ،و�شملت الإ�صالحات توزيع احلليب على

البيوت من �أج��ل تغذية الأط�ف��ال و�صيانتهم من
الأمرا�ض.
ومن هذه الإج��راءات �أي�ضاً� :إل��زام �سكان الأحياء
باملحافظة على نظافة �شوارعهم وجمع النفايات
منها ،ومعاقبة املخالفني .يف ذلك الوقت مل تكن
هناك جمال�س بلدية ،ومل تكن هناك �إج ��راءات
م�ن�ظ�م��ة جل �م��ع ال �ن �ف��اي��ات وال�ت�خ�ل����ص م �ن �ه��ا� ،أو
ا�ستثمارها يف �إنتاج الأ�سمدة وحتى يف �إنتاج الطاقة
كما هو احلال يف الوقت احلا�ضر .كانت ال�سلطات
املحلية ت�ف��ر���ض ب��ال�ق��وة الإج� � ��راءات ال�ت��ي ت��راه��ا
منا�سبة للمحافظة على النظافة العامة بد ًال من
احلجر ال�صحي.
وكان الرتكيز على امل�س�ؤولية الفردية ولي�س على
العمل اجلماعي .من �أجل ذلك دعا املحافظون يف
املجتمع الأمريكي �-أو يف املجتمعات الأمريكية-
�إىل تعليم ال�ف�ق��راء ع ��ادات ال�ن�ظ��اف��ة و�أ��ص��ول�ه��ا.
ووجدوا يف ذلك �أداة لتحقيق عدة �أهداف �أهمها:
 ال�سالمة العامة. قطع الطريق �أمام الأوبئة وانت�شارها. حماية ُمتمعات النخبة من �أخ�ط��ار العدوىالتي تنطلق من الأحياء الفقرية.
وك��ان��ت امل �ع��ادل��ة� :إذا ك ��ان ال مي�ك��ن ال�ق���ض��اء على
ال�ف�ق��راء ،فعلى الأق ��ل ميكن ع��دم حتويلهم �إىل
�أدوات لإنتاج الأمرا�ض القاتلة ..للجميع !!

ومن هنا ،كان اجلمع بني فل�سفة حماية الأغنياء
وتوفري فر�ص العمل للفقراء ،مما ُيوفر ال�سالمة
ال�صحية للجميع .وي�ق��ول امل��ؤل��ف ج��ون وي��ت �إ َّن
هذه الفل�سفة م�ستمرة حتى اليوم ولكن ب�صيغة
�أخرى.
ويف ف�صل خا�ص ُيلقي امل�ؤلف ال�ضوء على ق�ضية
ب��ال�غ��ة احل�سا�سية واج�ه�ه��ا ع��امل�ن��ا امل�ع��ا��ص��ر ل��دى
انت�شار وباء كوفيد  .19وهي ق�ضية العالقة بني
احل��ري��ة ال��دي�ن�ي��ة (ح��ري��ة مم��ار� �س��ة ال���ش�ع��ائ��ر يف
امل�ساجد والكنائ�س واملعابد) وال�سالمة العامة؛
ف ��احل ��ري ��ة ال��دي �ن �ي��ة حم�ت�رم ��ة وم �� �ص��ان��ة وح�ت��ى
مقد�سة .وكذلك حتى الأفراد واملجتمع؛ فاحلجر
ال�صحي يفر�ض ت�ب��اع��داً ب�ين النا�س ملنع انت�شار
العدوى ،و�صالة اجلماعة (يف امل�سيحية واليهودية
ال تكون ال�صالة �إال جماعة ويف الكني�سة ،والكني�س
وبرئا�سة ق�سي�س �أو حاخام) يف �صفوف مرتا�صة
كتفاً �إىل كتف ،قياماً وركوعاً و�سجوداً ،قد تكون
م�صدراً لنقل العدوى.
ويقول امل�ؤلف �إن قواعد و�أ�س�س اح�ترام احلريات
الدينية ت�صطدم ب�شدة هنا مع الإجراءات الوقائية
التي تفر�ضها ال��دول��ة �-أي دول��ة -على �أ�سا�س �أن
الأولوية لديها هي ال�سالمة.
وي�ق��ول امل ��ؤل��ف �إن ه��ذا الأم ��ر ينطبق �أي���ض�اً على
نزالء ال�سجون ،الذين يعتربون العزل الفردي مع
ال�سجن اجلماعي عقاباً �آخر.
ويف احل�سابات الأخرية ،ف�إن الأوبئة املعدية و�ضعت
جمتمعات املا�ضي ،وهي ت�ضع جمتمعات احلا�ضر
�أي�ضاً �أمام �صراع دقيق ومعقد بني احلرية الفردية
والإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة.
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