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فايرو�س  حول  ق�صيدة  الربيطانية  اجلارديان  جريدة  ن�صرت  املا�صي،  مار�س   21 يوم 
 )Simon Armitage( ْن اأْرِميَتج كورونا )كوفيد-19( لل�صاعر الربيطاين املعا�صر �صاْيَ

عنوانها )Lockdown( اأو )احَلْجر املنزيل(.
العامل؛  دول  جميع  يف  الوباء  هذا  فر�صها  التي  العزلة  ا�صتغالل  اإىل  تدعو  الق�صيدة 

ا�صتغاللها يف »الرتكيز، والتفكري، والتاأمل«.
 )Eyam( وظف ال�صاعر اأْرِميَتج يف ق�صيدته وباء الطاعون الدبلي الذي اأ�صاب قرية اإيام
�صنة 1665م، التي و�صلها الوباء عرب قطعة قما�س رطبة من لندن ا�صتلمها اأحد خياطي 
القرية، ونكب اأهلها مدة 14 �صهرا. واجلدير بالذكر اأّن اأهل القرية جنحوا يف التخل�س 
من الوباء با�صتخدام احَلْجر ال�صحي، فعزلوا قريتهم، وو�صعوا �صخرة تف�صلها عن القرى 
الأخرى، وكانت ال�صخرة بها �صتة ثقوب، فكانوا اإذا اأرادوا التجارة والتزود باملوؤن ي�صعون 
املواد  جتار  ياأتي  ثم  لتعقيمها!  اخلل؛  نبيذ  عليها  وي�صبون  الثقوب  يف  املعدنية  العمالت 

الغذائية لأخذ حقوقهم من هذه ال�صخرة دون اأن ي�صطروا اإىل دخول القرية املوبوءة.
وقد وظف اأْرِميَتج يف ق�صيدته اأي�صا ق�صة رومان�صية موؤملة لعا�صقني اأحدهما من قرية اإيام 
والآخر من قرية جماورة؛ وب�صبب الطاعون كانا يلتقيان عن بعد خارج القرية ويكتفيان 
بلغة العيون، ولكن حني انتهى الوباء ذهب العا�صق اإىل القرية فوجد حمبوبته قد هلكت.

نظمها  هندية  باأ�صطورة  اأي�صا  ن�صه  يف  ا�صتعان  والأمل؛  التفاوؤل  روح  اأْرِميَتج  يعزز  ولكي 
»ر�صول  اأو  »مكهادوتا«  ملحمته  يف  امليالدي،  اخلام�س  القرن  يف  كاليدا�صا  امللحمي  ال�صاعر 
ال�ّصَحاب«، وحتكي ق�صة »ياك�صا« اأحد العاملني يف بالط ملك الهند، الذي نفاه اإىل مكان 
بعيد يف و�صط البالد، فاأقنع ياك�صا �صحابة -ح�صب الأ�صطورة- كي تنقل ر�صالة لزوجته 
يف جبال الهماليا، وحتقق له ذلك من خالل و�صف العديد من املعامل اجلميلة التي �صرتاها 

ال�صحابة يف م�صارها ال�صمايل اإىل مدينة »األكا«، حيث تنتظر زوجته عودته.
اأعتقد اأن اأْرِميَتج جنح بهذا الن�س اجلميل جناحا باهرا يف الت�صدي لوباء فايرو�س كورونا؛ 

حيث ا�صتطاع ا�صتدعاء التاريخ والأ�صطورة ليقول لنا: البقاُء لل�صمود، واحُلّب، والأمل. 
)احَلْجر املنزيل(

مل اأ�صتطْع الهروَب من اأحالِم الَيقظِة
راأيُت الرباغيَث املَْوبوءَة

الكامنة يف الّلحمِة وال�ّصداِة للمالب�س الرطبة
خلّياِط

قريِة »اإيام« القدية.
ثّم راأيُت

»�صخرَة احلدود« املائلة
ّتِة كقطعٍة ِنْرٍد بثقوِبها ال�صِّ

والقرويون َيغمرونها بنبيِذ اخَللِّ
لتطهرِي ُعمالِتهم البائ�صة من الطاعون.

ِة احلزينِة لقد ذّكرْتني بالِق�صّ
لـ»اإَِمْت �ِصَدْل« و »رولند توري«
، وهما - العا�ِصَقنْيِ املَْنحو�َصنْيِ
ّحي- مف�صوِلن باملَْحَجِر ال�صِّ

يتناجياِن بَغَزٍل �صامٍت َجَرفه الّنْهُر
ومل َيُعْد اأبدا!
ُت ثانيًة ثم ِنْ

وراأيُت هذه املّرَة
، وهو ير�ِصُل »ياك�صا« املنفيَّ

َعرْبَ َغْيَمٍة عابرة
ِر�صالَة �صوٍق اإىل زوجِته الغائبة

غيمٍة تتبُع خارطَة الأر�س وتب�صُر
م�صالَك قوافِل اجِلمال واملوا�صي،

واأنهاًرا ُت�ْصبه القالئد،
وطواوي�َس ذاَت اأذياٍل ِمْروحّية،

واأفياَل ذاَت اأ�صكاٍل واألوان،
ومفاِر�َس ُمَطّرزًة باملروِج والأ�صجاِر املُلتّفة،
ْلج، وغاباِت اخَلْيزران، وِقَمًما ُمَعّمَمًة بالثَّ

و�َصاّللٍت وَجَداِول،
وَطال�ِصَم الغرانيِق املَُجّنحة،

وَزْهرَة اللوت�س املَُتالألئَة بعد الغيث.
ُم ناِدٌر، الهواُء العليُل املَُنوِّ

ْحلُة ُموؤْمِلٌة اأحياًنا، طويلٌة وثقيلة، والرِّ
ولكّنها ل َمْهَرَب ِمنها.

hilalalhajri@hotmail.com
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جائحة!
كوفيد- 19 يهز العالم

سالفوج زيزيك

يف الفاحت من نوفمرب من عام 1755 هز زلزال عنيف مدينة ل�شبونة، ون�شب عنه حريق دام ع�شرة اأيام؛ اأعقبته موجة عاتية �شاقت معها الب�شر والبيوت، وملا فرَّ النا�س اإىل النهر 
هاربني من النريان، اأغرقتهم موجات مهولة. هز هذا الزلزال فال�شفة اأوروبا، وفتح نقا�شا حول ال�شقاء والعناية. وكان من بينهم فولتري ورو�شو الذين جتادال حول داللة هذا 
احلدث املهيب. واليوم، جتوب كارثة فريو�س كورونا العامل، ومل متر اأيام على ا�شتفحال االأمر باأوروبا حتى ظهر كتابان فل�شفيان يف احلدث: واحد باالإ�شبانيةـ  »ح�شاء يوهان«ـ جمع 
فيه �شاحبه اآراء خم�شة ع�شر مفكًرا يف هذه اجلائحة، وثان باالإجنليزية ـ »جائحة!« ـ  تناول فيه �شاحبه املو�شوع نف�شه؛ هذا ف�شال عن ع�شرات املقاالت واحلوارات التي اأجريت مع 

فال�شفة يف املو�شوع. وامل�شرتك بني الكتابني ا�شم الفيل�شوف ال�شلوفيني �شالفوج زيزيك ... 

د الشيخ * ُمحمَّ

تاأمل يف »مفارقات«  الكتاب  اأوال؛  اأمــور ثالثة:  الكتاب  ما مييز هذا 
الو�شع الب�شري يف زمن كورونا. وقد جعل �شاحبه من الفل�شفة بحثا 
يف »املفارقات« التي نعي�شها يف زمن ال�شنك هذا. وفيه اإملاعات اإىل وجه 
ال�شلب ووجــه »االإيــجــاب« يف هذا احلــدث. وثانيا؛ الكتاب »تاأمالت« 
بني  الفيل�شوف  فيها  ي�شتدعينا  لطيفا  امتزاجا  »بتحليالت«  متتزج 
اأحــالمــه،  طفولته،  حميميته:  اإىل  االإ�ــشــغــاء  اإىل  واالأخـــرى  الفينة 
كبار  مــن  االأ�ــشــمــاء،  مــن  عجيب  مزيج  الكتاب  وثالثا؛   ... كوابي�شه 
اإىل وجوه   )... الفال�شفة واالأدبــاء )كانط وهيجل واأجامنب وباديو 

و�شائط االت�شال وال�شيا�شة )اأ�شاجن، جون�شون، ترامب ...(
يتكون الكتاب من ع�شر فقرات، ف�شاًل عن مدخل و�شميمة: 

فاحتة الكتاب
»ل تلم�صيني!«

اأن  بعد   )17/20 يوحنا:  )اإجنــيــل  املجدلية  ملــرمي  امل�شيح  قــول  ذلــك 
تعرفت عليه بعد قيامته. وبناء عليه، يت�شاءل الفيل�شوف: كيف اأفهم 
الكلمات  بربط هذه  اأوال؛  الكلمات؟  املعلن هذه  امل�شيحي  امللحد  اأنــا 
اأن قيامتك قامت؟  اأن نعلم  لنا  امل�شيح على تالمذته: كيف  بجواب 
وجواب امل�شيح: ف�شو املحبة بينكم اأمارة. ال تلم�شني، عامل االآخرين 

يف اإطار روح املحبة. 
واليوم، يف و�شط اجلائحة، ما نلبث ُنق�شف بنداءات: يا هذا، ال تلم�س 
االآخرين، واعــزل نف�شك عزال حتى حتفظ م�شافة عن �شواك. وما 
�شلة هذا باأمر »ال تلم�شيني«؟ بات ال ميكن لليدين اأن تلم�شا الغري، 
واإمنا يتم ذلك من جوانية االإن�شان: بالعينني. اليوم، عندما نلتقي 
َوى، اأكان قريبا اأم بعيدا، نكتفي باإلقاء نظرة عميقة اإىل عينيه  بال�شِّ
اأن  اأكرث مما تفعله مل�شة حميمية. ال ميكن للفريو�س  حتى جتليان 
العينني تعزز روابطنا، بل يف  اأن نظرات  يحرمنا من ذلك. والعزاء 
هذا  يعني  ال  وال�شوق.  الفقد  يف  حكيمة  جتربة  الغري  لقاء  تفادي 
القطع مع  اإىل  اأجلاأتنا  بهذا، فاجلائحة  احلــدث اجللل  نــداري  اأننا 
اأنقا�س  على  حياتنا  بناء  يف  بالتفكري  اإما  واألزمتنا  املا�شي،  الو�شع 
بع�س عالئمها  باتت  بربرية جديدة  اإىل  اأو اخل�شوع  املا�شية،  تلك 
ال�شوؤال: ما اخلاطئ يف  اأن نطرح  اأم�شى علينا  لقد  االأفــق.  تلوح يف 
العلماء  اإنــذار  الرغم من  الكارثة على  اإىل  الــذي مل يهيئنا  نظامنا 

بها منذ �شنني؟  

ـ 1 ـ
كلنا يف نف�س املركب الآن

عنوان ا�شتوحاه املوؤلف من قول ماأثور ملارتن لوثر كينج: »ميكن اأن 
نكون قد اأتينا من قوارب خمتلفة، لكننا االآن يف نف�س املركب«.  ثمة 
ق�شة الطبيب ال�شيني االأول ـ »يل« ـ الذي مل يعذر حني اأنذر. خالفت 
احلكومة �شعار ماو: »ثق يف ال�شعب اأوال«، فلم تثق به. كان عليها اأن 
حتب ال�شعب وحتميه وترعاه وتراقبه، وال تثق به؛ بحيث تعمد اإىل 
اإخفاء كل »متنطع« حتى ولو كان على نحلتها املارك�شية ... ما اأرعب 
املوجودة بني و�شائط االت�شال احلديثة، مبا  الدولة هو الرتابطات 
االإيديولوجي  للخطاب  مناف�شة  الدولة  عدتها  ماوية،  مواقع  فيها 
اأن  »يلزم  الواحد. قال »يل« وهو على فرا�س مر�س موته:  الر�شمي 
يكون ثمة اأكرث من �شوت واحد يف املجتمع ال�شحي«. ال عالقة لهذا 
بالدميقراطية التعددية الغربية، واإمنا هو مطلب برتك ردود الفعل 
الرقابة  فر�س  عــن  ــوؤدى  املـ فالثمن  واإال  تتبدى؛  الــنــاقــدة  املــواطــنــة 
الرقابة  ت�شري هذه  اأن  ـ  الهلع  تن�شر  التي  االإ�شاعات  بتعلة مراقبة  ـ 
نف�شها هي من ين�شر عدم الثقة، وتوؤدي بالتايل اإىل املزيد من ن�شر 
نظريات املوؤامرة. وامل�شكلة: كيف منيز بني حرية التعبري »اجليدة« 
واأجهزة  ال�شعب  الثقة بني  تعزيز  واجلــواب:  »الفا�شدة«؟  واالإ�شاعات 

الدولة، وهو ما هو مفقود يف ال�شني. 

ـ 2 ـ
ملاذا نحن متعبون طيلة الوقت؟

حياتنا  �شاحة  على  بــرزا  متعار�شني  وجهني  اأمــام  اجلائحة  اأوقفتنا 
اليومية: 1 ـ اأولئك الذين بلغ بهم التعب اأ�شده، من فريق التطبيب 
ـ واأولئك الذين ال �شيء يفعلوه، ما دام قد فر�س عليهم  والنقل. 2 
وذلك  احلــد؟  هــذا  اإىل  ملــاذا �شرنا منهكني  اأو طوعا.  ق�شرا  احلجر، 
اأن املرء يجد االإنهاك ال يف ال�شغل واإمنا  ب�شرف النظر عن مفارقة 
يف منعه من ال�شغل. ال�شبب اأننا اأم�شينا نق�شف ق�شفا، واحلال حال 
 ... بيوتنا  اإىل مزيد عمل يف  تدعونا  العمل،  اعتزال، مبهاتفات من 
وال�شائق،  واملمر�س  الطبيب  تعب  بني  فــارق  وتعب:  تعب  ثمة  لكن، 
وقد اأ�شناهم العمل اليومي ال�شاق، وتعب من ي�شتغل، يف بيته، ل�شوق 
املال وللرتقي يف وظيفته ... تعب االأوائل قيم، وتعب الثواين عبث. 

ـ 3 ـ
نحو عا�صفة قا�صمة يف اأوربا

حتدث العا�شفة الداهية عندما تتفق ظروف متنوعة. واالأمر اأدهى 
العوا�شف  ولتكن  اأوروبــــا،  وليكن  نف�شه،  املــركــب  على  نتواجد  حــني 
الثالث املتفقة: التاأثريات ال�شحية للجائحة )احلجر، املعاناة، املوت(، 
واالجتماعية  زمـــان(،  منذ  ركــود  مــن  يعاين  )اقت�شاد  واالقت�شادية 
)اأزمة املهاجرين ال�شويني على االأبواب( ـ وهذا االأثر هو الذي ي�شميه 
املوؤلف »فريو�س بوتني اأردوغان« اللذين ي�شاومان بدماء املاليني من 
ال�شوريني ويدمران بلدا خلدمة اأهدافهما، مبا يف ذلك تدمري اأوروبا 
املوحدة. ميكن لهذه التوليفة اأن توؤدي اإىل عا�شفة قا�شمة للظهر: 
لها  مت�شي  اأن  ميكن  تركيا  من  باإيعاز  الالجئني  من  جديدة  موجة 
ال�شارة  االأنباء  اأحد  االآن  واإىل حد  عواقب وخيمة يف وقت اجلائحة. 
مب�شرتك  نعي  جعلتنا  اأنــهــا  عــن  ف�شال  اجلائحة،  عــامل  مــن  القليلة 
اإىل  العادة،  بذلك  كما جرت  ُتْعَز،  اأنها مل  �شامل،  تعاون  اإىل  احلاجة 
اإذ دائــمــا مــا كـــان يـــدرك »االآخــــر ال�شرقي«  ـ  املــهــاجــريــن والــالجــئــني 
الالجئني  اإىل  النظر  اإىل  اإذا ما �شري  لكن  ـ  بــالء  اأ�شل كل  اأنــه  على 
بح�شبانهم نا�شري الفريو�س، فل�شوف ي�شكل ذلك م�شجبا للعن�شريني 
ال�شعبويني الذين �شيعللون اإق�شاء االأجانب بدواعي طبية »علمية«؛ 

مما يدعو اإىل احتاد اأكرب لالأوربيني بغاية �شد الذرائع. 
ـ 4 ـ

مرحبا بكم يف فيايف الفريو�س
االأيديولوجية  للفريو�شات  وا�شع  انت�شار  اإىل  اجلائحة  انت�شار  اأدى 
التي كانت و�شنانة يف جمتمعاتنا: االأخبار الزائفة، نظريات املوؤامرة 
العظامية، �َشَورات العن�شرية. لكن ياأمل املوؤلف يف وجود فريو�س اآخر 
بديل،  جمتمع  يف  التفكري  فريو�س  بيننا:  وينت�شر  ي�شيبنا  ـ  حميد  ـ 
الت�شامن  اأ�شكال  يف  نف�شه  ويحقق  القومية،  الــدولــة  حــدود  يتجاوز 
والتعاون ال�شاملني. ولئن تاأدت كارثة ت�شرينوبيل اإىل �شقوط �شيوعية 
االحتاد ال�شوفياتي، وجائحة كورونا اإىل �شقوط �شيوعية ال�شني، فقد 
تكون  �شيوعية  وابتعاثها«،  ال�شيوعية  ابتداع  »اإعــادة  اإىل  االأمــر  يــوؤدي 
هذه املرة مبنية على الثقة يف ال�شعب ويف العلم. لقد �شكل الفريو�س 
�شربة ا�شتباقية اإىل النظام الراأ�شمايل ال�شامل يف اأمارة منذرة باأن ما 
اتبعناه حلد االآن ال ميكن اال�شتمرار عليه، واأننا يف حاجة اإىل تغيري 
جذري. وها هو ما كان مت ت�شويره يف اأفالم اخليال العلمي من اأخطار 
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تتهدد الب�شرية جمعاء �شار حقيقة جم�شدة. فهل كنا نحتاج اإىل هذه 
الكارثة كي نتاأمل و�شعنا؟ واأال نتدبر يف هذا االأمر: الذي دعانا اإىل 
الت�شامن هو نف�شه الذي باعد بيننا: كورونا؟ وهل كان االأمر يحتاج 
مل  اأن  بعد  احلقيقة  الفريو�شات  اإىل  ننتبه  اأن  اإىل  ال�شنني  هــذه  كل 
نعهد اإال فريو�شات الكومبيوتر؟ اأال تدعو هذه الظواهر اإىل تخلي�س 
بال�شيوعية هنا  يق�شد  اأنــه ال  املــال؟ علما  اأ�ــشــواق  ربقة  الب�شرية من 
اأ�شلوبها البائد، واإمنا التنظيم ال�شامل الذي ميكن اأن ينظم االقت�شاد 
ويراقبه، كما يحد من �شيادة الدولة القومية حني يحتاج االأمر اإىل 
فاإننا  اقــتــدرت على فعل هــذا زمــن احلـــروب،  االأمم  واإذا كانت  ذلــك. 
اليوم نقرتب من حال حرب طبية. كيف ميكن اأن جنمع بني »حرية« 
ودعوتهم  العاملية  الراأ�شمالية  باأزمة  ال�شيوعيني  ووعــي  الليرباليني 

اإىل تغيري جذري؟ ذاك هو املطلب. 
ـ 5 ـ

مراحل الوباء اخلم�س
املوؤملة  الظواهر  واالنف�شال وغريها من  والفقد  املر�س  اأمــام حقيقة 
يف حياة االإن�شان، قد مير امل�شاب باأطوار خم�شة: 1- االإنكار )ال ميكن 
اأن يحدث يل هذا!(، 2- الغ�شب )ملاذا اأنا!(، 3- امل�شاومة )دعني فقط 
اأعي�س الأرى اأبنائي يكربون!(، 4- االإحباط )ال حمالة اأنا ميت، فلماذا 
اأن  اأقـــاوم، علي  اأن  القبول: )ال ميكن  �ــشــيء!(، 5-  اأي  االنــزعــاج مــن 
اأ�شتعد!(. وهو االأمر الذي ينطبق على الوباء الذي اأ�شابنا. يف البدء 
كان االإنكار )ال �شيء جدي يف ما يحدث، بع�س االأفراد غري امل�شوؤولني 
ين�شرون الهلع!(؛ ثم الغ�شب )وقد اتخذ �شكال عن�شريا: ال�شينيون 
بع�س  ثمة  )�شحيح  امل�شاومة  ثم  ب�شيء(؛  تقوم  ال  ودولتنا  مذنبون، 
ال�شحايا، لكن اأقل من �شحايا �شار�س!(؛ فاإن مل ينفع فثمة االإحباط 
)�شحيح هناك بع�س ال�شحايا، فال نغالط اأنف�شنا!(؛ واالآن ها نحن 

�شائرون اإىل القبول ...
ـ 6 ـ

فريو�س الآيديولوجيا
العزل وحده، وبناء اأ�شوار، وفر�س مزيد من احلجر لن يوؤدي املهمة. 
»ال�شيوعية«  ذي  هــي  �شامل؛  وتن�شيق  كامل  ت�شامن  بناء  املطلوب: 
املطلوبة. فاإن مل نفعل، �شوف ت�شري ووهان منوذج مدينة امل�شتقبل: 
الفيديو،  عــرب  التوا�شل  احلــوا�ــشــيــب،  على  العمل  البيت،  يف  البقاء 
احل�شول على الغذاء بالطلب؛ بحيث ال نرى ب�شرا من حلم ودم ... 
فارغة.  ل�شوارع  مالنخويل  بجمال  جوالني،  م�شتهلكني  بال  مدن  يف 
لكن حيثما املهلكة فقد تلوح بوادر املنجاة: حياة �شكينة يف زمن الوباء 
اإنعا�س جتربة حياتنا. بع�س النا�س قد ي�شتغلون  اأن تعيد  من �شاأنها 
باعتبارها  حياتهم  لتدبر  كما  حمموم،  ن�شاط  من  للتحرر  و�شعهم 
حياة فورة جمنونة. وق�شية املوؤلف التي يدافع عنها: حتى االأحداث 

الفظيعة قد تكون لها اآثر اإيجابية ال ميكن التنبوؤ بها )�س. 58(.
ـ 7 ـ

اهداأ واهلع!
تلك مــفــارقــة االإعــــالم الـــذي مــا يفتاأ يـــردد: »يــا هـــذا، ال تــهــلــع!« ثم 
يذكرنا  الهلع!  اإىل  تدفعك  التي  املعلومات  مــن  وابــال  عليك  ي�شب 
فالأنهم  هلع،  ال  اأن  امل�شوؤولون  يعلن  حني  ال�شيوعية:  باالأنظمة  هذا 
النظافة،  ورق  كفاية  الــيــوم  املــ�ــشــوؤولــون  يعلن  حــني  وباملثل،  هلعون! 
ت�شاب االأ�شواق بالهلع: الذي نخ�شاه من خ�شا�س هو ما نت�شبب فيه 
بهلعنا ال�شرائي! ما ال�شلوك املنا�شب للجائحة؟ �شوف تعطي كورونا 
على  ال�شحك،  على  حمالة  ال  يبعث  اأمــر  لل�شيوعية.  جــديــدة  دفعة 
الرغم من اأن ردة فعل بلد �شيوعي ر�شميا ـ ال�شني ـ اأف�شل من ردة فعل 
�شيوعية  مع  التعاطف  يظهر  ال  املوؤلف  لكن  اإيطاليا!  ـ  راأ�شمايل  بلد 
ال�شيوعية  ما  للحقيقة.  واإخفائها  النا�س  على  كذبها  ب�شبب  ال�شني، 

التي على باله؟ حترك النا�س حمليا حتركا قويا وفعليا على م�شتوى 
التعاون العاملي، وت�شرف الدولة كما لو كانت يف حالة حرب كي توفر 
وال  املعلومات  وتــتــداول  الـــدول،  بقية  مــع  وتتعاون  املر�شى،  حــاجــات 
تراقب االأخبار، وذلك مع القطع مع منطق »كل دولة تعمل حل�شابها 
اخلا�س«. فما اأبان الوباء على حد ال�شوق وحده، واإمنا اأبان على حد 
ال�شعبوية القومية اأي�شا. وما كان الرجل طوباويا ليدعو اإىل ت�شامن 
مثايل بني ال�شعوب، واإمنا اأظهرت االأزمة كيف اأن التعاون والت�شامن 
فاأمام دعوة  العاقلة.  االأنانية  الكل: هي ذي  بقاء  الدوليني يف �شالح 
البع�س اإىل اال�شطفاء الطبيعي، ال جواب عنده �شوى: اإما الرببرية 

واإما �شيوعية مبتكرة )�س. 70(.
ـ 8 ـ

اإدارة وعقاب؟
اأجل من ف�صلك!

الوباء  اأن  كيف  والي�شاريني  الليرباليني  املعلقني  من  العديد  �شجل 
ا�شُتغل لت�شويغ اإجراءات الرقابة امل�شروعة على النا�س، وهي اجراءات 
ر فيها من قبل يف املجتمعات الدميقراطية. وكان رد فعل  ما كان لُيفكَّ
الفيل�شوف االإيطايل ال�شهري جيورجيو اأجامنب فريدا. اأدان ما �شماه 
الطابع املحموم وغري العقالين وغري امل�شمون لالإجراءات امل�شتعجلة 
االإعــالم  و�شائل  جتهد  ملــاذا  وت�شاءل:  عــاد،  وبــاء  بعد  تبنيها  مت  التي 
وال�شلطات نف�شها للحد من حتركات النا�س واإلغاء احلياة اليومية؟ 
وقــد عد هــذه االإجــــراءات ردة فعل غري متكافئة مع احلــدث، ونــزوع 
اأمنــوذج  بح�شبانها  اال�شتثناء  »حالة  تعلة  ا�شتعمال  اإىل  الــدولــة  من 
احلكم«. ورد زيزيك اأن رد فعل اأجامنب جمرد �شكل من اأ�شكال موقف 
ذريعة  اُتخذ  فيه  مبالغا  هلعا  الــدولــة  فعل  رد  يف  يــرى  �شائع  ي�شاري 
ملمار�شة الرقابة. واحلال اأن رد الفعل هذا هو الذي ينبغي اأن يو�شف 
بالتهويل يف اتهام الدولة، وبالعمى عن درك حقيقة الداء. حياتنا بعد 
الفريو�س هي غري حياتنا قبله: تلك جتربة فل�شفية. وذاك هو معنى 
االأمر  هذا  فهمنا  اإذا  احلياة،  يف  االأ�شا�شي  لتوجهنا  ا�شم  »الفل�شفة«: 

وغرينا �شلوكنا نكون اآنها قد اأحدثنا ثورة فل�شفية حقيقية. 
ـ 9 ـ

هل الرببرية بوجه اإن�صاين قدرنا؟
در�س كورونا: توقف العامل الذي عهدناه، عدد من الدول تعي�س على 

حجر تام، والنا�س معتزلون يف بيوتهم يواجهون عدم يقينية امل�شتقبل، 
ومن املحتمل جدا حتى اإن بقينا اأن نواجه اأزمة اقت�شادية كربى. ها 
قد حدث امل�شتحيل، فما الذي ميكن اأن نفعله حتى نواجهه؟ ال يظن 
مفتوحة«:  »بربرية  اإىل  عودتنا  يف  يتمثل  االأكــرب  اخلطر  اأن  املوؤلف 
اآكل  هلع  العمومي،  النظام  يف  ا�شطراب  البقاء،  اأجــل  من  فظ  عنف 
اإجــراءات  اإن�شاين«:  اأخــوف ما يكون من »بربرية بوجه  للب�شر؛ لكنه 
بقاء قا�شية تاأتي على امل�شن وال�شعيف. كال؛ ما كانت »احلياة العارية« 
هي هدفنا االأول ـ كل ي�شعى اإىل منجاته وحده ـ واإمنا حفظ امل�شافة 
مع الغري عربون على اإظهار االحرتام له: قد اأكون اأنا اأي�شا حامال 
االأيديولوجي،  الت�شليل  �شد  معركة  واأمامنا  واأعــديــك!  للفريو�س 
نظامنا  يف  النظر  الإعـــادة  واأخـــرى  بيئية،  معركة  ترافقها  اأن  ينبغي 
مع  تعاملنا  ويف  اال�شتهالكي  جمتمعنا  ويف  وال�شيا�شي  االجتماعي 

الكائنات الطبيعية ...   
ـ 10 ـ

ال�صيوعية اأو الرببرية بكل ب�صاطة!
اأال كم �شخر الكثري من زيزيك، من اليمني اإىل الي�شار ومن ال�شرق 
اإىل الغرب )هان، باديو(، وهو يكرر القول مبجيء عهد من ال�شيوعية 
نتيجة اجلائحة! واأال كم عار�شوه بالزعم اأن الراأ�شمالية عائدة وب�شكل 
اأقوى، مرفوقة هذه املرة بالرقابة على حياتنا على الطريقة ال�شينية 
بعاذرة ال�شرورة ال�شحية! واأال كم قيل باأن هلع البقاء اأمر ال �شلة له 
بال�شيا�شة واإمنا يجعلنا ندرك االأغيار بو�شفهم تهديد موت ال رفاق 
معركة! لكن املوؤلف يرى اأن و�شعنا اليوم و�شع عزلة توحدية لكنها 
نتبنى  اأن  وعلينا  لنا،  ُتدبَّر  �شيا�شية جذرية  نواجه خيارات  �شيا�شية: 
»اأطــع، لكن فكر، �شن حرية الفكر!« ما كانت ال�شيوعية  راأي كانط: 
اأ�شغاث اأحالم، واإمنا ت�شمية ملا هو واقع: عودة دور الدولة يف تنظيم 
احلاجات الرئي�شية: االأقنعة واأجهزة التنف�س... وبالتايل التخلي عن 
العناية  بذلك  تلحق  اأن  ينبغي  اأنها  عن  ف�شال  ال�شوق.  ميكانزمات 
املــوارد  تنظيم  االأخــرى يف  الــدول  تتعاون مع  واأن  وامل�شن،  بال�شعيف 
واإنتاجها وتقا�شمها. فاإن بقيت الدول معزولة، فذاك منذر باحلرب. 
اجلديدة«  »الرببرية  �شوى  عنها  بديل  وال  عنده،  ال�شيوعية  ذي  هي 

)�س. 104(؛ هذا اإن نحن اأردنا »اإن�شانية  جديدة« و»موحدة«. 
  اأخريا، هل من معنى لهذه اجلائحة؟ ثمة املعنى املبا�شر، وثمة املعنى 
اأنــه  الكتاب،  هــذا  �شاحب  عجائب  مــن  املعنى(.  )معنى  املبا�شر  غــري 
يدعونا اإىل اأن نقف عند املعنى املبا�شر فقط: كورونا فريو�س وح�شب، 
يف  اال�شتعالء  ب�شبب  للب�شر  اهلل  من  عــادال  »عقابا«  مثال،  هــو،  لي�س 
الـــذي يعامل  العهد احلــديــث«  ــا خــطــاب »مــا قبل  االأر�ــــس، واإال رددنـ
الــذي  هــذا  خماطبا؛  االإنــ�ــشــان  ويعترب  التوا�شل،  يف  ك�شريك  الــكــون 
اأنــواع بال قيمة على بقية االأنــواع )�ــس. 14(.  ما كان �شوى نوع بني 
لكن، �شرعان ما ين�شى املوؤلف ما قرره ويوؤكد على اأنه لرمبا الطبيعة 
ـ  �شائرة اإىل خماطبتنا مبثل اللغة التي خاطبناها بها: ما فعلتم بي 

من تدمري ـ اأفعله بكم )�س. 81(. وذلك هو التناق�س اخلفي! 
-----------------------------------------------
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الصيدلية المقّدسة
آّنا ماريا فولي

�شهد العامل خالل العقود االأخرية، على اإثر تفاقم م�شاكل البيئة، ن�شاًطا مكّثًفا للداعني الّتباع التقاليد الغذائية ال�شحّية والعالج الطبيعّي، يف ما ي�شبه رّدة فعل على ما �شاَب 
ال�شلوك الب�شري من اإفراط وانتهاك ل�شوابط التعامل ال�شليم مع املحيط. فقد بات التحذير من تنّكر االإن�شان للم�شلك ال�شليم يف العي�س مدعاة للعديد من املبادرات، الباحثة 
عن تطوير اأعراف جديدة يف ال�شلوك العام، ت�شتند اإىل ما هو طبيعي وتناأى عما هو م�شَطَنع ومَتكلَّف. وجمال العناية بال�شّحة هو من اأكرث املجاالت التي باتت تبحث عن هوية 
ث وال�شّحي، هو جّيٌد للتناول ومفيد للتداوي اأمام  ى البيولوجي، غري امللوَّ فاعلة يف املجتمع، ت�شتند اإىل ما هو طبيعّي وغري م�شنَّع. فاالهتمام باملنتوج الطبيعّي، الرائج حتت م�شمَّ

زحف ما بات ُيعَرف باأمرا�س الع�شر.

عزالدين عناية *

اأخ�شر، يف مــداده ويف  ــَدر كتاٌب  الــعــاّم �ــشَ ال�شياق  �شمن هــذا 
املــداواة  اأ�شاليب  اإىل  االعتبار  رّد  اإعـــادة  اإىل  ينت�شر  فــحــواه، 
مِلا  الــعــاهــات،  ملعاجلة  االأمــثــل  الطريقة  بو�شفها  الطبيعية، 
كما  فالكتاب  ال�شنني.  مئات  ت�شندها من خــربات متتّد على 
تعّكر  التي  �شات  للمنغَّ العالج  �ُشُبل  من  للعديد  َو�ــشــٌف  هو 
رات طبيعية، هو  باأع�شاب ونباتات وم�شتح�شَ االإن�شان  �شّحة 
اأي�شا دليل ثريٌّ يطفح بالعديد من الو�شفات لتحقيق ح�شن 
املزاج، واحلفاظ على النََّظارة، وزيادة طول العمر، وفق تقاليد 
من  الكتاب  يتناوله  عّما  ناهيك  والراهبات.  الرهبان  اأديــرة 
واأنواع  ال�شفائية  وامل�شروبات  امل�شاحيق  اإعــداد  �شرح مدّقق يف 
البل�شم ومقادير مكوناتها، وكذلك تقنيات جتميع االأع�شاب 

ومواقيتها وموا�شمها حتى حتافظ على خ�شائ�شها.
رئي�شني:  ق�شمني  اإىل  كتاَبها  فــويل  ماريا  ــا  اآّن الباحثة  ُتــوّزع 
اإىل  الدينية  االأو�شاط  املــداواة يف  فّن  بتطّور  يتعّلق  اأحدهما 
واآخــر  ال�شيدلة؛  بعلم  املــعــروف  العلم  مــراتــب  بلوغه  حــني 
يتعّلق بالو�شفات العالجّية والوقائّية، ِاعتماًدا على مرويات 
ا ترثي به الكتاب من معارف  اأ�شحابها ومماِر�شيها، ف�شال عمَّ
متواَرثة على مدى قرون يف اأو�شاط الن�ّشاك. نذكر اأنَّ املوؤلِّفَة 
هي باحثٌة ورّحالة اإيطالية معا�شرة، مولعة بتقاليد احلياة 
اجَلَبلّية وعاداتها، تابعت وال زالت حياة الرهبان والراهبات 
مــن حيث تقاليدهم يف الــغــذاء والــتــداوي، وقــد اأ�ــشــدرت يف 
ال�شاأن جملة من االأبحاث القّيمة. كتاب »ال�شيدلية املقّد�شة« 
دّفــتــيــه خـــربات ومــعــارف  لــلــقــارئ، ي�شّم بــني  الـــذب نعر�شه 
النباتات  بخ�شائ�س  يتعلق  ما  يف  بعيدة،  قــرون  من  متاأّتية 
والتداوي الطبيعي، كما مّت توارثها داخل االأْدِيــرة امل�شيحية 
هذا.  النا�س  يــوم  واإىل  الو�شطى  الــقــرون  منذ  باخل�شو�س، 
والو�شفات  االأخــــالط  مــن  الــعــديــد  �شاحبته  تعر�س  حيث 
يف  املعروفة  غــري  اأو  �شّيق،  نطاق  على  املــتــداَولــة  واملــكــّونــات، 
املتديِّنني  اأو�شاط  بقيت حا�شرة يف  اأّنها  َبْيَد  العاّمة،  اأو�شاط 
يعي�شون  مّمـــن  الفرن�شي�شكان،  الــرهــبــان  مــن  باخل�شو�س 

بدورهم نوًعا من العزلة يف جمتمعاتهم الغربية.
ٍل عن تقاليد الن�ّشاك يف  ت�شتهّل الباحثة كتابها بحديٍث مف�شّ

زراعة االأع�شاب لغر�س املداواة، فعالوة على ما ميّيز �شوامع 
الرهبان والن�شاك من عزلة وانزواء، بو�شفها اأماكن للخلوة 
امل�شيحية  ولي�س  الدينية،  التقاليد  من  العديد  يف  والتاأّمل 
النقاط  ي�شبه  مــا  بداخلها  تقوم  اأن  احلــاجــة  اأَْمــلــت  وحــدهــا، 
فيها  للمقيمني  اأكــان  العاجلة،  وامل�شاعدة  للعالج  ال�شحية 
من  ولي�س  والــعــابــريــن.  ال�شيوف  مــن  عليها،  الــوافــديــن  اأو 
اأّن عبارة َم�ْشفى يف اللغات االأوروبية هي م�شتوحاة  ال�شدفة 
»ال�شيف«.  تعني  التي  الالتينية   "hospes" كلمة  مــن 
داخــل  اأ�شخا�س  اأو  �شخ�س  يتكّفل  اأن  الــ�ــشــروري  مــن  فكان 
االأديرة، بتح�شري مواد العالج الطبيعية للوعكات واالأ�شقام 
اأح�شان  يف  ال�شائد  التقليد  وبح�شب  اأ�ــشــنــافــهــا.  مبختلف 
االأْدِيرة، عادة ما يتوارث القائمون بتلك املهّمة معرفة متاأّتية 
تطوير  اإىل  القائمون  ي�شعى  االآن  ويف  �شابقني،  ن�ّشاك  مــن 
نات  املدوَّ ال�شابقة عرب  باالّطالع على اخلــربات  املعارف  تلك 
والــنــ�ــشــو�ــس املــتــوّفــرة. اإ�ــشــافــة اإىل مــا ُيـــِعـــّده �ــشــكــان الــديــر 
االأعــمــال  اأكـــرث  ولــعــّل  يحتاجونه.  ملــا  ترجمات  مــن  اأنف�شهم 
�شهرة �شمن هذا التقليد اأعمال اأبقراط وجالينو�س، ف�شال 
عن موؤلفات دي�شقوريدو�س فيدانيو�س واأودو ماغدينان�شي�س 
وهرياقليط�س و�شيل�شو�س. اإذ يعود ا�شتعمال العالج الطبيعي 
امل�شريني  ِا�شتعمال  ثبت  فقد  املــيــالد،  قبل  �شنة   1500 اإىل 
ويف  الطبّية.  االأع�شاب  والقرطاجيني  واالآ�شوريني  القدماء 
فرتة الحقة ِاهتّم الرومان اأي�شا بزراعة حقول ملختلف اأنواع 

�شة الأغرا�س طبّية. النباتات املخ�شّ
بتقاليد  ال�شيدلة  علم  ارتباط  بعوامل  لالإحاطة  م�شعى  يف 
اآّنــا  الباحثة  تعود  الغربّي،  امل�شيحّي  الــرتاث  �شمن  الرهبنة 
فمن  الرهبنة.  عليها  قامت  التي  االأ�ــشــول  اإىل  فــويل  ماريا 
بندكت  القدي�س  الرهبنة  مــوؤ�ــّشــ�ــس  اأر�ــشــاهــا  الــتــي  الــقــواعــد 
اأي  »اإنــفــريمــاريــو�ــس«،  راهـــٌب  ديــر  كــّل  يكون يف  اأن  النري�شّي 
راهــــب قــائــم عــلــى الــتــمــريــ�ــس، »مــفــعــم مبــحــبــة اهلل، يــقــٌظ 
فهو  املر�شى.  اإخوانه  برعاية  ين�شغل  العون«  يد  ملّد  وم�شارع 
اأنواع  من يوّزع امل�شروبات واملن�ّشطات واالأدويــة، وغريها من 
النريان  باإيقاد  يهتّم  من  وهــو  العهد،  ذلــك  يف  املتاح  العالج 

اإنــــارة الــديــر لــيــال، وي�شهر عــلــى خدمة  لــلــتــدفــئــة، ويــتــوىّل 
رفاقه. كما يتّكفل »االإنفريماريو�س« بغر�ِس النباتات الطبّية 
املــجــاور   )hortus sanitatis( الــ�ــشــحــّي«  »املــنــبــت  يف 
اإحــدى الربديات التي تعود  اأّن  اآّنــا ماريا فويل  للدير. تذكر 
تعّمر  التي  النباتات  خمتلف  ت�شف  الو�شطى،  الــقــرون  اإىل 
»املنبت ال�شحّي«، ومن بينها جند الكّمون والزنبق واملرميية 
واالإكليل، وهي من العادات التي حتّولت اإىل ق�شور االأثرياء 
يحوي  اأن  بندكت  القّدي�س  قاعدة  متلي  اإذ  الحقا.  والنبالء 
كّل دير حيًزا اأخ�شر ي�شّم االأ�شجار املثمرة، ومنبتنْي اأحدهما 
�س للخ�شراوات مّما يتناوله الرهبان واالآخر للنباتات  خم�شّ
من  الرهبان  ِاكت�َشبه  ما  وجــّراء  للعالج.  �شة  املخ�شَّ الطبّية 
يخرجون  كانوا  الطبيعية،  باالأع�شاب  الطبابة  فّن  يف  �شهرة 
من اأديرتهم ملداواة املر�شى، غري اأّن املرا�شيم البابوّية، مثل 
مثل  الَكَن�شّية  املجامع  ومقّررات  و1268م،  1227م  مر�شوَمْي 
األزمت الرهبان بعدم مغاَدرة الدير.  جممع ران�س )1131م( 
يف ظل احلديث عن ال�شيدلة يف اأو�شاط الرهبنة، ينبغي اأال 
يفوتنا اأّن القوانني الكن�شية متنع ا�شتغال االإكلريو�س مبهنة 
الطبابة، بوجه عام، ولكن ال�شماح باال�شتغال بال�شيدلة ياأتي 

لل�شرورة واحلاجة.
خالل الع�شور الو�شطى املبكرة، كان مقّر الرهبنة البندكتّية 
ي�شّم حماّل للعقاقري والتوابل والبهارات يف جنباته، ترتاده 
االأمرا�س  والتوّقي من  للتداوي  العاّمة القتناء ما حتتاجه 
اأخــرى،  رهبنة  تنظيمات  التقليد  ذلــك  تبعت  ثــّم  والــعــاهــات، 
مثل الدومينيكان والفرن�شي�شكان والكابوت�شّيني والكرملّيني 
يف  الرهبان  حازها  التي  العالية  للثقة  ونظًرا  والي�شوعّيني. 
ــل اإليهم  االإملـــام بخبايا عــالج االأمــرا�ــس وطــرق املـــداواة، اأُوِكـ
املوؤ�ّش�شات الدينية.  امل�شايف الواقعة خارج مقرات  اأمر ت�شيري 
وال نن�شى اأّن اهتمامات الدار�شني من رجال الدين بامل�شادر 
والطبابة،  العالج  جمــال  يف  القدمية  والتقاليد  التاريخية 
اإنــ�ــشــاء مــدر�ــشــة �ــشــالــرينــو الــطــبــّيــة ال�شهرية،  ــادت اإىل  قــد قـ
األفانو  والراهب  الطبيب  من  �شخّي  دعم  على  ح�شلت  التي 
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وبالفعل تطّوَر مفهوم ال�شْيَدَلة يف التقليد امل�شيحّي الغربّي، 
وحتديدا يف اإيطاليا، داخل حيز االأديرة، حيث تثبت الوثائق 
العائدة اإىل القرنني ال�شابع ع�شر والثامن ع�شر امليالديني، 
العقاقري والتوابل  التقليد مع ن�شاأة حماّل لبْيع  ترافق هذا 
امل�شار اإليها اآنفا. ومع تطّور تلك ال�شناعة بداأ ُيوكل ل�شخ�س 
من خارج الدير �شاأن اإعداد تلك الو�شفات التي يحّددها طبيب 
لقاِطني  االأدويــة  تلك  ر  ُتوفَّ اأن  ا�شرتاط  كاهن، مع  ي�شحبه 
الدير باملجان. وبخالف ما �شاد يف اإيطاليا، كان رجال الدين 
اإىل  وا�شتناًدا  امليالدي،  ال�شاد�س ع�شر  القرن  اإبان  يف فرن�شا، 
، غري م�شموح لهم بتعاطي مهنة بيع العقاقري  قراٍر ت�شريعيٍّ
وا�شتمّر  املهنة.  تلك  ترعى  هيئة  يف  لني  م�شجَّ يكونوا  مل  ما 
ذلك اإىل قبيل تاريخ اندالع الثورة )1789(، التي و�شعت حّدا 
االأديــرة، وعر�شتها يف  التي ت�شرف عليها  ال�شيدليات  لكافة 
تلك  فاأ�شيبت  املهنة،  تلك  امتهان  للراغبني يف  العلني  املزاد 
ه  املوجَّ املنابت  عديد  اأّن  فويل  ماريا  اآّنــا  تربز  بنك�شة.  املهنة 
اإنتاجها اإىل اأغرا�س طبية وعالجّية قد بقيت تابعة لالأديرة 
غاية  واإىل  ع�شر  ال�شاد�س  القرن  يف  تاأ�شي�شها  منذ  الدينية، 
يف  الكابوت�شّيني  للرهبان  الــتــابــع  املنبت  مثل   ،1956 الــعــام 

مدينة البندقية الذي اأن�شئ خالل العام 1576م.
وحماّل  ال�شحية  باملنابت  املتعّلقة  العادات  تلك  �شاعت  فقد 
ــاكــــن انــتــ�ــشــار  االأعـــ�ـــشـــاب الــتــابــعــة لــــالأديــــرة يف خمــتــلــف اأمــ
التنظيمات الدينية التابعة لكني�شة روما، يف اأوروبا وخارجها. 
اأ�شوار مدينة دوبروفنيك العتيقة يف كرواتيا، ميكن  فداخل 
زيارة ال�شيدلية القدمية التابعة لدير الفرن�شي�شكان، والتي 
ة  يعود تاريخ تاأ�شي�شها اإىل العام 1317م، وهي �شيدلية خا�شّ
وقد  النا�س.  لعاّمة  مفتوحة  غــدت  ثم  بالرهبان  البداية  يف 
الطبابة  ِعلمْي  يف  املوؤّلفات  من  هاّمة  جمموعة  ت�شّم  كانت 
وال�شيدلة، اإىل جانب �شجاّلت باآالف الو�شفات، وجمموعة 
الــقــرن اخلــامــ�ــس ع�شر.  اإىل  تــعــود  الــتــي  كــبــرية مــن االأدوات 
وفق  م�شتخلَ�شات  وتوّفر  نا�شطة  ال�شيدلية  هــذه  زالــت  وال 

الو�شفات التقليدية القدمية.
مــن جــانــب اآخــــر رافــقــت جــمــاعــات الــرهــبــان الــوافــديــن مع 
جحافل احلمالت ال�شليبية نحو االأرا�شي املقّد�شة يف امل�شرق 
العديد من  اإذ جند  ال�شيدلة.  بعلوم  ان�شغاالت  ال�شام  وبالد 
اإبــان  بفل�شطني  ا�شتقّروا  ممن  امل�شلَّحة«،  »الرهبنة  رجــاالت 
احلروب ال�شليبية، يتقنون فّن حت�شري النباتات واالأع�شاب 
ُعــِرفــت  الــتــي  ــرة  االأديــ بــني  املــــداواة. ومــن  امل�شتعَملة لغر�س 
باال�شتغال بال�شيدلة حينها �شيدلية دير القدي�س �شالفاتور 
بالقد�س، بف�شل ما كانت جتده من دعم من ممالك الفرجنة 
نقاطا  الــقــالع  تلك  بو�شف  ال�شليبية،  للحمالت  امل�شاندة 
متقّدمة الخرتاق �شفوف »املحّمدّيني« يف امل�شرق. وقد كانت 
اأف�شل  القد�س من  القدي�س �شالفاتور مبدينة  �شيدلية دير 
جمهورية  مــن  الــفــائــق  للدعم  نــظــرا  باملنطقة  ال�شيدليات 
البندقية وجمهورية جنوة ودوقية �شاباودو يف ذلك العهد، ملا 

تقّدمه من خدمة للحجيج امل�شيحيني القادمني من اأوروبا.

ل تقليد اإعداد امل�شتخل�شات يف دير القدي�س �شالفاتور  َتوا�شَ
الفائت، حيث  القرن  الع�شرينيات من  اإىل حــدود  القد�س  يف 
تعني  -واملفردة   )spezieria( »ال�شبي�شرييِة«  مّد  ِا�شتمّر 
عن  ف�شال  الــديــر،  رهــبــان  والعقاقري-  التوابل  لبيع  حمــاّل 
امليامت واملدار�س التابعة، ما يلزم من اأدوية. وقد بلغت �شهرة 
العرب  اأعــيــان  بهم  ا�شتعان  اأن  الــديــر  �شيدلية  يف  العاملني 
ال�شام  اأ�شابت  التي  االأوبئة  اإبــان فرتات  االأتــراك  والبا�شوات 
اأنطونيو  الراهب  ال�شيداليّن  القرون االأخــرية. وقد كان  يف 
منزاين اأحد م�شاهري تلك ال�شيدلية، بفعل ت�شنيعه املرهم 
والنزيف  للتقّرحات  م�شاّد  وهو  القد�س«،  بـِ»بل�شم  املعروف 
اخلارجّي واحلروق، خ�شع ا�شتعماله ملقادير م�شبوطة واأّيام 
وبــات  �شائل،  اإىل  البل�شم  ذلــك  وقــد جــرى تطوير  مــعــدودة. 
ُي�شَتعمل يف القروح التي ت�شيب املعدة وتقلي�س اآالم االأ�شنان 
وال�شعال. وبفعل ال�شهرة التي اأحاطت بـ»بل�شم القد�س« غدا 

مطلوبا يف املدن امل�شيحية االأوروبية.

نوفيلال مبدينة فلوران�شا  �شانتا ماريا  »�شبي�شريية«  وُتعَترب 
ال�شيدليَة االأقدم يف كافة اأرجاء اأوروبا. فخالل العام 1381م 
كان الرهبان الدومينيكان يبيعون »ماء الزهر« كدواء مطّهر 
يتولون  وكــانــوا  الــيــوم.  الكحول  مياثل  مبــا  لــالأوبــئــة  م�شاّد 
باأنف�شهم زراعة النباتات الطبية يف املنبت املجاور للدير، ثم 
االأع�شاب واالأزهار وُيعّدون  با�شتخراج م�شتخلَ�شات  يقومون 
منها العقاقري واملراهم والدهون واأنواع البل�شم وميّونون بها 
ر  ال�شيدلية القريبة. ومن تلك امل�شنوعات الطبيعية ما ُي�شدَّ
اإىل اأ�شواق بعيدة نحو ال�شني والهند. هذا وقد تو�ّشع تقليد 
ال�شيدلة مع اإن�شاء اأول �شيدلية تابعة للرهبان الكابوت�شّيني 
على اأطراف كني�شة القدي�س اأنطونيو، يف كالياري يف �شردينيا، 
خالل العام 1705. ومل تكن »ال�شبي�شريية« حكًرا على اأديرة 
اخلا�شة  مقّراتهن  داخل  اأي�شا  الراهبات  اأَن�َشاأت  بل  الذكور، 

ففي  الطبيعي.  والعالج  الطبية  للعناية  �شة  خم�شّ حمــاّل 
املدينة  كانت   ،1769 العام  وخــالل  املثال،  �شبيل  على  بادوفا 
حمــاّل  جنباتها  يف  �شّمت  لــلــراهــبــات،  ديـــًرا  ع�شرين  ت�شّم 
على  الــراهــبــات  بع�س  وكــانــت  الــعــالج.  م�شتخلَ�شات  ل�شنع 
واالأع�شاب،  النباتات  وباأنواع  التح�شري  بطرق  جّيدة  درايــة 
وهو ما يدعمه ثراء االأديرة باملوؤلفات واملخطوطات املتعّلقة 
مبو�شوعات االأمرا�س وامل�شتح�شرات واالأدويــة. وقد �شّجل 
وامل�شاحيق  وامل�شتخلَ�شات  املراهم  اأنــواع  العديد من  التاريخ 

امل�شتعَملة يف عالج العاهات من ابتكار الراهبات.
داخل  ال�شيدلة  علم  يف  درو�ــس  تقدمي  اإىل  االأمـــور  لتتطّور 
الدومينيكان  الــرهــبــان  مــن  جمموعة  كــانــت  فقد  ــرة،  ــ االأديـ
ــا يف الــتــداوي  ـ ــشً تــقــارب الــ�ــشــتــني، يف مــونــبــلــيــيــه، تــلــقــي درو�ـ
بــاالأعــ�ــشــاب لرهبان اآخــريــن يــفــدون مــن اأديـــرة اأخـــرى. ويف 
فــــاّلمــــربوزا، جــنــب »الــ�ــشــبــيــ�ــشــرييــة« املــعــروفــة الــتــي يــعــود 
ارتــادهــا  نباتية  مدر�شة  اأن�شئت   ،1689 الــعــام  اإىل  تاريخها 
م�شاهري موَلعون باحلفاظ على الطبيعة، من بينهم الراهب 
فرجيليو فالوجي )1626-1707( موؤّلف كتاب »علم النبات« 

ذائع ال�شيت.
ما تخل�س اإليه اآّنا ماريا فويل عرب تطوافها باألوف التجارب، 
والتدقيق يف مئات الو�شفات، اأنه ال ميكن بلوغ ال�شّحة، وفق 
الــرتّقــي  الـــالزم  مــن  بــل  االأبـــد،  واإىل  مــرة  النباتي،  املنظور 
فيها  تت�شافر  متتابعة  يــوم، عرب ممار�شات  كل  املقام  لذلك 
يت�شنى  اإذ  والــروح.  واجل�شد  العقل  بني  واالن�شجام  الوحدة 
الــهــنــاء مــن خـــالل مــراعــاة قــواعــد ب�شيطة تتمّثل يف  بــلــوغ 
املتنا�شقة للنوم  املن�شبط )املواعيد  ال�شليم، والعي�س  الغذاء 
الــقــدرات  اإىل  وااللــتــجــاء  االأخــالقــي،  والتنا�شق  واليقظة(، 
االأع�شاب  ا�شتعمال  مبعنى  الطبيعة،  يف  الكامنة  الرعائية 
الطبية. واإىل جانب ما تورده من تو�شيفات الآثار النباتات 
الطبية وخا�شياتها عند اال�شتعمال، تبنّي الباحثة اختالف 
تــاأثــريهــا بــني املـــراأة والــرجــل، وبح�شب احلـــاالت واالأو�ــشــاع 
امللّمة بالفرد من �شّحة ومر�س، مربزة اأّن كّل تعّكر للروح اأو 
اجل�شد ميكن تخطيه بنوع معني من االأع�شاب، يكون فعلها 

موؤّثرا بف�شل العناية واللطف االإلهَينْي.
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أنثروبولوجيا األوبئة
آن.ه.كيلي وفريدريك كيك وخريستوس الينتريس

ال�شيا�شي، والعقلي،  الوبائية واجلائحة على واقعنا  التهديدات  االآن  املا�شية حتديات �شحية عاملية كربى لالإن�شانية. تطغى  العقود  املعدية، واالأوبئة يف  �شّكل تف�شي االأمرا�س 
اآن الآخر منذ الطاعون الدبلي االأوروبــي، مرورا بفريو�س »نق�س املناعة الب�شرية )االإيــدز(«، ثم املتالزمة التنف�شية احلادة  واالجتماعي؛ فاالأمرا�س النا�شئة والتي تظهر من 

»�شار�س«، و»اإيبوال«، اإىل فريو�س )كوفيد -19( امل�شتجد توؤجج م�شاعر القلق، واخلوف  ب�شاأن االأوبئة امل�شتقبلية والتي تزداد �شوءا وخطورة. 
تقرتب االنرثوبوجليا من االأوبئة كظواهر اجتماعية كلية، ت�شمل العمليات واالأحداث التي توؤثر على احلياة االجتماعية. ي�شع هذا الكتاب االأوبئة يف مقدمة النقا�س االأنرثبولوجي، 

من اأجل درا�شتها وحتليلها من الناحية العلمية واالجتماعية. 

فينان نبيل *

حتى ن�شع جائحة الفريو�س التاجي- كورونا )كوفيد19( يف اإطاره 
يجب اأن نعود اإىل الع�شور الو�شطى عندما �شرب الطاعون الدبلي 
الواقع  اأر�ـــس  واأ�ــشــبــح على  فــجــاأة،  املــر�ــس  عــام 1665. ظهر  لندن 
املتاجر،  توقفت  العامة،  االأماكن  يف  ومعاناة  م�شابون،  »اأ�شخا�س 
املر�شى،  لعزل  امل�شت�شفيات  واأقيمت  اقت�شادي،  ن�شاط  واختفي كل 
الهواء«  لتنقية  النريان  وا�شتخدمت  ال�شوارع  يف  الكربيت  وُحــرق 
تويف ما يقرب من ربع �شكان لندن، وانتحر بع�س امل�شابني باإلقاء 
اأنف�شهم يف نهر التاميز جراء الرعب مما حدث الأج�شادهم، وانهار 
النظام االجتماعي مع فرار ال�شلطات، وذهب �شائقو »عربات املوت 
من بيت اإىل بيت، وجمعوا اجلثث مقابل ر�شوم، بينما نهب بع�س 

الناجني املمتلكات.
ــدول تــ�ــشــررا يف الــقــرن الــرابــع ع�شر من  كــانــت اإيــطــالــيــا اأكـــرث الــ
»املــوت االأ�ــشــود« وهــي من الــدول االأكــرث ت�شررا يف القرن احلــادي 
والع�شرين من »فريو�س كورونا امل�شتجد« فقد كانت اإيطاليا مركًزا 
التجارية،  ال�شفن  املتو�شطية، وو�شل الطاعون على منت  للتجارة 
من  باملر�س  ي�شابون  اأو  يتنف�شون  عندما  مير�شون  النا�س  فكان 

خالل م�شامهم. 
على الرغم من براعة الغرب الطبية احليوية احلديثة، فاإن بع�س 
الرابع  القرن  ت�شبه ما مت جتربته الأول مرة يف  الوا�شحة  اأدواتــه 
ع�شر مثل »احلــجــر الــ�ــشــحــي«، حيث مت عــزل مــئــات املــاليــني من 
انت�شار  الإبــطــاء  حماولة  يف  منازلهم  يف  واالأوروبــيــني  االأمريكيني 
الفريو�س التاجي«. ن�شاأت فكرة العزل كاآلية للدفاع �شد االأمرا�س 
ــداأت الــبــحــريــة  ــ املــعــديــة يف دولـــتـــي الــبــنــدقــيــة، وفــلــورنــ�ــشــا حــيــث بـ
البندقية يف اإجبار البحارة على النزول على جزيرة قريبة، والبقاء 
الكتاب  املــدة الأهميتها يف  اختيار  »كــوارنــتــا«. مت  اأربــعــني يوما  ملــدة 
املقد�س، في�شرع النا�س يف »اأربعني يوًما من التوبة والعقاب الذاتي 
والــ�ــشــالة«. جنــحــت اال�ــشــرتاتــيــجــيــة، ومــاتــت الــرباغــيــث املــوبــوءة 
االأمريكيون  فعل  كذلك  النا�س.  وتعافى  املر�س،  وانتهى  باملر�س 
العائدون من ووهانا، ال�شني، يف اأوائل فرباير 2020«. مت حجرهم 

يف قواعد اجلي�س لفرتة احلجر ال�شحي« اأربعة ع�شرة يوًما. 
ــذور الــعــديــد مـــن جـــوانـــب الــ�ــشــحــة احلــديــثــة  ميــكــنــنــا اأن نـــرى جــ
يرتديه  كـــان  الـــذي  ال�شمع  زي  مــثــل  النه�شة،  ع�شر  يف  بالفعل 
الذي  النوع  هــذا  اأو  الطبي احلــديــث،  الثوب  ي�شبه  الــذي  االأطــبــاء 
ي�شبه بدلة الف�شاء« ولكن مع منقار طويل يحتوي على االأع�شاب 
يتنف�شونه«.  الــذي  الــهــواء  »تنقي  اأنها  يعتقد  كــان  والتي  الرنانة. 

ال�شمع  الأن  الوقائية«،  القيمة  بع�س  الــواقــع،  يف  لــلــزي،  كــان  لقد 
�شد الرباغيث التي حملت املر�س. كان الطاعون اأكرث �شراوة من 
فكانت  احلــرب،  ت�شبه  غالًبا  اال�شتجابة  وكانت  الع�شكري،  الهجوم 
اإحدى اال�شتجابات هي »التطويق ال�شحي« للمدن، وعدم ال�شماح 
الأي �شخ�س بالدخول اأو اخلروج، واأوامر باإطالق النار عند العبور« 
»مت ن�شر اجلي�س النم�شاوي يف القرن الثامن ع�شر« ملنع الطاعون 
اأوروبـــا  اإىل  البلقان  جــزيــرة  �شبه  اأعــلــى  اإىل  التحرك  مــن  الدبلي 

الغربية عن طريق اإيقاف امل�شافرين الذين رمبا يحملون املر�س.
الــدولــة،  احلـــروب  ت�شنع  كما  بريوقراطيا  نظاما  االأوبــئــة  ت�شنع 
فكالهما يتطلب االإدارة والتمويل، فكذلك يحتاج احلجر ال�شحي 
تدعو  وا�شعة، وقد  القوة على م�شاحة  واحتكار  ال�شرطة  »قوة  اإىل 
احلاجة اإىل متركز احلرا�س خارج منازل االأ�شخا�س الذين اأ�شيبوا 

بالطاعون، وال ُي�شمح الأحد بالدخول اأو اخلروج.
اأعـــاد  ــادي، فعندما  ــ امل امل�شهد  تــغــري  اأن  املــعــديــة  لــالأمــرا�ــس  ميــكــن 
اأحــد  كــان  ع�شر،  التا�شع  الــقــرن  منت�شف  يف  باري�س  بناء  نابليون 
اأهدافه هو احلماية �شد الكولريا، ف�شممت �شوارع عري�شة، حيث 
اأ�شبحت فريو�شات اجلهاز التنف�شي  ميكن نفاذ ال�شم�س وال�شوء. 
ا تنفيذ التغيريات يف  �شمة اأكرث ثباًتا للحياة يف الغرب، فيمكن اأي�شً

و�شائل النقل العام وتق�شيم املناطق ا�شتناًدا اإىل ذلك.
�شتكون  املعدية  االأمــرا�ــس  جميع  اأن  يف  حقيقية  ثقة  هناك  كانت 
االأمرا�س  و�شتبقى  الثانية،  العاملية  احلــرب  بعد  املا�شي  من  �شيًئا 
ب�شبب  تبقى  واالأوبئة، لن  العدوى،  انت�شار  واأن  والوراثية،  املزمنة 
التي ميكن  اأن التطور حلق مب�شببات االأمرا�س  اإال  العلم«،  تطور 
اأن تن�شر االأوبئة العاملية كما حلق بالعلم. حتى يف بيئات اال�شت�شفاء 
ــا والــواليــات املــتــحــدة، تعد  ــ الغنية مبــ�ــشــادات املــيــكــروبــات يف اأوروب
وال�شيا�شي،  الطبي  والتقدم  للتطور  املظلم  اجلانب  هي  االأوبــئــة 
ل�شكان  الربية  احليوانات  من  الفريو�شات  ت�شرب  يحتل  حني  يف 
القرى النائية مكان ال�شدارة يف التكهنات بنهاية العامل. اإنها متثل 
ا�شتحالة تاأمني الكيان ال�شيا�شي يف عامل يزداد ترابطه من الناحية 
»الوباء«  اأي وقت م�شى. مل يطلق مفهوم  اأكرث من  التكنولوجية 
اأنحاء العامل اإال منذ  اأو »اجلائحة« على االأمرا�س التي تنت�شر يف 
لظهور  واال�شتعداد  الت�شدي  اأ�شبح  ع�شر.  التا�شع  القرن  اأواخـــر 
االأوبــئــة اجلــديــدة اأمـــرا ال مفر مــنــه، واأ�ــشــبــح مـــادة خ�شبة ميكن 

التنبوؤ من خاللها مب�شتقبل الب�شرية.
درا�شة  جمرد  االأنرثبولوجي  املنظور  من  االأوبئة  درا�شة  تعترب  ال 

للمر�س واإمنا تطرح ت�شاوؤال حول االآليات التي ميكننا من خاللها 
اأن نعي�س معا، وطريقة تاأثريه يف العالقات االجتماعية، التي يتم 
الفريو�شية  واملفاهيم  واالت�شال،  املعلومات،  خــالل  من  ت�شكيلها 

امل�شتحدثة.
بـــــداأت يف مــنــتــ�ــشــف الــتــ�ــشــعــيــنــات درا�ـــشـــة فـــريو�ـــس نــقــ�ــس املــنــاعــة 
املعدية  االأمــرا�ــس  من  وا�شعة  جمموعة  �شمن  الب�شرية)االإيدز( 
مثل »الكولريا والطاعون، واالأنفلونزا، وفريو�س االإيبوال«، لتقدمي 
منوذج عام يف االأنرثبوجليا الطبية، والتحديات املنهجية، واملعرفية 
التي يواجهها هذا التخ�ش�س. يرى الكاتب اأن التو�شع االأمربيايل 
ا�شتغل تف�شي االأوبئة خللق �شياقات ومربرا ل�شيا�شات الف�شل واإعادة 
االأوبئة  كانت  كما  ال�شكان،  ومراقبة  ال�شحي،  واحلجر  التوطني 
اجلراثيم  علم  يف  والتطور  العلمي،  واالبتكار  لالكت�شاف  حمفزا 
ال�شكان االأ�شليون حمورا لهذا املجال اجلديد  والطفيليات، وكان 
من البحث العلمي، ومت ت�شنيف التقاليد املحلية، وطرق املعي�شة، 
على اأنها موارد علمية للطب اال�شتوائي. وااللتزام املنهجي بالعمل 
امليداين طويل املدى فعندما �شرب الطاعون الدبلي الهند، وهي 
م�شتعمرة بريطانية، يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر، اتخذ امل�شتعمر 
الربيطاين تدابري م�شادة لالأوبئة - �شديدة القوة وال�شلطة، ولكن 
من قبل حكومة ا�شتعمارية، على ال�شكان االأ�شليني«. اعترب �شكان 
نف�شه« وقاوموا يف ظل قلق  الطاعون  اأكــرث خوًفا من  الهند ذلك 
احلديثة«.  الهندية  القومية  بداية  هــذه  »تكون  اأن  من  بريطاين 
تراجعت عن االإجــراءات التي كانت غري فعالة على اأي حال، وقد 
ذهب البع�س اإىل تورط االأنرثبولوجيا يف ال�شيطرة اال�شتعمارية 

على ال�شكان االأ�شليني.
اأّن  اإىل  البدائية«  العقلية  »نهاية  كتاب  يف  بـــرول«  »ليفي  تو�شل 
لالأوبئة،  املحلية  املفاهيم  تتغري  مل  اإذا  يف�شل  اجلماعي  التطعيم 
للفلبني كخبري  زيــارتــه  مــن  اونــاكــو«  »ليف  ا�شتخل�شه  در�ــس  وهــو 
االهتمام  عزز  فقد  لالأوبئة،  االأمريكية  اال�شتعمارية  احلكومة  يف 
االإثنوغرايف ب�شبل العالج وطقو�شه متخذا خطا ا�شتدالليا جتريبيا 
التف�شريات  اإىل جانب  الغربي،  النباتي والطب  مقارنا بني الطب 
احلد  متطلبات  وتوفري  انتقالها،  وطــرق  املر�س  لتف�شي  الثقافية 
من انت�شارها، مثل توعية الفرق ال�شحية، مبعتقدات املر�س عند 
وتعزيز  معوقات،  ت�شبب  قد  التي  واملمار�شات  االأ�شليني،  ال�شكان 
باعتبارها  الثقافية  املــمــار�ــشــات  بــني  ويــربــط  ــبـــاء.  االأطـ يف  الــثــقــة 
عامال يف نقل املر�س، كاالهتمام بالنظافة. يرتبط االأمن ال�شحي 
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باالأمن العاملي؛ فا�شرتاتيجيات احتواء املر�س ال تعتمد فقط على 
برامج �شحية، بل على تعزيز املالءمة الثفافية واخلربات املحلية 
االآثار  البالغة ال�شتق�شاء  االأهمية  التي تف�شر  الوبائية،  لالأحداث 
االجتماعية املختلفة لتف�شي االأوبئة واأ�شكال االإق�شاء االجتماعي 
�شد املر�س، وانت�شار الذعر، واإلقاء اللوم على املر�شى الذين ي�شود 

بينهم نتيجة الوباء. 
من  حلقها  ومــا  االأوبــئــة  فهم  االأنــرثبــولــوجــي  اال�شتق�شاء  حـــاول 
و�شمات، وعزل للمر�شى، فوجد اأن االأوبئة لديها القدرة على اإعادة 
فقط  تتعلق  ال  اأمـــور  وا�شتحداث  االجتماعية،  العالقات  ترتيب 
باملعاناة اجل�شدية، ولكن اأي�شا باالأزمات االأخالقية التي ميكن اأن 
اأدى تف�شي فريو�س  املثال،  تقلب الوجود االجتماعي. فعلى �شبيل 
»االإيــدز«  املكت�شب  املناعة  نق�س  الب�شرية/متالزمة  املناعة  نق�س 
اإىل تغيري اأبعاد االرتباط االأنرثبوجلي مع االأوبئة واإعطائها مكانا 
للفريو�شات  امل�شاد  العالج  فاعلية  فــاإّن  اأخـــرى،  ناحية  من  اأكــرب. 
�شاهم يف اإزالة خطر ال�شلوك االجتماعي جتاه املر�شى؛ الأّنه اأ�شبح 
مهما  للحياة،  املنقذة  ــة  االأدويــ تــوزيــع  على  ال�شيطرة  املمكن  مــن 
اأجل  من  العاملي  ال�شيا�شي  االقت�شاد  على  معاناة  من  االأمــر  كلف 
اإنقاذ االأرواح. جدير بالذكر اأّن جمل�س االأمن اأعلن يف خطوة غري 
»االإيــدز« ي�شكل تهديدا  الب�شرية  املناعة  اأّن مر�س نق�س  م�شبوقة 
اإدراج االأمرا�س املعدية يف املخاطر  اإّن  اأفريقيا.  لالأمن الدويل يف 
اأ�شكال التهديد الوطني، وو�شل  االأمنية جعل امل�شابني �شكال من 

االأمر اإىل ع�شكرة ممار�شات ال�شحة العامة اأحيانا.
االأبـــعـــاد اجليو�شيا�شية  الــ�ــشــوء عــلــى  األــقــى عــلــمــاء االنــرثبــوجلــيــا 
دائما،  و�شيكا  تهديدا  االأوبئة  ت�شكل  وكيف  للبيولوجيا،  واالأمنية 
مما يوؤكد �شلطة احلكومات من اأجل ال�شيطرة على �شبل املعي�شة، 
ــواء، وت�شييق  ــتـ كــمــا ركـــزت عــلــى الــتــو�ــشــع يف ا�ــشــرتاتــيــجــيــات االحـ
ممار�شات ال�شحة العامة واإعطاء االأولوية للمخاطر املتوقعة التي 

ت�شكلها االأوبئة.
ــال االأوبـــئـــة، فــقــدم درا�ــشــة  جــمــع الــكــاتــب بــني االنــرثبــوجلــيــا وجمـ
اأنـــواع منها لالإن�شان  لــالأمــرا�ــس ذات االأ�ــشــل احلــيــواين وانــتــقــال 
وهي فكرة طبية حديثة، ولكنها اكت�شبت كامل قوتها فيما يتعلق 
وهي  الع�شرين،  الــقــرن  مــن  االأوىل  العقود  يف  الــطــاعــون  مبــر�ــس 
التطور يف علم  ب�شبب  اإحلاحا،  الوبائية  امل�شائل  اأكرث  اليوم  تعترب 
الفريو�شات، التي اأ�شبحت قادرة على التحول والو�شول اإىل الب�شر 
مما يوؤدي اإىل وفاة اأعداد كبرية من ال�شكان حول العامل. مل يعد 
التغطية االإعالمية لتلك االأمرا�س  زيــادة  االأمــر لغزا علميا، بعد 
ذات املــنــ�ــشــاأ احلــيــواين مــثــل »الــ�ــشــار�ــس، واالإنــفــلــونــزا، واالإيـــبـــوال« 
التي  القاتلة  الفريو�شات  م�شدر  اأنــهــا  على  احلــيــوانــات  وت�شوير 
العاملية  ال�شحية  ال�شيا�شة  وتعر�س  باالنقرا�س،  الب�شرية  تهدد 
احلــيــوانــات م�شدر خطر،  الــعــام العتبار  االجتـــاه  وطــرق مواجهة 
اإىل  اإ�شافة  والعلمي،  واالإثنوغرايف  التاريخي  الفهم  حماولة  مع 
يف  احليواين  االأ�شل  ذات  االأمرا�س  لتطور  اال�شتقرائي  التو�شيح 

القرن احلادي والع�شرين.
اإليها  اأ�شبحت ينظر   مل تعد احليوانات جمرد ناقالت �شلبية بل 
كاأطراف فاعلة يف �شبكات التعاي�س، مما يثري اأ�شئلة يف علم االأحياء 
التطوري عن تطور امليكروبات يف النظم البيئية املعقدة، مع اإيالء 
اأنه حدود بيئية؛ فقدميا انتقل ال�شل  االنتباه اإىل جتاوز ما يبدو 
ال�شياحة  �شعود  بعد  عك�شي  حــيــوي  كمر�س  للب�شر  االأفــيــال  مــن 
ال�شرق  ملتالزمة  امل�شبب  كــورونــا  فــريو�ــس  انتقال  واالآن  البيئية، 

االأو�شط التنف�شية. ازدادت احلاجة للتعاون بني االأطباء البيطرين 
لتوفري  االأوبــئــة  وعــلــم  الدقيقة  االأحــيــاء  وعــلــمــاء  البيئة  وعــلــمــاء 

املعرفة حول اأ�شباب انتقال االأمرا�س من احليوانات اإىل الب�شر. 
يف  االأوبــئــة  تف�شي  اأثــنــاء  هــامــا  دورا  الــفــوتــوغــرايف  الت�شوير  لعب 
اإقرار الثوابت الوبائية يف اال�شتجابة لالأمرا�س املعدية، فا�شتخدم 
الت�شوير يف ر�شم خرائط للمناطق الوبائية، من خالل �شور حية 
الأ�شواق احليوانات الطازجة يف ال�شني باعتبارها منطقة ت�شوير 
يف  رئي�شًيا  دوًرا  يلعبان  الب�شري  ومــردودهــا  ال�شور  فـــاإّن  وبــائــي؛ 
ولكن  واالإقــنــاع،  التعليم  حيث  مــن  فقط  لي�س  الوبائي  التوا�شل 
وما  معرفة  يعترب  مــا  و�شبط  لتحديد  كو�شيلة  ذلــك،  مــن  االأهـــم 
ميكن يتم حذفه على اأنه �شائعة اأو ق�ش�س اأو حكايات من منظور 
�شور  اأن  حقيقة  اإىل  بو�شوح  هــذا  ي�شري  ب�شري.  اأنــرثوبــولــوجــي 
االأوبئة واالأمرا�س احليوانية املن�شاأ لي�شت جمرد متثيل لالأمرا�س 
املعدية وتاأثريها االجتماعي، بل هي باالأحرى اأمور فاعلة يف �شاحة 

�شيا�شية اقت�شادية اأو�شع للمعرفة.
الب�شرية  على  وجوديا  خطرا  بو�شفها  احلالية  اجلائحة  تثري  قد 
للخيال  الــعــنــان  يطلق  ممــا  الــعــامل،  نهاية  عــن  خيالية  تــ�ــشــورات 
واألعاب  متحركة  ور�ــشــوم  تليفزيونية،  وبــرامــج  واأفـــالم،  )روايـــات، 
بل  مــروعــة،  اأوهــامــا  كونه  االأمــر  لهذا  النظر  ينبغي  ال  الفيديو(، 
كتابات معيارية عن العالقة بني الب�شر والعامل تولد روؤى را�شخة 

للهيمنة على العالقات االإن�شانية/غري االإن�شانية.
ت�شتدعي االأوبئة ممار�شات التبادل العلمي وتدفق املعارف، وتداول 
كما  ــة،  االأزمـ ا�شتقرار  اإىل  تــوؤدي  التي  االت�شال،  ونظم  املعلومات 
ي�شتدعي االهتمام بالبنية التحتية احل�شرية. طور علماء االأوبئة 
م�شطلحات مثل »البقعة ال�شاخنة« اأو »الزخم الفريو�شي« لتعك�س 
اأن يوؤدي اإىل ظهور مر�س وتوطنه يف  الزمان واملكان الذي ميكن 
»حلظة  لي�س  الــعــدوى  انتقال  اأن  على  يــدل  ممــا  ب�شري؛  جمتمع 

واحدة« اأو نقطة »ات�شال واحدة«.
ينتبه االأنرثوبولوجيون للجوانب االجتماعية امل�شاحبة ملحاوالت 
ال�شيطرة على االأوبئة؛ فالتو�شع احل�شري والقدرات واال�شتثمارات 
االأوبــئــة،  مكافحة  مب�شداقية  يتعلق  فيما  وا�شحا  حتديا  تطرح 

والبحوث  االإن�شاين،  والتدخل  االأولية،  ال�شحية  الرعاية  وتقدمي 
الوبائية؛ فاالأمر اليتوقف فقط على نتائج علمية ذات م�شداقية 
االأنرثوبولوجيا  علماء  اأ�ــشــار  حتقيقها.  كيفية  على  اأي�شا  ولكن 
واأوجــه  الوباء،  الفقر يف ت�شخيم  يوؤديه  الــذي  الــدور احلا�شم  اإىل 
ــال الــ�ــشــحــة الــتــي تــ�ــشــاحــب حمــاولــة  ــاف الــ�ــشــديــد يف جمـ ــحـ االإجـ
بالدفن،  املتعلقة  الثقافية  التقاليد  كذلك  الوباء،  على  ال�شيطرة 

وطرق العالج البدائية اأو ال�شحر. 
عدة  لقرون  الب�شر  حياة  يف  لالأمرا�س  امل�شببة  الفريو�شات  اأثــرت 
على الرغم من �شغر حجمها، واأنها ال ُترى بالعني املجردة، على 
االآثار  هذه  وا�شتمرت  اليومية،  العادات  وحتى  والثقافة  االقت�شاد 
بعد انق�شاء فرتة طويلة من االأمرا�س املعدية. لقد غريت االأوبئة 
يف اأعداد ال�شكان فقد قتل الطاعون اأو املوت االأ�شود ماال يقل عن 
ثلثي �شكان اأوربا اآنذاك؛ مما اأدى لبطء التو�شع احل�شري وعودة 
تاأثريات  لالأوبئة  عالجات  عن  للبحث  كــان  الــريــف.  اإىل  ال�شكان 
كعالج  »الكينني«  اكت�شاف  فبمجرد  الــقــرون؛  مر  على  اقت�شادية 
الثمانينات  اأواخـــر  ويف  الــذهــب،  مــن  قيمة  اأكـــرث  اأ�شبح  للمالريا 
مثل  �شديدة  اأوبئة  عدة  من  تون�س  عانت  ع�شر  التا�شع  القرن  من 
ب�شدة  االقت�شادية  مــواردهــا  ا�شتنفد  ممــا  والتيفوئيد  الــكــولــريا، 
عر�شة  جعلها  مما  ديونها  �شداد  على  قــادرة  تكن  مل  اأنها  لدرجة 
الــعــادات  الــعــديــد مــن  اأ�ــشــول  اأن  يــبــدو  الفرن�شي. كما  لــالحــتــالل 
ا�شتهالك  يعترب  حــيــث  املــعــديــة،  بــاالأمــرا�ــس  مرتبطة  الــغــذائــيــة 
انت�شار  الــبــلــدان؛ ملنع  العديد مــن  قــانــوين يف  احلليب اخلــام غــري 

مر�س ال�شل البقري.
�شيرتكه  الــذي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  باالأثر  االآن  التنبوؤ  ي�شعب 
عنه  املجهول  الأن  اأعقابه؛  يف  »كوفيد19«  اأو  وباء»كوروناامل�شتجد« 
اأكرث مما هو معروف«. ولكن مع مزيج من احلد�س وقراءة التاريخ 
الــوبــائــي، ومــع قــدرة العلم الــيــوم قــد ن�شتنتج بع�س االأمـــور. فــاإذا 
اإىل  القرى  ال�شلطة من  انتقال  اإىل  اأدى  الطاعون قد  انت�شار  كان 
ال�شلطة  انتقال  التاجي  الفريو�س  ي�شجع  قد  الوطنية،  العوا�شم 
من الوحدات فوق الوطنية اإىل الدولة القومية. يتجلى هذا ب�شكل 
اأو�شح يف االحتاد االأوروبي، حيث حتدد الدول االأع�شاء ا�شتجابات 
خا�شة، فقد مت اإغــالق احلــدود املفتوحة داخل االحتــاد االأوروبــي، 
الطبية،  االإمــــدادات  ت�شدير  على  قــيــوًدا  البلدان  بع�س  وفر�شت 
وزاد الفريو�س من التوترات بني الواليات املتحدة وال�شني، حيث 
حتاول بكني حماية �شورتها ويقلق االأمريكيون من الو�شول اإىل 
التي  املدن  ال�شرر يف  اأ�شد  الفريو�س  وي�شيب  الطبية.  االإمــدادات 
»ي�شكنها عدد كبري من ال�شكان، ويرتبط بال�شفر اجلوي ال�شريع، 

وحتركات ال�شياح والالجئني.
يهدد الفريو�س التاجي »العوملة االقت�شادية وال�شيا�شية، ويت�شبب 
يف انحاللها اإىل حد ما«، اإىل حد ميكن اعتبار»الفريو�س التاجي« 

هو مر�س يهدد »العوملة«.
-----------------------------------------------

الكتاب: أنثروبولوجيا األوبئة	 

المؤلف: آن.ه.كيلي - فريدريك كيك - 	 

خريستوس الينتريس

 الناشر: روتليدج- نيويورك - 2019	 

* كاتبة وباحثة مصرية
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االنفتاح: الحالة التقدمية للتجارة الحرة والهجرة ورأس 
المال العالمي.. كيمبيرلي كالوسينغ

اإىل احلماية، تاأتي كيمبرييل كالو�شينغ يف كتابها »االنفتاح: احلالة  مع هبوب رياح احلرب التجارية التي مل ن�شهدها منذ عقود، حيث كال التيارين الي�شار واليمني ي�شريان 
التقدمية للتجارة احلرة والهجرة وراأ�س املال العاملي« لتناق�س وتوؤكد على اأن االقت�شاد احلر واالنفتاح االقت�شادي هي اأف�شل طريقة لتعزيز م�شالح االأمريكيني العاملني، وكذلك 

م�شاعدة الفئات االأكرث �شعًفا. 
العاملية لكل من  املال  راأ�ــس  امل�شتهلكني وت�شهم يف حركة  املعي�شة، وتفيد  الدولية، ويرفع من م�شتويات  التجارة  ب�شكل كبري يف  اأّن االنفتاح االقت�شادي ي�شهم  اإىل  الكاتبة  ت�شري 
املقرت�شني واملقر�شني. كما تعمل على حت�شني الكفاءة وتعزيز االبتكار، وغريها. وعلى الرغم من كل االنتقادات التي جتذبها يف كثري من االأحيان، فقد اأخرجت العوملة بال �شك 
مئات املاليني من الفقر على مدى العقود االأربعة املا�شية. كما كانت التجارة واال�شتثمار الدوليني حمورين يف نهو�س ال�شني والعديد من االقت�شادات النا�شئة. يف غ�شون ذلك، 
�شمحت الهجرة لع�شرات املاليني االآخرين بالهروب من القمع اأو الفقر املدقع. وال تزال الهجرة واحدة من اأعظم نقاط القوة يف اأمريكا، حيث يلعب الوافدون اجلدد دوًرا اأ�شا�شًيا 

يف النمو االقت�شادي واالبتكار وريادة االأعمال. 

محمد السالمي *

تراجع  يف  العوملة  على  اللوم  األقي  نف�شه،  الوقت  يف 
امل�شاواة،  عــدم  وزيـــادة  االأوان،  قبل  ال�شناعات  بع�س 
وركود االأجــور، واالأزمــات املالية، وعلى االأقل جزئًيا، 
ظـــهـــور الــ�ــشــيــا�ــشــة الــ�ــشــعــبــويــة عــلــى طــــريف الــطــيــف 
ال�شيا�شي. وعلى الرغم من ذلك تواجه املوؤلفة هذه 
التجارة  اأمام  العوائق  اأن و�شع  وتوؤكد على  االنتقاد، 
من �شاأنه اأن يت�شبب يف اأ�شرار ال ح�شر لها. بداًل من 
ذلك، حتدد املوؤلفة جدول اأعمال الإدارة العوملة ب�شكل 
اأكرث فعالية، وتقدمي ا�شرتاتيجيات لتجهيز العمال 
ال�شريبية،  ال�شيا�شة  وحت�شني  احلديث،  لالقت�شاد 
واإقامة �شراكة اأف�شل بني القوى العاملة وال�شركات.

حيث  ريــد،  كلية  يف  االقت�شاد  اأ�ــشــتــاذة  هــي  كمبرييل 
ح�شلت عــلــى الــدكــتــوراه مــن جــامــعــة هـــارفـــرد، وقــد 
�شندوق  من  كل  يف  اقت�شادية  كباحثة  �شابقا  عملت 
النقد الدويل، وم�شروع هاميلتون، ومعهد بروكينغز. 
تعد كمبرييل واحــدة من اأبــرز اخلــرباء الدوليني يف 
اجلن�شيات،  متعددة  �شركات  على  ال�شرائب  فر�س 

وهو مو�شوع اأدلت ب�شهادته اأمام الكونغر�س. 
الــ�ــشــيــا�ــشــي، لكن  اال�ــشــتــقــطــاب  نــحــن نعي�س يف زمـــن 
الــكــثــري مــن الــيــ�ــشــار والــيــمــني مــتــفــقــون يف عــدائــهــم 
اأولئك الذين يعادون العوملة  للعوملة. غالًبا ما يكون 
قلقني ب�شاأن املخاوف امل�شروعة: �شعوبة دعم االأ�شرة 
يف �شوق اليوم، والطبيعة التناف�شية ال�شديدة الأ�شواق 
العمل، وال�شعور باأن االأجيال القادمة قد تتخلف عن 
عليها.  ال�شيطرة  ميكنهم  ال  قــوى  قبل  مــن  الــركــب 

وت�شكك املجموعتان يف االتفاقات التجارية التي يرون 
العمال،  م�شالح  قبل  ال�شركات  م�شالح  ت�شع  اأنــهــا 
يف  االأجنبية.  املناف�شة  على  الــلــوم  اإلــقــاء  اإىل  ومتيل 
اأمريكا اليوم، بينما ُترى هذه املو�شوعات على الي�شار 
والــيــمــني، ال تـــزال هــنــاك اخــتــالفــات. الــيــمــني اأكــرث 
اأن ينظر  الي�شار، ومن املرجح  ت�شككا يف الهجرة من 
اأكرث  الي�شار  تهديد.  اأنهم  االأجانب على  العمال  اإىل 
اأكــرث  هــم  اليمني.  مــن  الدولية  ال�شركات  يف  ت�شككا 
اأيــدي  يف  ال�شلطة  مــن  الكثري  بــ�ــشــاأن  للقلق  عر�شة 

ال�شركات متعددة اجلن�شيات.
ترى كيمبرييل اأّن هناك ثالث حجج حا�شمة يتعني 
على كال اجلانبني التفكري فيها بعناية. اأواًل، يف حني 
العمال االأمريكيني حقيقية للغاية، فاإن  اأن خماوف 
امل�شوؤولة عن  الوحيدة  القوة  لي�شت  العاملية  االأ�شواق 
العوامل االأخرى  العديد من  الو�شع احلايل. هناك 
التكنولوجي  التغيري  ذلـــك  يف  مبــا  اأهــمــيــة،  االأكــــرث 
الـــدرامـــي، وزيـــــادة تــركــيــز الــ�ــشــوق »احــتــكــار الــقــلــة«، 
والــتــغــريات يف املــعــايــري االجــتــمــاعــيــة، والــتــغــريات يف 
ال�شيا�شة. ثانياً، تاأتي االأ�شواق العاملية بفوائد للعمال 
ــاٍف. نعتمد  كــ ب�شكل  بــهــم  ــــرتاف  يــتــم االعـ الــذيــن ال 
ولكن  كم�شتهلكني،  التجارة  على  كبري  ب�شكل  جميًعا 
ــا جـــزًءا ال يتجزاأ  اأبــعــد مــن ذلـــك، تعد الــتــجــارة اأيــ�ــشً
بع�س  لـــدى  اإيــجــابــيــة؛  بــطــرق  العملية  حياتنا  مــن 
العمال وظائف تنتج ال�شادرات، ويعتمد العديد من 
رئي�شية من  كاأجزاء  الــواردات  على  االآخرين  العمال 

عملية اإنتاجهم. كانت الهجرة قوة كبرية لالقت�شاد 
االأمريكي يف املا�شي، وهي قوة كبرية على االإطالق يف 
الوقت احلا�شر. حيث يحفز املهاجرون على االبتكار 
يوفرون  وهــم  العمل،  فر�س  وخلق  االأعــمــال  وريـــادة 
ال�شكان  يف  ب�شهولة  عليها  العثور  ميكن  ال  مــهــارات 
ــا مــن �شغوط  اأيــ�ــشً املــهــاجــرون  االأ�ــشــلــيــني. يخفف 
امليزانية التي يعاين منها ال�شكان املت�شخمون يف �شن 
االندماج  كبح  ي�شر  اأن  املرجح  من  ثالثاً،  التقاعد. 
اجلمركية  التعريفات  االأمريكيني.  بالعمال  العاملي 
اأكــرث  هــي  الفقراء  عاتق  على  تقع  التي  وال�شرائب 
مما تقع على االأغنياء. كما تخلق احلواجز التجارية 
واأي�شا احلروب التجارية »�شدمات« جديدة يف �شوق 
العمل تت�شبب يف فقدان الوظائف وتراكم امل�شاعب؛ 
حــيــث يــخــاطــر كــل مــن املـــزارعـــني وعــمــال الــ�ــشــيــارات 
بفقدان الوظائف. كما اأن احلروب التجارية تنفر من 
احللفاء، وتبعد عن ال�شركاء املهمني الذين نحتاجهم 
ملعاجلة ق�شايا مثل تغري املناخ واملناف�شة ال�شريبية. 
واأخرًيا، �شتكون اأمريكا وعمالها اأقوى مع املزيد من 

الهجرة ولي�س اأقل.
باالندفاعات  االإقــنــاع  بــداًل من  اأنــه  تو�شح كيمربيل 
اإلــقــاء الــلــوم على االأجــانــب على  ال�شعبية مــن خــالل 
اأنف�شنا يف هذه  النار على  واإطــالق  املجتمع  اأمــرا�ــس 
العملية، يجب على �شناع ال�شيا�شة معاجلة االأ�شباب 
االقت�شادية.  امل�شاواة  وعــدم  االأجــور  لركود  اجلذرية 
ومع ذلك، فهي ترتك اأفكاًرا �شيا�شية جريئة حًقا دون 
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فح�س، مثل الدخل االأ�شا�شي العاملي. وتاأ�شف على 
ونقاباتهم،  للعمال  املنخف�شة  التفاو�شية  الــقــدرة 

لكنها ال تتحدث اإال عن كالم لت�شحيح التوازن.
تقلي�شها  اأن  الكاتبة  فت�شري  العوملة،  نطاق  يف  اأمــا 
هو رد فعل اأحمق جتاه م�شاكل العمال االأمريكيني. 
واالأهــم من ذلك االإقــدام على مثل هذه اخلطوات، 
مل�شاعدة  فعالية  واأكـــرث  اأ�شهل  و�شائل  اإيــجــاد  يعيق 
االعــتــبــار  لــو ن�شع يف  املــثــال،  �شبيل  عــلــى  الــعــمــال. 
قانون ال�شرائب اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ يف 
عام 2018، ف�شيخلق هذا القانون عجًزا اإ�شافًيا يزيد 
�شنوات(  ع�شر  مدى  )على  دوالر  تريليون   1.5 عن 
تفيد  التي  ال�شريبية  التخفي�شات  دفــع  اأجــل  مــن 
الدخل،  توزيع  يت�شدرون  الذين  اأولئك  الغالب  يف 
مثل  فظيعة  جديدة  ثغرات  القانون  يف  يوجد  كما 
»خ�شم التمرير« التي جتعل من النظام ال�شريبي 
ــل عــدالــة واأقــــل كــفــاءة ح�شب و�شف  االأمــريــكــي اأقـ

الكاتبة.
قد يكون النهج االأف�شل هو تقدمي الدعم احلقيقي 
للعمال من خالل التغيريات يف ال�شيا�شة ال�شريبية. 
على �شبيل املثال، �شيكون تو�شيع االئتمان ال�شريبي 
املــكــتــ�ــشــب وتـــوفـــري الــتــاأمــني عــلــى االأجـــــور للعمال 
النازحني خطوات اأوىل جديرة يف هذا االجتاه. كما 
الكايف  التمويل  العمال من خالل  اال�شتثمار يف  اأن 
للبنية التحتية والبحث والتعليم اأمر بالغ االأهمية. 
التاأمني  االأمــان جلعل  �شبكة  تو�شيع  اإىل  باالإ�شافة 
ال�شحي اأكرث اأماًنا خطوة مهمة. يف املقابل، يجب اأن 
حترك م�شروع قانون ال�شرائب يف االجتاه املعاك�س 
ال�شحي،  التاأمني  ل�شراء  الفردي  التفوي�س  باإلغاء 
وهذه اإحدى الركائز املهمة لقانون الرعاية باأ�شعار 
معقولة. فيما يتعلق بال�شيا�شة االقت�شادية، ميكننا 
ال�شيا�شات  اعتماد  اإن  بكثري.  اأف�شل  بعمل  القيام 
املــربر،  غــري  املهاجرين  ولــوم  احلمائية،  التجارية 
اأولوياتنا  عــن  ت�شرفنا  اإنــهــا  بــل  خاطئة،  ــراءات  اإجــ

جتاه ال�شيا�شة االقت�شادية امللحة.
عــلــى الــرغــم مــن اعــــرتاف املــوؤلــفــة بــوجــود �شحايا 
للعوملة وما اإذا كان ينبغي اأن تكون هناك عوملة اأم ال، 
االقت�شاد  نبقى منفتحني على  اأن  اأنــه يجب  ت�شري 
العاملي ولكن هناك العديد من اخلطوات ال�شيا�شية 
املهمة التي ميكننا اتخاذها جلعل اقت�شادنا العاملي 

واال�شتجابة  الــعــمــال،  احتياجات  مــع  تــوافــًقــا  اأكـــرث 
يف  التفاوت  وت�شاعد  االأجــور  الركود يف  لعقود من 

الدخل.
تعزيز  على  العمل  ــا  اأيــ�ــشً ميكننا  واحــــدة،  وكــخــطــوة 
اتــفــاقــيــات جتـــاريـــة اأفــ�ــشــل تــتــ�ــشــدى لــلــمــنــافــ�ــشــة يف 
الــ�ــشــيــا�ــشــات وتــعــالــج املـــجـــاالت الــتــي تتطلب تــعــاوًنــا 
الــعــديــد مــن اال�ــشــتــجــابــات الرئي�شية  عــاملــًيــا. هــنــاك 
اأن تتخذها  املــتــحــدة  لــلــواليــات  وهــي خــطــوات ميكن 
لدعم  بكثري  اأف�شل  بعمل  القيام  ميكننا  مبفردها. 
العمال  يف  اال�شتثمار  خالل  من  واملجتمعات  العمال 
والبنية التحتية والتعليم. كما ميكن اإ�شالح النظام 
يعود  القومي  الدخل  منو  اأن  من  للتاأكد  ال�شريبي 
بالفائدة على جميع االأمريكيني تقريًبا. وهذا يعني 
ا م�شاهمات  �شرائب اأقل ملن هم يف القاع، ويعني اأي�شً
اأولئك الذين يف القمة، ولكن االإ�شالحات  اأعلى من 
الدقيقة ميكن اأن تقلل من احليل واخلداع التي متالأ 
النظام ال�شريبي االأمريكي احلايل، مما يخلق املزيد 
من االإيرادات ال�شريبية مبعدالت �شريبية معقولة. 
مع  اأف�شل  �شراكة  متابعة  ميكننا  ذلــك،  من  واالأهـــم 
ال�شركات، حيث يتم معاجلة قوة ال�شوق الغري مربرة 
وت�شجيع ال�شفافية وامل�شوؤولية االجتماعية يف ق�شايا 
مثل ال�شرائب والعمل. و�شي�شتفيد جمتمع االأعمال 
وال�شرائب  والــلــوائــح  املفتوحة  االأ�ــشــواق  مــن  بـــدوره 

العادلة والب�شيطة.
هذا الكتاب جيد ملناق�شة وت�شليط ال�شوء على بع�س 

امل�شاكل التي يعاين منها االقت�شاد االأمريكي. طرحت 
ب�شاأن  واحلــلــول  العامة  ــروؤى  الـ مــن  العديد  الكاتبة 
ال�شريبية،  املـــالذات  مثل  للق�شاء  الـــدويل  التعاون 
والت�شدي لتغري املناخ، واإنفاذ معايري العمل املت�شقة 
والتعديل  التعليم  لــربامــج  التمويل  وزيـــادة  ــا.  دولــًي
التجارية  ال�شدمات  من  العمال  يواكب  كي  الهيكلي 
هناك  ولكن  احللول.  من  وغريها  والتكنولوجية 
االقت�شادي  ي�شري  كما  ناحية،  مــن  مفقود،  �شيء 
الــذيــن  الــعــمــال  تعوي�س  اأن  وهـــو  رودريـــــك،  داين 
يخ�شرون من العوملة، اأ�شبح اأكرث �شعوبة مبوجب 
ــرة الــتــي تـــرى يف اأي تنظيم  قــواعــد الــتــجــارة احلـ
التناف�شية  على  لــلــقــدرة  عائقا  اأو  حــاجــزا  حملي 
اأن يقو�س  اأو�ــشــع، ميكن  الــتــجــاريــة. وعــلــى نــطــاق 
موؤ�ش�شاتها  ت�شميم  يف  الــ�ــشــيــادة  ذات  الـــدول  حــق 
واأنظمتها. يف املقابل، ال اأعتقد اأنه باالإمكان اعتماد 
بع�س احللول املقرتحة، واأرى اأن احتمالية اإدخال 
ن�شبيا.  بعيدة  ال�شيا�شة  على  الــتــغــيــريات  مــن  اأي 
وما مييز الكتاب لفت املوؤلفة االنتباه اإىل الفوائد 
التجارية التي نادرا ما تناق�س، وكذلك اإىل العديد 
من القوى االأخرى امل�شوؤولة عما هو منا�شب الإلقاء 
الــلــوم على الــعــوملــة. اأحـــد اأكـــرب فــوائــد الــكــتــاب هو 
دعم حجج املوؤلفة بكنز من البيانات املفيدة مثل: 
فوائد التجارة، وتكلفة التعريفات، وقيمة التعليم، 
واالآثار االقت�شادية الأنواع خمتلفة من املهاجرين. 
�شواء  ــشـــادات  االإ�ـ الــعــديــد مــن  الــكــتــاب على  ح�شل 
الدميوقراطي،  احلــزب  داعمي  من  اأو  القراء  من 
اإن، ولوران�س  اإن  اأبرزهم فريد زكريا، مرا�شل �شي 
وجي�شون  ال�شابق،  االأمريكي  اخلزانة  وزير  �شمرز 
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مواجهة االنهيار في ظل الكوارث البيئية
لوك سيمال

هل يقف عاملنا، اليوم، على حافة االنهيار؟ �شوؤال ملح ومفزع، يطرح منذ عقود خلت واأنتج نظريات متعددة وحراكا علميا وبيئيا وجمتمعيا. االآن يكاد اجلميع خ�شو�شا مع جائحة 
كورونا وتداعياتها الرهيبة يجمع على اأن نظريات االنهيار العاملية كانت على �شواب عندما دقت ناقو�س اخلطر ملرات عديدة، لكن حتذيراتها كانت ال جتد اآذانا م�شغية، بل كانت 
ُتَواجه يف كثري من االأحيان ب�شخرية وا�شتخفاف وا�شتهجان. �شحيح اأن الب�شرية اأ�شبحت اأكرث تطورا من االأزمنة الغابرة، لكن الوجود الفعلي للمخاطر البيئية التي تهدد الب�شر 
�شارت عوامل ملمو�شة ومنها اجلوائح الوبائية التي قد تعجل باالنهيار ال�شريع وال�شامل. ومن بني هذه النظريات املتنبئة بحدوث كوارث م�شتقبلية جند التيار العلمي امل�شمى 
بـ»علم االنهيار collapsologie« الذي ي�شتند اإىل معطيات علمية وحقيقية نتجت عن ظواهر بيئية تعي�شها الكرة االأر�شية منذ عقود ومن اأمثلتها ا�شتمرار االحتبا�س احلراري 
وا�شتنزاف املوارد االأحفورية وتاآكل التنوع البيولوجي واالنت�شار النووي املتزايد واجلوائح الوبائية عقًدا بعد عقد. األي�س االنهيار اإذن نهاية منطقية لهذا االندفاع املتهور؟ منذ 
التحذيرات االأوىل يف ال�شبعينيات اإىل املناق�شات املعا�شرة حول االأنرثوبو�شني Anthropocène، يتتبع الباحث لوك �شيمال ظهور وتطور التعبئة التي تواجه حركية النمو 
ال�شناعي واحتمال االنهيار العاملي. ومن بني الرباهني التي ا�شتند اإليها التحذيرات التي تربهن على تغري املناخ و الذي ترتب عنه تداعيات كارثية، وكذلك التدهور البيئي: 

عندما �شار ا�شتهالك املجتمعات للموارد الطبيعية يفوق قدرة االأر�س وتزايد االأوبئة واإ�شرارها على التحول واالنتقال على نطاق وا�شع. 

سعيد بوكرامي *

كــانــت هـــذه الــكــتــابــات حـــول الـــكـــوارث املــتــوقــعــة مــدعــاة 
االأخــرية  ال�شنني  يف  لكن  والت�شيي�س،  واحل�شار  للنقد 
اإىل نظريتهم على  مل يعد املجتمع االإيكولوجي ينظر 
فكًرا  باعتبارها  ــا  واإمنـ بــالــكــارثــة،  وهــو�ــس  افتتان  اأنــهــا 
بيئيا ووعيا �شيا�شًيا يف�شي بال�شرورة اإىل ا�شتخال�س 
النتائج املنذرة باخلطر والعمل الدوؤوب على التح�شي�س 
بخطورتها واحليلولة دون وقوعها. تقوم هذه احلركات 
الفكرية والبحثية باإعادة اخرتاع امل�شاريع البيئية بني 
ــوارث املــتــوقــعــة. مــن خــالل  ــكـ االعـــتـــدال الــعــقــالين والـ
يف  التعبئة  هــذه  حتــدد  املحلية،  وجتــاربــهــم  ن�شاالتهم 
بيئية  ملجتمعات  الــعــريــ�ــشــة  اخلــطــوط  ــكـــوارث  الـ ظــل 
االنهيار  وخطر  البيئة  ا�شتنزاف  تتجاوز  ودميقراطية 
انت�شار  املا�شية  القليلة  الــ�ــشــنــوات  �شهدت  لقد  الــتــام. 
على  دالــة  مــوؤ�ــشــرات  تغذيها  التي  الكارثية  اخلطابات 
مل�شتقبل  قامتة  ت�شخي�شات  تقدم  والتي  العامل،  نهاية 
اختزالها  يتم  ال  وعندما  الب�شرية.  وم�شتقبل  الكوكب 
غالًبا  الكارثة،  بدنو  مر�شّي  هو�س  نحو  اجنــذاب  اإىل 
وغري  عقالين  غــري  تفكريا  ب�شفتها  انتقادها  يتم  مــا 
للدميقراطي.  مناه�س  خطاب  هي  وبالتايل  �شيا�شي، 
لها من  اأ�شا�س  ال  االنــتــقــادات  هــذه  اأن  الرغم من  على 
اإعــادة  اإىل  العمل  هــذا  يف  �شيمال  لــوك  ي�شعى  ال�شحة، 
النظر يف �شرعية التفكري يف الكارثة، من خالل و�شعها 
يف �شياق تاريخ االأفكار البيئية وال�شيا�شية من ال�شنوات 
1960-1970 اإىل املناق�شات احلالية حول االأنرثوبو�شني 
من  الدميقراطية،  اإمكاناتها  وتعزيز  االنهيار،  وعلم 
خالل اأمثلة خمتلفة من مبادرات وحركات النا�شطني. 

ومن اأجل القيام بذلك، يعتمد على ببليوغرافيا وا�شعة 
و�شيا�شية،  واجتماعية  وفل�شفية  اإيكولوجية  النطاق، 
التقاطعات  من  العديد  على  ال�شوء  ت�شليط  اأجــل  من 
حججها  اأن  ويـــرى  اخلــ�ــشــراء.  لل�شيا�شات  الــنــظــريــة 
كيفما  �شخ�س  الأي  االآن،  ميكن  وال  وعقالنية  علمية 
كان م�شتواه الثقايف اأن ينكر باأننا نعي�س اليوم اختالال 
املناخ  احتبا�س  اإىل  باالأ�شا�س  مــرده  البيئي،  التوازن  يف 
البيولوجي  التنوع  وتهديد  اجلــوي،  الغالف  وانفتاق 
نتيجة انقرا�س الكائنات احلية، وتلوث البحار واالأنهار، 
وانت�شار التلوث ال�شوئي، باالإ�شافة اإىل تطور االت�شال 
والتوا�شل والتحول املفاجئ لالإن�شان اإىل ع�شر رقمي 
مما  والــثــقــايف  والقيمي  االجــتــمــاعــي  لــلــواقــع  مناق�س 
اإىل �شرعة غري طبيعية يف احلياة الب�شرية وعلى  اأدى 
الدميوغرايف  النمو  �شرعة  وكذلك  جميعها  االأ�شعدة 
وما يفر�شه من تغريات بيئية واجتماعية واقت�شادية.

يــركــز الــفــ�ــشــالن االأوالن مـــن الــكــتــاب عــلــى االأ�ــشــئــلــة 
النظرية للعالقة بني الفكر البيئي والعلوم ال�شيا�شية 
املعا�شرة. فيحلل �شيمال ال�شعود امل�شرتك لعلم البيئة 
وعلم الكوارث منذ بداية ال�شتينيات، ثم انح�شارهما يف 
الثمانينيات، حتت الدوافع املوؤ�ش�شية للق�شايا البيئية، 
مــن اأجـــل مــ�ــشــاءلــة طــرائــق املــ�ــشــروع الــدميــقــراطــي يف 
اأزمة  االأخــرية  هذه  تواجه  عندما  احلديثة  املجتمعات 
بتقييم  للموؤلف  �شمح  مــا  وهــذا  م�شبوقة.  غــري  بيئية 
تركيز  اأعـــادت  والــتــي  البيئية،  للكارثة  معينة  مقاربة 
الطبيعية  تاأثري حدود احلتمية للموارد  النقا�س حول 
عــلــى الــهــيــاكــل الــ�ــشــيــا�ــشــيــة. وهــنــا تــكــمــن اأهــمــيــة حجة 

)تن�شب  الكارثية  النظرية  مقاربة  تعيد  التي  �شيمال، 
االأر�شية ما وقع من تغريات جيولوجية  الكوارث  اإىل 
اأو  ب�شيطة،  كــاأداة  لي�شت  االأر�ـــس(،  �شطح  وحيوية على 
فكر غري مبال مبواجهة االنهيار، ولكن كاأيديولوجية 
اخــرتاع  بــاإعــادة  للدميقراطية  االأرجـــح  على  ت�شمح  قد 
وطويلة  ق�شرية  زمنية  جدولة  يتطلب  وهــذا  نف�شها. 
االأمد، وكذلك خططا ملواجهة احلتمية واإعادة التفكري 
يف الطرق التي ن�شكل بها امل�شاريع ال�شيا�شية التي تقوم 
الدميقراطية  ظــهــور  اإن  احلــديــثــة.  املجتمعات  عليها 
والتقدم والوفرة« )�س  »النمو  �شياق م�شروع  حدث يف 
الــالزمــة  الطبيعية  املــــوارد  الأن  ممكنا  كـــان  وقـــد   )72
الرهانات  االآن  النمو كانت تعترب غري حمــدودة.  لهذا 
ــراج  »اإخــ مبــ�ــشــاألــة  االآن  ــر  االأمــ يتعلق  متــاًمــا:  خمتلفة 
املادية،  الناحية  من  توا�شعا  اأكــرث  دميقراطي  م�شروع 
واأكرث عدالة اجتماعيا، واأكرث تكيًفا مع القيود البيئية 
اإن مثال  واأكــــرث دميـــومـــة« )�ـــس 73(.  ــادي،  ــ املـ لــلــعــامل 
منــوذج  بامتياز  متثل  التي  الطاقة  ومـــوارد  الــبــرتول، 
جمتمع الوفرة، ويبدو هنا جليا: �شيكون من ال�شروري 
هــذه  واأن  حمــــدوًدا  مــــورًدا  ي�شكل  الــبــرتول  اأن  اإدراك 
النهايات تعني اأنه من امل�شروع طرح م�شاألة اال�شتخدام 
بــاأن  الــكــاتــب  يعتقد   .)110 )�ــس  املــــوارد  لــهــذه  ال�شليم 
تاأثري  اإحـــداث  على  االآن  قــادر  الب�شري  الن�شاط  تاأثري 
كــبــري وعــاملــي عــلــى املــحــيــط احلــيــوي واجلــيــولــوجــي يف 
كوكبنا، ويعود اإىل اأ�شل م�شطلح االأنرثوبو�شني الذي 
اقــرتحــه الــعــاملــان بـــول كــروتــزن ويــوجــني �ــشــتــورمــر يف 
مناق�شات  مو�شوع  حاليا  هو  امل�شطلح  هذا   .1995 عام 
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بالتوازي مع  �شائعا  اأ�شبح  العلمي. وقد  داخل املجتمع 
اأداة للتفكري  تخ�ش�شات العلوم االإن�شانية التي تعتربه 
احلديث.  بالعامل  عالقته  واأ�شلوب  االإن�شان  طبيعة  يف 
اإبــراز مدى تعقيد مثل هذا امل�شروع، مياثل  اأجل  ومن 
اأمثلة  االأفعال. ويقدم  االأفكار وحياة  �شيمال بني حياة 
يواجهون  الذين  الن�شطاء  و�شرية  تعبئة  عن  ملمو�شة 
البعد الكارثي لالأزمة البيئية احلالية. و تاأتي معظم 
والــواليــات  املتحدة  واململكة  فرن�شا  مــن  االأمــثــلــة  هــذه 
التي  الفرن�شية،  االنــهــيــار  حــركــة  خـــالل:  مــن  املتحدة 
بداأت يف عام 2001، وحركة املدن االنتقالية الربيطانية 
التي  الــتــجــارب  بــني  عــام 2004. ومــن  انبثقت يف  الــتــي 
�ــشــاقــهــا كــمــثــال، نــذكــر جتــربــة الـــعـــامل روب هــوبــكــنــز، 
الذي  كين�شايل،  جامعة  يف  امل�شتدامة  الــزراعــة  مدر�س 
نــزول الطاقة املحلي يف  اإجنــاز جتربة  اإىل  دفع طالبه 
يف  املــ�ــشــروع  هوبكنز  ومـــدد   .2005-2004 يف  كين�شايل 
العام التايل اإىل توتني�س، التي اأطلقت مبادرة »املدينة 
االنتقالية«، وكان الهدف من هذه احلركة االجتماعية 
هو �شمان مرونة املدينة«، اأي قدرة املجتمع املحلي على 
امت�شا�س �شدمة التخلي عن النفط، وبالتايل اختبار 
اأن يغرق  دون  االأ�ــشــواق،  نهاية طاقة وفــرية وجيدة يف 
م�شار  يحدد  �شيمال   .)127 )�س  الفو�شى«  يف  املجتمع 
العقود  يف  ال�شيا�شية  االإيكولوجيا  تطور  يف  املنا�شلني 
فرن�شا  من  رئي�شي  ب�شكل  ا  اأي�شً ياأتون  باأنهم  االأخــرية 
االأمريكيني،  الن�شطاء  ذكر  واإن  حتى  املتحدة،  واململكة 
على  اآدم  مــاك  دوغ  ال�شيا�شي  العامل  اأعــمــال  من خــالل 
�شبيل املثال. ال ميكن بالتاأكيد لهذه املجموعة املحدودة 
النطاق  كامل  ب�شكل  االعتبار  يف  تاأخذ  اأن  االأمثلة  من 
التي تعيد  الكارثي  البعد  البيئية ذات  الوا�شع للتعبئة 
وامل�شروع  البيئية  لالأزمة  املــزدوج  ال�شوؤال  يف  التفكري 
ــع ذلــــك، تــظــل االأمــثــلــة  الــ�ــشــيــا�ــشــي الــدميــقــراطــي. ومـ
بجالء  تو�شح  الأنــهــا  �شلة  ذات  �شيمال  اخــتــارهــا  التي 
البيئية.  داخل احلركات  واال�شتمرارية  التجان�س  عدم 
االنتقالية  املـــدن  و  النمو  تــراجــع  فـــاإن حــركــة  وهــكــذا، 
والنهاية،  احلـــدود  يف  التفكري  على  جــديــد  مــن  تــوؤكــد 
ولكنها تختلف عن التكتيكات امل�شتخدمة بحيث حتّول 
اللقاء  فــاإن  وبــاملــثــل،  �شيا�شية.  م�شاريع  اإىل  مطالبها 
بني جيل رائد يعي�س نهاية حياته الن�شالية، بنوع من 
املنا�شلني  بالف�شل واخليبة، وجيل جديد من  ال�شعور 
الذين يعتقدون اأنهم �شيكونون �شاهدين على الكارثة، 

ُيَعّقد امل�شهد احلايل للنا�شطني يف جمال البيئة.
ــالــة الــفــريــدة لــهــذا الــعــمــل يف الف�شلني   تــكــمــن االأ�ــش
النا�شطني  حياة  بانوراما  يرثيان  اللذين  االأخــرييــن، 

البيئيني من خالل حتليل مزدوج للعواطف والكتابات 
البعد  ذات  التعبئة  عمليات  �شمن  عنها  عـــربوا  الــتــي 
الــكــارثــي. وحتــ�ــشــر عــاطــفــة اخلـــوف مــن دمـــار الــعــامل 
اأو  قيمتها  تقلل  مــا  غالبا  عاطفة  وهــي  مقدمتها،  يف 
تــقــمــع كــمــ�ــشــدر حمــتــمــل لــلــذعــر والــ�ــشــلــل يف مــواجــهــة 
الكارثة. لهذا يتحول اإىل خوف عقالين م�شيج بخطط 
وم�شارات �شيا�شية، ثم ت�شبح م�شدرا للوعي فيما يتعلق 
ي�شمى  مــا  فـــاإن  عـــام،  ب�شكل  الو�شيكة.  الــكــارثــة  بحجم 
مرتبط  والــغــ�ــشــب...(  )الــيــاأ�ــس  ال�شلبية  بــالــعــواطــف 
»ال�شدمات االأخالقية«، الأنها حمرك قوي يف  بـتثمني 
الكارثة  �شياق  اإذن، يف  نفهم  االأ�شباب اجلماعية.  ح�شد 
من  االإحـــبـــاط  اأو  الــقــلــق  مل�شاعر  ميــكــن  كــيــف  البيئية، 
ق�شور ال�شيا�شات املوؤ�ش�شية على خلق تعبئة ديناميكية 
اجل�شيمة  البيئية  الــتــحــديــات  ملــواجــهــة  خــا�ــس،  ب�شكل 
والــتــي جعلت مــن االإنــ�ــشــان يف ظــل اجلــوائــح والــكــوارث 
كائنا ه�شا وغري الزم للنظام البيئي، الأنه ال يعترب اإال 
م�شدر �شرر ودمار، ويجدر بالطبيعة اأن تتخل�س منه.
تولد  الــعــواطــف  هــذه  كــانــت  اإذا  اأنـــه  �شيمال  ثــم يو�شح 
مثل هذه القدرة على التعبئة، فذلك الأنه مت تاأطريها 
مبنطق �شردي »يق�شد الكتابات عن نهاية العامل« الذي 
العاملي،  والتحول  االإيكولوجي  بالتمزق  االإميــان  يدمي 
ي�شاحب  الذي  املعريف  التنافر  الذي يفر�س احلد من 
التزامات ال�شيا�شة البيئية. يف الواقع، يجد كل منا�شل 
فرتة  يف  بالعي�س  قناعته  بــني  ملزمة  يف  عالًقا  نف�شه 
متزق من جهة، ومن جهة اأخــرى بني احلياة اليومية 
والــ�ــشــيــاق االجــتــمــاعــي حــيــث يــبــدو اأن ال �ــشــيء يــاأخــذ 

التمزق.  لهذا  امللحة  احلاجة  االعتبار مقيا�س  بعني 
ال�شلة  تو�شح  �شردها  يتم  التي  الوقائع  فاإن  وعليه، 
ت�شارك  فهي  الفردية؛  واخلــربة  االأيديولوجية  بني 
يف خلق املعنى يف ديناميكيات التعبئة. باالإ�شافة اإىل 
ال�شرود  هــذه  وتلقي  تــطــور  لــظــروف  حتليل  تــوفــري 
حينما  القدمية  العهود  من  بــدءا  العامل  نهاية  عن 
والتي جتمع بني  بذلك،  القدمية  تنباأت احل�شارات 
املعطى ال�شو�شيولوجي والرمزي، تنعك�س اليوم على 
ال�شرود  بني  يربط  �شيمال  اإذ جند  معطيات حديثة 
اال�ــشــتــعــاديــة واال�ــشــتــبــاقــيــة حـــول مــرونــة املجتمعات 
وتوقعها  املــــوارد  يف  النق�س  مــع  وتــعــامــلــهــا  املحلية 

للكوارث الطبيعية )�س 313(.
الأّن  مت�شائما؛  عمال  لي�س  االنهيار  مواجهة  كتاب  اإّن 
التحليل الذي يقدمه �شيمال وا�شح، �شواًء فيما يتعلق 
التي  البيئية  االأزمــة  تفر�شها  التي  املادية  بالتحديات 
ال ميكن اإنكارها، اأو على م�شتوى تعقيد االأجوبة التي 
تداعياتها  ملواجهة  باحلقيقة  االعــرتاف  علينا  تفر�س 
بعمق  التفكري  اإعــــادة  اإن  الــكــاتــب  يــعــرتف  اجل�شيمة. 
من  ــروج  اخلــ يعني  ت�شامنية،  عــاملــيــة  دميــقــراطــيــة  يف 
اأفــق  الــتــقــدم والــوفــرة والــرخــاء للتحرك نحو  خــطــاب 
ال�شناعي  النمو  بعد  ومــا  االأحفورية  الــرثوات  بعد  ما 
والعمراين، وهذه لي�شت مهمة �شهلة؛ الأن عدم اليقني 
الذي مييز هذا االأفق ال ي�شاعد يف اأي �شيء. ومع ذلك، 
ُيظهر لنا �شيمال اأن الدرو�س التي ميكننا ا�شتخال�شها 
من تاريخ الكوارث البيئية �شتكون حا�شمة وقادرة على 
االأنظمة  وحتيني  بالطبيعة  عالقتنا  وجتديد  تن�شيط 
القانونية والت�شريعية للحد من اال�شتنزاف الالحمدود 
للموارد الطبيعية الأن االأر�س التي نحيا فوقها لي�شت 
ملك الب�شر احلاليني وحدهم، بل هي اأمانة يف اأعناقنا 
النظام  اأن نحافظ على  لهذا يجب  القادمة.  لالأجيال 
البيئي ونبتعد عن االأن�شطة املدمرة لتوازنه، ومنذ االآن 

وقبل فوات االأوان. 
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سيكولوجية األوبئة
ستيفن تايلور

تاأتي اأهمية هذا العمل من االأو�شاع الراهنة التي جتتاح العامل، وحتديدا مع انت�شار فريو�س كورونا كوفيد 19، اإال اأنه يعود بالذاكرة اإىل االإنفلونزا االإ�شبانية قبل ما يقارب العقد 
من الزمان والتي حدثت عام 1918م، حيث اأدت تلك االأنفلونزا اإىل وفاة ما بني 50 اإىل 100 مليون �شخ�س ح�شب االإح�شائيات الر�شمية املن�شورة. ففي تلك الفرتة اأُغلقت املدار�س 
وامل�شارح، واللقاءات االجتماعية مت ح�شرها، كما اأّن الكنائ�س اأغلقت اأي�شاً بالرغم من االحتجاجات الوا�شعة من قِبل رجال الدين. يف تلك الفرتة ت�شارعت االأحداث ب�شكل درامي 

فائق ال�شرعة، فاملر�س ينت�شر يف ال�شباح ثم حتدث الوفيات يف امل�شاء، اإذا اأخذنا باحل�شبان الو�شع ال�شحي يف تلك الفرتة، والبيئي، وحتديدا بعد نهاية احلرب العاملية االأوىل.

علي الرواحي *

وبني تلك الفرتة املوغلة يف الُبعد التاريخي، والفرتة الراهنة 
احلــدود  تتجاوز  الــتــي  امل�شرتكة  النقاط  مــن  الكثري  هــنــاك 
االإنفلونزا  وبــاء  اأن  ذلــك  والعرقية؛  والزمنية،  اجلغرافية، 
هو  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  احلــالــيــة  الت�شريحات  بح�شب 
اأحد االأوبئة التي تهدد العامل يف الفرتة الراهنة، ففي هذه 
اإنفلونزا  تزامن ظهور  امليكروبات مع  تــزداد مقاومة  الفرتة 
جديدة ممر�شة للغاية، االأمر الذي يثري املخاوف من انت�شار 

اأمرا�س اأخرى وتف�شيها على امل�شتوى العاملي.
ُتعترب  عــام،  ب�شكل  االأوبــئــة  فــاإن م�شببات  ذلــك،  عــالوة على 
معقدة، ومت�شعبة. فالعامل االأ�شا�شي يعود اإىل وجود حا�شنة 
يف  االأمرا�س  بع�س  اأو  البكترييا،  اأو  الفريو�س  مثل  رئي�شية 
ال�شخ�س، اأو البيئة املحيطة به. غري اأن هذا احلا�شن ب�شكل 
الفريو�س مبقاومة تعتمد على عــددٍ  معني  عــام يقابل هــذا 
من الظروف، مثل: املناعة، احلالة النف�شية التي عن طريقها 
يُعزز ال�شخ�س احلا�شن للفريو�س، اأو يقاوم خماوف العدوى 
الواقعية. فالعوامل البيئية خمتلفة، وكثرية، منها ما يعزز 
خالل  من  يقاومها،  اأو  يعرقلها،  ما  ومنها  احل�شانة،  هــذه 

وجود ا�شرتاتيجيات خمتلفة للحا�شن.
العمل  هـــذا  مــوؤلــف  تــايــلــور  �شتيفن  يــقــول  ب�شيطة،  بــنــظــرة 
اثني ع�شر ف�شاًل  واالأ�شتاذ اجلامعي، وعلى مدى  والطبيب 
التي  التاريخية  بالذاكرة  والــرجــوع  والبحث،  التحليل  من 
ي�شعى من خاللها لالإحاطة بامل�شائل التاريخية، والنف�شية، 
لها،  امل�شاحبة  النف�شية  واالآثــار  الفريو�شات،  املوؤدية النت�شار 
لي�س على االأفراد فقط، بل وعلى موؤ�ش�شات الدولة املختلفة، 
فاإن انت�شار االأوبئة املعدية لي�شت عبارة عن ح�شرة، اأو فريو�س 
اإىل  يعود يف جزء كبري منه  بل  العامل،  تلقائيا حول  ينت�شر 
دور  لعب  من  مُيكنه  مبا  النف�شي،  املجتمع  تفاعل  من  حالة 
مبا  الوقت،  نف�س  يف  واحتوائه  الفريو�س،  انت�شار  يف  اأ�شا�شي 
ي�شمن تو�شعه عن طريق ال�شيق النف�شي، واخلوف املنت�شر 
اأفـــراد  بــني  وينت�شر  اخلـــوف  ي�شيطر  فعندما  املجتمع.  بــني 
فــاإنــنــا جند  الــعــدوى،  وا�ــشــع مــن تف�شي  نــطــاق  املجتمع على 
ردود اأفعال وا�شعة، وغري منتظمة من املجتمع. غري اأّن هذه 
اأن توؤخذ باحل�شبان  الردود املختلفة واملعقدة من ال�شروري 

لفهم اآلية انت�شار االأوبئة. كل فريو�س اأو وباء يعترب م�شدرا 
اإىل حد كبري وجود  ُيف�شر  قــادمــة، وهــو ما  الأوبــئــة خمتلفة 

�شلة وثيقة بني فريو�س �شار�س، وفريو�س اإيبوال، وغريها.
على  انت�شار مر�س معد  اجلائحة هي  اأّن  التعريف، جند  يف 
من  الكثري  يف  االأ�شخا�س  من  املاليني  ي�شيب  وا�شع  نطاق 
املمكن  من  البكترييا  اأو  الفريو�شات  اأّن  كما  الــعــامل.  بلدان 
الذي  الأولئك  ع�شوي  ب�شبب  االإ�شابات  هذه  �شبب  تكون  اأن 
لديهم مناعة قليلة، اأو يتم من خاللها تناقل املر�س ب�شهولة 

من �شخ�س الآخر.
يف هذا ال�شياق، فاإن التطرق لبع�س اجلوائح ال�شهرية التي 
العوامل،  الكثري من  لفهم  الب�شرية ي�شبح �شروريا  اأ�شابت 
اأو  االأ�ــشــود  الطاعون  اأو  االأ�ــشــود  املــوت  اأن جائحة  حيث جند 
الفرتة  يف  انت�شر  الــذي  الطاعونية،  ير�شينيا  العلمي  اال�شم 
من 1346م اإىل 1353م، اأودى بحياة ما يقارب من 50 مليون 

�شخ�س اإىل 100 مليون على م�شتوى العامل. 
اجلوائح  من  العديد  املا�شي  القرن  بدايات  يف  انت�شرت  كما 
مثل  م�شبوق.  غري  ب�شكٍل  وقاتال  معديا،  بع�شها  كــان  التي 
1920م  عـــام  اإىل  1918م  عــامــي  بــني  االإ�ــشــبــانــيــة  االإنــفــلــونــزا 
وقبل  �شخ�س،  مليون   40 عن  يزيد  ما  �شحيتها  راح  والتي 
والتي  1889م-1890م  عامي  بــني  الرو�شية  االإنفلونزا  ذلــك 
بني  االآ�شيوية  واالإنفلونزا  اأي�شا،  �شخ�س  مليون  حياة  اأنهت 
1957م-1958م والتي راح �شحيتها ما يقارب املليون والن�شف 
اإن�شان اإىل مليونني، واإنفلونزا هونغ كونغ 1968م- 1969 وقد 
ن�شيان  ميكننا  ال  كما  ن�شمة.  مليون  �شحاياها  عــدد  جتــاوز 
اإنفلونزا اخلنازير بني عامي 2009م و2010م، التي اأودت مبا 

يقارب 18 األف ن�شمة.
مهما يكن فاإننا اأمام م�شميات كثرية لهذه اجلوائح، واالأوبئة، 
فاإنها تنتقل ب�شكل وا�شع عن طريق الطبيعة، كما اأنها غالبا ما 
تنتقل ب�شكل �شريع عن طريق احليوانات امل�شابة باالإنفلونزا 
اإىل االإن�شان، غري اأنه لي�س من ال�شهل التنبوؤ بحدوث الوباء 
القادم. فبح�شب البحوث والتقارير فاإنه مهما تطورت طرق 
هذه  جتنب  ال�شهل  مــن  لي�س  املختلفة،  الب�شرية  املــراقــبــة 

االأوبئة واجلوائح املفاجئة.

فرتة  منذ  تــوقــعــات  وبح�شب  اأ�ــشــارت  الــبــحــوث  هــذه  اأّن  كما 
لي�شت بالق�شرية اإىل اأن هذه االأوبئة تن�شاأ من بع�س �شالالت 
اإنفلونزا الطيور، اأو عن طريق توافق �شالالت طيور خمتلفة، 
بــاأن هــذه االأوبــئــة القادمة ال  اأنــه من ال�شروري معرفة  كما 
ميكن تالفيها، وتت�شم بال�شرا�شة والفتك، وذلك ب�شبب �شعف 
املناعة احلالية مقارنة مع الفريو�س اجلديد، ويعود ال�شبب 
الكبري يف  االزدحــام  ال�شروط، منها:  اإىل جملة من  يف ذلك 
املدن، والنقل املت�شارع بني املناطق املختلفة واملتباعدة، وبهذه 
الطريقة تنت�شر اجلوائح واالأوبئة كالنار يف اله�شيم، لي�شل 
اأن  املعنى  بهذا  املحتمل  من  الكوكب.  هــذا  يف  زاويــة  كل  اإىل 
االألـــوف  بع�شرات  ويفتك  املــاليــني،  الــفــريو�ــس  بــهــذا  ي�شاب 
من الب�شر يف كل بقاع الدنيا. متو�شط طفرة اجلينات - كما 
يو�شح موؤلف هذا العمل يعتمد على الكثري من التقارير - اأو 
اإمكانية اإعادة ترتيبها تت�شم بال�شعوبة، اإن مل تكن م�شتحيلة، 

وذلك للوقوف يف وجه هذه الفريو�شات، اأو لتجنبها. 
وبــالــرغــم مــن ذلـــك، فـــاإن بــني هـــذه اجلـــوائـــح، واالإنــفــلــونــزا 
اأي�شا  هــنــاك  ولــكــن  ومت�شابهة،  م�شرتكة،  نقاطا  املو�شمية 
نقاط اختالف جوهرية. فاجلائحة من املمكن اأن تنت�شر يف 
االأوقات العادية لالإنفلونزا املو�شمية، كما اأنها من املمكن اأن 
اأوقــات ال�شتاء املعتدلة واأوقــات ال�شيف اأي�شا. من  حتدث يف 
االإ�شبانية  وبخا�شة  االنفلونزا  بع�س  اأن  معرفة  ال�شروري 
العمر،  يف  املتقدمني  خا�شة  �شريع،  ب�شكل  باملر�شى  تفتك 
ق�شري،  وقــت  يف  الب�شر  مــن  هائلة  ــدادا  اأعــ قتلت  اأنــهــا  حيث 
اليوم،  ال�شباح ويلقون حتفهم يف م�شاء  فكانوا مير�شون يف 

اأو يف ظهرية اليوم الثاين، اأو يف طريقهم للعمل. 
ــر، يت�شم احلــديــث والــتــعــامــل مــع االأوبــئــة  مــن اجلــانــب االآخــ
واجلوائح بعدم اليقينية، والكثري من االرتباك، حول االأ�شباب 
الفعلية، واجلدية للعدوى وانتقال الفريو�س بني الب�شر، كما 
تظهر �شائعات كثرية، ويحدث �شوء فهم حول طريق العالج 
موجات  �شكل  على  الــوبــاء  يــاأتــي  اأن  املمكن  فمن  والــ�ــشــفــاء. 
ب�شبب جزئي  فالعدوى حتدث  واحــدة.  ولي�س مرة  متعددة، 
التقلبات  ب�شبب  وذلك  الب�شرية،  التجمعات  التقلبات يف  من 
املو�شمية اجلوية، وب�شبب التوا�شل مع االآخرين من اجلانب 
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االإ�شبانية جاءت  االإنفلونزا  فاإن  املثال  �شبيل  فعلى  االآخــر. 
على ثالث موجات خمتلفة.

غري اأن هناك عوامل نف�شية و�شيكولوجية خمتلفة ت�شاعد 
مبا  النف�شية،  ال�شغوط  ومنها  اجلوائح،  هذه  انت�شار  على 
املحيطني  االأحــبــاب  وعــلــى  النف�س  على  خــوف  مــن  ي�شمله 
بال�شخ�س. فرمبا يكون هناك ا�شطراب �شديد يف الروتني 
اليومي لالأ�شخا�س، اأو ب�شبب العزل اأو التفرقة بني اأفراد 
الغذاء واالأدويــة،  اأو نق�س يف  الواحدة واالأ�شدقاء،  االأ�شرة 
وانقطاع االأجور اأو تقلي�شها، اأو تطبيق التباعد االجتماعي 
املنزيل  بع�شهم يف احلجر  االأفــراد، وو�شع  واجل�شدي بني 
لتفادي نقل العدوى بينهم. كما اأن اخلوف ينتاب البع�س 
مــن تــعــر�ــس بع�س الــعــائــالت لــ�ــشــوء الــتــغــذيــة، ونــقــ�ــس يف 
ب�شبب  والطبخ  للت�شوق،  ما  �شخ�س  يتوفر  مل  اإذا  الطعام 
هذه االأو�شاع اال�شتثنائية. عالوة على ذلك، فاإن ال�شائقة 
الرئي�شي  الفرد  ب�شبب مر�س  اأن حتدث  املمكن  املالية من 
االإنفلونزا  اإبــان  كبري  ب�شكل  ما حدث  وهو  لالأ�شرة،  املُعيل 
اإّن الــتــجــار عــانــوا مــن الــ�ــشــائــقــة املالية  االإ�ــشــبــانــيــة حــيــث 
اأو  االأ�ــشــواق،  يف  للعمل  احل�شور  عن  الُعمال  تغيب  ب�شبب 
الــعــدوى.  التعر�س للمر�س وانــتــقــال  املــخــاوف مــن  تــزايــد 
ال�شائقة  حــدوث  من  اخلــوف  تاأثري  يكون  اأن  املمكن  فمن 
للعدوى  تــاأثــريه  يف  م�شاويا ً  االقت�شادي،  والعجز  املالية، 
ذاتها، وخا�شة لدى بع�س االأ�شخا�س الذين لديهم جتربة 
مريرة مع امل�شاكل االقت�شادية، ويخافون من العودة اإليها، 

والعي�س يف اآثارها. 
ت�شري املذكرات ال�شخ�شية للكثري من احلاالت التي عانت 
م�شتمر،  ب�شكل  املوؤلف  اإليها  يعود  والتي  االأوبئة،  هذه  من 
االأ�ــشــرة  الكبري مــن رب  والــقــلــق  الــداخــلــي،  الــرعــب  اأن  اإال 
على اأفراد عائلته ي�شاهم ب�شكل كبري يف االإرهاق الداخلي، 
املمكن  من  الداخلي  ال�شك  اإّن  حيث  املر�س،  ن�شبة  وتزيد 
وبالتايل  العمل،  مــزاولــة  على  الــقــدرة  عــدم  اإىل  يـــوؤدي  اأن 
انقطاع الدخل املايل على اأفراد االأ�شرة؛ االأمر الذي يوؤثر 
على الو�شع ال�شحي، والغذائي ب�شكل عام. كما اأنها ت�شري 
اأن ت�شاهم يف  اأحد املقربني، من املمكن  اأن وفاة  اإىل  اأي�شا ً 
اإىل  والوفاة  املر�س  وانتظار و�شول  الداخلي،  الذعر  زيادة 
ال�شخ�س ذاتــه، وهــو ما حــدث لــدى الكثري من االأفـــراد يف 

وقت االإنفلونزا االإ�شبانية. 
ــاإّن بع�س املــهــاجــريــن اإىل الــكــثــري من  ــر، فــ مــن جــانــب اآخــ
تنتابهم  التي  ال�شدمات  للكثري من  الــدول يقعون فري�شة 
ب�شبب هذه اجلوائح، وذلك ب�شبب النق�س الكبري يف تلبية 
االحــتــيــاجــات مــن جــهــة، ورمبـــا الــو�ــشــع املـــايل املــتــدين من 
لها،  املتبعة  بالعادات  كبري  ب�شكل  ويتعلق  الثانية،  اجلهة 
اأو  املوتى،  دفن  تقت�شي  الدينية  املعتقدات  بع�س  اإّن  حيث 
الكثرية،  الوفيات  االأخــرى، ويف حالة  الديانات  حرقهم يف 
ي�شبح تــوفــري مــثــل هـــذه الــ�ــشــروط لــكــل اجلــالــيــات بتعدد 
اعتقاداتها املختلفة �شعبا جدا، اإن مل يكن م�شتحيال، االأمر 

امل�شاواة  النزاعات، واحلنق، ويولد �شعورا بعدم  الذي يثري 
ال�شيا�شي، مقارنة مع توفري  النظام  بني اجلميع من قبل 

كل احلاجيات لالأغلبية يف البالد.
من التحديات النف�شية الكثرية التي ت�شاهم بدرجة اأو باأخرى 
يف انت�شار هذه االأوبئة واجلوائح، هو م�شتوى النظام ال�شحي، 
النف�شية والع�شوية للمر�شى. وهذا يرتبط ب�شكل  والرعاية 
مبا�شر بقدرة هذا النظام على ا�شتيعاب املر�شى، والتحكم يف 
كما  الفريو�س يف عدد حمــدد.  انت�شار  و�شبط  العدوى،  هذه 
يرتبط اأي�شا بن�شبة كبرية يف نق�س كفاءة وفاعلية املمر�شني 
ُتعترب  التي  ــداث  االأحـ هــذه  مع  التعامل  يف  الطبي  والطاقم 
م�شتجدة، وغري م�شبوقة يف الكثري من الدول. وهو ما يوؤثر 
على العاملني يف القطاع ال�شحي ب�شكل كامل، حتى ت�شلهم 
النظام  هذا  قــدرة  تقل  وبالتايل  باملر�س  وي�شابون  العدوى، 
وهــذا  اجلــديــدة.  املر�شية  احلـــاالت  ا�شتيعاب  على  ال�شحي 
يوؤدي اإىل ف�شل واإخفاق النظام ال�شحي ب�شبب ارتفاع موجة 

امل�شابني اجلدد ودخولهم امل�شت�شفيات.
ي�شتتبعها  وما  النف�شية  التحديات  هذه  ت�شل  اأن  املمكن  من 
من حتديات كثرية متتالية اإىل القطاع االقت�شادي، والبنية 
الهلع  اأو  للمر�س  املــتــزايــد  االنــتــ�ــشــار  فمع  لــلــبــالد،  التحتية 
واخلوف منه، والت�شكيك الزائد من انتقاله، ي�شبح االأ�شخا�س 
عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم املختلفة، مبا فيها الو�شول 
االأ�شا�شية،  اخلــدمــات  انهيار  يف  ي�شاهم  الــذي  االأمـــر  للعمل، 
وعدم تاأدية االأدوار املهنية املنوطة بهم. ففي بالتيمور خالل 
القمامة  تراكمت   - املثال  �شبيل  على   - االإ�شبانية  االإنفلونزا 
وهــذا خلق  ال�شحي،  ال�شرف  ُعمال  ب�شبب غياب  ال�شوارع  يف 
م�شكلة جديدة الحقا، فمن املتوقع لهذه االأ�شباب وغريها، اأن 
ي�شل جممل اخل�شائر االقت�شادية اىل ما يزيد عن 34 مليار 
دوالر ح�شب بع�س االإح�شائيات التي يعتمد عليها هذا العمل.

انتقال  الــ�ــشــوؤال املهم يطرح مــن جــديــد، حــول كيفية  ورمبــا 
هذه االأوبئة، وانت�شارها بني االأ�شخا�س. فال�شبكات الب�شرية 
العدوى،  هــذه  لتناقل  والكبري  االأ�شا�شي  العامل  هي  تعترب 
فهي تنت�شر ب�شهولة، و�شرعة فائقة، ب�شبب ا�شتن�شاق الهواء 
املنت�شرة  العطا�س  قطرات  ب�شبب  اأو  ال�شعال،  من  املتطاير 
يف االأماكن املغلقة. كما اأّن مل�س الفم، واالأنــف، اأو العني كلها 
ينتج الحقا عن وجود  العدوى. مما  لهذه  رئي�شية  م�شببات 
العدوى بني  تناقل  ي�شهل عن طريقها  اأ�شطح عامة ملوثة، 
االأفـــراد، مثل: االأبـــواب، االأ�ــشــوار، اأ�شطح الــطــاوالت، اأو حتى 
هذا  يجعل  ما  اأن  غري  االأطــفــال.  ي�شتخدمها  التي  االألــعــاب 
االنت�شار �شريعا هو الكثافة ال�شكانية مع تناقل الهواء امللوث 
وب�شكل خا�س يف املدن الكبرية، التي تتوفر فيها موا�شالت 

مزدحمة، يتم ا�شتخدامها من قبل عدد كبري من ال�شكان. 
ب�شكل  ي�شاهمون  االأفـــراد  اأّن بع�س  هــذه احلــاالت جند  ففي 
»الــنــا�ــشــرون  الـــعـــدوى، حــيــث يطلق عليهم  انــتــقــال  كــبــري يف 
مراكز  لــدى  املتوفرة  املبدئية  النماذج  فبح�شب  لــلــعــدوى«؛ 
يف   %80 بن�شبة  الــعــدوى  بنقل  ي�شاهمون  فــاإّنــهــم  الــبــحــوث، 
اأهمها:  االأ�شباب،  من  العديد  ولذلك  الــوبــاء،  انت�شار  بداية 
اأواًل: انخفا�س املناعة لديهم، وثانيا ال يلتزمون بالن�شائح، 
ال�شعال،  اأثناء  اليد  والوقاية ال�شحية الالزمة، مثل تغطية 
الكثري  املــبــا�ــشــر وامل�شتمر مــع  الــتــوا�ــشــل  وثــالــثــا عــن طــريــق 
الــلــقــاءات  الــذيــن يجتمعون معهم عــن طــريــق  ــراد  ــ االأفـ مــن 
االجتماعية، اأو التجمعات املهنية والوظيفية، مثل: موظفي 

الطريان، وُعمال املطاعم، وغريهم.
وللوقاية من االأ�شخا�س الذين ين�شرون الوباء ب�شرعة كبرية، 
جند اأّن ا�شرتاتيجية مناعة القطيع من املمكن اأن ت�شاهم يف 
تقليل هذا االنت�شار، اأو كما تعرف اأي�شا مناعة املجتمع، والتي 
والتي  العدوى  انت�شار  من  املبا�شرة  غري  احلماية  اإىل  تعود 
حتدث عندما ت�شبح الن�شبة الكبرية من ال�شكان قد اكت�شبت 
عام  ففي  االإ�ــشــابــة.  مــن  ال�شكان  بقية  حتمي  والــتــي  املناعة 
2003م عند انت�شار فريو�س �شار�س فاإّن فرتة احل�شانة كانت 
من يومني اإىل 10 اأيام. حيث اإن بع�س احلاالت مت ت�شخي�شها 
على اأّنها �شلبية يف املراحل االأوىل، ثم الحًقا وبعد مرور فرتة 
طويلة مت اكت�شاف اأّنها حاملة للفريو�س، بعد اأن قامت بن�شر 

العدوى يف املنطقة ال�شكنية والتجارية املجاورة.
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كيف تصنع األمراض التاريخ منذ العصر القديم حتى اليوم؟
رونالد د. غيرسته

�شدر كتاب »كيف ت�شنع االأمرا�س التاريخ منذ الع�شر القدمي حتى اليوم؟« للموؤرخ وال�شحفي وطبيب العيون االأملاين رونالد د. غري�شته Ronald Dietmar Gerste يف 
مار�س 2019. ويعترب هذا العمل جزءاً من م�شروع توثيقي لتاريخ اأمريكا واأوروبا، وتكملة لكتاب �شبق اأن ن�شره هذا املوؤرخ عام 2015، حتت عنوان »كيف ي�شنع املناخ التاريخ: الكوارث 

وتغرّي املناخ منذ الع�شر القدمي حتى اليوم« تناول فيه تاأثري املناخ على االأحداث التاريخية وعلى التغرّي املناخي عرب التاريخ.

رضوان ضاوي *

�شات،  للتخ�شّ والعابر  اجلديد  كتابه  يف  غري�شته  ال�شحفي  يتبنى 
بــاأ�ــشــلــوب عــلــمــي تــدريــ�ــشــي ممــتــع وحمــفــز، �ــشــمــن روؤيــــة معرفية 
اأمرا�س  اإّن  القائلة  االأطــروحــة  التاريخية،  للن�شو�س  احرتافية 
وتــكــراراً يف م�شار  الـــدول العظمى غـــرّيت مـــراراً  الكثري مــن قـــادة 
التاريخ ويف م�شار ال�شوؤون العاملية يف اجتاه اآخر، كما اأّثرت اأمرا�س 
املثقفني واالأدباء والفّنانني يف م�شري جمموعة من االأعمال الفنية 
والثقافية املعروفة. و�شاهمت االأمرا�س من الطاعون اإىل الزهري 
حيث  كاملة،  ع�شور  م�شري  ووّجهت  التاريخ،  �شنع  يف  االإيــدز  اإىل 
ببع�شها  دائًما  واالقت�شاد  وال�شيا�شة  واالأوبئة  االأمرا�س  ارتبطت 
نتائج احلــروب، كما حّددت  واأثــرت على  الع�شور  البع�س على مر 
ا حياة وثقافة ووعي ال�شعوب فغرّيت حياة النا�س. ويجمع هذا  اأي�شً
الذي  التق�شيم  وح�شب  ف�شاًل.  وع�شرين  �شبعة  دفتيه  بني  العمل 
الذي تطرق  املناخ  فاعل  اإىل  واإ�شافة  املهم،  الكتاب  لهذا  ت�شورناه 
له الباحث يف كتابه »كيف ي�شنع املناخ التاريخ«، يرّكز املوؤلف على 

ثالثة فاعلني اأ�شا�شيني يف هذا الكتاب:
باالأمرا�س  اإجنــازاتــهــا  تــاأثــرت  التي  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  اأوال:   
تاريخية  �شخ�شيات  مــوت  اأو  مر�س  بــّدل  فقد  املفاجئ،  بــاملــوت  اأو 
الت�شعة  قي�شر  الثالث  فريدري�س  اأمــثــال:  من  التاريخ،  جمريات 
والت�شعني يوًما يف اأملانيا، وماري تيودور ملكة بريطانيا، واألك�شندر 
ــرب فـــاحت الـــعـــامل، وغــو�ــشــتــاف الــثــاين مــلــك الــ�ــشــويــد، وجـــورج  االأكــ
ف.  وجــون  روزفــلــت،  وفرانكلني  وهتلر  ويل�شون  ووودرو  وا�شنطن 
�س  كينيدي. ثانيا: مر�س اأو موت ال�شخ�شيات الثقافية، التي خ�شّ
الباحث لها حّيزاً مهماً لكونها اأثرت يف الذوق الفني العاملي. فقد 
ر و�شعهم ال�شّحي بو�شوح على اأعمالهم واآثارهم الفنية واالأدبية  اأثَّ
كاهلو  وفــريــدا  بال�شمم،  اأ�شيب  الــذي  بيتهوفن  مثل  والثقافية، 
االأملاين جيورج  واالأديب  بال�شلل،  اأ�شيبت  التي  املك�شيكية  الر�ّشامة 
�شنة، ورغــم ذلك  وتــويف وعمره 23  بالتفويد  اأ�شيب  الــذي  بو�شرن 
باخ الذي  اأملانية، ويوهان �شبا�شتيان  اأدبية  اأكرب جائزة  ح�شل على 
اأثر مر�شه بال�شل على  اأورويــل الذي  كان �شعيف الب�شر، وجــورج 
كتابته لروايته امل�شهورة 1984، ومات وهو ال يتجاوز �شن ال�شاد�شة 
�س الــبــاحــث فــ�ــشــواًل يف مــو�ــشــوع االأوبــئــة  واالأربـــعـــني. ثــالــثــا: خ�شّ
واالأمــرا�ــس مثل الطاعون اأو املــوت االأ�شود الــذي فتك بــاأوروبــا، اأو 
يت�شبب  الــذي  النقر�س  اإىل  اإ�شافة  الفّتاك،  اجلــذري  اأو  الــزهــري، 
الربد  اأو  االإنفلونزا  ثم  الكولريا،  العاملي  والوباء  املبكرة  الوفاة  يف 

القاتل، وال�شل واالإيدز. 
العديد من  تاآلف بني  اأنها تتكون من  املوؤلف على  وتتميز معارف 
والعلوم  الطبيعية  بالعلوم  املــعــرفــة  على  وقــائــمــة  التخ�ش�شات، 

كتابه  خــالل  من  بالفعل  ثماره  اأعطى  التحالف  وهــذا  االإن�شانية، 
در�س  الــذي   )2015( التاريخ«  الطق�س  ي�شنع  »كيف  مبيًعا  االأكــرث 
اآخـــر، هــو املــنــاخ، ودر�ـــس املــوؤلــف فيه االأحـــداث  فيه عامال تاريخيا 
التاريخية الرئي�شية من وجهة نظر االأر�شاد اجلوية وبحث تاأثري 
الطق�س يف م�شري العامل، فقّدم لنا مفهوماً مماثال للمفهوم الذي 

تابعه يف هذا الكتاب بطرحه لل�شوؤال: »ماذا لو ...«.
ميكن القول اإن ال�شرية ال�شخ�شية املمزوجة بال�شرية املَر�شية، التي 
ي�شعى الكاتب اإىل توثيقها يف هذا الكتاب، توؤدي تلقائياً اإىل �شوؤال 
دائًما  هو  املعاك�س  فالواقع  ...؟«.  لو  �شيحدث  كان  »مــاذا  امل�شاربة 
يوؤكد  الفكرة،  بهذه  ارتباطاً  بالتاريخ.  املــوؤّلــف  ان�شغال  من  جانب 
املوؤلف اأّن مر�س �شّناع القرار يحدد ب�شكل حا�شم م�شار االأحداث، 
االأ�شخا�س  هـــوؤالء  مر�س  اأن  اإىل  بالنظر  املــوؤرخــني  بع�س  وُيقلق 
انت�شار االأوبــئــة واالأمـــرا�ـــس، فقد  الــتــاريــخ، متــامــاً مثل  مــوؤّثــر يف 
هــّددت  واالإيـــدز  والــزهــري  الطاعون  اأّن  العلمية  الدرا�شات  ك�شفت 
النا�س يف زمنهم وتركت ب�شمتها يف وعيهم، واأّن الطاعون الدبلي 
اأوروبا  �شكان  ثلث  الذي وقع �شحيته نحو  االأ�شود«،  »املوت  امل�شمى 
يف منت�شف القرن الرابع ع�شر تقريًبا، كانت له اآثاره االجتماعية 
اأجزاء كثرية  واالقت�شادية الكاملة. كما ا�شتمر مر�س الزهري يف 
اإن لوي�س  الروايات  العامل الأكــرث من 400 عــام. وتقول بع�س  من 
واأي�شا  التنا�شلي،  املر�س  من  عانوا  الباباوات  وبع�س  ع�شر  الرابع 
العديد من الفنانني مثل لودفيج فان بيتهوفن وفرانز �شوبرت اأو 
اأنه من ال�شعب  ال�شاعر االأملــاين هايرني�س هاينه. ومع ذلك جند 
القرن  يف  هتلر  بــدون  �شتتخذه  ــا  اأوروبـ كانت  الــذي  التطور  تخّيل 
الع�شرين، على �شبيل املثال. فقد اأثبت التاريخ اأنه متى كانت هناك 
�شلطة مطلقة يف اأيدي قّلة، فاإنَّ هذا يكون تاأثريا كبريا على م�شار 
القدمية  الع�شور  واالأبــاطــرة يف  بامللوك  االأمــر  يتعّلق  التاريخ، وال 
فقط، لكن الدميقراطيات احلديثة بدورها كانت وما زالت عر�شة 
يد  يف  وا�شعة  �شلطات  و�شع  مّت  ما  اإذا  ًة  خا�شّ التحوالت،  هذه  ملثل 
ــا، وخـــري مــثــال عــلــى ذلــك  اأن ي�شبح فــجــاأة مــريــ�ــشً �شخ�س ميــكــن 
على  الكتاب  هــذا  قــارئ  �شيتعرف  حيث  االأمريكية،  الدميقراطية 
الــعــديــد مــن الــروؤ�ــشــاء الــذيــن اأثـــرت اأمــرا�ــشــهــم يف تقرير م�شري 

العامل. 
ويحاول الكاتب االإ�شارة اإىل اإغراءات التكهن بكيفية �شري االأمور يف 
هذا الكتاب فريافق املوؤلف بع�س املر�شى امل�شهورين يف معاناتهم، 
اأن  ميكن  الــذي  املختلف  امل�شار  هو  ما  اجلوهري:  ال�شوؤال  ويطرح 
حماولة  املــثــال  �شبيل  على  جنحت  لــو   - لــــو...؟  ــداث  االأحــ ت�شلكه 
اغتيال هتلر يف يوليو 1944، اأو كيف �شيغدو عاملنا لو كان نابليون 

واترلو احلا�شمة، فقد  والعقلية يف معركة  البدنية  يف كامل قوته 
من  وكــان  التاريخ،  م�شار  يف  احلا�شم  العامل  هي  االأمــرا�ــس  كانت 
املاألوف اإ�شابة ممثلي التاريخ باالأمرا�س يف اللحظات احلا�شمة، ما 
جلب عواقب م�شريية يف اأغلب االأحيان. وتنطبق هذه الفكرة على 
الف�شلني االأولني من هذا الكتاب، وهما اأهّم ف�شلني عاجلا تاريخ 
اأوروبــا، فقد حكم هــوؤالء بالدهم لفرتة ق�شرية جدا، لكنها كانت 

فرتة حكم حا�شمة ومهمة.
الربو�شي  االإمــرباطــور  مر�س  اأّن  االأول  الف�شل  يف  املوؤلف  ويذكر 
فريدري�س الثالث (1831-1888)ب�شرطان احلنجرة، قد دّمر جميع 
الليرباليون  الليربالية يف ملكية د�شتورية. كان  اآمال الربجوازية 
اأملانيا اإىل ملكية د�شتورية  يعتربونه منارة االأمل، وميكن اأن يقود 
فعاًل  يوماً  والت�شعني  الت�شعة  اإمرباطور  بو�شع  كان  تقدمية. فهل 
فريدري�س  وكـــان  االأوىل؟  العاملية  احلـــرب  ويـــالت  اأملــانــيــا  جتنيب 
الثالث قد توىل احلكم مدة ت�شعة وت�شعني يوما، وُعِرف عنه ت�شّبعه 
باالأفكار التحررية التي تلّقاها من اأمه وزوجته االإجنليزية-وهي 
الع�شر  �ُشّمَي  (1819-1901)الــتــي  فكتوريا  الربيطانية  امللكة  اأخت 
وثقافية  �شناعية  ثورة  بريطانيا  فيه  و�شهدت  با�شمها،  الفكتوري 
و�شيا�شية وعلمية-، واعتقد الليرباليون اأنه معار�س ل�شيا�شة والده 
االإمرباطور وم�شت�شاره بي�شمارك املحافظة، لكن �شرطان احلنجرة 
قتله وُدفن معه االأمل يف روؤية خمتلفة متاماً حلكم دميقراطي يف 
اأملانيا. وهنا ميكن فقط التكّهن مب�شري اأملانيا لو حقق االإمرباطور 
اأحالم الليرباليني يف دولة دميقراطية، ولو اأن ابنه فلهيلم الثاين، 
الذي اأودى باأملانيا نحو م�شريها املحتوم يف احلرب العاملية االأوىل، 
التكهن قوًيا  اإال بعد عام 1920. رغم ذلك يبقى  مل يت�شّلم احلكم 
اإىل 1920 لكان قد جّنب  الثالث  اأنه رمبا لو عا�س امللك فريدي�س 
اأملانيا ويالت احلرب العاملية االأوىل، على الرغم من ت�شكيك بع�س 
الباحثني يف قدرة فريدري�س الثالث يف حتقيق تلك االأحــالم رغم 
اجلي�س  بعقيدة  موؤمناً  كان  فقد  التحررية،  زوجته  الأفكار  ميوله 
ب�شرطان  واإ�شابته  للملكية  ووالوؤه  للملكية،  وخمل�شاً  الربو�شي 

احلنجرة هما اللذان خّيبا اآمال الليرباليني. 
كانت  الـــذي  النحو  عــن  الــكــاتــب  فيت�شاءل  الــثــاين  الف�شل  يف  اأّمـــا 
ت�شت�شلم  مل  لــو  الربيطانية«  الطائفية  »اخلريطة  عليه  �شتبدو 
تــيــودور (1516-1558)االأ�ـــشـــطـــوريـــة لورمها يف وقــت مبكر  مـــاري 
الدموية«،  »مــاري  با�شم  التاريخ  تــيــودور  مــاري  دخلت  فقد  جــًدا؟ 
اإىل  اإجنلرتا بوح�شية  ال�شاد�س ع�شر حتويل  اأرادت يف القرن  الأنها 
معقل لالإميان الكاثوليكي، بدعم من زوجها االإ�شباين ويل العهد 
فليب. ورمبا بدون موتها ب�شبب الورم املبكر، لكانت خريطة اأوروبا 
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ال�شبب،  ال�شرطاين وحده  الورم  اليوم خمتلفة. ومل يكن  الدينية 
بل اإن ما ي�شميه الباحث يف كتابه مر�س »وهم احلمل« الذي جعل 
امللكة االإجنليزية تتوّهم مرتني اأنها حامل بويل العهد من زوجها 
الكاثوليكية  اإ�شبانيا  بني  الوحدة  معه  وتوهمت  االإ�شباين،  االأمري 
واإجنلرتا الربوت�شتانتية، كان دافعاً اإىل ما �شّطره التاريخ يف تلك 
الفرتة املظلمة من تاريخ بريطانيا. فهل لو كان احلمل حقيقياً، 
باحتادها  املعا�شر  عاملنا  يف  عظمى  دولــة  اإ�شبانيا  من  �شيجعل  كان 
مع بريطانيا؟ وهل كان وهم احلمل عند امللكة، ثم الورم، قد عّجال 
باإف�شال هذا امل�شروع؟ كانت ماري الدموية م�شابة باأربعة هواج�س: 
ثم  الربيطاين،  العر�س  اعتالء  يف  ال�شرعي  حّقها  اإثــبــات  هاج�س 
ت�شمن  ولكي  �شرعيتها،  لت�شمن  الكاثوليكية  عن  الدفاع  هاج�س 
اإثبات �شرعية حكمها ون�شر الكاثوليكية، غرقت يف هاج�س توحيد 
بريطانيا مع اإ�شبانيا الكاثوليكية بزواجها من ويل العهد االإ�شباين 
فليب. ومل تكن �شت�شمن توحيد اململكتني اإال بحملها بويل العهد، 
والأنها كانت تقرتب من �شن االأربعني، واأ�شبح حملها �شبه م�شتحيل، 
فقد اأ�شيبت بالهاج�س الرابع وهو احلمل الوهمي. وكان من اآثار 
الثالثني  حرب  ا�شتمرار  �شنوات  خم�س  دام  الــذي  الدموي  حكمها 
اأّثــرت هذه االأحــداث على تطور الدميقراطية  اإعدامها.  �شنة بعد 
بني  بالعالقة  الباحثون  يهتم  ال  فغالبا  اإجنــلــرتا،  يف  الليربالية 
اأختها  لكن  ودمويتها،  الــزائــف  الوهمي  احلمل  مــع  مــاري  معاناة 
حكمت خم�شا واأربعني �شنة وكان ع�شرها ذهبياً ظهر فيه الكاتب 

العظيم �شك�شبري وانت�شرت فيه الّلغة االإجنليزية عرب العامل.
ومرة اأخرى، ومتاماً كما يف مثال الف�شل الثاين، تختلط امل�شالح 
عام  ففي  الكتاب،  هــذا  من  الثامن  الف�شل  يف  بالدنيوية  الدينية 
1630 قّرر ملك ال�شويد غو�شتافو�س اأدولفو�س الثاين الوقوف �شد 
الطوفان البابوي االآتي اإىل �شطاآن ال�شويد، ونزل على �شاطئ اأملانيا 
حقيقة  يف  ينوي  كان  بينما  الربوت�شتانت،  لينقذ  كبطل  ال�شمايل 
االأمر ال�شيطرة على الرابطة الهان�شية وحتويل البلطيق لبحرية 
و�شقط  حا�شمني  ن�شرين  يف  الحــقــا  غو�شتاف  انت�شر  �ــشــويــديــة. 
الكاتب  ويت�شاءل   .1632 نوفمرب   16 يف  لــوتــزن  معركة  يف  قتيال 
يف  الثاين  اأدولـــف  غو�شتاف  ي�شقط  مل  لو  التاريخ  �شيتحّول  كيف 
معركة لوتزن؟ رمبا �شيكون تاأثري ال�شويد على اأملانيا كبرياً، فقد 
اأملانيا على القيام بالت�شوية بني  قلب تدخله هذا الطاولة، واأجرب 

املذاهب ون�شر قيم الت�شامح. 
بقوة يف هذا  اأمريكا  تاريخ  ي�شتدعي  املوؤّلف  اأّن  القارئ  و�شيالحظ 
اإخفاء  هو  تاريخي  هاج�س  من  عانت  اأمريكا  اأن  ويعتقد  الكتاب، 
ال�شحية  ويل�شون  وودرو  حــالــة  اإخــفــاء  مّت  فقد  الرئي�س.  مــر�ــس 
ال�شيئة يف مرحلة �شيا�شية عاملية حا�شمة بني عامي 1919 و1921، 
فتو�ّشع فراغ ال�شلطة يف البيت االأبي�س مما اأدى اإىل �شلل ال�شيا�شة 
اخلــارجــيــة لــلــواليــات املــتــحــدة. وعــنــدمــا تــعــر�ــس ويــلــ�ــشــون ل�شكتٍة 
ال�شلل  ب�شبب اجللطة ومــر�ــس  عــاجــًزا  واأ�ــشــبــح  دمــاغــيــٍة خــطــرية 
عام  مــن  اأكــتــوبــر  يف  الب�شر  و�شعف  الدماغية  بال�شكتة  واأ�ــشــيــب 
1919، اأخفت زوجته اإديث خطورة مر�شه، وقامت باإ�شدار االأحكام 
بالنيابة عنه، ما جعل البالد حتت رحمة زوجته التي اأدارت �شوؤون 
البيت االأبي�س يف �شرية تامة. ورمبا كان هذا االأمر جّيدا مل�شتقبل 
باأفكار  �ــشــاذًجــا  اأمــريــكــًيــا  �شيا�شًيا  مناف�شوه  اعــتــربه  فقد  اأمــريــكــا، 
»رّواد  كان من  واأنــه  الديني،  بالتع�شب  �شيا�شية خارجية مدفوعة 

رئا�شة الدولة االإمربيالية«.
اإن االأ�شئلة التي طرحها الكاتب ت�شري بو�شوح اإىل اأهمية االأمرا�س 

تاريخ  من  انطالقاً  املوؤلف  معها  يتعامل  والتي  للتاريخ،  بالن�شبة 
بالن�شبة  ال�شاأن  وكــذلــك  الهامة.  التاريخية  ال�شخ�شيات  مر�س 
على  انعكا�شاتها  خــالل  من  العامل  م�شري  يف  اأثــرت  التي  لالأوبئة 
ومن  واالجتماعي.  وال�شيا�شي  واالقت�شادي  الدميغرايف  الو�شع 
ت�شّدرت  هامبورغ  ففي  الكولريا،  املوؤلف  يذكر  االأوبئة  اأمثلة هذه 
املدينة  اإىل �شيت  اأ�ــشــاء  ال�شحف، مما  عناوين  الــوبــاء  هــذا  اأخــبــار 
عامليا. وكان ماألوفا عند حدوث االأوبئة حماولة اإيقاف االأخبار، كي 
اأ�شاب  وباء كبري  اآخر  الكولريا  كانت  الوطني.  االقت�شاد  يتاأّثر  ال 
اأملانيا يف 1892، التي اأ�شبحت تعاين من الكولريا ومن احلرب على 
حد �شواء. وبعد انتهاء الكارثة ال�شحية يف مدينة هامبورغ، مت �شّن 
قوانني جديدة بهدف حت�شني ظروف املعي�شة وال�شحة والنظافة 
والبيئة، كما مت حت�شني �شروط ال�شحة يف املراكب ويف امليناء ومّت 
خلق من�شب طبيب امليناء، كما مت اإن�شاء م�شنع حلرق النفايات يف 
اأملانيا. ومن  اأول م�شنع يف  باعتباره  بناوؤه عام 1893  هامبورغ، مت 
خالل تعديل د�شتوري �شاركت قطاعات اأكرب من ال�شكان يف العملية 
ال�شيا�شية. ومعروف اأن الكولريا تنت�شر اأي�شا بني �شحايا احلروب، 
فقد  الوباء.  بهذا  اليمنيني  من  االآالف  اأ�شيب  الراهن  وقتنا  ويف 
اء الكولريا ما يقُرب من 2000 ميني منذ  ُتــويفِّ هذا العام من جــرَّ
اأن بداأت فا�شية هذا الوباء يف االنت�شار �شريعاً يف نهاية �شهر ني�شان/
املدير  اأدهانوم غيربيي�شو�س،  الدكتور تيدرو�س  اأبريل. وقد �شرح 
اليمن،  يف  االأرواح  »الإنــقــاذ  قــائــاًل:  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  العام 
لن  اليمني  فال�شعب  الــ�ــشــحــي...  الــنــظــام  نــدعــم  اأن  علينا  يــجــب 
ال�شالم  اإىل  -واليمنيون يف حاجة  اأطــول  التحمل لفرتة  ي�شتطيع 

الإعادة بناء حياتهم واإعمار بلدهم«.
اأّما الطاعون فقد ت�شبب يف اأكرب كارثة دميغرافية يف اأوروبا. طرق 
الــوبــاء اأوروبـــا يف الــقــرن ال�شابع ع�شر، ورافـــق متــدد املــوت االأ�ــشــود 
ظهور بع�س مظاهر العن�شرية فانت�شرت مو�شة البحث عن كب�س 
فداء متثل يف االإ�شارة اإىل غ�شب الرب على اليهود. وب�شبب ابتعاد 
بف�شل  البدنية  النظافة  موجة  وانت�شار  احليوانات،  عن  االإن�شان 
اأفــكــار ع�شر التنوير، مت اإخــمــاد الــطــاعــون. وعــرفــت فــرتة مــا بعد 
فقد  ــا،  واأوروبــ اأمريكا  يف  االجتماعي  الو�شع  يف  حت�شناً  الطاعون 

توفرت منا�شب ال�شغل، وانخف�شت االأ�شعار، وح�شلت الن�شاء على 
فر�س للعمل يف وظائف كانت حمّرمة عليهن من قبل. 

الكتاب،  هــذا  بالتوثيق يف  اجلــدري فهي جديرة حقيقًة  ة  ق�شّ اأّمــا 
للعدو  هــدّيــة  اللقاح  يف  الربيطاين  االكت�شاف  مثالية  كانت  فقد 
 1805 عــام  وابنه  جي�شه  بتطعيم  نابليون  قــام  نابليون.  التقليدي 
باللقاح الذي اكت�شفه الطبيب الربيطاين اإدوارد جيرن، فرتاجعت 
للطبيب  ميدالية  نابليون  وقـــّدم  الــعــامل،  ويف  فرن�شا  يف  الوفيات 
الفرن�شي  االإمــرباطــور  لبى  كما  له،  �شكره  عن  تعبرياً  االإجنليزي 
وقــال  بريطانيني،  اأ�ــشــرييــن  �ــشــراح  اإطـــالق  اإىل  لــه  الطبيب  دعـــوة 
م  االإمرباطور الفرن�شي: ال ن�شتطيع رف�س طلب اأحد اأعظم من قدَّ

خدمة لالإن�شانية.
وهكذا ارتبطت جمموعة من االأ�شئلة واالأجوبة، بهذه ال�شخ�شيات 
واالأوبئة،  االأمرا�س  وبهذه  التاريخ،  يف  املوؤثرة  والفنية  التاريخية 
ــم نــتــيــجــة لـــهـــذه الـــوقـــائـــع واالأحـــــــــداث؛ الــتــكــهــنــات  ــ نــعــتــقــد اأن اأهـ
واالفرتا�شات التي و�شعها املوؤلف بخ�شو�س م�شري العامل. ويقول 
االأوبئة  الــذي جلبته معها  الفظيع  الت�شاوؤم  كــان  اإنــه رمبــا  املــوؤّلــف 
اإىل تفاوؤل يف العامل اجلديد: فقد تفوقت  واالأمــرا�ــس، قد حتّول 

اأوروبا على االأوبئة ومت تنظيفها مثل فعل ال�شم�س بعد املطر. 
لكنه  الكاتب،  بها  تو�شل  التي  النتيجة  القارئ هذه  ي�شتغرب  وقد 
كورونا  اجتياح فريو�س  قبل  �شدر  الكتاب  هذا  اأّن  ين�شى  اأال  يجب 
اأملانيا واإيطاليا واإجنلرتا واأمريكا وباقي دول العامل، لهذا، ورمبا، 
الكاتب  �شي�شتطيع  كيف  لــنــا:  يــحــّق  الــكــتــاب،  منطق  عــدل  بنف�س 
مار�س  �شهر  يف  عليه  ا�شتغل  اأنــه  لــو  هــذا  كتابه  اأطــروحــة  �شياغة 
فيها  ت�شبب  الــتــي  واخلــ�ــشــائــر  كــرونــا  وبـــاء  انت�شار  بعد  اأي   ،2020
وظهور ال�شلوكات املرتبطة بانت�شار الوباء؟ ورمبا ن�شتطيع التكّهن 
الكاتب، من خالل  اأورده  عما  النتائج لن تختلف كثرياً  باأن  اأي�شا 
واالأفــراد،  الــدول  ب�شلوك  عموما  املرتبطة  الق�شايا  من  جمموعة 
العدد  اأو  الــوبــاء  اأ�ــشــبــاب  عــن  احلقيقية  املعلومات  اإخــفــاء  ومنها: 
احلقيقي ل�شحايا الوباء، واحتكار ال�شلع وانت�شار هاج�س ال�شراء، 
وانت�شار بع�س مظاهر العن�شرية والتهم املتبادلة، ومظاهر �شرقة 
املواد الطبية. وقد يكون التغيري الظاهر هو اأن الوباء اجلديد مل 
ينت�شر يف العامل عرب عربات البواخر ال�شّيقة فقط، كما حدث مع 

الكولريا، ولكن اأي�شاً بوا�شطة الطائرات.
-----------------------------------------------
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األمراض الوراثية واألوبئة
  أن. أجيت كومار وبراديب كانانكود

يّدعي النا�شرون اأن هذا الكتاب ُي�شَدر كحلقة من �شل�شلة كتب تخ�س العلوم االأ�شا�شية )Basic Science Books(. يحاول الكاتبان تقدمي املو�شوع يف اأ�شلوب ب�شيط �شل�س، 
يتوافق مع مدارك الطالب والقارئ العادي. وينق�شم الكتاب اإىل ق�شمني: الق�شم االأول يتناول عدد 38 مر�شا وراثيا مثل فقر الدم املنجلي، وعمى االألوان، والعميوفيليا)نزعة 
امل�شطبغ، وIchthyosis  )نوع من مر�س اجللد يدعى  ، وجفاف اجللد   )Albinism( واملهق داون، ومتالزمة كالينفلرت، ومتالزمة ترينر،  الدموي(، ومتالزمة  النزف 
وتو�شع   ،  )Alkaptonuria( الكابتون  وبيلة  الــدم،  يوريك  حم�س  وفــرط   ،)amaurotic idiocy( الر�شع  عند  الع�شبية  املحاور  وعته  الدرقية،  ق�شور  وقــزم  �شماك(، 
ال�شعريات )Telangiectasia(، ومر�س هونتينغتون )�ُشّمي بهونتينغتون الأن جورجا هونتينغتون هو الذي اكت�شف هذا املر�س عام 1872 اأول مرة، و�شبب املر�س وجود خلل يف 
 )Anencephaly( وانعدام الدماغ .)اأحد اجلينات يف كرومو�شوم الرابع. امل�شاب بهذا املر�س يفقد التحكم على ع�شالته، فال ي�شتطيع اال�شتقامة، ويكون م�شيه ب�شكل الرق�س
العظمي قبل ت�شكل عظم اجلنني  النخاع  املولود اجلديد ب�شبب منو  امل�شقوقة )Spina Bifida(  الذي يرتتب عليه موت  املوت للطفل فور والدتــه، وال�شن�شنة  الذي ي�شبب 
اأعرا�شه عند الوالدة �شيموت الطفل بال تاأخري(، وقزم الودانة  الفقري، ونق�س الكوالجني الذي ي�شري اإىل انك�شار العظام )Osteogensis imperfecta(، )اإذا ظهرت 
)Achondroplasia dwarfism( الناجت من عدم التنا�شب يف منو اليد والرجل، وEhlers – Dalos syndrome  الذي ُيظهر متدد جلد اجل�شد كاملطاط اإىل 8 
بو�شات تقريبا عند متديده، وكان الطبيبان الدمناركيان اأدوار ايلري�س واألك�شندر دالو�س هما اللذان اكت�شفا هذا املر�س ولذلك �شمي بهذا اال�شم، و Club – foot الذي ي�شبب 
ت�شوه القدم، والرب�س، وت�شلب االأذن، وتديل اجلفون الع�شلية، والطفح اجللدي فرا�شي ال�شكل )وجود عالمة ك�شورة فرا�شة على جانبي االأنف(، والذهان الهو�شي االكتئابي، 
وال�شرع، وكرومو�شوم فيالدلفيا )وهو احلرمان من جزء من اأجزاء كرمو�شوم الثاين والع�شرين، �شمي بذلك الأنه مت اكت�شافه اأول مرة يف فيالدلفيا(، وبيلة الفينيل كيتون )نوع 
 ،)Glaucoma( ومتالزمة اختفاء العني بالوالدة، واعتمام عد�شة العني، والزرق ،)من اأمرا�س االإعاقة الذهنية(، ونق�س ال�شعر والقولون القزحية )نوع من اأمرا�س العيون

ومر�س ال�شكر)Diabetic(، و�شكي�شوفرينيا )نوع من االأمرا�س النف�شية(.

فيرابوراتو عبد الكبير *

اأمرا�شا وراثية ب�شبب جينات ال تعمل  ت�شمى هذه االأمرا�س 
هــذه  بــ�ــشــرح  املــوؤلــفــان  اعــتــنــى  وقـــد  �شليم يف اجلــ�ــشــم.  ب�شكل 
االأمرا�س يف �شورة خمت�شرة ال تتجاوز اأكرث من �شفحتني، 
االأمــرا�ــس؛  لتلك  املعقدة  الطبية  اجلــوانــب  يف  يخو�شان  وال 
العامة  بل  الطب  ي�شتهدف اخلــرباء يف جمال  الكتاب ال  الأن 
ال�شفحات  بت�شميم  النا�شرون  اهتم  وقــد  فقط.  والــطــالب 
ويلي  باملو�شوعات.  تتعلق  فوتوغرافية  و�شور  بيانية  بر�شوم 
هذا املخت�شر املفيد ب�شع �شفحات تلقي ال�شوء على الو�شائل 
اجلراثيم  اأن  كيف  فيها  نــقــراأ  االأمــرا�ــس.  ملكافحة  الوقائية 
تــدخــل اأجــ�ــشــادنــا وكــيــف اأّن اأجــ�ــشــادنــا تــقــاوم تــلــك اجلــراثــيــم 
باأنظمتها الطبيعية، وكيف ميكن اأن نكافحها باتخاذ الو�شائل 
الوقائية املبنية على التجارب العلمية مثل اللقاح والتطعيمات 

املختلفة.
ويف الق�شم الثاين يخو�س املوؤلفان يف مو�شوع االأوبئة، وميكن 
ت�شنيفها كالتايل: االأمرا�س الفريو�شية واأمرا�س البكترييا 
واأمرا�س االأوايل )Protozoan diseases( واالأمرا�س 
اجلن�شية  واالأمــرا�ــس   )Fungal Diseases( الفطرية 
الطفيلية.  الديدان  واأمرا�س  الدم  بنقل  الناجتة  واالأمرا�س 
ــواع اإىل اأنــــواع اأخــــرى، ومــن االأمــرا�ــس  وتــتــفــرع كــل هــذه االأنــ
الــبــكــتــرييــا الــطــاعــون والــتــيــفــوئــيــد ومــر�ــس الــ�ــشــل واجلــــذام 
اخلبيثة  واجلمرة   )Tetanus(والكزاز الرئوي  وااللتهاب 
 )Leptospirosis( الــربميــيــات  وداء   )Anthrax(
الطاعون فهو  اأما  الديكي.  وال�شعال   - الديفرتيا   - واخلناق 

اأي�شا يتنوع اإىل طاعون بوبونيك وطاعون نيومونيك.
االأميبيات  وداء  )الــــربداء(  املــالريــا  االأوايل  االأمــرا�ــس  ومــن 
اجلــيــارديــات  وداء   )Balantidiasis( الــربقــوقــي  وداء 
املثقبيات  وداء   )Kala Azar(زار وكــاال   )Giardiasis(

.)Trypanosomiasis(
وال�شيالن  الزهري  ومر�س  االإيــدز  اجلن�شية  االأمرا�س  ومن 
)Gonorrhoea(. واأما اأمرا�س الديدان الطفيلية فمنها 
 )Taenia Solium( الوحيدة  والـــدودة  الفيلرييات  داء 
اجللدي  االأنكل�شتومات  وداء   )Ascariasis( ال�شفر  وداء 

.)Ancylostomias(
 )Rubeola( ومن االأمرا�س الفريو�شية اجلدري واحل�شبة
االأطفال  و�شلل   )Mumps( والنكاف  االأملانية  واحل�شبة 
ال�شفراء  وحمى  ال�شنك  وحمى  الكبد  والتهاب  الكلب  وداء 
ونــيــبــاه  اخلـــنـــازيـــر  واأنـــفـــلـــونـــزا   Chikkun Guniaو
)Nipah( الناجت من فريو�س حتمله اخلفافي�س وداء ينتقل 

من فريو�س كورونا. 
بالتف�شيل،  وبــاء  كل  الق�شم  هذا  يتناول  االأول  للق�شم  خالفا 
مـــن حــيــث طــبــيــعــة الــفــريو�ــس وكــيــفــيــة تــنــقــلــه اإىل االإنــ�ــشــان 
والــو�ــشــائــل الــوقــائــيــة الـــالزم اتــخــاذهــا �شد الــفــريو�ــس املعني 
املر�س  وتاريخ  املطلوب  والعالج  وت�شخي�شه  املر�س  واأعرا�س 
داء.  كل  عنوان  املعلومات جندها حتت  هذه  وعواقبه. جميع 
اإن كورونا جمموعة كبرية من الفريو�شات امل�شببة الأمرا�س، 
من الزكام اإىل »�شار�س« و»مري�س«. مت اكت�شافه عام 1937 يف 

نتيجة   .)Bronchitis( ال�شعبي  االلتهاب  اأ�شابها  طيور 
اأن  االأطــبــاء  اكت�شف  �شنة   70 خــالل  جــرت  التي  لالختبارات 
فريو�س كرونا قد ُي�شيب الفريان والكالب والديوك الرتكية 
من  ال�شني  يف  اكُت�ِشف  ما  اأمــا  والنعام.  واخلنازير  واحل�شان 
كورونا فهو نوع جديد مما تغري جينيا. جميع العامل حاليا 
املتنقل  وهو   »19 »كوفيد  بـ  املعروف  املر�س  هذا  تهديد  حتت 
من احليوانات اإىل االإن�شان ثم يعدو اإىل نطاق وا�شع. ويقال 
دخــولــه يف ج�شم  مــن  يــومــا   14 خـــالل  �شتظهر  اأعــرا�ــشــه  اإن 
االإن�شان. مل يتم اخرتاع اأي لقاح وقائي لهذا املر�س اخلطري 
االجــتــمــاعــي واحلــجــر  االبــتــعــاد  اإال  اأمــامــنــا  لي�س  االآن.  حــتــى 
يف  �شينا  البــن  الــعــامَل  )ميــنّت   .)Quarantine( ال�شحي 
احلجر ال�شحي ملكافحة االأوئــبــة، الأنــه هو الــذي اقــرتح هذا 
اأن  ل ابن �شينا اإىل نتيجة  اأول مرة يف التاريخ. َتو�شّ االإجــراء 
بع�س االأمرا�س تنت�شر عرب الكائنات الدقيقة، وحينها اأوجد 
الت�شمية  جــاءت  هنا  ومن  يوما،   40 ملدة  النا�س  لعزل  طريقة 
العاملية احلالية Quarantine حيث قام بع�س التجار يف 
ونقلها  الناجحة  الطريقة  هــذه  باأخذ  الوقت  ذلــك  البندقية 
»اأربعني«  والتي تعني   Qarantine الإيطاليا حتت م�شمى 
ال�شفن يف جزر قريبة  االإيطالية. كانوا يعزلون ركاب  باللغة 
اأن  قبل  ال،  اأم  الطاعون  اأعــرا�ــس  لديهم  كانت  اإذا  مــا  ملعرفة 
الذي  الطاعون  اأثناء  املــدن؛  ل�شواطئ  بالو�شول  لهم  ي�شمح 

اجتاح اأوروبا عامي 1347 و1352(.
العامة عن فريو�س كورونا ال يحتوي  املعلومات  ا�شتثناًء من 
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الــكــتــاب حتــلــيــالت �ــشــامــلــة عــن اآثــــار جــائــحــة كــوفــيــد19 على 
نافلة  ومــن  واالجتماعية.  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  االأ�شعد 
القول اإن هذه اجلوانب اأي�شا ت�شتحق الذكر. ماذا كان موقف 
اتخذت  لو  19؟  كوفيد  جائحة  مكافحة  من  الكربى  الــدول 
ال�شرعة  بــهــذه  الــوبــاء  انت�شر  ملــا  الــبــدايــة  �ــشــارمــا يف  مــوقــفــا 
العامل  اأنحاء  يف   19 كوفيد  وبــاء  انت�شار  تو�شع  اأمــام  الفائقة. 
�شباق  يف  نف�شها  االإنــ�ــشــانــيــة  واملــنــظــمــات  احلــكــومــات  وجــــدت 
حمموم من اأجل احل�شول على معدات طبية واأدوات وقائية، 
لكن االنتقادات توجه للواليات املتحدة التي يوجد فيها اأكرب 
عدد اإ�شابات باملر�س، باأّنها مل حترتم قوانني اللعبة. اتهمتها 
معدات  وجهة  بتحويل  وفرن�شا،  اأملانيا  يف  املخت�شة  ال�شلطات 
على  بــاملــزايــدة  وذلــك  لبلديهما،  االأ�ــشــل  يف  خم�ش�شة  طبية 

امل�شرتين االأ�شليني.
ديــر اليني  فــون  اور�ــشــال  االأوربــيــة  املفو�شية  رئي�شة  اأقـــرت 
اخلطر  حجم  اأهمية  من  قللوا  ال�شيا�شيني  امل�شووؤلني  بــاأّن 
الذي يبّثه وباء كورونا امل�شتجد. وقالت: اأعتقد اأننا جميعا، 
ونحن ل�شنا خرباء، ما اأخذنا االأمر بجدية يف البداية. ولكن 
تبني فيما بعد اأن الفريو�س ي�شغل بالنا لفرتة طويلة حيث 
جامعة  يف  الطبيون  الباحثون  االأزمـــة«.  بــوؤرة  اأوربـــا  ُتعترب 
Imperial college  بلندن كانوا قد حذروا الواليات 
املتحدة من �شرعة انت�شار فريو�س كورونا يف 6 مار�س. حذر 
اأّنه يف حالة عدم اتخاذ االإجــراءات الوقائية  اأولئك العلماء 
كانت  باملر�س،  ن�شمة   %81 اأكرث من  �شُي�شاب  فورا  الالزمة 
يبلغ مليونا.  املوتى قد  بــاأن عدد  تفيد  درا�شات  تقارير  ثمة 
يعر�س عن  كــان  تــرامــب؟  الرئي�س  كــان موقف  مــاذا  ولكن 
كل هذه االإنذارات يف املرحلة االأوىل. ولق�شور اإدارة ترامب 
تف�شيه  واإنكار  بالوباء  باال�شتهتار  بدءا  فراراتها  وع�شوائية 
حتذيرات  رف�س  االآن.  اأمريكا  اإليه  و�شلت  فيما  كبري  دور 
اإغــالق احلياة حني مات  ــاإزدراء مت�شائال هل مت  بـ اخلــرباء 
االنفلونزا؟  مر�س  باإ�شابة  املا�شي  العام  يف  �شخ�س   37000
اأن الفريو�س  اأمام الو�شائل االإعالمية  اأن يعلن  فلم يخجل 
من  االإنــفــلــونــزا  انتهت  كما  حتما  �شينتهي  اأيــ�ــشــا  ال�شيني 
قــبــل. عند هــذا االإعـــالن كــانــت االإ�ــشــابــات املــوؤكــدة اأقـــل من 
300 كما كان عدد املوتى 11 فقط. ولكن بعد ثالثة اأ�شابيع 
انقلبت االأمور راأ�شا على عقب. غدت اأمريكا اأكرث امل�شابني 
مبر�س كورونا يف العامل. وهذه القوة العظمى االقت�شادية 
ال�شني  عدوها  اإىل  يدها  متد  الأن  االآن  ا�شطرت  العامل  يف 
حتى الهند للم�شاعدت. حتتاج اأمريكا اإىل اأكرث من 17000 
تــرامــب  الــرئــيــ�ــس  جــهــاز للتنف�س اال�ــشــطــنــاعــي. غــطــر�ــشــة 
كوفيد  وخيمة  عــن  املخت�شة  اجلــهــات  حتــذيــرات  بــاإهــمــالــه 
هذه  اإىل  اأمــريــكــا  اأو�ــشــل  الـــذي  الرئي�س  ال�شبب  كــانــت   19
احلالة املاأ�شوية. ولي�س لدى الرئي�س االأمريكي اأي م�شروع 
الطبية  الفحو�شات  اإجــراء  بعد  ال�شتئ�شال فريو�س كورونا 
الالزمة على ماليني املر�شى. بداية مل يلتفت اإىل تعليمات 
الــتــجــارب  نــتــائــج  يف  �ــشــاكــا  وكـــان  الــعــاملــيــة،  ال�شحة  منظمة 
اأمريكا، فال عجب فيه، الأن مواقفه كانت دائما  الطبية يف 

م�شدر وقود للنظريات املوؤامراتية التي يتبناها دعاة معاداة 
الطب احلديث. 

اخلزعبالت واملعتقدات اخلرافية هي التي قادت هذا احلاكم 
العلمية.  التجارب  املبنية على  اأكرث كثريا من االخرتاعات 
ميكننا اأن نرى نف�س احلالة يف ت�شرفات حاكم الهند نريندرا 
مودي. وهو اأي�شا لي�س لديه اأي م�شروع وقائي ناجع ملقاومة 
هجوم فري�س كورونا غري و�شائل حتايالت وخطابات رنانة. 
بينما تتم الفحو�شات الطبية على 5400 �شخ�س من ماليني 
املر�شى يف اأمريكا، اإّن ن�شبة الفحو�شات يف الهند 66 فقط. 
املر�س  ت�شخي�س  يف  حتى  الهند  حــالــة  اأّن  على  يــدل  وهـــذا 
نطاق  اإىل  انت�شرت  اإذا  الــعــدوى  اأّن  ومعناه  جــدا.  متخلفة 
يقول  ملقاومتها.  �شبيل  هناك  تكون  فلن  املجتمع  يف  وا�شع 
اإىل  الــعــدوى قد جتــاوزت  اإن  ال�شحة  النا�شطون يف جمــال 
االأيام  �شتكون  فلذلك  املناطق.  بع�س  االنت�شار اجلماعي يف 
كرونا  اأولويات حكومة مودي يف مقاومة  القادمة حا�شمة. 
نراها مركزة على ما يوجد يف االأ�شاطري الهندية القدمية، 
اجلــانــب الــكــومــيــدي كــان وا�ــشــاحــا اأمـــام الــعــامل حــني اأهــاب 
اإطفاء  بعد  كاز  م�شابيح  واإ�شاءة  ال�شحون  ل�شرب  بالنا�س 
امل�شابيح الكهربائية ملطاردة فريو�س كورونا عودا من ع�شر 
حيث  احتفاال  حزبه  اأتــبــاع  عمل  الــكــاز.  ع�شر  اإىل  الكهرباء 
تظاهروا يف ال�شوارع العامة مبخالفة احلجز املنزيل وحظر 
التجول. احلالة االقت�شادية يف البالد كانت قد بداأت تنهار 
يكون  قد  ومــا خفي  بلة.  الطني  زاد  وقــد   ،19 الكوفيد  قبل 
اأعظم. واإليه ي�شري قرار جمل�س الوزرء املركزي بخ�شم %30 
الــوزراء واأع�شاء الربملان  الدولة ورئي�س  من رواتــب رئي�س 

وخ�شم املبالغ املخ�ش�شة مل�شاريع التنمية.
ــاق مــا بعد كــرونــا ومــا يرتك  وهــنــاك عــدة حتليالت عــن اآفـ
وراءه من حطام وركام. وُيالحظ هنا ما كتب املفكر واملوؤرخ 
»الفاينن�شال  �شحيفة  يف  هــراري«  نــوح  »يوفال  االإ�شرائيلي 

ملا �شيحدث  تاميز« الربيطانية يف 20 مار�س حول توقعاته 
يف العامل بعد التغلب على مر�س كوفيد19. يقول اإّنه �شيمر 
هذا الطوفان و�شوف يعي�س اأغلبنا، ولكن يف عامل خمتلف: 
مــن اأجـــل مــنــع وبـــاء كـــورونـــا عــلــى اجلــمــيــع الــتــقــيــد ببع�س 
التعليمات املحددة. هناك طريقان رئي�شان للو�شول اإىل هذا 
الهدف. االأول: اأن تقوم احلكومة مبراقبة النا�س ومعاقبة 
بو�شع  يكن  قــرن مل  ن�شف  قبل  الــقــوانــني.  ينتهك  مــن  كــل 
مليون   240 مراقبة  بــي«  جــي  »كيه  ال�شوفياتية  املــخــابــرات 
ن�شمة على مدار 24 �شاعة. لكن الدول احلالية باتت تعتمد 
اأّمــا  مــكــان.  كــل  يف  مــوجــودة  وجت�ش�س  مراقبة  تقنيات  على 
اأن ي�شكل حتوال كبريا يف تاريخ مراقبة  هذا الوباء فيمكنه 
االأفــــراد، ميكنه االنــتــقــال مــن مــراقــبــة ظــاهــر االأ�ــشــيــاء اإىل 

مراقبة ما هو خمفي.
»يف ال�شنوات االأخرية حدث �شراع كبري حول »اخل�شو�شية«؟ 
اأزمـــة كــورونــا �شتكون نقطة حتــول هــذا الــ�ــشــراع، الأنـــه لو 
�شمحنا للنا�س باخليار بني اخل�شو�شية وبني ال�شحة فاإّنهم 
امل�شاألة  هــذه  يف  تكمن  امل�شكلة  جــذور  ال�شحة.  �شيختارون 
اأن يختاروا بني »اخل�شو�شية«  النا�س  اأنه �شوف ُيطلب من 
وبني ال�شحة، وهو انتخاب خاطئ.... فعلينا اال�شتفادة من 
يف  يكون  اأن  ميكن  وانتخابنا  ال�شحة،  ومــن  »اخل�شو�شية« 
حر�شنا على �شالمتنا ويف قدرتنا على مواجهة الوباء، ويف 
املواطنني.  متكني  بل  �شمولية،  مراقبة  اأنظمة  اإن�شاء  عــدم 
الو�شيلة  لي�شت  القا�شية  والعقوبات  املــركــزيــة  الــرقــابــة  اإّن 

الوحيدة الإجبار النا�س على اتباع االإر�شادات املفيدة.....
ــرث �ــشــمــولــيــة يف  ــرى هـــل تــكــون حــكــومــات »الــ�ــشــابــون« اأكــ ــ ُت
االإعالمية  الو�شائل  تكميم  مابعد ع�شر كورونا؟ هل يكون 
الهند طالبت  راأينا حكومة  امل�شتقبل؟ وقد  اأ�شد �شرامة يف 
االإعالمية  الو�شائل  تقيد  تعليمات  باإ�شدار  العليا  املحكمة 
الن�شرات  مــن  االإعــــالم  وزارة  ــوزع  ُتـ مــا  اأخــبــارهــا يف  بح�شر 

الر�شمية فقط.
يف  �شلبيات  ال  �شلبيات،  لها  كما  اإيــجــابــيــات  كــارثــة  لكل  اإّن 
حقق  �شلبيات،  بــدون  اإيجابيات  وال  اإيجابيات  يــدون  العامل 
كورونا خالل اأ�شبوعني ما عجزت عنه كل اجتهادات الب�شر، 
ال�شابق يف  الرئي�س  اإليه  اأ�شار  كما  التلّوث  يف جمال خف�س 
تون�س من�شف املرزوقي يف اإحدى مقاالته نقال عن �شديقه 

املهند�س يف �شيكاغو اأي�شلمو ولد دالهي.
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كل شيء يتغير على الدوام.. آفاق الترجمة األدبية
مجموعة مؤلفين

هذا الكتاب مرجع ال غنى عنه يف الرتجمة االأدبية التي كانت وما زالت اأهم نوع من اأنواع الرتجمة الأنها اجل�شر الذي يربط بني الثقافات املختلفة عرب الع�شور. اإنه مرجع مهم 
لطالب الرتجمة وللمرتجم املحرتف على ال�شواء، ذلك الأنه يعالج اأهم مظاهر الرتجمة االأدبية يف درا�شات حررها خرباء يف الرتجمة االأدبية يجمعون بني التكوين االأكادميي 
الر�شني واخلربات املهنية الوا�شعة. انتدب هوؤالء االأكادمييني واخلرباء لتحرير هذا الكتاب املرجعي يف الرتجمة االأدبية »مركُز اخلربة للرتجمة االأدبية«، وهو �شراكة بني جممع 
اأوتريخت يف هولندا، وال�شندوق الفلمنكي لالآداب يف بلجيكا، وال�شندوق الهولندي لالآداب. فجاء الكتاب مبثابة الدليل  اللغة الهولندية، وجامعة لوفان يف بلجيكا، وجامعة 

ا. العلمي والعملي واملهني للرتجمة االأدبية، ومرجًعا ي�شلح للتدري�س يف اجلامعات واملعاهد وللدرا�شة الذاتية اأي�شً

عبدالرحمن السليمان * 

يــتــاألــف الــكــتــاب مــن مقدمة واأربــعــة اأجــــزاء حتــتــوي على ثالثة 
وع�شرين ف�شاًل حرر كل ف�شل منها خبري يف الرتجمة. ُعنون 
الثاين  واجلــزء  املطلوبة«،  »املــهــارات  بـ  الكتاب  االأول من  اجلــزء 
االأنواع  على  »الرتكيز  بـ  الثالث  واجلزء  االأ�شا�شية«،  »املفاهيم  بـ 
االأدبــيــة« واجلـــزء الــرابــع بـــ »مــا بعد الــرتجــمــة«. ا�شتهل الكتاَب 
جامعة  يف  الــبــارز  االأ�ــشــتــاذ  هول�شت،  دي  ليفني  وهــمــا  حمـــرراه 
ــان دي ُبــــول، املــرتجــمــة االأدبــيــة  لــوفــان يف بــلــجــيــكــا، وكــريــ�ــس فـ
اأ�شاء  نف�شها، مبقدمة  اجلامعة  امل�شاعدة يف  واالأ�شتاذة  القديرة 
الرتجمة  »علم  ــاأنَّ  ب حا  و�شرَّ وم�شمونه.  الكتاب  م�شروع  فيها 
املكت�شب  النظري، وعلم الرتجمة التطبيقي، والعلم التجريبي 
الرتجمة  مظاهر  مــن  مظاهر  ثالثة  الــرتجــمــة«  ممار�شة  مــن 
اأنــه  اأحــد  يدعي  ال  بحيث  بع�شها  وتكّمل  بع�شها  مــع  »تــتــداخــل 
ميــلــك وحــــده عــلــم الــرتجــمــة مبــجــمــلــه«.  لــذلــك تــ�ــشــكــل هــذه 
املظاهر الثالثة »اخلط الرفيع الذي يربط اأول الكتاب باآخره«. 
اآخر: يربط هذا الكتاب العلم النظري بالعلم التطبيقي  بكالم 
ويتوقف  الــتــعــبــري،  �ــشــح  اإن  عــريــ�ــس  بــخــط  الــرتجــمــة  ب�شناعة 
التطبيقية  واملعرفة  اللغوية  واملــهــارات  النظرية  القواعد  عند 
الرتجمة.  ممار�شة  من  املكت�شبة  العملية  التجارب  يف  ويتاأمل 
وهذه االأخرية، اأي التجارب املكت�شبة من ممار�شة الرتجمة، ذات 
املتقدم معرفًيا  العامل  البحثية يف  اأهمية كبرية، الأنَّ اجلامعات 
 bottom-up( الأعــلــى«  اأ�شفل  »مــن  البحثية  املــقــاربــة  تعري 
البحثية  للمقاربة  تعريها  التي  االأهمية  ذات   )approach
اأعلى الأ�شفل« )Top-down approach(. فاإذا كان  »من 
الباحث ينطلق، يف املقاربة االأخرية، من اأمنوذج نظري ي�شقطه 
على م�شاألة ما بهدف حتليلها وحل اإ�شكالياتها، فاإنَّ مقاربة »من 
ذاتها ثم ت�شقط عليها جتربة  امل�شاألة  اأ�شفل الأعلى« تنطلق من 
الــبــاحــث وتــبــحــث لــهــا - يف الــعــلــم الــنــظــري - عــلــى مــا يف�شرها 
علمًيا، واإال في�شع لها الباحث اإطاًرا نظرًيا جديًدا يكون مبثابة 
االإ�شافة اإىل العلم النظري املوجود. وهذا ما يجعل اأهمية »علم 
من  املكت�شب  التجريبي  »العلم  وكــذلــك  التطبيقي«  الرتجمة 
مهمان  »رديــفــان  الأنهما  االأهــمــيــة،  غاية  يف  الرتجمة«  ممار�شة 

لعلم الرتجمة النظري«.    
العمل  من  اآالف  خم�شة  خــربة  فيه  تراكمت  علم  الرتجمة  اإن   
على االأقل. فقد بداأت حركة الرتجمة يف العراق القدمي بداية 
الرتجمة  مهنة  مــار�ــس  مــن  واأول  املــيــالد.  قبل  الثالثة  االألفية 

الــتــاريــخ هــم االأكـــاديـــون الــذيــن ا�ــشــطــروا اإىل ترجمة بع�س  يف 
بالكتابة  وثــيــقــاً  ارتـــبـــاطـــاً  املــرتــبــطــة  الــ�ــشــومــريــة  املــ�ــشــطــلــحــات 
لغتهم  اإىل  فرتجموها  ال�شومريون،  اخرتعها  التي  امل�شمارية 
ــدم توا�شل  ــة.  فــالــتــوا�ــشــل االأكـــــادي الــ�ــشــومــري هــو اأقــ ــاديــ االأكــ
اأقــدم  اأن ال�شومرية  الــتــدويــن االنــ�ــشــاين، ذلــك  تــاريــخ  لــغــوي يف 
االأكــاديــني  واأن  املــيــالد(،  قبل   3200 )حـــوايل  نـــت  ُدوِّ ب�شرية  لغة 
الرافدين )حوايل  ال�شومريني عن �شدة احلكم يف بالد  اأزاحــوا 
الرافدين وبنوا  امليالد( وحلوا حملهم يف حكم بالد  2900 قبل 
الذين  ال�شومريني هم  اأن  البابلية. ومبا  االأكادية  دولتهم  فيها 
اخرتعوا الكتابة امل�شمارية، اأقدم كتابة يف التاريخ املعروف، واأول 
عنهم  اأخــذ  فقد  وال�شيا�شية،  االإدارة  علوم  اأ�شا�شيات  و�شع  من 
االأكاديون ذلك عندما اأزاحوهم عن �شدة احلكم وحلوا حملهم، 
وم�شطلحات  ومعارفهم  علومهم  ترجمة  اإىل  ا�شطرهم  ممــا 
األــواًحــا  االأكــاديــني  اأوابـــد  لنا من  الدهر  ح�شارتهم. وقــد حفظ 
هي  واالآكــاديــة  ال�شومرية  باللغتني  لغوية  م�شارد  على  حتتوي 
اأن علم الرتجمة ولد  األــف يف هذا املجال. وهكذا نرى  اأقــدم ما 
مع اأقدم ح�شارتني ن�شاأتا يف ال�شرق، واأن علم �شناعة املعجم ولد 
مع علم الرتجمة وظلَّ يالزمه حتى اليوم. لقد �شمى البابليون 
ــمـــان(، واالآرامـــيـــون  )َتـــرُجـ بــالــرتجــمــة:  يــقــوم  الــــذي  ال�شخ�س 
للتعريف(،  الكلمة  نهاية  يف  واالألـــف  ُتــْرِجــمــانــا،  )תרגמנא: 
وال�شريان َتْرْجموُنا واالألف يف نهاية الكلمة للتعريف(، واليهود 
)תרגמן: ُتــْرُجــمــاْن(، والــعــرب )تــرجــمــان(. وعــن الــعــرب اأخــذ 
 Δραγουμάνος:( :اليونان هذه الكلمة لت�شبح يف لغتهم
الــيــونــانــيــة  مـــن  الــكــلــمــة  انــتــقــلــت  ثـــم   .)Dragoymanos
ــة ومــنــهــا االإنــكــلــيــزيــة  ــ ــيـ ــ اإىل جــمــيــع الــلــغــات احلــديــثــة االأوروبـ
اأن  ــا  ومبـ  .)Drogman( والــفــرنــ�ــشــيــة   )Dragoman(
ال�شامية(   =( اجلزيرية  اللغات  يف  )ترجمان(  لـ  االأ�شلي  املعنى 
هو  )الــرتجــمــان(  اأن  اأي  املــبــهــم،  الــكــالم  تف�شري  التف�شري،  هــو 
ال�شخ�س الذي يف�ّشر الكالم غري الوا�شح وي�شرحه بلغة وا�شحة 
فح�شلوا  لغاتهم  اإىل  املعنى  هــذا  الغربيون  ترجم  فقد  الأهلها، 
االإنكليزية  يف   interpreter/interpretation على 
مع  الفرن�شية،  يف   interprète/interprétationو
ال�شفوي ولكنها  اأن املق�شود بهذه االأخرية املرتجم  اإىل  االإ�شارة 

ا. تنطبق داللًيا على املرتجم التحريري اأي�شً
 وعــلــى الــرغــم مــن اأن الــرتجــمــة بــني الــ�ــشــومــريــة والــبــابــلــيــة يف 

مراحلها االأوىل كانت ترجمة وظائفية، اإال اأنها �شرعان ما تو�شعت 
اأداة  الرتجمة  اأ�شبحت  ثــم  وال�شعر(.  )املــالحــم  االأدب  لت�شمل 
التوا�شل يف زمن العوملة االأوىل، عندما بداأ االت�شال والتوا�شل 
بني ح�شارات الرافدين و�شورية وم�شر وحو�س البحر االأبي�س 
الر�شائل  )ترجمة  البحتة  الوظائفية  من  وتــطــورت  املتو�شط، 
�ــشــعــًرا ونـــرًثا  االأدب،  تــرجــمــة  اإىل  اإلــــخ(  والــعــقــود والــتــعــلــيــمــات 
الديني  الن�س  ترجمة  على  هنا  حديثنا  يف  ونقت�شر  ومالحم. 
بعد �شريورة االآرامية لغة التوا�شل يف ال�شرق القدمي يف القرن 
اخلام�س قبل امليالد. فقد ترجم جمهولون اأ�شفار العهد القدمي 
ال�شبعينية(  )الرتجمة  اليونانية  اإىل  واالآرامــيــة  العربية  مــن 
يف الـــقـــرن الــثــالــث قــبــل املـــيـــالد، ثـــم تـــرجـــم الــقــديــ�ــس جـــريوم 
واليونانية  واالآرامــيــة  العربية  من  واجلديد  القدمي  العهدين 
امليالدي.  الــرابــع  القرن  يف  الفولغاتا(  )ترجمة  الالتينية  اإىل 
القدي�س  عند  الرتجمة  بــدايــة  املنظرين  مــن  الكثريون  يجعل 
الرافيدينية  التقاليد  جريوم، وهذا غري دقيق الأنه يختزل كل 
وامل�شرية القدمية وحتى اليونانية والالتينية يف اإ�شارات عابرة 
واأهمية  امل�شيحي  اليهودي  الديني  الن�س  لطغيان  اإال  ل�شيء  ال 
املحلية  اللغات  اإىل  اأوال )الفولغاتا(، ثم  الالتينية  اإىل  ترجمته 
)ترجمة  ع�شر  اخلام�س  القرن  من  ابتداًء  مهمة  اأ�شبحت  التي 
ماتن لوثر االأملانية، ترجمة امللك جيم�س االإنكليزية، الرتجمة 
الهولندية الفيدرالية وغريها(. ومن نافلة القول التذكري باأن 
هذه الرتجمات اإىل اللغات املحلية هي التي وحدت هذه اللغات 
املحلية واأوجدت فيها �شجاًل خطابًيا اأدبًيا قلده الكتاب وال�شعراء 
فالرتجمة  اليوم.  نعرفها  ما  اإىل  وتطورت  اللغات  تلك  فن�شاأت 
كانت   - الديني  الن�س  على  مقت�شرة  كانت  واإن   - هنا  االأدبــيــة 
عاماًل حا�شًما يف تكوين لغات وهويات وطنية ثم حدود ر�شمية 
مما  اأكــرث  اللغة  على  لها  املوحد  العن�شر  تاأ�ش�س  ع�شرية  ودول 
اأو العرق )كالقومة  تاأ�ش�س على الدين )كالقومية االإيرلندية( 

االأملانية يف العهد النازي(.

ــربات الــرتاكــمــيــة يف  ــ يــركــز الــكــتــاب يف عـــدة درا�ـــشـــات عــلــى اخلـ
الرتجمة، وينطلق من التن�شي�س على »املهارات املطلوبة« ابتداء 
اثنتني على االأقل  باإتقان لغتني  املتمثلة  االأ�شا�شية  »املعرفة  من 
للرتجمة منهما واإليهما«، ثم »اإن�شاء مقاولة متكن املرتجم من 
اعتبارية  �شفة  اكت�شابه  بعد  قانونية«  بطريقة  عمله  ممار�شة 
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املوؤلف  والتعامل مع حقوق  الن�شر  دور  التعاقد مع  »متكنه من 
عند  هنا  الُكّتاب  يتوقف  م�شوؤولة«.  بطريقة  الفكرية  وامللكية 
البحث عن »فر�س اقت�شادية« للمرتجم االأدبي »املتمثلة يف البحث 
تخ�ش�شها  التي  الوطنية  الدعم  �شناديق  املــايل من  الدعم  عن 
الدول لن�شر االآداب«، اآدابها برتجمتها اإىل اللغات االأخرى، واآداب 
االأمم االأخرى برتجمتها اإىل لغتها. ثم تتوقف حمررة الكتاب 
كري�س فان دي ُبول يف درا�شة بعنوان »املعرفة واملهرات االأ�شا�شية« 
عند املعيار االأوربي )Petra-E Framework( الذي ينظم 
عمل املرتجمني االأدبيني يف االحتاد االأوربي »والذي يقدم حزمة 
املرتجم  على  ينبغي  الــتــي  وال�شلوكيات  واملــهــارات  املــعــارف  مــن 
اأدبًيا موؤهاًل«. تتكون  االأدبي اأن يت�شلح بها لكي ي�شبح مرتجًما 
املرتجم  تاأهيل  حتــدد  فرعية  كــفــاءات  ثماين  من  احلزمة  هــذه 
الن�شية  والكفاءة  النقل  وكــفــاءة  اللغوية  »الكفاءة  هــي:  االأدبـــي 
والكفاءة التف�شريية والكفاءة االأدبية والثقافية والكفاءة املهنية 
والكفاءة التقييمية والكفاءة البحثية«. ويحتوي املعيار االأوروبي 
املرجعي املذكور على تو�شيفات دقيقة لهذه الكفاءات الفرعية. 
كما حتتوي حزمة الكفاءات االأوروبية املعيارية هذه على »خط 
حمرتف  اإىل  متطور  اإىل  مبتدئ  مــن  يــتــدرج  عــمــودي  تعليمي 
مبتدئ فمحرتف واأخرًيا خبري«. وتن�س تلك التو�شيفات على 
»املهارات التي ينبغي اأن يتمتع بها كل واحد من هذه االأ�شناف 
اخلم�شة، من املبتدئ حتى اخلبري، بدقة، كما تذكر ما يجب اأن 
الف�شل  ُكّتاب هذا  يتوقف  كما  بالتف�شيل«.  الواحد منهم  يتقن 
عند مهارات اأخرى ال بد للمرتجم من التحلي بها مثل »مهارة 
لغة  اإىل  ترجمته  املــراد  الن�س  قــراءة  وكيفية  امل�شادر  ا�شتعمال 
فريق  والرتجمة �شمن  واملرتجم  الكاتب  بني  والعالقة  اأخــرى 
اآخر. تتطلب كل مهارة من هذه  اأي �شراكة مع مرتجم  ثنائي« 

املهارات كفاءة خم�شو�شة بها.
ثـــم يــطــرح الــكــتــاب يف الــفــ�ــشــل الـــثـــاين املــفــاهــيــم االأ�ــشــا�ــشــيــة يف 
عملية الرتجمة، حيث يتوقف االأ�شتاذ هرني بلومني يف درا�شة 
ي�شغل  وهو مفهوم  الرتجمة،  »التكافوؤ« يف  عند مفهوم  مف�شلة 
عملية  الأن  اليوم،  حتى  الرافدينيني  عهد  منذ  املرتجمني  بــال 
الكاتب  الرتجمة - يف جميع مراحلها - موؤ�ش�شة عليه. ي�شتهل 
مقالته بالتقرير باأن »مفهوم التكافوؤ هو املفهوم االأكرث مركزية 
التاأمل  عند  للجدل  عر�شة  االأكـــرث  املــفــهــوم  نف�شه  الــوقــت  ويف 
بد  ال  التناق�س  هــذا  ولفهم  الرتجمة«.  عن  واحلــديــث  العلمي 
من التمييز بني »التكافوؤ من حيث هو معيار يف عملية الرتجمة 
درا�ــشــات  مــفــهــوم يف  هــو  مــن حــيــث  الــتــكــافــوؤ  وبـــني  التطبيقية، 
حالة  احلالتني:  من  كل  يف  املفهوم  ولهذا  النظرية«.  الرتجمة 
خمتلف  م�شار  فيها،  العلمي  البحث  وحالة  الرتجمة  ممار�شة 
اإىل نتائج خمتلفة. ففي م�شار ممار�شة الرتجمة »يعترب  يوؤدي 
ويتحكم  الرتجمة«  عملية  ي�شرّي  الــذي  املعيار  التكافوؤ  مفهوم 
فيها. وقد بداأ هذا التقليد يف الغرب عند ترجمة الكتاب املقد�س 
اأن تكون الرتجمة«،  ُيَتوّقع  اإىل اللغات الغربية احلديثة، »فكان 
اإىل  واليونانية  واالآرامــيــة  العربية  من  املقد�س  الكتاب  ترجمة 
املقد�س  لــالأ�ــشــل«  كلًيا  »مكافئة  الــغــربــيــة،  والــلــغــات  الالتينية 
فيتعبد  لالأ�شل،  التي  ذاتها  القدا�شة  الرتجمة  تكت�شب  بحيث 
بها يف الكنائ�س. وهذا مفهوم خمتلف كلًيا عن مفهوم امل�شلمني 
اأن ترجمات  ذلك  املختلفة،  اللغات  اإىل  الكرمي  القراآن  لرتجمة 
القراآن الكرمي اإىل اللغات املختلفة تهدف - على �شبيل املقارنة 

اإىل فهم معاين القراآن الكرمي فقط، وال ميكن - يف املنظور   -
من  بــداًل  بها  ُيتعّبد  واأن  لالأ�شل  مكافئة  تكون  اأن   - االإ�شالمي 
ــا يف جمــال  االأ�ـــشـــل الــعــربــي. اأمـــا يف املــ�ــشــار الــنــظــري، خــ�ــشــو�ــشً
ُم�شكاًل  يعترب  التكافوؤ  مفهوم  »فــاإن  اللغوية،  الرتجمة  درا�شات 
ذي  الفني  بالنرث  اأو  بال�شعر  االأمــر  يتعلق  عندما  م�شتحياًل  بل 
امل�شحة ال�شاعرية« كما يرى منظر الرتجمة رومان جاكوب�شون. 
 )Petra-E Framework( لذلك  مل يذكر املعيار االأوربي
يف تنظيمه لعمل املرتجمني االأدبيني مفهوم التكافوؤ بل ا�شتعا�س 
ويــرى  االأ�ــشــلــي.  للن�س  منا�شب«  »نقل  هــو  جديد  مبفهوم  عنه 
الكاتب اأن هذا امل�شطلح اجلديد »جمرد مرادف ملفهوم التكافوؤ«. 
النظرة  لتفكيك  حمــاولــة  يف  التكافوؤ  اأنـــواع  الكاتب  يلخ�س  ثــم 
املزدوجة اإىل مفهوم التكافوؤ ومييز بني »التكافوؤ اللفظي« الناجت 
حرفية،  الرتجمة  اأنــواع  اأ�شد  وهــذه  بكلمة،  كلمة  الرتجمة  عن 
به  ويق�شد  املعجمي«  »التكافوؤ  وكذلك  ال.  اأم  الن�س  اأفهم  �شواء 
اللغة )ب(،  )اأ( مبا يقابلها معجمًيا يف  اللغة  الكلمة يف  ترجمة 
اأي ترجمتها ترجمة حرفية طاملا كان ذلك ممكًنا. وكذلك بني 
اأو  قانونًيا  م�شطلًحا  املرتجم  يرتجم  بــاأن  الوظيفي«  »التكافوؤ 
اإدارًيا اأو ر�شمًيا يف لغة قانونية اأو اإدارية اأو ر�شمية ما مبا يكافئه 
وظيفًيا من م�شطلح قانوين اأو اإداري اأو ر�شمي يف لغة قانونية اأو 
اإدارية اأو ر�شمية اأخرى. وكذلك »التكافوؤ الديناميكي«، ويراُد منه 
املــراد ترجمته مبا يقابلها من  الن�س  اأن ترتجم معاين عبارات 
معاٍن يف اللغة املنقول اإليها، �شواء اأتكافاأت االألفاظ معجمًيا اأم مل 
تتكافاأ، مع الرتكيز على القيمة التوا�شلية للن�س، ولي�س القيمة 
اللغوية اأو الرتكيبية فقط.  وتن�شب مقاربة التكافوؤ الديناميكي 
هذه اإىل منظر الرتجمة اأوجني نايدا. ولكننا جند هذا التنظري 
عند اجلاحظ )تويف �شنة 869 ميالدية( وعند ال�شالح ال�شفدي 
)القرن الثالث ع�شر امليالدي(، حيث يرى هذا االأخري اأن طريقة 
حنني بن اإ�شحاق يف الرتجمة  تتمثل يف اأن »ياأتي اجلملة ويح�شل 
معناها يف ذهنه ويعرب عنها من اللغة االأخرى بجملة تطابقها، 
ــذا هــو جــوهــر التكافوؤ  األــفــاظــهــا اأم خــالــفــتــهــا«. وهـ �ــشــواء �ــشــاوت 
االأدبي  الن�س  ترجمة  اأن متر عملية  يقت�شي  الذي  الديناميكي 

للن�س؛  اللغوية  العنا�شر  نقل  مرحلة  )اأ(  مراحل:  ثــالث  عرب 
و)ب( مرحلة نقل العنا�شر الثقافية الظاهرة وال�شامرة للن�س؛ 
و)ج( مرحلة نقل الَوقع، وهو االأثر اجلمايل الذي يحدثه الن�س 
االأدبــي االأ�شلي على متلقيه يف لغته، يف الرتجمة بحيث يحدث 
هــذا االأثـــر اجلــمــايل الــوقــع ذاتـــه على متلقي الــرتجــمــة. وهــذه 

االأخرية اأ�شعب مرحلة يف الرتجمة االأدبية.  
ف اجلزء الثالث من الكتاب املعنون بـ »الرتكيز على االأنواع  يو�شَّ
وامل�شرحيات  وال�شعر  كالنرث  املختلفة  االأدبــيــة  االأنـــواع  االأدبــيــة« 
التاريخية واأدب الطفل. ولعل  الفل�شفية والروايات  والن�شو�س 
يقدم  ال�شعر.  ترجمة  هو  االأدبــيــة  الرتجمة  االأكــرب يف  التحدي 

الكاتب اأونوك و�شرت يف مقالة 
بعنوان يبدو غريًبا: »جتاوز القواعد: ترجمة ال�شعر« بني يدي 
فرو�شت  روبــريــت  االأمــريــكــي  لل�شاعر  �شهرية  مبقولة  مقالته 
)1874-1963( هي: »اإن ال�شعر هو ما ي�شيع عند ترجمة ال�شعر«! 
يريد: من ال�شعب اأو من �شبه امل�شتحيل اأن ينقل املرتجم ال�شعر 
باإيقاعه ووقعه ومتاهي لفظه مبعناه وتداخل ذلك كله كما هو 
اإىل لغة اأخــرى. لذلك ي�شيع ال�شعر عند ترجمته، وي�شعب بل 
ي�شتحيل نقل وقعه الذي يحدثه عند متلقيه بلغته، اإىل متلقي 
الرتجمة. لذلك »يعترب معظم املرتجمني ترجماتهم ال�شعرية 
جمرد عر�س ذاتي للن�س االأ�شلي باللغة الهدف«، ولي�س ترجمة 
له ترقى اإىل م�شتوى التكافوؤ الذي ين�شده املرتجم عند حماولته 

ترجمة اأي ن�س اأدبي جيد.
لالأن�شطة  الرتجمة«  بعد  »ما  بـ  املو�شوم  الرابع  اجلــزء  يعر�س  ثم 
يهملها  اأن  والناجح  املحرتف  االأدبــي  املرتجم  على  ينبغي  ال  التي 
قبل  للرتجمة  ال�شخ�شي  التقييم  اأو  الــذاتــيــة«  »املــراجــعــة  وهـــي: 
ــكـــم عــلــى الــرتجــمــة« بعد  عــر�ــشــهــا عــلــى مـــراجـــع خـــارجـــي؛ و»احلـ
مراجعتها، و»التعاطي باإيجابية مع الرتويج للعمل املرتجم مبا يف 
ذلك عر�شه على النقاد  لكتابة مراجعة له تن�شر يف جمالت رائجة، 

وكذلك تر�شيحه لنيل اجلوائز املخ�ش�شة للرتجمات اجليدة«.     
الكتاب مادة غنية للمرتجم االأدبي، وقمني بالرتجمة اإىل اللغة 

العربية ل�شح املوارد العربية التي تعالج هذا املو�شوع.
----------------------------------------------- 
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كيف أصبحنا عبارة عن بيانات
كولين كوبمان

يعمل كولني كومبان يف ق�شم الفل�شفة بجامعة اأوريجون، حيث ي�شغل اأي�شا من�شب مدير االإعالم والثقافة اجلديدة. قام بتاأليف كتابني �شابقني، الكتاب االأول هو علم االأن�شاب يف 
النقد )2013م(، اأما الكتاب الثاين هو الرباغماتية )2009م(، يتوجه هذا الكتاب اإىل م�شكلة ن�شعر جميعنا تقريبا بقوتها، ومنيل اأي�شا اإىل ال�شعور باحلرية حولها. بالن�شبة يل، هذه 
االأنواع من التوترات، هي حيث ميكن اأن تكون الفل�شفة يف اأف�شل حاالتها. امل�شكلة املحددة التي يركز عليها الكتاب تتعلق ب�شيا�شات واأخالقيات البيانات. جند اأنف�شنا غارقني اليوم 
يف اأ�شئلة ال تعد وال حت�شى، تنبع من انت�شار تقنيات البيانات عرب جوانب متعددة، ورمبا حتى ت�شمل جميع حياتنا. تتعلق هذه االأ�شئلة بق�شايا املراقبة اجلماعية من قبل اجلهات 
احلكومية، وجتار ال�شركات، اإىل البلطجة االإلكرتونية، اإىل احل�شارة االجتماعية لن�شر املعلومات اخلاطئة، اإىل التحيزات اخلوارزمية امل�شمنة يف التقنيات املحايدة املزعومة، التي 
يتم ا�شتخدامها التخاذ قرارات حا�شمة حول حياتنا واآفاق حياتنا. هناك حاجة ملحة متزايدة حول كل هذه الق�شايا. ومع ذلك، فمع تزايد امل�شاكل، يبدو اأننا ننح�شر من اأفق 

االإجابات املعقولة التي ميكننا العمل معها. هذا مقلق فعاًل. اأعتقد اأنَّ الفل�شفة امل�شتنرية من امل�شاركة الغنية بالتاريخ، ميكن اأن تكون مفيدة بع�س ال�شيء.

وليد العبري *

املعلومات،  تكنولوجيا  يف  طويلة  فرتة  منذ  الكاتب  انغم�س  لقد 
ــان �ــشــغــريا، لـــذلـــك ا�ــشــتــطــاع االحـــتـــكـــاك بــالــتــحــول  مــنــذ اأن كــ
التكنولوجي. اأحد اأ�شباب كتابته هذا الكتاب، هو اأن يكّون حلظة 
ا�شتيقاظ بالن�شبة للكثريين حول بع�س الق�شايا، ومن الق�شايا 
»الـــذي ك�شف وثــائــق عالية  �ــشــنــودن  تــوؤرقــه، ق�شية  كــانــت  الــتــي 
اإن عواقب ما ك�شف عنه �شنودن جتعل امل�شكلة موؤثرة  ال�شرية«. 
وا�شعة  ال�شرية  املراقبة  �شمع عن هذه  كتابه. كل من  يف �شميم 
النطاق، جعله ي�شعر بردة فعل بقلق �شديد. ومع ذلك، فاإنَّ الفزع 
اإىل  الذي �شعرنا به جميًعا يف البداية، ت�شاءل يف نهاية املطاف 
الذكية.  ال�شخرية  الياأ�س، ثم الالمباالة، ثم )للبع�س(  م�شاعر 
املراقبة  بــاأ�ــشــرار  يهتمون  ال  الأنــهــم  لي�س  النا�س؟  ا�شت�شلم  ملــاذا 
نت�شور هذه  نعرف كيف  الأننا ال  بل  وا�شع،  نطاق  الرقمية على 
االأعباء، ولذا فاإننا يف حرية حول كيفية تقييم هذا احل�شاد غري 

امل�شبوق للبيانات، وما الذي يجب القيام به حيال ذلك االأمر.
�شيا�شية  ق�شية  اأ�شبحت  ال�شخمة  البيانات  اأنَّ  اجلميع  يعلم 
بــاأن  ــادرا عــلــى فــهــم االدعــــاء  ــا �شيكون قــ مــهــمــة، لــكــن القليل مــنِّ
ميكن  �شيا�شية،  البيانات  كانت  اإذا  بطبيعتها.  �شيا�شية  البيانات 
بع�س  ت�شتطيع  مبا  اأكــرب  عالقة  له  هــذا  اأن  يفرت�س  اأن  للمرء 
اجلهات الفاعلة - احلكومات وال�شركات واملت�شللون - االآن القيام 
»كيف  كــتــاب  يف  نف�شها.  الفعلية  البيانات  مــن  البيانات  مــع  بــه 
االإعالمي«،  لل�شخ�س  االأن�شاب  علم  بيانات:  عن  عبارة  اأ�شبحنا 
بطبيعتها  �شيا�شية  لي�شت  البيانات  بــاأن  كومبان  كولني  يجادل 
فح�شب، ولكن هناك �شعور عميق مت فيه اإعادة ت�شكيل ذاتيتنا من 

خالل البيانات. يف الواقع، يدعي اأننا اأ�شبحنا بياناتنا.
حجة كولني كومبان يف هذا الكتاب، اأنه كيف اأ�شبحنا عبارة عن 
املعا�شرة  حلالتنا  تاريخية  فل�شفية  حفريات  قدم  حيث  بيانات، 
لــلــذاتــيــة املــدفــوعــة بــالــبــيــانــات. اإذ اإنــنــا جنــد اأنــفــ�ــشــنــا يف حلظة 
مت�شابكني ب�شكل ال ينف�شم يف تقنيات البيانات. على هذا النحو، 
توزيع  يتم من خاللها  االآن ت�شاري�س  البيانات  تن�شيقات  ت�شكل 
يف  اأنف�شنا  جند  املثال،  �شبيل  على  االجتماعية.  واملــزايــا  االأعــبــاء 
املدمرة  االأ�شرار  االأ�شخا�س من  ُيعاين فيه  اأن  املمكن  عامل من 
اأو حيث يتم ت�شجيل االأ�شخا�س  البيانات،  لغزو خ�شو�شية  حقاً 

منذ والدتهم يف فئات هوية خمتلفة تتطلبها اأ�شكال فارغة )على 
االجتماعي  التوا�شل  وو�شائل  البريوقراطية  الوثائق  من  كل 

مظهر(.
التقاط  اإىل  يهدف  اإذ  املعلومات،  �شيا�شة  ع�شر  عن  حتــدث  كما 
اأمـــام  اأي  اإعــالمــيــة ممــيــزة،  الــيــوم عــر�ــشــة ل�شيا�شة  اأنــنــا  فــكــرة 
جمموعة من االأ�شئلة ال�شيا�شية واالأخالقية، التي تكون داخلية 
للمعلومات وغري قابلة لالختزال لفئات �شيا�شية ماألوفة. لدعم 
هذه احلجة االأوىل، يدعي كولني كومبان اأن ال�شخ�شية الفريدة 
واأن  للغاية،  حمــددة  تاريخية  بلحظة  مرتبطة  املعلومات  لقوة 
و�شعها كمحلل مميز لل�شلطة ال ميكن الك�شف عنه، اإال من خالل 

علم االأن�شاب لل�شخ�س االإعالمي.
كيف  الإظــهــار  الكتاب  من  االأول  اجلــزء  تخ�شي�س  مت  وبالتايل، 
ــوة املــعــلــومــات كــظــاهــرة حمــــددة تــاريــخــيــا. يــبــداأ علم  ظــهــرت قـ
وهي  الع�شرين،  القرن  من  االأوىل  العقود  يف  لكومبان  االأن�شاب 
اللحظة التي »بداأت فيها املعلومات ت�شبق ال�شخ�س« واأ�شبح »من 

املمكن للمعلومات اأن تر�شم االأ�شخا�س كما لو اأنهم من العدم«.
هذا اإذن، ن�شف حجة الكتاب، اأما عن الن�شف االآخر من حجته 
اأو »اأ�شخا�س اإعالميني« له تاريخ  اأن كوننا »رعايا للبيانات«  هو 
م�شاكل  يف  التفكري  اإىل  منيل  عــادة،  نفرت�س  مما  بكثري  اأطــول 
ذات  اأنها م�شتجدات  املعلومات على  البيانات و�شيا�شة  اأخالقيات 
تتويجا  اإال  لي�شت  املعا�شرة  اأن م�شاكلنا  نزعم هنا  تقنية عالية. 
ملفاهيم الذات، التي مت ت�شكيلها منذ مائة عام. اأ�شبحت و�شائل 
التوا�شل االجتماعي واملراقبة اجلماعية ممكنة فقط بعد اأن بداأ 
اجلميع بالفعل يف التفكري يف اأنف�شهم، ويعي�شون حياتهم، كاأرقام، 
ونقاط بيانات منف�شلة، ونتائج متوقعة للتقييمات اخلوارزمية.

على  تعمل  التي  القوة  ت�شغيل  هو  »التثبيت«  لكومبان،  بالن�شبة 
بالرتاكم  املعنيني  لكال  ي�شمح  اإنه  بحيث  »ت�شريعنا«،  و  »ربطنا« 
االآخــر.  تكثيف  على  يعمل  تاأثري  كل  اأن  ويت�شح  الكتاب،  طــوال 
وكلما ارتبطنا ببياناتنا ب�شكل اأكرث اإحكاًما، زادت �شرعة م�شاعفة 
التحتية  البنية  عرب  التنقل  علينا  ال�شهل  من  واأ�شبح  البيانات، 
فاإن  الطريقة،  وبهذه  املعلومات.  اأن�شاأتها  التي  التو�شع  �شريعة 
كونك �شخ�شا اإعالميا يجب اأن يتم »ت�شجيله ومعاجلته واإعادة 

يتم  الذاتية  اأ�شكال  �شكل من  - وهو  للبيانات  اإنتاجه« كمو�شوع 
خالل  مــن  ت�شكيله  ويــتــم  التن�شيق  تقنيات  خــالل  مــن  متكينه 

عمليات التثبيت.
اإنها حلظة، قبل اأن ت�شبح املعلومات �شمة »عاملية« يف حياتنا، �شيء 
يتخلف ب�شكل متزايد، و�شمن كل ما نحلم به، وكل ما نقوم به 
االأن�شاب  الرئي�شي من علم  الغر�س  فــاإن  الــواقــع،  الــواقــع. يف  يف 
اخلا�س به، هو اإظهار كيف اأ�شبحت املعلومات »عاملية تاريخية« 

يف جمتمعنا وثقافتنا.
يتتبع علم االأن�شاب ثالثة تواريخ من املعلومات، يتميز كل واحد 
باالأ�شكال  التواريخ معني  تاريخ من هذه  وكل  االآخــر،  منها عن 
اإعالمي: الهوية  اجلديدة للهوية، التي تتكون معا من �شخ�س 
كل  خالل  ومن  العرقية.  والهوية  النف�شية  والهوية  الوثائقية 
املعلومات  تكون  كيف  كومبان  ُيظهر  الــتــواريــخ،  هــذه  من  تاريخ 
من  الــرغــم  على  والت�شميم،  التن�شيق  م�شتوى  على  �شيا�شية 
تقدميها على اأنها اإجناز فني خال من التحيز اأو احلكم التقييمي.
املحاولة  على  الوثائقية  الــهــويــة  حــول  كــومبــان  مناق�شة  ُتــركــز 
الناجحة يف الواليات املتحدة، جلعل ت�شجيل املواليد عامليا. بداأ 
هذا امل�شروع يف عام 1903 من قبل مكتب االإح�شاء، ومت االنتهاء 
مــنــه حـــوايل عـــام 1935، مبــ�ــشــاعــدة مكتب االأطـــفـــال والــرابــطــة 
لهذا  وا�شحة  دوافـــع  ثــالثــة  يــحــدد  الطفل.  ل�شحة  االأمــريــكــيــة 
العامة  ال�شحة  واإدارة  االأفــراد،  تتبع حركة  الرغبة يف  االلتزام: 
ب�شكل اأكرث فعالية، وحماية احلقوق القانونية لالأفراد واملجتمع. 
كما يعرتف كومبان، اأنه قد يبدو اأن هذه املجموعة من املخاوف؛ 
ال�شلطة  اأو  البيولوجية  القوة  حيث  من  للتحليل  املجال  تف�شح 
ال�شلطة تعمل بالتاأكيد  اأن هذه االأ�شكال من  ال�شيادية. يف حني 
هنا، ي�شر كومبان على اأن اإينفوبيور تعمل اأي�شا كطبقة مميزة 
من القوة التي عملت على تن�شيق االأ�شخا�س، ومتكني م�شاركتهم 
اأول  هي  امليالد  �شهادة  وتعترب  نا�شئة.  اإعالمية  حتتية  بنية  يف 
وثيقة تربط ال�شخ�س املعلوماتي بـ »نقاط بيانات حمددة ميكن 
اأن ترتاكم حولها احلياة«. يف حني اأن بع�س »نقاط البيانات« مثل 
»ال�شباق املن�شوب« متورطة ب�شكل اأو�شح يف »اال�شطهاد الدائم«، 
فاإن �شهادات امليالد تخدم وظيفة اأكرث عمومية يف ربطنا بتجميع 
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ال�شمان  اأرقــام  العامل،  عرب  بالتحرك  لنا  ت�شمح  التي  البيانات، 
واحل�شابات  القيادة  ورخ�س  ال�شفر  جــوازات  لدينا،  االجتماعي 
امل�شرفية ور�شائل اجلامعة، وغريها الكثري. لذلك، ُتعد �شهادة 
املــيــالد مبــثــابــة حــجــر االأ�ــشــا�ــس العــتــمــادنــا عــلــى الــبــيــانــات، مما 
املتزايدة  املعلومات  م�شفوفة  اإىل  االإن�شان  حياة  بتحويل  ي�شمح 

با�شتمرار.
ي�شتند حتليل كومبان للهوية النف�شية اإىل حتقيق يف »املعلوماتية 
كما  و1937.   1917 عامي  بني  ا�شتقرت  التي  النف�شية«،  لل�شفات 
غري  النف�س  »علم  يف  كمفهوم  ال�شخ�شية  ظهور  كومبان  يتتبع 
الــطــبــيــعــي« الــفــرنــ�ــشــي، خـــالل الـــقـــرن الــتــا�ــشــع عــ�ــشــر، حــتــى مت 
اأن  قبل  جيم�س،  ولــيــام  بقلم  االأمــريــكــي  النف�س  علم  يف  اإدخــالــه 
ي�شرح بالتف�شيل كيف اأن الرغبة يف القيا�س املو�شوعي لل�شمات 
نعتربها  اأن  يجب  التي  ال�شخ�شية،  فكرة  ر�شخت  ال�شخ�شية، 
اأن هناك  الكاتب  الــواقــع، يوؤكد  اليوم. يف  االأهــم على درايــة  من 
اإح�شا�شا باأنه مل يكن لدينا �شخ�شيات« حتى اأ�شبحنا عبارة عن 
بعبارات  اأنف�شنا  بيانات. يف قراءته، مل تكن هناك طريقة لفهم 
الــفــئــات على  اأو »االنـــطـــواء«، قبل دمــج هــذه  مثل »االنــبــ�ــشــاط« 
خالل  من  عليها  احل�شول  مت  التي  التجريبية،  النتائج  اأ�شا�س 
االختبارات ال�شخ�شية. وبهذه الطريقة، مت حتديد امل�شطلحات 
اأنف�شنا واالآخرين من خالل م�شروع  اليوم حول  بها  التي نفكر 

حمدد لتن�شيق علم النف�س الب�شري.
»اخلط  على ظهور  العرقية  للهوية  كتاب كومبان  يركز  اأخــريا، 
ممار�شة  الع�شرين،  القرن  وثالثينيات  ع�شرينيات  يف  االأحــمــر« 
العرقية  اخل�شائ�س  على  بناء  االإ�شكان  قرو�س  طلبات  »رف�س 
حلــي الــعــقــار«. مــن خــالل تــقــدمي الــعــرق كمدخل اإعــالمــي كان 
تر�شيخ  من  الفيدرالية  االإ�شكان  اإدارة  متكنت  ظاهريا،  حمايدا 
بااللتزام  االدعـــاء  خــالل  من  النظامي،  القمع  من  جديد  �شكل 
ممكنة  املمار�شة  هــذه  اأ�شبحت  املو�شوعية.  التقييم  مبعايري 
بف�شل قرار �شناعة العقارات بت�شمني التكوين العرقي لالأحياء 
يف ا�شتمارات التقييم اخلا�شة بهم. مبجرد اأن اأ�شبح هذا املدخل 
اأ�ــشــبــح من  بــهــم،  املــوحــدة اخلــا�ــشــة  التقييم  جـــزءا مــن طريقة 
ال�شعب روؤية اأن تن�شيق العرق مل يكن جمرد متطلبات فنية، بل 

كان خيارا �شيا�شيا.
اأنها �شاملة،  اأوائــل القرن الع�شرين  ال تدعي معاملة كومبان يف 
ولكنها ت�شعى اإىل ت�شليط ال�شوء على ثالث طرق مهمة، ت�شتمر 
هــذه. يف هذا  اال�شتقرار  الذاتي، من خالل حلظات  ت�شكيلها  يف 
فاإن مناق�شة كومبان حول »اخلطوط احلمراء« مثرية  ال�شدد، 
لالهتمام ب�شكل خا�س. اإذ يجادل باأن هذه املمار�شة مت ت�شهيلها 
اأعادت �شياغة االختالفات  من خالل »معلوماتية العرق«، التي 
العرقية القدمية كتمييز يف البيانات، وو�شعت �شكال فريدا من 

العن�شرية التكنولوجية. 
العرقية  الــبــيــانــات  مــن  الــنــوع  هـــذا  ــاإن  فـ كــومبــان،  اإىل  بالن�شبة 
للبيانات  �شيا�شيا  بعدا  اأن هناك  يعني،  »�شيا�شي م�شاعف« وهذا 
العرقية يتجاوز الطريقة التي يكون فيها العرق �شيا�شيا ب�شكل 
باأن  اأخــذ ذلك يف االعتبار، يجادل كومبان  ال ميكن حتمله. مع 
الهوية العرقية قد مت اعتمادها جزئيا على االأقل على البيانات، 
التعرف  ميكن  التي  العن�شرية،  االأ�شكال  عن  تختلف  بطريقة 
اإمكانية  هــذا،  املحدد  التن�شيق  اإجــراء  اأتــاح  اأكــرب.  ب�شهولة  عليها 

ا�شتنتاج عرق  ودقــة،  بب�شاطة  للبيانات، ميكنها  اإجــراء حتليالت 
ال�شخ�س. يف حني اأن العن�شرية كانت تدور يف ال�شابق حول »روؤية 
العرق«، فاإن تقنية تن�شيق التواريخ امل�شفرة لالختالف الظاهري 
اأ�شكاال جديدة  العملية �شهلت  التفا�شلية، ويف  البيانات  يف فئات 

من التمييز مثل اإعادة اخلط.
التاريخية  الـــروؤى  هــذه  الكتاب، على  مــن  الــثــاين  اجلــزء  يعتمد 
تو�شيح  اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  لل�شيا�شات.  ال�شاملة  روايــتــه  لتعزيز 
فكرة  عن  كومبان  يدافع  »التثبيت«،  و  »التن�شيق«  مثل  مفاهيم 
يف  لل�شلطة،  متميز  كتحليل  الــبــيــانــات  قــوة  ت�شنيف  يجب  اأنـــه 
حني اأن هناك اإغراء وا�شحا للتفكري يف �شيا�شات املعلومات، من 
حيث القوة التاأديبية اأو الطاقة احليوية، ي�شر كومبان على اأن 
التجمعات االإعالمية املعا�شرة تظهر طريقة من ال�شلطة، التي 

يجب فهمها وفقا ل�شروطها اخلا�شة.
مت تخ�شي�س جزء كبري من الف�شل الرابع، للتمييز بني القوى 
بفوكو  اخلــا�ــشــة  ال�شلطة  حتــلــيــالت  مــن  فــقــط  لي�س  الــعــامــلــة، 
البيانات  »قــوى  اأي�شا  ولكن  احلــيــويــة(،  ال�شيادية،  )التاأديبية، 
باخت�شار،  التف�شريية.  والقوة   ،'' التحكم  قــوة  مثل  ــرى''،  االأخـ
»تقنية«  هو  التن�شيق؛  بــاأن  االقـــرتاح  على  كومبان  حجة  تعتمد 
يف  التثبيت.  عملية  خــالل  من  ممار�شتها  يتم  لل�شلطة  حمــددة 
حني اأن هذه العملية مرتبطة بو�شوح بطرائق ال�شلطة االأخرى، 
اإال اأنه يوؤكد اأن هذه التقنية، والعملية املحددة تنتمي اإىل طبقة 

من الطاقة، ال ميكن اختزالها اإىل اأي طبقة اأخرى.
�شد نظريات ال�شلطة املتناف�شة يف الدرا�شات االإعالمية، يجادل 
التي  املنت�شرة،  »الطليعية«  مــقــاومــة  علينا  يجب  بــاأنــه  املــوؤلــف 
فقط  تظهر  اأنها  على  للبيانات،  احلالية  �شيا�شاتنا  مع  تتعامل 
هذا  ي�شتند  للكاتب،  وفقا  اجلــديــدة.  االإعــالم  و�شائل  مع ظهور 
االعتقاد اخلاطئ اإىل الف�شل يف مواجهة النطاق الذي ا�شتثمرناه 
باملعلومات الأكرث من قرن. يف الواقع، مت تاأ�شي�س الديناميكيات 
املخاوف  اإثــارة  من  طويل،  وقت  قبل  الداخلية  للقوة  االأ�شا�شية 

ب�شاأن و�شائل التوا�شل االجتماعي، ومراقبة الدولة.

امللزمة  الــغــري  لل�شيا�شة  االإجــمــايل  كــومبــان  ح�شاب  اأن  حــني  يف 
باأننا نعي�س حتت »نظام معلوماتي« هو  ادعــاءه  فــاإن  اأمــر مقنع، 
اإثــارة للجدل. وفقا لكومبان، حولت نظرية البيانات هذه  اأكرث 
خالله  مــن  يتم  والـــذي  للعقالنية،  هائل  و�شع  اإىل  املعلومات، 
اإتاحة جماالت املعرفة بالكامل. يف هذا الــراأي، نحن مدينون لـ 
»مقدمة  اأنها  على  املعلومات  مع  تتعامل  التي  املعرفة«،  »نظرية 
كافية للح�شول على معلومات اأخرى«، والتي مبوجبها احلاجة 

اإىل املزيد واملزيد من البيانات هي تفرخ البيانات نف�شها.
من  فريد  بنمط  تتميز  املعلومات  قــوة  اإن  نقول  اأن  املعقول  من 
عملي.  غري  ب�شكل  للمعلومات  معرفية  �شلطة  مينح  العقالنية 
ومــع ذلــك، ال يقدم لنا كــومبــان الكثري مــن االأ�ــشــبــاب لالعتقاد 
باأن معرفتنا قد تغريت على االأقل. بالن�شبة لفوكو، فاإن املعرفة 
لي�شت جمرد طريقة تداول املعرفة واإنتاجها، ولكنها ت�شري اإىل 
على  العبارات  و�شوح  حتــدد  التي  املحتملة  التاريخية  الظروف 

اأنها ادعاءات احلقيقة.
يجادل كومبان باأن تقليد نظرية املعلومات الذي افتتحه �شانون 
وويرن، كان يف الواقع نظرية ات�شال افرت�شت بب�شاطة املعلومات 
باأن  الت�شريح  اإىل  كومبان  يدفع  وهــذا  معينة.  انطالق  كنقطة 
بحاجة  واأنــهــا  ات�شال،  نظرية  الــواقــع  يف  هــي  املعلومات  نظرية 
اأرادت تقدمي �شرد مر�س  اإذا  ما�شة اإىل متابعة تاريخ املعلومات، 
نظريات  باأن  يجادل  وباملثل،  وال�شيا�شة.  املعلومات  بني  للعالقة 
الدميقراطية التي طرحها هابرما�س وديوي تفرت�س املعلومات 
كاأ�شا�س للتوا�شل؛ وبالتايل ال ميكنهما مواجهة الدور الوظيفي 

الذي تلعبه املعلومات يف جمتمع دميقراطي حديث.
ت�شعيد  يعنيه  مــا  اإىل  باإيجاز  كــومبــان  ينظر  الكتاب،  نهاية  يف 
املغزى،  ذات  املقاومة  باأن  يجادل  اإذ  املعلومات.  ل�شيا�شة  املقاومة 
حد  يف  �شيا�شية  كم�شكلة  املعلومات  اإىل  االنتباه  تتطلب  �شوف 
امللمو�شة  العديد مــن االقــرتاحــات  اأنــه ال يقدم  ذاتــهــا. يف حــني 
اإعــادة  �شت�شمل  باأنها  يجادل  فاإنه  املقاومة،  هــذه  تنفيذ  لكيفية 
تن�شيق البيانات، واإعادة ت�شميم التقنيات التي ت�شكلنا كاأ�شخا�س 
اإعالميني. وهذا بدوره يتطلب منا اأن نفح�س كيف تطورت هذه 
اأجل ت�شخي�س ميزاتها وعيوبها الطارئة.  االأ�شكال تاريخيا من 
يقوم  الــذي  التاريخي  العمل  نوع  يكون  اأن  اأمله هو  فــاإن  لذلك، 
االحتالل  »مقاومة  لـ  انطالق  نقطة  مبثابة  الكتاب  هــذا  يف  به 

والتناف�س والتحول«.
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عندما يعيد الجنوب اختراع العالم: بحث في قّوة الضعف
 برتران بادي

يف كتابه »عندما يعيد اجلنوب اخرتاع العامل: بحٌث يف قّوة ال�شعف«، يبنّي »برتران بادي« كيف اأن اجلنوب )اأو العامل الثالث(، الذي انبثق اإىل حد كبري من اإنهاء 
اال�شتعمار، يتفاعل مع النظام الدويل الذي دهمته العوملة، ومي�شك بزمام االأمور، ويعيد ت�شكيل هذا النظام الدويل.

ويف راأيه، فاإّن فكرة هام�شية اجلنوب مل تعد تتوافق البّتة مع الواقع الدويل املعا�شر؛ بل اإّن هذا اجلنوب بات ميتلك القدرة على اإعادة ت�شكيل امل�شهد الدويل ب�شكٍل 
يجعل من االأمناط التي يعتا�س عليها اأ�شياد ال�شمال )اأو العامل االأّول( مناذج قد تخّطاها الزمن.

املناف�شة  كــانــت  الــبــاردة،  احلـــرب  نهاية  حتى  الــبــاحــث:  وي�شتطرد 
فاإّن هذه  اليوم،  اأما  التاريخ.  التي ت�شنع  القوى العظمى هي  بني 
املناف�شة ال تعاين الف�شل فح�شب، بل اإّن ال�شعف الذي هو يف اأ�شا�س 
ان�شوت  التي  واالأمم  الــدول،  )مــن خــالل �شعف  النزاعات  معظم 
حتت لواء منظومات موؤ�ش�شية، اأو الروابط االجتماعية(، هو الذي 
يحّدد الرهانات الدولية وُينتج معظم الهواج�س التي ُتلقي بثقلها 

على امل�شتقبل.
اإّن النظام الدويل يتحّول حتّواًل ال منا�س منه، من دون اأن تدرك 
فــاعــلــة جــديــدة  ي�شتوعب عنا�شر  فــهــو  يــجــري.  مــا  الــــدول حــجــم 
الق�شايا  اإىل جعل  و�شواًل  الــدويل،  االأعــمــال  جــدول  كتابة  ويعيد 
االجتماعية من اأهم الق�شايا امل�شريية يف ع�شرنا )الدميوغرافيا، 

عدم امل�شاواة، االأمن الب�شري، الهجرات(.
اأن ت�شمية العامل الثالث مل يعد  يف مقّدمة كتابه، ي�شتنتج املوؤّلف 
اأّواًل، الأّن الثنائية القطبية مل تعد موجودة؛  اأّي معنى.  لها اليوم 
يف  املــوجــودة  غري  الـــدول«  بـ»عاّمة  طريقه  يف  انهيارها  اأودى  وقــد 
احلياة الدولية. ثّم الأّن االخرتاع املفاهيمي، ومهما كانت دوافعه 
باب  يف  الب�شرية  ثلثي  ن�شّنف  الأّنــنــا  مقيت،  اأّنـــه  اأثــبــت  احلقيقية، 

ف�شالت التاريخ، ونراهن على التجان�س الناجم عن ذلك.
ف�صل اإنهاء ال�صتعمار 

يف الف�شل االأول وهو بعنوان )ف�شل اإنهاء اال�شتعمار(، يقول الباحث 
العاملية  نــهــايــة احلـــرب  بــعــد  الــعــام 1945،  �ــشــاعــت يف  الــفــر�ــشــة  اإّن 
الثانية، بعد ف�شل اإنهاء اال�شتعمار يف االنتقال من نظام »دويل« اإىل 
نظام »عاملي«. فاإنهاء اال�شتعمار كان يجب اأن يو�شل اإىل عامل يقّر 
باالختالف، وال�شمول، وامل�شاواة، ويكون م�شتعداً ملواجهة التحّدي 

اجلديد الذي �شُيطلق عليه يف ما بعد ا�شم العوملة.
ــاء اال�ــشــتــعــمــار اإىل اأخــطــاء  ــهـ ويــعــيــد الــبــاحــث هــــذا الــفــ�ــشــل يف اإنـ
العنيفة  الطبيعة  عــن  نــاجــٌم  اأّولــهــا  عـــّدة،  وم�شاعب  ا�شرتاتيجية 
لال�شتعمار كما لعملية اإنهاء اال�شتعمار، حيث الزمت ثقافة العنف 

هذه العملية حتى اليوم. 
لعملية  املرافقة  املتكّررة  بااللتبا�شات  متثلت  الثانية  وال�شعوبة 
اإنهاء اال�شتعمار التي مل تكن وا�شحة اأبداً، اإذ اأّنها اأنتجت كثرياً من 

املكابح التي جلمت تطّورها.
وارتبطت ال�شعوبة الثالثة ب�شلوك الفاعلني اأنف�شهم، اأبطال عامل 
ثالث يف طور الت�شّكل، والذين كانوا قادة حترير اأكرث مما هم ُبناة 

دول.
قبله كذلك عنيفاً  كان  اال�شتعمار  الأّن  اال�شتعمار عنيفاً  اإنهاء  كان 

مــن خــالل  مــ�ــشــاّدة  اجــتــمــاعــيــة  تعبئة  وقـــد ح�شلت  الــعــمــق.  ويف 
الوحيد  ال�شبيل  اال�شتعماري،  املناخ  هذا  يف  اأ�شبح  الــذي  االإ�شالم، 
الدين  هــذا  يكن  ومل  الهيمنة.  اأ�شحاب  وجــه  يف  »الغريية«  لبناء 
للوجود خارج  و�شيلة  بل هو جمــّرد  ذاتــه عامل حــرب،  ميّثل بحّد 
وحلفائه  االحتالل  جيو�س  و�شاية  وخــارج  اال�شتعمارية،  ال�شبكة 

املحليني.
كما ن�شاأت تعبئة اجتماعية م�شاّدة فاعلة يف جميع اأنحاء العامل، اأي 

يف الهند واإندوني�شيا واليابان، ويف الدول العربية، وغريها.
ت�شفية  لعملية  كبري  موؤ�ّش�شي  تناق�س  بــرز  لة،  املح�شّ يف  ولــكــن، 
اأجل و�شع  اال�شتعمار: نتحّرر من النظام اال�شتعماري؛ ولكن من 
امل�شتعمر.  دولــة  بن�شخ منــوذج  نقوم  التطبيق،  التحرر مو�شع  هذا 
ونحن نفعل ذلك من دون قناعة، ومن دون �شند تاريخي اأو �شرعي. 
ومن هنا املاأ�شاة امل�شتمرة ملجتمعات اجلنوب، بح�شب تعبري برتران 

بادي.
كيف يقاوم العامل القدمي العامل اجلديد؟

اجلديد؟(  العامل  القدمي  العامل  يقاوم  )كيف  الثاين  الف�شل  يف 
العظميان  القدمي )القّوتان  العامل  املوؤلف كيفية مقاومة  وي�شرح 
بــاخلــ�ــشــو�ــس( الــعــامل اجلــديــد، اأي الــــدول اجلــديــدة الــتــي دخلت 

متعرثة اإىل النظام الدويل.
وقد مّت التعبري عن التوتر الدويل النا�شئ عن �شوء الفهم هذا على 

ثالث جبهات:
بعدم  القطبية  الثنائية  نظام  يف  الفاعلني  اإرادة  خــالل  من  اأّواًل، 
التنازل عن اأي �شيء مع ظهور قوى جديدة، حيث اأ�شبحت الدول 
القّوتني  لــدى  رهائن  ما  بطريقة  اال�شتعمار  من  حديثاً  املــحــّررة 

العظميني.
ثّم برز عدم جتاوب املوؤ�ّش�شات الدولية التي وجدت �شعوبة كربى 

يف التكّيف مع ظهور هوؤالء الوافدين اجلدد.
واأخرياً، نالحظ التحّول ال�شريع حكماً، واإمنا اخلطر جداً، الأمناط 
الهيمنة التي تعيد القوى القدمية ا�شتن�شاخها قرناً بعد قرن منذ 

ظهور الدول يف ع�شر النه�شة.
للدخالء  الــدويل  النظام  اإدمــاج  كيفية  حول  لنماذج  وبعد حتليله 
»االنــحــيــاز«،  فكرة  رف�س  والـــذي  النا�شر،  عبد  م�شر  مثل  عليه، 
لتحرير  ال�شعبية  واحلــركــة  ومــو�ــشــكــو،  وا�شنطن  بــني  واالخــتــيــار 
مع  الوثيقة  وعالقاتها  الي�شاري  خطابها  مينع  مل  التي  اأنــغــوال، 
االحتاد ال�شوفياتي ن�شج عالقات ممتازة بينها وبني �شركات النفط 
هيئة  )مثل  الدولية  املنظمات  مقاومة  عند  يتوقف  االأمريكية، 

االأمم املتحدة( لدخول فاعلني جدد اإليها، اأو منعهم من االندماج 
الكامل فيها.

ففي العام 1954 اندلعت املعركة االأوىل احلقيقية حول م�شاألة حق 
الدول يف احل�شول على ال�شيادة الكاملة على مواردها الطبيعية؛ 
فيما متحورت املعركة الرئي�شية االأخــرى حول جمل�س االأمــن، يف 
جل�شته العامة خلريف العام 1963، حيث كان تو�شيع املجل�س اأمراً 
حتمياً، الأنــه يف وقــت �شياغة ميثاقه كــان عــدد الــدول امل�شتقلة يف 

اأفريقيا واآ�شيا حمدوداً جداً.
يف مرحلة جديدة، يتحدث الباحث عن توتر اآخر ارتبط مبا �شّماه 
اآنذاك  الكبرية  القوى  لدى  اللذين حلظا  و»االنــعــزال«  »االنكفاء« 
االأمم  منظومة  اأعــ�ــشــاء  اأغلبية  على  اجلــنــوب  ي�شيطر  مــا  فبقدر 
املتحدة، بتنا نرى يف ال�شمال ظهور »اأندية« جتمع االأقوياء الذين 
احلقيقية  الــقــرارات  اتخاذ  »العامة«  م�شاركة  عن  بعيداً  ميكنهم، 

بحرّية.
وقــــّدم املـــوؤلـــف مــثــال »مــنــظــمــة الــتــعــاون االقــتــ�ــشــادي والــتــنــمــيــة«، 
وفرن�شا  املتحدة  والــواليــات  اأملانيا  )وت�شم   ،6  - ال�شتة  وجمموعة 
واإيطاليا واليابان واململكة املتحدة، و�شواًل اإىل جمموعة الع�شرين، 
والــتــي �ــشــّمــت اإ�ــشــافــة اإىل الــــدول الــ�ــشــنــاعــيــة الــكــربى ورو�ــشــيــا، 
االأرجنتني واأ�شرتاليا وكندا والهند واإندوني�شيا واملك�شيك ورو�شيا 

وال�شعودية وجنوب اإفريقيا وتركيا...(.
القدمي  العامل  بني  للتوتر  الثالث  امل�شدر  املــوؤّلــف  يحّلل  ثم  ومــن 
للنظام  االإيديولوجية  »االأ�ش�س  يف  متّثل  والــذي  اجلديد،  والعامل 
على  قــويــة  �شيطرة  املــطــاف  نــهــايــة  يف  �شيمار�س  ــذي  الـ املــوؤ�ــّشــ�ــشــي 
عمالئه، اإىل اأن يطّبعهم بقيم مل تكن من طبيعتهم؛ اأي قيم القّوة 
التي طبعت  الليربايل  االأكرث ت�شيي�شاً، وقيم االقت�شاد  اأبعادها  يف 

اتفاقية بريتون وودز التي ا�شُتبِعدت عنها البلدان اال�شرتاكية«.
اأمـــام �شكل جديد متــامــاً من  بــات  الــعــامل  اأن  اإىل  املــوؤلــف  ويخل�س 
ممار�شة الهيمنة، الأنها كانت ت�شتند اإىل عدم التكافوؤ بني ال�شلطة 
امل�شتعمرة،  واحلكومات  حديثاً  امل�شتقلة  البلدان  يف  �شكاًل  القائمة 
مثل حالة فرن�شا والدول التي كانت ت�شتعمرها، والتي مت تقييدها 

باتفاقيات حّدت من �شيادتها على مواردها وقراراتها امل�شتقلة.
�صيا�صة ال�صعف

يف الف�شل الثالث وهو حتت عنوان )�شيا�شة ال�شعف(، يقول الباحث 
اإن الدول �شاحبة ال�شيادة جتد نف�شها حتماً يف حالة من التناف�س 
اأن  موؤ�ش�شة  اأي  اأو  �شخ�س  الأّي  ميكن  ال  التناف�س  وهــذا  امل�شتمر. 
اأن امتالك ال�شيادة يعفي من االمتثال الأّي كان.  يف�شل فيه، مبا 
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له  ُيح�شب  الــذي  الوحيد  العامل  هي  القوة  ت�شبح  الــروح،  وبهذه 
ح�شاب يف اللعبة الدولية.

ت�شّببها  ولتاليف  الــدويل؛  النظام  تغّذي  القّوة  فــاإن  اأخــرى،  وبعبارة 
باحلرب ب�شورة متوا�شلة، مل يكن هناك من و�شيلة �شوى حماولة 
بـــ»تــوازن  ُعـــرف  اأ�شا�شي  بــرز مفهوم  هــنــا،  لــهــا. مــن  اإيــجــاد �شوابط 

القّوة«؛ وهو �شّكل �شماناً ال�شتقرار النظام الدويل.
لكن توازن القّوة هذا، الذي مّتت بلورته يف اإطار تاريخ اأوروبي �شديد 
االأوليغار�شية، حيث مل تكن الدول القليلة العدد جتد اأّي �شعوبة يف 
اإقامة التوازن يف ما بينها، فقد معناه وفعاليته يف مواجهة الت�شخم 

يف عدد الدول ذات ال�شيادة.
الــدول  قبالة  ال�شعيفة  لــلــدول  جديد  �شالح  بــرز  ال�شياق  هــذا  ويف 
القوية واملهيمنة: االإيذاء. ومن و�شائله، ا�شتخدام الدعاية التي اأّدت، 
حتى يف �شورتها البدائية، دوراً مهماً يف االأزمنة االأوىل لال�شتقالل.
اإن مقوالت االأّمة، وال�شيادة، والتنمية، التي متحورت حولها ق�شية 
اإحلــاحــاً من ق�شية  واأكــرث  عــداًل  اأكــرث  بالتاأكيد  اأنها  ال�شعيف على 

القوي، ُح�ِشدت �شّد قّوة مل ُتهزم بعد ب�شكل كامل.
ب�شببه  بات  التاريخ،  مّرة يف  والأّول  انقالب،  وبالنتيجة، فقد ح�شل 
الالعب  اأ�ــشــبــح  حيث  قـــّوة،  االأكـــرث  على  �شيئاً  يفر�س  ــّوة  قـ ــّل  االأقــ
االإقليمي يف الوقت احلا�شر �شاحب قدرة اأكرب من الالعب العاملي. 

كما اأن الالعب املحّلي بدا اأقوى من الالعب االإقليمي.
وتركيا  وال�شعودية  اإيــران   - االأو�شط  ال�شرق  يف  االإقليمية  فالقوى 
االجتماعية  الناحيتني  مــن  انغما�شاً  واالأكـــرث  االأقـــرب،  ولكونها   -
وال�شيا�شية، تتمتع بقدرة اأكرب على التحرك يف ال�شراع ال�شوري من 

القوى العاملية، رو�شيا؛ ومن باب اأوىل من الواليات املتحدة. 
جمتمعات يف حرب وجمتمعات حربية 

يلفت  حربية(،  وجمتمعات  حــرب  يف  )جمتمعات  الرابع  الف�شل  يف 
حتــّواًل  اأحــدثــت  اآنــفــاً،  عّرفها  كما  ال�شعف،  �شيا�شة  اأن  اإىل  الباحث 
جذرياً يف النظام الدويل، اإىل اأن غرّيت متاماً من طبيعة النزاعات، 
لدرجة اأنه اأ�شبح اأكرث عقالنية االآن حني نتحدث عنها، الكالم على 

»النزاعات الدولية اجلديدة« اأكرث من الكالم على احلرب.
فالكالم عن »�شعف« يعني تفّكك املوؤ�ش�شات، وانهيار الدولة اأو االأّمة، 
يعيد  ال�شعف  فاإن  لذلك،  ونتيجة  االجتماعية.  الروابط  وانحالل 

تركيز ال�شراع على احلياة الداخلية للدول.
ويف الواقع، نحن بب�شاطة نتعامل اليوم مع تاريخ جديد من العنف 
الدويل، متحّرر من مفاهيم ال�شيادة وحتى من الدولة واالأّمة. وهذا 
معيارية،  ال  اجتماعية  لعبة  اأعماق  من  ينبثق  امل�شبوق  غري  الن�شق 

م�شطربة وم�شّوهة.
اإن �شعف الدولة والبناء الوطني والروابط االجتماعية يلقي بثقله 
على املعايري التي حتكم جمتمعات اجلنوب، وجتعلها غريبة عن عدد 
اأي�شاً  ولكن  �شرعية،  وغري  فّعالة،  وغري  فيها،  الفاعلني  من  كبري 
م�شّوهة، ومنحازة؛ اأو من باب اأوىل معادية، وم�شتعّدة للدفع باجتاه 

االنحراف الإثارة نزاعات عنيفة حمتملة.
كمثال  نيجرييا  يف  االأ�شولية  »بوكوحرام«  جماعة  الباحث  ويقّدم 
على تعبئة اجتماعية م�شاّدة عنيفة، عرب خطاب ديني يزداد ت�شّدداً 
باالنف�شال،  املطالبة  اإىل  اجلــمــاعــة  حتــّولــت  حيث  يـــوم،  بعد  يــومــاً 

وامل�شادرة واإعادة االإدماج.
وقد ن�شاأت مبوازاة هذه اجلماعة الدينية جماعات اإجرامية كثرية، 
ال�شخ�شيات  تّدعي  قيم  اأو  �شوابط  اأي  عن  ممار�شاتها  يف  خرجت 

املتزعمة لها التزامها العلني بها.

ــلــة، مل تــعــد احلــــروب اجلــديــدة مــن عــمــل االأمم وال  ويف املــحــ�ــشّ
االأفـــــراد الــذيــن يــجــّنــدون لــلــدفــاع عــن وطــنــهــم. اإنــهــا تنبع من 
الت�شّوه االجتماعي، ومن �شعوبة التماهي مع املوؤ�ش�شات التي من 

املفرت�س اأن تنت�شب اإليها.
لقد اخرتعت ال�شراعات اجلديدة يف الواقع �شكاًل غري م�شبوق 
ال  والـــذي  احلــربــي«،  »املجتمع  ا�ــشــم  عليه  ُيطلق  �ــشــوف  ملجتمع 
يحت�شد �شّد الدولة، واإمنا اأ�شبح جزءاً من عملية جتاوزه، على 

غرار ال�شراع االأفغاين، و�شراع ال�شومال، والعراق...
تدخالت الأم�س، تدخالت اليوم 

يقارن  اليوم(،  تدخالت  االأم�س،  )تدخالت  اخلام�س  الف�شل  يف 
»بـــرتـــران بــــادي« بــني الــتــدخــالت الــتــي ارتــبــطــت بعملية اإنــهــاء 
وتدخالت  االأّول«،  »اجلــيــل  تــدخــالت  �شّماها  والــتــي  اال�شتعمار، 

»اجليل الثاين« التي ظهرت بعد نهاية الثنائية القطبية.
فتدخالت »اجليل االأّول« ارتبطت بعملية اإنهاء اال�شتعمار، والتي 
جلاأت اإليها القّوة اال�شتعمارية ال�شابقة لتدعيم �شلطة النافذين 
�شعت  فيما  اال�شتقالل؛  نيل  عند  احلكم  مقاليد  ت�شّلموا  الذين 
من  اجلــديــدة  لالأ�شكال  لال�شتجابة  الــثــاين«  »اجلــيــل  تــدخــالت 
التي  ال�شدامية  ولــلــعــالقــات  واملــحــلــيــة؛  االإقليمية  الــ�ــشــراعــات 

تر�شخت بني ال�شمال واجلنوب، بالدرجة االأوىل.
االأ�ــشــكــال  الأن  الــتــدخــالت،  ف�شل  اإعــــالن  اإىل  الــبــاحــث  ويخل�س 
وبالتايل  القّوة،  لعبة  من  جوهرها  يف  »تفلت  لل�شراع  اجلديدة 
من العالج »التقليدي«. كما اأن التدخل يوؤّجج دائماً ال�شراع بداًل 

من اإخماده.
ويتحدث املوؤلف بادي عن �شرورة اإبداع ابتكار جديد لنمط حّل 

النزاعات يجب اأن يجيب عن ثالثة اأ�شئلة: من؟ كيف؟ ملاذا؟
فمن يحق له التدخل يف يومنا احلا�شر؟ املجتمع الدويل باأ�شره، 

اأو الدول التي متتلك االإمكانات، ما يعيد اإدخال عن�شر القّوة؟
اأما م�شاألة »الكيف«، فيق�شد بها كيفية التمكن من وقف االآثار 
العنيفة للتفكك االجتماعي وال�شيا�شي واملوؤ�ّش�شي؛ اأي مبعنى اأن 

نعرف كيف نتدخل �شّد القّوة، ولكن لي�س �شّد ال�شعف.
ــاذا« اأهــمــيــة حتــديــد االأهــــداف  ـــ»ملــ ويــقــ�ــشــد الــبــاحــث مبــ�ــشــاألــة الــ
احلقيقية للعمل الع�شكري: احتواء العنف وا�شتئ�شاله، اأو تغيري 
النظام، اأو عزل حاكم غري مر�شّي عنه، اأو اإعادة توجيه �شيا�شات 
اأجنبي  نفوذ  مــن  احلــّد  اأو  االجتماعي،  العقد  تعديل  اأو  عــامــة، 
مناف�س، مثل الرغبة يف اإبعاد ال�شني عن اأفريقيا التي قد تكون 

تغلغلت فيها اأكرث مما يجب؟
اإعادة اخرتاع النظام الدويل 

يف الف�شل ال�شاد�س واالأخــري من الكتاب )اإعــادة اخــرتاع النظام 
دولية  تثبيت حياة  ركائز الإعــادة  الباحث ثماين  يعّدد  الــدويل(، 

جديدة، وهي:
بالكامل. فاملفهوم  وبناء  »ال�شيادة« تخ�شع الإعــادة نظر  اأن  اأواًل: 
الب�شيط واإمنا الغام�س يف البناء الو�شتفايل، يتخذ االآن �شيغة 

التعّدد. 
والــركــن الــثــاين هــو الــركــيــزة »االإقــلــيــمــيــة«؛ وهــو مــبــداأ مل يكن 
باالإمكان امل�ّس به كما يف ال�شابق. ومع ذلك ُي�شاء التعامل معه يف 
ظّل التحّوالت التي طاولت الف�شاء العاملي. فقد خ�شرت احلدود 
من اأهميتها؛ وهو مو�شوع يخ�شع االآن ملزايدات حممومة، ت�شيد 
بف�شائل االنغالق االأكرث اإحكاماً، من خالل ت�شييد اجلدران اأو 

التخطيط لها.

»النزعة  فعل  ــرّدة  بـ ويتمثل  الــثــالــث،  الــركــن  ي�شّكل  ــر،  اآخـ ــّول  وحتـ
وفر�شه،  ف�شائها  حتديد  اإىل  ت�شعى  التي  اجلديدة«  اخل�شو�شية 
للمحلية،  امل�شاد  الهجوم  اأمام  ال�شيا�شية  االإقليمية  ترتاجع  حيث 
والذي غالباً ما يوؤّدي اإىل حتّركات تّدعي احلّق يف االنف�شال داخل 

االأرا�شي الوطنية.
عن  تدريجياً  والــقــّوة  الهيمنة  تخّلي  يف  الــرابــع  الــركــن  ويتج�شد 
التحّوالت  �شغط  فتحت  ال�شلطة.  منطق  فقدان  مع  اال�شتقطاب 
االآتية من اجلنوب، دخلنا يف عامل بعيد عن اال�شتقطاب، ال يختلف 

عن العامل الذي �شبق احلرب الباردة.
ويــحــّدد الــركــن اخلــامــ�ــس الــ�ــشــروط الــالزمــة لــالخــرتاع الفعلي 
بطيئاً  �شعوداً  التعددّية  هــذه  �شهدت  حيث  ــراف«،  االأطـ لـ»تعددّية 
الدولية،  املنظمات  اأوىل  مع  ع�شر،  التا�شع  القرن  نهاية  يف  وخفياً 

مثل االحتاد الربيدي العاملي.
الــدويل«،  االجتماعي  »االنــدمــاج  اأي  ال�شاد�س  بالركن  يتعلق  فيما 
اأمر كان االأمني العام ال�شابق لالأمم املتحدة بطر�س بطر�س  وهو 
االجتماعي  الــظــلــم  عــن  حتـــدث  عــنــدمــا  بالفعل  ي�شت�شعره  غـــايل 
كم�شّبب رئي�س للحروب، قبل اأن يدعو االأمني العام الالحق لالأمم 

املتحدة كويف اأنان ب�شراحة اإىل قيام تعددية اجتماعية.
والــركــيــزتــان االأخــريتــان يف بــنــاء الــنــظــام الـــدويل اجلــديــد، ح�شب 
)اإدارة  للحكومة  اجلــديــدة  احلــاجــة  مــن  مبا�شرة  تنبعان  الكاتب، 
يف  التفكري  اإىل  تــدعــونــا  الركيزتني  هــاتــني  واإحــــدى  املــوؤ�ــشــ�ــشــات(. 
اأ�شكال جديدة من »االأقلمة«، والتي من �شاأنها اأن جتعل من املمكن 
اال�شتعمارية  القوى  �شغط  من  وكذلك  العوملة،  �شغط  من  احلــّد 
النظر بالدولة  اإعــادة  الركيزة االأخــرية من  القدمية؛ فيما تتوّلد 
وباملفاهيم التقليدية لل�شيادة؛ وهي تتمحور حول العودة احلتمّية 
ودول  طموحاتها  يف  تبالغ  عوملة  مواجهة  ففي  املحّلي«،  لـ»الفاعل 
تــعــاين الــوهــن، تكت�شب هـــذه الــركــيــزة االأخــــرية معنى عــلــى عــّدة 

م�شتويات.
يف اخلامتة، يتحدث املوؤلف عن مع�شلة يف الع�شر احلايل: اإما اأن 
تهيمن القوة ويكون ال�شعيف ال �شيء، وهو اأمر اأ�شبح م�شتحياًل؛ 
واإما اأن مي�شك ال�شعيف بخيوط اللعبة ويقود العامل اإىل التدهور 

احلتمي؛ وهو اأمر لي�س يف م�شلحة اأحد.
ويف راأيه، فاإن هذا هو ال�شبب يف اأن اإدارة »العوملة« اأ�شبحت موؤثرة 
ب�شكل حا�شم، وذلك لناحيتني: فهي ت�شمح من جهة باإعادة تقييم 
اإدارة  اإىل  اأخــرى،  اإىل حتّولها؛ كما تقود، من جهة  وتــوؤّدي  القّوة، 

ال�شعف واندماجه الكامل يف اللعبة العاملية.
الــدويل، وُترجعه  التاريخ  اإن العوملة تعيد �شياغة  اأخــرى،  وبعبارة 
اإىل  وتقود  ومفاعيلها،  القّوة  من  وحتــّد  املجتمعات،  م�شتوى  اإىل 
ت�شّور حوكمة جديدة. اإنها تفتح الباب اأمام طريقة جديدة لتقييم 

القدرات.
----------------------------------------------- 

الكتاب: »عندما يعيد الجنوب اختراع 	 

العالم: بحٌث في قّوة الضعف«

تأليف: برتران بادي	 

ترجمة: د. جان ماجد جّبور	 

الناشر: مؤسسة الفكر العربي – بيروت - 	 

.2019
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آخر اإلصدارات في موضوع األوبئة باللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عالمية جديدة

الكتاب: األوبئة: مخاطر حقيقية
وإنذارات كاذبة 

المؤلف: ديديه راوول
الناشر: فرنسا.

تاريخ النشر: 2020
عدد الصفحات: 97 صفحة

الخبيثة،  بالجمرة  ــرورا  م  19 كوفيد  إلــى  الطيور  إنفلونزا  من 
فيروس  زيكا،  ن1،  هـ1  الطيور،  إنفلونزا  اإليبوال،  الشيكونغونيا، 
السارس التاجي، فيروس كورونا ... لقد توقع العالم نتيجة جميع هذه 

األوبئة، أن الوفيات ستكون بالماليين: لكن ال شيء حدث من ذلك.
الصين والذي تسبب  القادم من  التاجي  الفيروس  ماذا سيحدث مع 

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 
التي  المنهجية  خططهم  لفرض  السيئة  األوضاع  على  السياسيون 
تكون لها عواقب بعيدة المدى. نحن نتعامل مع األحداث التي يكافح 
العلم نفسه لتفسيرها، مثل االنتقال المتسارع لألوبئة في بدايتها، 
التلقائي دون سبب واضح. في  اختفائها   ... و  الموسمي  واختالفها 
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 الُيمكن تجاهلها في وقتها.
المشهور  الدقيقة  األحياء  عالم  راوول،  ديديه  البروفيسور  يدعونا 
عالمًيا والذي يرأس أكبر مركز فرنسي مكرس لألمراض المعدية )في 
المخاطر  العقالني لمواجهة  الجانب  المحافظة على  مرسيليا(، إلى 
الوبائية القادمة مع االستفادة من التجارب السابقة دون الوقوع في 
الصراعات السياسية واالقتصادية. ولإلشارة فإن  المؤامرات بين  فخ 
المؤلفات  أن نشر منها عدد من  راوول وأبحاثه سبق  كتابات ديديه 
التي لألسف لم يترجم منها في عالمنا العربي شيء يذكر، مع العلم 
السياق  هذا  في  ونذكر  مهما  كتابا  اللقاحات  حقيقة  عن  كتب  أنه 
تروى  التي  األكاذيب  وصحتكم  الخوف«  عن  »توقفوا  التالية:  كتبه 
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.

الكتاب: أمام االنهيار
المؤلف: إيف كوشي
Éditions les :الناشر

Liens qui Libèrent، فرنسا.
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 252 صفحة

بابلو  رأسهم  وعلى  االنهيار،  علماء  أعمال  القراء  يصادف  عندما 
لمعرفة  الكثير  يسعى  تماًما.  سالمين  يخرجون  ال  فإنهم  سيرفين، 
كيفية العيش أو البقاء على قيد الحياة مع العلم أن المجتمع كما 
رواد  من  رائدا  كوشي  إيف  يعتبر  االختفاء.  حافة  على  يقف  نعلم  
الكوالبوسولوجي أو علم االنهيار، كما أنه رياضي ووزير سابق للبيئة 
في فرنسا. يقدم أيف كوشي في كتابه األخير مفاتيح لفهم األزمة 
مع  نتعامل  فكيف  التنازلي:  العد  بدأ  قد  مادام  وآلياتها.  الحالية 
 “ أراد  أنه  للكتابة؟   إيف كوشيت  وراء عودة  السبب  وكان  االنهيار؟ 
أن أفهم كيف يمكن لهذا النوع البشري نفسه أن يهمل شيًئا مهًما 
مثل احتمال انقراض الكائن البشري” وبالتالي، ال يعود إلى األسباب 
المعروفة للكارثة الحالية. وإنما يبني  االحتمالية على منظور قريب 
“مؤرخ  بأنه  نفسه  الكاتب  يصف  لهذا  و   )2020-2050( بين  ما  يمتد 
المستقبل القريب” قبل وأثناء وبعد االنهيار. من خالل وضع جدول 
الحضارة  انهيار  فترة  يعتبرها  التي   :2020 ب  بدءا  جًدا  قريب  زمني 
الصناعية ؛ و 2030: التي يعتبرها السنوات االنتقالية أي فترة محاولة 
تأتي فترة  ؛ ثم  المادي والمجازي  بالمفهوم  الحياة  البقاء على قيد 
إصبعه على  إيف كوشي  االنهيار(، يضع  بعد  ما  )مجتمع  2040: مع 
محتمل  انخفاض  والسياسيون:  الخبراء   عنا  يخفيها  التي  الحقائق 
لنصف السكان في العشرين سنة القادمة ؛ االختفاء السريع للسلع 
في  كهرباء  لدينا  ستكون  )“هل  مهما  سؤاال  يطرح  وهنا  المادية، 

فرنسا عام 2035؟”(، وانهيار األمن واالستقرار، وما إلى ذلك.
بعد الجزء األول التقني الممل إلى حد ما حول النماذج االقتصادية 
فإن  االنهيار”،  حافة  إلى  وصلنا  “كيف  تفسر  التي  الطاقة  قضايا  و 
الفصول التي أعقبت االنهيار كانت رائعة و آسرة في بعض األحيان 
مناطق  إلى  منقسًما  مجتمًعا  بالفعل  كوشي  إيف  فيها  يصف   !...
األحفوري  الوقود  نير  من  متحررة  وموحدة،  مستقلة  بيولوجية 

والعنف.
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آخر اإلصدارات في لغة ماالياالم )فيالبورتو عبد الكبير(:

الكتاب: النجاة من األزمات البيئية واالقتصادية والمناخية واالجتماعية والصحية...
هل أنتم مستعدون؟
المؤلف: إيزابيل بروني

الناشر: منشورا كاتيسا، فرنسا.
تاريخ النشر: 2019

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 
على  ومساعدتنا  المختلفة  بالمخاطر  دراية  على  نكون  بأن  لنا  يسمح  أن  ولكن  البشر،  نفوس  في  الذعر  زرع  إلى  الكتاب 

االستعداد لها. سيمنحنا الكتاب فكرا حًرا للعيش بشكل مختلف. و لكي نصبح مرنين، أثناء مواجهة التدهور االجتماعي أو البيئي من خالل خيارين: إعداد النفس 
جيًدا 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 أبًدا 
ما يمكن أن يحدث: بحكم أن المستقبل أصبح غير مؤكد والعالم يتغير بسرعة كبيرة. من خالل تغيير الطريقة التي نعيش بها قلياًل كل يوم وبذاك سنصبح أكثر 
إدراًكا للعالم من حولنا، ونصير أكثر استجابة وأكثر انتباًها وأكثر مشاركة وتضامنا. يناقش الكتاب التدابير المختلفة التي يجب القيام بها حتى ال يداهمنا الذعر 
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 !

الكتاب: تاريخ النضال الشعبي
والحركات السياسية في كيراال.

اللغة: ماالياالم 
المؤلف بوراتور شريدهاران.

 عدد الصفحات: 144.
 سنة النشر: 2019 

الناشر:H&C Books، تريشور، كيراال 

والمقاومات  السياسية  الحركات  تاريخ  الكتاب  يتناول  الكتاب:  محتوى 
البريطاني في  االستعمار  المنظمة ضد  المنظمة منها وغير  الشعبية 
لمعرفة  التاريخ  طالب  استطالع  حب  إشباع  في  الكتاب  يساعد  كيراال. 
خبايا تاريخ كيراال وثقافتها وتطوراتها السياسية واالجتماعية عبر العصور. 
ويدعي المؤلف أن جهوده في بحث الحقائق التاريخية المختصة بوطنه 
سيكشف  سابق  حكم  وبدون  سياسية  أحزاب  أي  نحو  انحياز  بدون  األم 
األحداث التي جرت في الماضي كما هي وخاصة في ظروف تبذل فيها 

بعض الجهات جهودها  لتحّرف التاريخ وفقا لمصالحها الذاتية الضيقة.  

الكتاب: األعمال المصرفية
في زمن العولمة.

المؤلف: تي. ناريندران. 
اللغة: ماالياالم. 

عدد الصفحات: 109. 
سنة النشر: 2019. 

Grass root  :الناشر
Mathrubhoomi، كوزيكود

محتوى الكتاب: مجموعة  عشرين مقالة تهاجم سياسات المصارف 
الناس.  عامة  بمصالح  تضر  التي  وإجراءاتها  العام  القطاع  في 
وراء  يجري  عما  يكشف  أن  المقاالت  تلك  خالل  من  الكاتب  يحاول 
الكواليس في حقول األعمال المصرفية لصالح الشركات العمالقة 
االحتكارية. خبرات الكاتب في مجال البنوك تجعله يتناول الموضوع 
المقاالت  ُتركز  القراء.  عامة  مدارك  مع  يتوافق  بسيط  بأسلوب 
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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تصّفح النسخة الرقمية

      مجلة التفاهم
عنوان العدد: إعالن السلطان قابوس للمؤتلف اإلنساني

األبعاد القيمّية والكونّية

المحــاور
حمة والتعارف واألخالق - عبداهلل بن محمد السالمي. - الرؤية الكونّية أساسًا للتعاون بين األديان : الرَّ

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

- العُقل والعدُل واألخالق في »المؤتلف اإلنساني« - رضوان السيد.

- المؤتلف اإلنساني والسالم العالمي - عبدالرحمن السالمي.

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

- من التداولية إلى المؤتلف اإلنساني - فتحي المسكيني.

- قيمة الكرامة و المؤتلف اإلنساني - محمد الشيخ.

- يسألونك عن المؤتلف اإلنساني! - حاتم الطائي.

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

- مداخل المؤتلف اإلنساني: حقوق الضيافة والجوار- يوسف أشلحي.

- نظرية األخالق العالمية والمؤتلف اإلنساني عند هانز كرنج- مصطفى النشار.

- العدُل واألخالُق في المؤتلف اإلنساني - ياسر قنصوه.

- تجليات المؤتلف اإلنساني في األديان العالمية - عز الدين عناية.

دراســات
- المؤتلف اإلنساني في التصّورات اليهودية المعاصرة - ماوريسيو أنتينوتشي.

- المسيحية المعاصرة ومسارات االئتالف الديني - ماريا أديلي رودجيرو.

- المؤتلف اإلنساني من منضور الثقافة الصينّية - حسام المغربي.

وجهات نظر 
- في بعض إشكاالت المؤتلف اإلنساني الكوني  خواطر في رهانات المفهوم وفي مفارقاته - 

عبدالعزيز لبيب.

-  الترجمة جسرًا لبناء المؤتلف اإلنساني - عبدالسالم بنعبد العالي.

- الّزمن الرقمي وسؤال المؤتلف اإلنساني - محمد نور الدين أفاية.

- االنبعاث اإلنساني في مواجهة اآلثار التفتيتية للعولمة - أحمد زايد.

آفــاق 
- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: المبادىء والِقَيم - 

عز العرب لحكيم بناني.

 - الجامع  اإلنساني  والمشترك  العالمي  الروحي  اإلرث   -

محسن العوني.

للثقافات  االجتماعية في مّد جذور عابرة  العلوم  - إسهام 

وللفلسفات المختلفة - عائشة التايب.

ع - أديب صعب. - فلسفة الوحدة في التنوُّ

والغرب: نحو نموذج فلسفي عالمي..تعّددي    الشرق  بين   -

وإنساني- صالج سالم.

- إشكالّية الوحدة والّتنوع في الثقافة - منجي الزيدي.

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف : 24644031  - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+ 

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


