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(((* .1يف حياتنا كام نعرفها
ن ذلك أرحم من خسارة
رس ربيع هذا العام ،علَّل نفسه بأ ّ
بعد أن أيقن اإلنسان يف عزلته املنزلية أنه ال محالة خا ٌ

ن من
ن فقدان ربيع النسيم العليل لربيع واحد أهو ُ
ما تبقى من فصول يف خريف هذا العمر ،واألهم من ذلك أ ّ

توسل املوت لينجيه من االختناق البطيء وحيدًا عىل رسير يف
استجداء الهواء املمتنع عن الرئتني ،أو رمبا
ّ
مستشفى ميداين بال اسم .وتساءل :متى نعود إىل حياتنا الطبيعية؟ ثم م ّرت خاطرة بباله :وهل كانت حياتنا

التي نتمنى العودة إليها طبيعية؟ ما الطبيعي يف «حياتنا الطبيعية»؟

هل نعود إىل «حياتنا الطبيعية» مع عودة الحروب األهلية يف سورية واليمن وليبيا لتصدّر األخبار بدلً من

«فريوس كورونا» ،ومعها ترصيحات ملوك الطوائف ،وأفاعيل أمراء الحرب ،وإسفاف نجوم التفاهة ،كلام
ِ
املفاخرة بذاتها (أي الرنجسية
انقطعت أخبار االنتخابات األمريكية ،أو إذا صمت الخليط الرتامبي من الرنجسية
املركّبة) والجهل املتشدق بذم العارفني والسخرية منهم (أي الجهل املركّب) الذي أصبح يُع ّد سمة القادة
يف غري بلد؛ من الربازيل حتى الفلبني ،أو حني تنقطع أخبار تحالف البوتينية واليمني الشعبوي يف الغرب

والرشق ،وتحالفه مع األسد من جهة ،ونتنياهو من جهة أخرى ،وآخر املامرسات العنرصية يف أطراف األرض،

وأخبار العنف السيايس العدمي ضد املدنيني امل ُك َّنى (وغري املك ّنى) إرهابًا؟

ليس هذا هو املقصود ،بل يقصد الناس التفاصيل الصغرية يف حياتهم التي يعرفونها ،ويريدون العودة

إليها مرغمني ،وبعضهم يتوق إليها ،كل بحسب وضعه :تدبّر أمر العيش ،والسعي إىل الرزق ،وعناق األحبة،

مر والشكوى مام يالقونه يف العمل ويف الطريق منه وإليه ،وتحقيق األهداف عىل املسار املهني،
والتذ ّ

والفرح بانتصارات صغرية يف بيئة العمل ،ولقاءات األصدقاء مع الشكوى والتندر الجامعيني ،واألحاديث يف

ة لتمرير الوقت ،وتدبّر أمر العالج وأسعار
فعل ،أو عاد ً
ً
السياسة والحياة االجتامعية والغضب عىل السياسيني

الدواء ،والتحرر من هاجس الخطر املحتمل يف الناس واألشياء من حولنا ،أو التفكري يف إمكانية أننا نشكّل

من حولنا من دون أن ندري .حس ًنا إذًا؛ رمبا يفضّ ل أن نقول العودة إىل حياتنا التي عرفناها.
تهديدًا عىل َ

ال عودة إىل حياة «طبيعية» .والذاكرة اإلنسانية تعجز عن اسرتجاع لحظتها «الطبيعية» .ولكن ال بأس برتكيب

ما نعتربه طبيع ًّيا ،يف مقابل «غري الطبيعي» الذي نعيشه ،والنضال من أجله بوصفه كذلك ،مع أنه مصنوع
مثل أي يشء آخر .وقد يكون فعل يشء من أجل ما نعتقد أنه أفضل مجديًا ،ألن الرصاع يف عامل البرش ،لحسن

الحظ ،ليس بني مصالح فحسب ،بل أيضً ا بني تصورات أخالقية مختلفة لكيفية الحياة سويةً ،تقوم عليها تصورات

مختلفة للمصالح ،هكذا نشعر أن فعل يشء هو أمر واجب قبل أن التفكري بالجدوى.

ٌ
توق صحي
التوق الجامعي الحايل إىل العودة إىل الحياة العادية ،الحياة كام عرفناها ،هو يف الحقيقة
إىل تجاوز حالة االستثناء التي تعيشها البرشية جمعاء .وهي باختصار حالة خوف مشرتكة .حتى السياسيون

ع ْد لديهم رفاهة استخدام عبارتهم األثرية يف «التعبري عن القلق» من حدث ما كاملعتاد ،فهم خائفون
مل ت ُ

رصوا بحكم اإلدمان عىل التعبري ،فيمكنهم التعبري عن قلقهم من الخوف.
مثل غريهم .وإذا أ ّ

ع ْد حالة الطوارئ محلية ،مع أن الدول هي التي تعلنها،
لقد التقى الوباء مع العوملة ،تعومل ببساطة .ومل ت ُ
عا موضوع هذا الخوف وذاته ،
إذ يسود استنفار عاملي ،ويتالزم معه شعور فردي بالخطر ذاته .الناس جمي ً

 * 1نرش املؤلف سلسلة نصوص من  14حلقة بعنوان "خواطر يف زمن كورونا وألزمنة أخرى" عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وأعاد موقع عرب  48وبعض املواقع
األخرى نرشها .وقد طلب الزمالء يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات من املؤلف أن يحولها إىل مقالة طويلة  ،Essayأو يبني عليها مقالة كهذه ،لتنرش
حا إىل إعادة
ضمن ما يقوم املركز بنرشه حول أزمة وباء كورونا،
ول العنوان إىل "جرب الخواطر يف زمن املخاطر"ُ ،
مل ّ
م ً
فغي املؤلف النصوص ،وأضاف إليها ،كام ح ّ
ّ
ومحل يف لفظ "الخواطر" داللة مختلفة عن داللتها يف النصوص املتقطعة.
ًّ
حل معنى تهدئة املخاوف)،
م ًّ
الصياغة (جرب وتجبري للخواطر السابقة ،ويف الوقت ذاته ُ
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وال يستطيعون أن يتعاملوا معه تعاملهم مع أحداث سياسية خطرية مثل الحروب واألعاصري واملجاعات

مع َّرضون
يف مناطق أخرى من العامل ،يتناولونها حينام يرغبون ويغضون الطرف عنها بإرادتهم .إنهم ُ
لخطر العدوى ،وما يجري من إجراءات يف مواجهة الوباء ينعكس عليهم .يشعرون بأن «الفريوس»
يستهدفهم شخص ًّيا ،فهم ليسوا متلقني ،بل يسهمون مبارشة يف تشكيل حالة الخوف والهلع من
جهة ،والرتقب واألمل من جهة أخرى ،؛ ويسهمون يف الحرية بشأن كيفية التعامل معها جميعا .ورمبا

حد فيها املوضوعات التي تتناولها وسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم يف
كانت هذه أول مرة تتو ّ

العامل بأجمعه.

ال ينفصل التفكري يف مصري اإلنسانية يف زمن الوباء عن القلق عىل الناس الذين تحبهم والتفكري يف

ع ْد مفاهيم مثل «اإلنسانية» و»العامل» و»البرشية»
مصائر من انقطعت الصلة املبارشة بهم .مل ت ُ

فعل ،وعينيًّا ،بأحوال كل بلد ،القريب والبعيد ،أصبحت أرقامه التي تهمك هي
ً
مفاهيم مجردة .أنت مهتم

عدد املصابني فيه ،وعدد الوفيات ،واإلجراءات التي يتخذها ،وسلوك املجتمعات املختلفة حيال الوباء.

وتنهمك يف األرقام وتتابع منحنياتها وتشغل أحاديثك اليومية..

م عموم الناس ،لقد طمست العدوى
العدوى غري انتقائية ،قد تصيب أي إنسان .وإصابة أي إنسان بها ته ّ

وإجراءات مواجهتها الفصل بني املجال الخاص والعام .وأدى ذلك إىل تهميش مواضيع أخرى مهمة،
مشت ميتات أخرى غارت أمام حضور هذا املوت الذي يبدو مقبال عليك بني لحظة وأخرى كأنك
كام ُ
ه ِّ

فريسة ضعيفة أمام زائرك األخري.

ما؛ مثل الحتميات والرضورات .مثة وباء نجهل كيفية التعامل
الخوف والاليقني يق ّيدان حرية الفعل متا ً
معه ،يتحكّم فينا ويف سلوكنا .ورمبا يح ّررنا البحث يف البيولوجيا وعلوم األوبئة والفريوسات لتسخريها
يف اكتشاف عالج أو لقاح ضد الوباء .معرفة الحتميات الطبيعية قاعدة مهمة للحرية اإلنسانية ،فال حرية
يف الطبيعة .ولكن قد يستعبدنا االعتقاد أننا سيطرنا عىل الطبيعة من خارجها فرنتكب ،بناء عىل هذا

االعتقاد ،حامقات أخرى.

يف هذه األثناء ،فإن إجرا ًء علم ًّيا مثل فحص التعرض لإلصابة ال يفيد من يجري الفحص شخص ًّيا ،ولكنه يفيد

من حولك .فأنت ال ت ُجري الفحص من أجلك بل ليك تعرف؛ فتقي اآلخرين من الفريوس
العموم ،وتحديدًا َ

الذي تحمله.

عىل كل حال أنت تجري الفحص .إذا كانت نتيجته سالبة ،فاألمر ال يعني إال أنه من املمكن أن تصاب بالعدوى

الحقًا ،وإذا كانت النتيجة موجبة تؤكد إصابتك بالفريوس ولكن بال أعراض مرضية ،فعليك أن تجلس يف

بيتك وتنتظر الشفاء أو ظهور األعراض ،فتتابع منحنياتها يف كل ثانية ،بل رمبا يف كل جزء من الثانية؛
ف ونُقلت إىل
يف اللحظات والهنيهات ،وإذا شفيت فليس يقي ًنا أنك لن مترض مرة أخرى ،وإذا مل ت ُشْ َ

حا أن بوسعهم عالجك .الاليقني يحارص اإلنسان من كل جانب ،وال ميكن أن يعني
املستشفى ،فليس واض ً

ن الفحص مهم؛ يرغب
سوى القلق واإلجهاد ،سواء أكان هذا األمر واع ًيا أم مل يكُن كذلك .ومع ذلك ،فإ ّ

كل إنسان يف القيام به ،ليك يسهم يف التحكم يف انتشار العدوى ،وحتى ال يتجول املصاب بني الناس
ما ناسفًا.
وكأنه يحمل حزا ً

القلق املتواصل من أن تؤذي اآلخرين تع ًبا أخالق ًّيا  .Moral fatigueوالحقيقة ،مثة
اعترب بعض املتفلسفني
َ
قلق يالزمه؛ أن تترضر أنت أيضً ا من اآلخرين ،إنه قلق واحد عىل الذات واآلخر ،ال يصنع فيه أح ٌد معروفًا ألحد،
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مت ِ
فصل لغري هذه الحالة ،وف ْرضه
عب ،ولك ْ
م َّ
ن من الخطأ تسميته تعبًا أخالقيًّا .فهذا مصطلح ُ
وال شك يف أنه ُ
مجرد مترين سيكولوجي ال طائل من ورائه .رمبا يصح أن نسمي هذا الشعور القرسي تعب من القلق فقط

. anxiousness fatigue

ومن ناحية أخرى ،أيقظ هذا التالزم بني العاملي والفردي العالقة املبارشة بني اإلنسان وإنسانيته .ورمبا كان

هذا األمر األكرث طبيعي ً
ة من بني األمور التي حصلت لنا منذ زمن بعيد .إنه شعور الفرد بإنسانيته يف ح ّد ذاتها

ؤات ورجاءات
ولذاتها ،وعجزه أمام الطبيعة يف الوقت ذاته ،وحالة الاليقني مبا فيها من استبصارات وتهيُّ َ

ش آخرين ،وانتظار نتائج
ومخاوف ،وأولها الخوف من املجهول ،والقلق عىل األحبة ،واالستبشار بسالمة بَ َ ٍ
ش غريهم ،والرغبة يف فعل يشء للمساعدة .هل يوجد ما هو أكرث طبيعي ً
ة من هذا كله؟
جهود بَ َ ٍ
ومن باب التداعيات ،تخطر بالبال «الحالة الطبيعية» الفلسفية التي يتصورها البعض «جن ً
ة مفقودةً» ،والبعض

كل رؤيته ملا يجب أن يكون عليه املجتمع
جحيم من الفوىض و»حرب الكل ضد الكل» .ويبني ٌّ
ورها
ً
اآلخر يص ّ

وجدت يف حالة
بنا ًء عىل هذا التصور أو ذاك .بيد أن الحالة الطبيعية محض خيالٍ؛ فمنذ أ ْ
وجدت البرشيةُ ،
ن ُ
اجتامعية من أجل توفري الغذاء واألمن واملأوى .ومن املجدي النظر يف طبيعتنا اإلنسانية أكرث من النظر يف
«الحالة الطبيعية» .فهذه الحالة ليست أكرث من فرضية ذهنية تسمح لنا بالنظر يف معنى املجتمع املنظَّم

ووظيفة الدولة.

وتتضمن طبيعتنا اإلنسانية الخوف من املجهول والتعلق برجاءات وبشارات مثلام تتضمن العقل والتفكري
والقدرة عىل الكالم ،وتجمع األثرة وحب البقاء مع اإليثار والبحث عن تقدير اآلخرين .ويقود الرصاع من أجل

البقاء إىل محاولة التغلب عىل العجز أمام الطبيعة والاليقني ،بالعقل واملعرفة ،وبالخيال وبالغيبيات .ومثلام
يعتمل يف الطبيعة البرشية التباغض والحسد والشك واشتهاء ما لآلخر والرغبة يف متلكه ،فإنها أيضً ا تولّد

الحب والتضامن والتعلق باآلخرين ،والرغبة يف تلقي االعرتاف منهم ،ورغبة اإلنسان يف أن يكون محبوبًا.

يف العزل ننفرد بإنسانيتنا ومخاوفنا وتضامننا مع اآلخرين .وننصت إىل أنفسنا التي نكتشف أنها نفوس

مزدحم فينا؛ من أمكنة،
وأصوات متعددة يف نفس واحدة .وقد نكتشف يف عزلتنا ،ورمبا وحشتنا ،عامل ًا
ً
وبرشٍ ،وحكايات ،وأزمنة إهليلجية ،تتدفق وتتناثر كام يف األحالم ،ولحظات املامثلة يف بناء عالقات جديدة
ن عند كل تفاعل مع املؤثرات الخارجية نكتشف أيضً ا أن
مع العامل ،ولحظات املحايثة بني الذات واملوت ،لك ْ

العصبيات واآلراء املسبقة وسموم الغرية والحسد والغرور واألنانية ومشاعر االنتقام تطل برأسها وتتصارع
مع املحبة والتعاطف ،وتفهم اآلخر القائم عىل ملكة تقمصه؛ أي القدرة عىل تخيل أنفسنا يف مكانه يف

مواجهة مشكالته ومعضالته وخياراته ودواماته األخالقية.

ال يرتبط الخوف من املوت بغريزة حب الحياة فحسب ،بل مبحبة الناس من حولنا والخوف من فقدانهم ومن

ما أيضً ا .الحب هو أرقى املشاعر اإلنسانية وهو أساس الحياة التي تستحق أن ت ُعاش.
الفقد عمو ً

 .2عن التنظري لذاته
انشغال وأكرث عرض ً
ة
ً
قلبي ليس مع الفالسفة الذين سنحت لهم فرصة لالستفراد بجمهور قلقٍ متنبه أصبح أقل

ما ،أي معنى.
لسامع تأمالتهم يف معنى املوت .فليس للموت بسبب الفريوس معنى .وليس للموت ،عمو ً

ما .واألجدى أن يفكر الفرد يف معنى لحياته ،وليس يف معنى
وأكرث من ذلك ،ليس مثة معنى للحياة عمو ً

الحياة ،وأن يفكر أيضً ا :ماذا تعني له حياة اآلخرين؟ ما هي قيمة حياة اآلخرين عنده؟ هنا يجد اإلنسان أجوبة
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تحدّد شخصيته ،أو شخصية تحدّد أجوبته ،وذلك يف أي وقت ،يف العرس واليرس ،ويف أيام الرخاء والشدة،

واملحن والرجاء مبا يف ذلك يف زمن األوبئة.

ال أتعاطف مع الغاضبني الذين يقومون مبقارنات تاريخية بني فعل األوبئة يف العصور املختلفة خارج السياق

التاريخي (أي مقارنات غري تاريخية) ،وليس عندي سوى الضجر والسأم لنارشي الشائعات عىل أنواعهم (مع
الفارق الكبري بينهم وبني من سبق ذكرهم) ،كام ال يخاطبني ازدهار موسم الفكر اليومي ووجباته الرسيعة

شامل ً
ة خدمة التوصيل مبناسبة «كورونا» .قلبي مع األطباء واملمرضات والعاملني يف املستشفيات،

والعاملني يف الزراعة وقطاعات اإلنتاج ومحطات توليد الكهرباء ،ورشكات املياه واالتصاالت ،ونعم؛ مع

العاملني يف الرشطة واألمن الوطني (اسمحوا يل هذه املرة!) ،واإلعالميني ،الذين يؤدون أدوارهم منهم،
هرونه سواء ذلك الذي وجدوه يف إغاثة محتاج ،أو الذي عربوا عنه
واملتطوعني الذين يظهرون الخري ويظ ّ

ما يف املؤسسات الحيوية ،وغريهم كثريون .وال أمتكن من التوقف عن التفكري يف
يف خدمة املجتمع عمو ً

املرىض املصابني بأمراض خطرية أخرى الذين  -يف «زمن كورونا» الذي ال رشيك له  -سوف يخجلون بعد قليل

ريا قبل التوجه إىل مستشفى
من الترصيح مبعاناتهم ،أو حتى طلب الطبيب حني يتأملون ،وسوف يرتددون كث ً

حني يصابون بنوبة ما ،إما خوفا من العدوى أو خشية من عدم االكرتاث مبعاناتهم.

سيتعلم بعضنا تقدير العاملني يف الخدمات واإلنتاج ،الذين يحظون عادة بتقدير مجتمع املراتب االجتامعية

والالمساواة االقتصادية .فهل سيدوم هذا التقدير بعد الوباء؟ يحتاج من أقصدهم هؤالء العاملني دامئًا،
ولكنهم يلتفتون إليهم ويفكرون بهم يف زمن كورونا ،ألنهم يعملون خارج املنزل ،فيام يلزم اآلخرون بيوتهم.
الطبيعة مركّبة ،وعامل البرش أكرث تركي ًبا .إنه زاخ ٌر باملتناقضات التي يعيش البرش فيها ومعها ومن خاللها،

ويتغريون« .الفالسفة املوسميون» فقط هم الذين يستنبطون يف زمن الكوارث من كل تفصيل نبوءة،

عا من كهنة األزمنة الحديثة ،مالكني
ويستسهلون التعميم من وقائع منتقاة إىل نظرية شاملة ،ممثلني نو ً
للرس والرؤى واألفكار واملصائرـ وكان ميكن استنتاج غريها لو انتقوا وقائع أخرى .ولهذا السبب ميكن اعتبار هذا

النوع من التفلسف أو الفكر اليومي املتفلسف «ظاهرة نافلة» .تارة يتهمون الحداثة ،وطو ًرا النيوليربالية،
والتدين والكفر ،والدميقراطية والشمولية .كأن الوباء مناسبة لتأكيد مواقفهم ،ومناسبة للتعبري عن الغضب.

إنه وبا ٌء .وقد وقعت األوبئة يف جميع العصور ويف ظل جميع األنظمة .ومثة أوبئة ما زالت تحصد البرش يف

أفريقيا ،ومنها اإليدز .يكمن الفرق يف التعامل معها .وال بأس مبناقشة سياسات الدول يف مكافحته ،ولكن
الدول ليست سببه ،وال النظام العاملي مسؤول عن تفشيه.

يف زمن الكوارث يحاول مفكرون احتالل مكان يف فضاء الكارثة بعناوين جاذبة مثل «حرب الخليج مل تقع»

أو «اخرتاع وباء» ،وعندما تقرأ ال تجد جديدًا سوى العنوان.

ملون التطور و»التقدم» ومنط الحياة املعارص املسؤولي َ
ة حتى عن الوباء .ميكن
كرث «أنبياء الغضب» الذين يُح ِّ

تحميل التقدم والتطور املسؤولية عن قضايا البيئة واالحرتار املناخي ،وكذلك الحروب الحديثة املدمرة،
واالستهالك الجشع ،وأمناطه ال َب ِ
وصول حتى إىل األمراض النفسية واغرتاب الفرد يف املجتمع وأمراض
ً
طرة،

ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسرتول ،وإهامل األوبئة يف أفريقيا .والقامئة طويلة ،فاخرت ما شئت! لكن
األوبئة ليست ضمن القامئة.

عرفت الحضارات السابقة األوبئة املميتة املدمرة مبقاييس ال ميكن تخيلها (الطاعون ،والتيفوس ،والحصبة،
م أو مجتمعاتٌ منظمة
طب أو عل ٌ
وشلل األطفال ،والكولريا ،والحمى الصفراء ،والقامئة طويلة) ،ومل يكن مثة ٌّ
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يف دول .اجتاحت األوبئة املؤ َّرخ لها بالتفصيل قارات بأكملها منذ الطاعون يف القرن الرابع عرش عدة مرات

يف أوروبا ووصلت شواطئ البحر األسود كام يبدو (أو العكس) ووصلت إىل بالد الشام اململوكية من دون

فضل عن البعوض والجرذان ،وال سيام جرذان املوانئ .حصدت
ً
طائرات وقطارات ،فحتى الذباب أسهم يف نقله،

األوبئة حياة الناس املرعوبني من هذا املجهول الذي بدا عقابًا إله ًّيا .املشعوذون والكهنة أيضً ا فَ ُّروا من

دون طقوس ،وفرغت مدن من سكانها حتى أصبح يصفر فيها الهواء ،وخلَت مناطق كاملة من الحياة ،ويف
ة وأقل فتكًا ،وذلك بفضل العلوم
يبق من يدفن األموات .أما يف عرصنا فأصبحت األوبئة أكرث ندر ً
حاالت كثرية مل
َ

النظرية واملخربية والطب وما أنتجته من لقاحات وعالجات ،وأيضً ا بفضل املجتمع املنظم يف دول قادرة
عىل اتخاذ خطوات وقاية ملزمة وغري ملزمة ،وعوامل كثرية متداخلة تتعلق بتطور اإلنتاج والنظافة والسكن،

وتغري عادات البرش الصحية .فازداد عدد سكان األرض وطالت أعامرهم بتناسب طردي مع التطور االجتامعي

االقتصادي ،وقلَّت وفيات األطفال ،وتحسن الغذاء والدواء ،ولكن إذا ع ّد بعض الناس هذه األمور لعن ً
ة أيضً ا،
ن املقوالت املذكورة آنفًا مرشوطة بجواب العلم عىل قدرة الفريوسات عىل التكيف
فذلك موضوع آخر .إ ّ
مع أجهزة البرش املناعية ،والعكس صحيح أيضً ا .ولنفكر فقط كم تعدلت فريوسات اإلنفلونزا ،ومعها التطوير
(مثل) ،وعائلة كورونا من الفريوسات
ً
املتواصل للقاحات ضدها يف كل مرة من جديد ،وقد تصبح اإلنفلونزا
ما ،عدو البرشية األول ،فهذه الفريوسات ال تتوقف عن تبديل الوجوه واألدوار.
عمو ً

ال نحتاج إىل الوباء وضحاياه لندرك أنه ال بديل من التفكري العقالين واألخالق اإلنسانية يف التعامل بني البرش

قبل الوباء وبعده ،والتواضع يف العالقة مع الطبيعة مبا فيها جسم اإلنسان ،عىل الرغم من أن أساس
منطق العلم هو السيطرة عىل بيئة اإلنسان ،واكتشاف قوانني الطبيعة لتسخريها لصالحه ،كام يف حالة

األبحاث الجارية عىل الفريوس يف مختربات دول العامل املتطورة .ولكن يجب أن ندرك أننا ال نسيطر عىل
قوانني الطبيعة مثل محتل خارجي ،بل نبقى جز ًءا منها خاضعني لها ،وال توجد طريقة ألن نسيطر عليها من

م .قد تؤدي هذه الفكرة ،أي فكرة استحالة السيطرة عىل الطبية من خارجها ،دو ًرا يف
خارجها؛ فهذا وه ٌ
س
وضع السياسات الصحية العامة ،ورمبا تسهم يف سياسات التخطيط للبنى التحتية واإلنتاج أيضً ا ،والتي تَ ُّ
منط الحياة بأكمله ،ولكن ال أعتقد أنها تفيد أي عامل بيولوجيا أو أبدميولوجيا أو بكرتيولوجيا يف أبحاثه

الجارية حال ًّيا املتعلقة بالحمض النووي الريبوزي لـ  DNAللفريوس ،أو بروتيناته .ثم أيُفضَّ ل اللقاح بنا ًء عىل
الحمض النووي أو باستخدام الفريوسات امليتة؟ لن يجد املتفلسفون املترسعون واملستعجلون إىل إجراء
املقابالت (وتجميعها يف كتب «بياعة» بنا ًء عىل طلب دور النرش) أسئل ً
ة فلسفية هنا .لكنهم يتكلمون .إنه

حب الظهور ،رمبا ،واألرجح أنه قلق من الغياب عن هذه املناسبة الكربى ،وخوف من الصمت.

أنت تتابع أبحاث العلامء يف مختربات دول أخرى وقارات أخرى وتجاربهم بشأن اللقاح والعالجات وتنتظر

نتائجها .وينتظر نتائجها معك من يكفّر الباحثني والعلامء أيضً ا ،مثلام يستخدم منتجات العلم واالبتكار والصناعة
يف الدول الغربية ودول رشق آسيا يف حياته ،ويستخدم كذلك أجهزة االتصال ووسائل التواصل االجتامعي

عا.
م تلك الحضارات ،ولنرش أفكاره بشأن تفوقه عليها جمي ً
املطورة يف الغرب واململوكة من رشكات غربية ،لذ ّ

ستتواصل القطيعة والتنافر اإلدرايك بني التفكري واملامرسة .فهذه أمور ال يحلها التعامل مع الوباء.

ن كل
ملاذا غضب بعض الفالسفة عىل الحداثة حتى قبل أن تتبني ردود فعل املؤسسات الصحية والدول ،هل أ ّ

ما يجري يف عرصنا سببه الحداثة؟ ما وجه الحداثة يف وباء كورونا؟ ال خارطته الجينية ،وال بروتيناته وحمضه

النووي ،وال فاعليته .الفريوس جديد ،أو مستجد ،وليس حديثًا .الحديث هو التعامل معه وإعادة إنتاجه بوصفه

رضا يف أوبئة
ظاهرة إعالمية ،واجتامعية ،وحتى سياسية يف كل ما يتعلق بدور الدولة الذي مل يكن حا ً

العصور السابقة.
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تجانس أزمن ٍ
ة حول الكرة األرضية .يعيش الناس األحداث
اإلعالم ،والبث املبارش ،واإلنرتنت ،كلّها عوامل أنتجت
َ

ذاتها يف الوقت ذاته ،وإن كانوا ال يستوعبونها بالطريقة نفسها؛ فظهور الخرباء واملحللني واألطباء
والعلامء ،وبيانات منظمة الصحة العاملية ،وغريها ،يُسهم يف توحيد استيعاب الظاهرة باملصطلحات ذاتها

التي ترتجم ،يف طَرفة عنيٍ ،إىل جميع اللغات.

تكمن «حداثة» الوباء يف إنتاج التزامن ليسهم تقارب الهموم واالهتاممات يف تخيل االنتامء إىل جامعة
ضخمة هي «اإلنسانية» .ال يعني ذلك بالرضورة تولُّد قيمٍ أخالقية جديدة ،وأن هذه القيم ت ُقدِّم االنتامء إىل

عد محض تجريدات ،بل صارت
اإلنسانية عىل بقية االنتامءات .فمع أن القاعدة املصطلحية ملثل هذا األمر مل ت ُ

تجربة حياتية عينية نعيشها يف ظروف الوباء ،فإن عوامل عديدة سوف تستمر يف تحويل االختالف الثقايف
ع واختالف إىل رصاعات وعداوات.
و ٍ
واإلثني والديني من مجرد تن ّ

خطر «فجأة» ببال كثريين (من محبي االندهاش يف العلن) مدى تفاهة اإلنسان وتهاوي عظمته وجربوته
أمام فريوس ال يُرى بالعني املجردة ،وكأن الفريوسات وامليكروبات والجراثيم قبل كورونا كانت ت ُرى بها .هذا

النوع من األحاديث ليس جديدًا ،فهو يتدفق بعد كل وفاة مفاجئة مبرض أو حادث طريق أو غريه« :الحياة نكتة»،
ن
«اإلنسان ال يشء»« ،يصغر اإلنسان أمام جربوت الطبيعة» و»يتضاءل أمام عظمة الخالق»  ...إلخ .والحقيقة أ ّ
عظمة اإلنسان وقيمة حياته ومقاربته للدنيا ال تقاس بهزمية جسده يف مقاومة فريوس ،وليس هذا هو

الدليل عىل عظمة الخالق ،مثة أدلة أفضل ملن يبحث عن أدلة كهذه؛ أهمها اإلنسان ذاتُه بوصفه مخلوقًا من

الله عىل صورته ومثاله .ال تتجىل عظمة الخالق يف تفاهة اإلنسان بل يف عظمة اإلنسان ،وال تتجىل يف

ن الساموات واألرض ناءت بحمل
هزميته أمام الفريوس ،بل يف تغلّبه عليه .أال نسرتجع آي الذكر الحكيم؟ إ ّ
«األمانة» ،وحملها اإلنسان(((.

موت اإلنسان من الفريوس مسألة بيولوجية ،أما قيمة اإلنسان ومعنى حياته وتقييم عظمته من عدمها

عا من مواد عضوية.
فتنتمي إىل مجال آخر ،ال تطاوله األوبئة ،وال تتفاعل معه الفريوسات ،ألنه ليس مصنو ً

اإلنسان الواعي األخالقي القلق يطرح السؤال عن قيمة حياته ومعناها يف أي وقت .أما املسألة األهم يف
زمن األوبئة فهي الوقاية والشفاء والنجاة ،البقاء الفردي والبرشي ،وهي ليست مسألة فلسفية.

يتلخص الفرق بني تعامل الناس مع الوباء وتعاملهم مع كوارث سابقة يف الخوف الجامعي العابر للدول
عا؛ فالخوف والرتقب جامعي ومتزامن.
والقارات الناجم عن الاليقني وتوقع خطر داهمٍ يف آنٍ م ً

ها لوجه ،ينتهي األمر من دون
ً
املوت املفاجئ ال يخيف ألنه مفاجئ ،فاإلنسان ال يواجهه
أصل ،ال يقابله وج ً

هذا التعارف .أما حياة اإلنسان يف ظل خطر داهمٍ يدرك وجوده (سواء أكان يُرى أم ال يُرى بالعني املجردة)
د هذا الخطر الوشيك إىل املوت يف نهاية
فتعني بالرضورة التوتر والتوجس والخوف ،حتى لو مل يُؤ ِّ

املطاف .ولذلك ال يعتمد التسبب يف الخوف يف أفالم الرعب عىل املفاجأة ،بل عىل إحداث التوقع لدى

عا سوف يحدث .هذا معنى التوتر
املشاهد باإليحاءات واملوسيقى والسينوغرافيات وغريها؛ أن شيئًا فظي ً
إبان مشاهدة فيلم ُرعب .إن ما تعيشه البرشية حال ًّيا ليس مسألة فريوس صغري أو فريوس كبري ،بل توقع

اإلنسان أنه ميكن أن يحصل له مكروه ،ألن الخطر نفسه يحدق به مثلام يحدق بأي شخص آخر يف الوقت ذاته؛

فهو يختار ضحاياه عشوائيًا.

ن ِ
ح ِ
و ِ
الَ ْر ِ
والْ ِجبَا ِ
مانَ َ
و ْ
ل
ع َ
ع َرضْ َنا ْ
ول﴾ (األحزاب .)72 :اختلف املفرسون
ه ً
وأَشْ َ
ف ْ
ه كَا َ
ْسا ُ
ي أَ ْ
ن ِإنَّ ُ
ق َ
ة َ
﴿ 2إِنَّا َ
ل فَأَبَ ْ َ
ما َج ُ
ملَ َ
م ْن َ
ملْ َن َ
الس َ
ض َ
ات َ
م َ
ها َ
ها َ
الَ َ
ن ظَلُو ً
ح َ
َّ
ها الْ ِن َ
و َ
ن يَ ْ
ولون يف تفسري األمانة ،ولن نخوض يف ذلك ،ولكنها عىل كل حال أمانة إلهية خشيت من حملها السامء والجبال ،وقَبِلها اإلنسان عىل نفسه ،عىل الرغم
وامل ُؤ ّ
من ظلمه وجهله.
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ن هناك التوجس من أي شخص آخر ،ومن مجموع األشياء املحيطة ،ومن كل يشء .لقد دخلت كلمة جديدة
ثم إ ّ

إىل االستخدام اليومي «األسطح» .واملقصود أسطح األجسام ِ
من كان يخطر بباله استخدام هذا
من حولكَ .
املصطلح خارج دروس الفيزياء؟ أصبح عىل اإلنسان أن يفكر عندما يلمس «أسطح األشياء» ،ألن الفريوسات

ٍ
ساعات (وملن يريد التعمق أكرث ميكنه العثور عىل أرقام  -أشك يف دقتها  -تبني مدة حياة
تعيش عليها
الفريوس عىل كل مادة) ،وأن يفكر يف حركة الإرادية؛ هي ملس وجهه .وهذا يستنفر الحواس جميعها طوال

وأي منها
اليوم .الحواس مستنفرة ،ولكنها معطلة يف الوقت ذاته ،فالخطر ال يُشم وال يُرى وال يُسمع،
ٌّ
ال يجيب عن حريته املزمنة التي تسكن يف الوعيه وتطفو عىل «سطح» وعيه مرات عديدة :هل أُ ِ
ت اآلن
ص ْب ُ

بالفريوس؟ هل أقوم بنرشه من دون أن أدري؟

ربر هو «الفريوس النفيس» الحايل .ميكن أن يخفّفه البعض بالتفكري العقالين يف االحتامالت
هذا الخوف امل َّ
وأخذ االحتياطات كافة ،ويتخلص منه آخرون باالنشغال بأمور ذات مع ًنى بالنسبة إليهم ،ومثة صنف ثالث يتسىل

بالخوف والتوتر ،ورمبا تخويف اآلخرين أو املشادات داخل العائلة.

ويف النهاية ،فإن املشكلة قامئة ويجب أن نعيش معها؛ مع الخوف منها بأكرب قدر ممكن من العقالنية
واألخالقية والتعاطف واأللفة والتفهم املتبادل إىل أن ت ُف َرج .ومثة من يروي النوادر ويضحك لتبديد التوتر،

وال أتفق هنا مع املقولة املتجهمة املنترشة واملنسوبة البن خلدون (ال أدري ملاذا) مع أنه مل يكتبها يف

مقدمته ،وال يف غريها« :إذا رأيت الناس تكرث الكالم املضحك وقت الكوارث ،فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم،
وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة كمن يساق للموت وهو مخمور» ،ولو قالها ملا اتفقت معه أيضً ا.
والحقيقة أنه إذا وجدت الناس يكرثون من النكات والتندر يف زمن الكوارث فاعلم أنهم يبتكرون من الوعيهم

آلي ً
ة دفاعية للتخلص من التوتر بالضحك .فحيث تفشل املناعة الجسدية يف مواجهة فريوس كورونا ،قد تنجح

املناعة النفسية يف مواجهة فريوس الخوف.

مثة من يُجرون مقارنات للتقليل من خطر الوباء ،والحث عىل اتباع منهج مناعة القطيع كام فعل طبيب فرنيس،

حا ،فحوادث الطرق آفة
مبي ًنا أن الوفيات من حوادث الطرق أكرب من وفيات «كوفيد –  ،»19رمبا يكون هذا صحي ً

ن اإلجراءات ضد هذه الحوادث قامئةٌ ،وكذلك القامئة الالنهائية من التعليامت التي تطورت
عاملية فعليًّا .ولك ّ

عرب الزمن ،وميكن أن يفعل اإلنسان كل املطلوب ،ومع ذلك قد ال يتجنب حامقات اآلخرين أو حتى الصدفة

املحضة .ويف النهاية ،فإن حوادث الطرق من صنع البرش ،أما الفريوس فليس من صنعهم .وحتى يوجد عالج

ما له ،فإن فعله ال يتوقف عىل ما يقوم به البرش ،بل انتشاره فقط.

 .3التباعد الجسدي ،املسافة ،والتهذيب
كانت مثة أسباب كثرية غري الوباء للتفكري يف طريقة حياتنا .ليست طريقة حياة الناس هي سبب الطفرة

الجينية يف نشوء الفريوس .وقد حصدت األوبئة مجتمعات وتنقلت بني القارات يف املايض أيضً ا .لدينا أسباب
مق ِنعة إلبطاء إيقاع حياتنا وتقليل الضغط واإلجهاد وتخفيف الرسعة ،والتفكري أكرث يف النوعية والكيف
كثرية ُ

قليل حتى يبدأ
ً
قبل الكم .يقول الفالسفة املوسميون إن الجلوس يف البيت سيعلّمنا ذلك .فلينتظروا إذًا

أفصلها ،وقد سبق
الجلوس يف البيت بالتسبب يف الضغط وعوارض أخرى نفسية وعائلية غري حميدة لن
ّ

ن مل يعملوا لن يقوموا بأود
أن ذكرت منها تزايد العنف املنزيل ،ولينتظروا أثره يف عامل املياومة الذين إ ْ

عائالتهم .الجلوس يف البيت رضوري جدًّا للحد من انتشار العدوى ،وسوف يحاول البعض أن يستخلص فوائد

ربا منه .ولكن ال ميكن استنتاج نظريات حول كل يشء من التفاصيل الغريبة التي نعيشها حاليًّا ،والتي تبدو
وع ً
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رصف الناس عند شعورهم بالضغط،
مثل مشهد سيناميئ .قد نتعلم مرة أخرى بعض األشياء املفيدة حول ت ّ
ودور غريزة البقاء يف مقابل دور األخالق بوصفها هوي ً
ة إنسانية .قد يستنتج الناس أمو ًرا حول تشابه البرش

أثناء مواجهتهم الخطر نفسه ،ولكن هل يعني ذلك تب ّني قيمة املساواة؟ ليس بالرضورة .نأمل ذلك .ولكن

جا علم ًّيا ،وال نبوءةً.
ليس هذا استنتا ً

حا عامليًّا؛
مثة سلوكيات موحدة فرضها الوباء تتعلق مبا صار معروفًا بـ «التباعد االجتامعي» الذي أصبح مصطل ً

مثلام أصبح الجميع يتناول فوائد غسيل اليدين ،ومسؤولية الفرد تجاه املجتمع ،ومسؤولية الدولة ،بوصفها

مواضيع عائلية خالصة ،وصارت أوساط واسعة تخوض يف الشؤون العلمية املبسطة يف مقابل فئات

الكممة زيًّا موحدًا للبرشية .وبات الذين يخشون عادة
اجتامعية ما زالت تبحث عن تفسريات غيبية ،وأصبحت
ّ
الكممات.
الزي يجهدون أنفسهم يف تنويع
توحيد
ّ
ّ

التباعد االجتامعي مصطلح جديد املقصود منه الحفاظ عىل مسافة بني أجسام البرش لتجنب نقل العدوى،
وال أدري ملاذا ال يقال التباعد الجسدي أو الشخيص .ملاذا االجتامعي؟ أول درس يف االجتامع هو ما يعرب عنه
املثل الشعبي السائر «الجنة بال ناس ما تنداس» .عىل كل حال ،راج املصطلح وانقىض األمر .واملسافة بني

عا غري مستحب من
األفراد أم ٌر محمود حتى يف غري زمن األوبئة؛ فاللمس الزائد واالحتكاك الفائض يطبقان نو ً
فرض الذات عىل اآلخر واخرتاق خصوصيته .وحتى يف املدن املزدحمة ال يعتاد البعض عىل إكراهات املالمسة

الجسدية يف ازدحام الحافالت ،أو حني يعلقون وسط حشود ،ويعانون هذه اإلكراهات ،ويستغربون اعتياد
من حولهم عليها ،حتى إذا يئسوا من الدفاع عن مجال خصوصية جسدهم الحيوي حاولوا التجرد ذهن ًّيا من

أجسادهم واالنفصال عنها شعوريًّا ،فيام تتعرض لالنتهاك من كل اتجاه.

ريا عن التقدير أو الود.
تنفر املجتمعات التي تحرتم خصوصية الفرد من املالمسة الجسدية حتى لو كانت تعب ً
وقد أصبح اإلفراط يف التقرب الجسدي عند بعض الشباب يف تلك املجتمعات من عنارص التمرد عىل برود

األهل ،حيث يكاد «الحفاظ عىل املسافة» يتحكم يف مجمل السلوك إىل أن أصبح رديفًا للتهذيب والتحرض،

حا ما الذي سبق اآلخر؟ املسافة
وكأن األدب والتهذيب يعني أخذ مسافة من الشخص اآلخر .ومل يعد واض ً
الجسدية أم املسافة الشعورية؛ أي الربود االجتامعي الذي قد يكون مثن الخصوصية الفردية .يصعب ،كام
مستحيل.
ً
يبدو ،الحصول عىل الرزمة كاملةً ،الدفء واأللفة واملحبة والخصوصية الفردية .ولكنه أم ٌر ليس

لكن يستحيل الحفاظ عىل املسافة الالزمة للحفاظ عىل خصوصية الجسد والحفاظ يف الوقت ذاته عىل التعبري
عن مشاعر الود والصداقة وعدم كبت تعبرياتها الجسدية ،إذا كان املرء مضط ًّرا إىل االنشغال طوال اليوم بحرب
عا عن كل سنتمرت من خصوصيته ،وذلك عىل جبهات مختلفة ،قد ال يكون اخرتاقها باللمس فقط،
استنزاف دفا ً
بل أيضً ا بفرض األذواق املوسيقية علينا ،أو بهجوم الضجيج وأبواق السيارات عىل جبهة األذن ،أو بالتدخل

االجتامعي يف حياة العائالت ،والتدخل العائيل يف خيارات األفراد البالغني ،وغريها .هنا يصح استخدام مصطلح
فعل ضد الحرشية االجتامعية والفضول املفرط وفرض األذواق وغريها .وال أعتقد أن التباعد
ً
التباعد االجتامعي
والكممة قمينان بحل هذه املشكلة ،وال حتى العمل من املنزل عرب «الفيديو كونفرنس».
الجسدي
ّ

ويبقى العناق حاجة إنسانية .وهو ليس متعلق بالتعبري عن العاطفة فقط ،بل إنه يتعلق بالحاجة إىل تلقيها

أيضً ا؛ فاالحتضان ليس مجرد سيمياء رمزية ،بل هو منذ الطفولة إحدى تطابقات النفس مع الجسد املعدودة
يف حياة اإلنسان ،والتي ال يستغني عنها إال باالستغناء عن جزء من إنسانيته .أما املصافحة فمجرد تحية،

ريا عن اتفاق أو مصادقة عىل عقد ،ومثة إمياءات جسدية أخرى كثرية للتحية ،ولذلك قد
وكانت يو ً
ما ما تعب ً

ترتاجع املصافحة بعد األزمة ،أما العناق فال شك يف عودته .ال أعتقد أن أحدًا يشتاق إىل مصافحة أحد ،ولكن

8

الاقم | 20ليربأ /ناسين

20  20

ني إىل عناق األهل واألصدقاء واألحبة ،والعشاق يفتقدون العناق بشدة ويشعرون بالحرمان
ينتاب كثريين حن ٌ

منه .وال ننىس افتقاد العناق عند تشييع قريب أو صديق ،فكثريون مل يشاركوا يف تشييع أقارب وأصدقاء

لهم يف هذه األيام ،وتلقوا التعازي عن بعد.

مة .وبالنسبة إىل اكتشاف نجاعة العمل عن
رمبا يدوم بعض من أسلوب الحياة يف ظل الوباء بعد زوال الغ ّ
بعد وفوائده ،فال شك يف أنه سوف تقوم رشكات بتطوير تقنياته أكرث مام نتخيل حاليًّا .ويبدو واضحا منذ اآلن

أن االجتامعات عن بعد أقرص وأنجع من االجتامعات العادية حول طاولة .ولن يبقى التعليم عن بعد من دون أثر
يف املدارس والجامعات يف غري زمن األزمات .كام لن يبقى من دون أثر يف الدول واملجتمعات غري الجاهزة

لذلك ،لناحية البنية التحتية ،واألفراد الذين ال ميتلكون املهارات املطلوبة ملثل هذا التطور الذي سوف
يتسارع .وقد بدأ تحول التعلّم عن بعد من حاالت قطاعية تهتم بها هذه الجامعة االفرتاضية أو املؤسسة أو

تلك إىل حالة اجتامعية أشمل.

 .4هل يساوي الوباء بني الناس حقًّا؟
حلَّت الدعوة إىل البقاء يف املنزل («خليك يف البيت» ،أو «احكم دارك» ،أو «خليك بالدار») محل السؤال عن
سؤال حقيقيًّا فإنها
ً
الحال والصحة املتكرر مثل «الزمة» يف التحية العربية التقليدية ،ومبا أنها الزمة وليست

مل تكن تنتظر جوابًا يف العادة .لكن «ما تطلع من البيت!»؛ أي ال تخرج منه ،أو «خليك يف البيت!» من العبارات

تلح عىل السامع بقلق حقيقي ،وتبعث فيه قلقًانفس ًّيا حقيق ًّيا ،وترتب عليه سلوكات جزئية يف التعقيم
التي ّ

ريا ،وكأنه يف «مونودراما» صامتة أو «بنتوميميا»
والهوس بالتعقيم لو ُ
ص ِّ
ورت مشاهده لضحك من نفسه كث ً

ال يظهر فيها سوى التوجس والحركات الالإرادية التي رسعان ما تتحول إىل حركات منطية يف نفوس واجفة.

تفكر باستمرار يف عقم التفكري املتواصل بشأن التعقيم .ماذا عقمت؟ وماذا نسيت؟ وقبل ماذا؟ وبعد ماذا؟
وما فائدة كل التعقيم الذي قمت به إذا مل تفطن إىل تعقيم نظاراتك طوال األسبوعني األخريين؟ ويشء

واحد يعوق تركيزك ،فَشَ لُك يف تحويل حركة اليد إىل الوجه إىل حركة إرادية ،فَشَ لُك أن تعيها وتدركها قبل أن

تقوم بها .أنت عاجز عن التحكم فيها مهام حاولت .وعندما تفكر فيها يبدأ موضع يف وجهك (مختلف يف كل

ريا
مرة) باإللحاح عليك حتى تحكه بيدك ،وكلام صمدت يف امتناعك عن ملس وجهك متادى يف اإللحاح ،وأخ ً
ُل الحضو ِر ال يحررك منه إال قيامك من مكانك ليك تعقم يديك وتحكه أو تفركه بعصبية املنتقم ،هذا
يصبح ك ِّ َّ

إذا مل تقم بعرش حركات الإرادية إىل وجهك يف طريقك إىل املعقم.

ما قامئًا بذاته يف املصلحة
ألول مرة يف تاريخ البرشية يصبح البقاء يف املنزل مسؤولية مجتمعية وإسها ً
فعل خريٍ ،وقمة العمل
َ
دليل بطالة ،فأصبحت
َ
دليل عطالة من كسلٍ أو انطوا ٍء ،أو
َ
العامة .كانت مالزمة املنزل

بعض من وقائع هذا الزمن الغريبة.
واإلبداع البرشي .وما ذلك إال
ٌ

شهد العامل أوبئة وكوارث ،ولكن مل نشهد مالزمة الناس منازلهم ،وإخالء شوارع مدنهم وساحاتها العامة
ما.
يف جميع أنحاء العامل عىل نحو متزامن .هذه ظاهرة جديدة وحديثة متا ً

تذكرك الدعوة إىل البقاء يف البيت بكثريين يتمنون تلبيتها لو كانت لديهم بيوت يأوون إليها .مثة ماليني من
البرش بال بيوت .ويُفرتض أن تذكرك الدعوة إىل البقاء يف البيت بأن البيوت تتفاوت ما بني القصور ،واألكواخ،

والشقق ذات الرشفات ،والشقق املحرومة من الرشفات ،وبني حجم عائلة وأخرى .فثمة فرق بني حرش عائلة
كبرية يف شقة من غرفتني وبني التجول يف بيت مرتامي األطراف ،يحافظ أفراده عىل خصوصياتهم عىل
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الرغم من إقامتهم سوي ً
ة فيه .هل قال أحدهم إن الوباء يساوي بني الناس؟ رمبا بيولوجيًا فقط .وحتى يف
هذا الجانب تتميز مستويات العالج املقدمة يف غرف اإلنعاش ،ورمبا تصنع فرقًا يف فاعلية الفريوس .ما

ن املصابني وأمراضهم املزمنة فحسب ،بل مبقدار
عدا يف الحاالت املتطرفة .فنسب الوفيات ال تتعلق بس ّ

رسة واملستشفيات وأقسام الطوارئ وتجهيزاتها أيضً ا.
االهتامم بهم وعدد األطباء واأل ّ

ال يساوي الوباء بني عامل أو صاحب متجر أو ورشة صغرية انصاع للتعليامت وبقي يف البيت ،ويساوره قلق
وجودي حول قدرته عىل إعالة أرسته يف الشهر القادم ،ومن يتمتع بأمان وظيفي ال يعرف حتى متى

سيدوم ،ومن يتابع أخبار البورصة واألسهم من بيته.

ءا من العملية التعليمية .ولكنه ال يساوي بني
ليس التعليم عن بعد ًّ
حل مؤقتًا؛ إذ سوف يصبح جز ً
املتلقّني حتى اآلن ،فهو يعتمد عىل شبكة اإلنرتنت غري املتوفرة لدى كثري من العائالت ،أو املكلفة

بالنسبة إليها ،كام أن قوة الشبكة تتفاوت بني البلدان ،وبني الفئات االجتامعية .ليس التعليم عن بعد
مساواتيًّا (حتى اآلن عىل األقل) .إنه يعيد إنتاج عدم التكافؤ داخل املجتمعات وبني املجتمعات .فالتعليم

عن بعد ال يجرس الفجوة يف االستثامر يف التعليم ،وال الفوارق يف مستوى املعلمني وأعدادهم،

ويف مناهج التعليم وأساليبه.

ما وليس دامئًا)،
ما ،حيث ما زال الرجل يتفوق عىل املرأة (عمو ً
خالفًا ألزمنة الحروب ومجاالت العنف عمو ً
وامللمت املنزلية ،غالبًا ما تفضح ضعف الرجال ،وعجزهم عن االحتامل
فإن األوبئة مثل بقية النوازل العائلية
ّ

مل ومثابرتهن :الناس يوجدون حال ًّيا يف البيت ،عرين املرأة ،يف
واملثابرة يف مقابل قدرة النساء عىل التح ّ

ن ِ
من يعملن خارج البيت ويدبّرن شؤون املنزل عىل الرغم
ً
غالبية املجتمعات.
وفضل عن ذلك ،فإ ّ
من النساء َ
من عملهن داخله أيضً ا .وغالبًا ما يكون الخروج من البيت للتسوق لتلبية حاجات األُرسة يف الظروف الحالية

ن األزمة ستسفر عن ترقية
من نصيب املرأة أيضً ا (الجملة األخرية انطباعية ،وال تقوم عىل بيانات) .فهل أ ّ
جواب قطع ًّيا عىل ذلك ،ففي بعض الحاالت زاد الضغط االقتصادي والقلق
املرأة عىل السلم االجتامعي؟ ال
َ

املعييش واالزدحام املنزيل من العنف األرسي ،ولكن رمبا يخرج كثريون من األزمة بتقدير أكرب للمرأة ،وتخرج

نساء كثريات بثقة أكرب بالنفس .وعملية تقدم املرأة وجرس الهوة مع الرجل جارية عىل أي حال ،وبتسارع غري
مسبوق يف العقود األخرية.

كبار السن ليسوا عالة أو عبئًا عىل أحد؛ فقد عملوا طوال حياتهم يف بناء الدول واملجتمعات واألجيال الشابة

وغري الشابة ،ومن ضمنها حتى تلك القلة التي يوحي سلوكها بالتذمر والعامل مع الكبار بوصفهم عبئًا.
عا للعناية بكبار السن ،أي باألهل ،يفرتض أن يتذكروا أو يُذَّكروا بلغتهم
من ال تكفيهم املحبة اإلنسانية داف ً
تفضل أو إحسانًا ،بل هو واجب يرتتب عىل العدالة واإلنصاف مقابل ما
ً
الفاقدة للمشاعر؛ أن االعتناء بالكبار ليس

قدموه طوال أعامرهم ،ومهام فعلت األجيال الحالية لن يكون بوسعها رد الجميل .إن تعامل البعض مع كبار
وض عنه سوى عمل مئات آالف الشباب املتطوعني يف جميع
السن باعتبارهم عبئًا هو سلوك ال يغتفر ،وال يع ِّ
ة يَ ِ
ة وأقل أيديولوجي ً
أنحاء العامل ملساعدتهم .مثة جيل شباب أكرث أخالقي ً
ع ُد بعامل أفضل.

سوف تعيد أحوال مراكز العناية بكبار السن يف زمن الوباء طرح القضية من جديد .هل يعقل أن تخضع شيخوخة

اإلنسان إىل قوانني السوق؟ إن غالبية هذه املراكز يف الواليات املتحدة مثال هي استثامرات بهدف الربح.
ومن الواضح أنها تفتقر إىل املسؤولية األخالقية الالزمة والقدرة عىل العناية باملسنني يف ظل الوباء

القاتل لهذا الجيل.
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يف مقابل أخالقيات العدالة التي تقوم عىل مبادئ مجردة وفق مفكرات نسويات من نهاية القرن املايض،

طرحت بعضهن فكرة «أخالقيات العناية»  .Care Ethicsوكان رأيي دامئًا أن هذه األخرية ليست بديلة من األوىل،

بل مكملة لها .ويف مثل هذه األوقات ،يسهل إدراك أهمية أخالقيات العناية التي ال تقوم عىل مبادئ عامة
مشتقة من قيم املساواة والحرية ،بل تقوم عىل التعاطف وإيجاد الحلول للمشكالت العينية من منطلق
اإلحساس مبعاناة اآلخر والتعاطف معه .األوىل رضورية ،فال عدالة من دونها ،ولكن يف مثل هذه الظروف

تتضح أهمية أخالقيات العناية أيضً ا؛ فمبادئ العدالة التي تقوم عىل املوازنة بني الحرية واملساواة ال تكفي
ما ال ميكنها أن تغطي حاالت كثرية من عجز البرش العينيني يف
يف أزمنة الكوارث غري املتوقعة ،وعمو ً
مواجهة حاالت الشدة.

ومبناسبة موضوع األوبئة واملساواة طفى عىل سطح الذاكرة بالتداعي موضوع وباء نقص املناعة ،اإليدز:
لقد شغل وباء اإليدز الذي ينتقل بالدم فقط ،والذي حصد املاليني ،عىل الرغم من ذلك ،الناس يف الغرب

عا لألدب والفن والسينام ،وراجت عنه من األساطري
والرشق يف العقد التاسع من القرن العرشين ،وأصبح موضو ً
مل فيها ما حسبه الناس شبهات
ح ِّ
والشائعات ما يقزم األساطري والشائعات عن كورونا .كام مرت فرتة قصرية ُ

عا ،ألنه ارتبط مبا اعتُرب يف حينه «عا َر»
أخالفية ،حتى خجل البعض من اإلقرار باملرض ،واعترب من جاهر به شجا ً
املثلية الجنسية .وتم تجاوز ذلك يف الغرب ،ومل يُتجاوز يف الرشق بعد ،عىل الرغم من أنه تبني أنه قد

ينتقل بنقل الدم يف مستشفى ما ،وبوسائل أخرى .وتبني أيضً ا أنه قد يحمل الفريوس من ال ميرض به ،ولكنه
ن
يعدي غريه .وقامئة التعقيد طويلة .لقد عاىن املصابون مبرض نقص املناعة الكثري وما زالوا يعانون ،بيد أ ّ

الحصول عىل العالج املتوفر الذي ميكن أجسادهم من التعايش مع الفريوس هو معاناتهم األساسية حال ًّيا،

(ثلثي الحاالت يف أفريقيا وحدها).
ن أغلب الحاالت يف أفريقيا وآسيا
ريا ،أل ّ
وال يسمع بهم اإلعالم كث ً
ّ

منذ بدء انتشار وباء اإليدز حتى عام  ،2018بلغ عدد الحاالت التي أُصيبت بفريوس اإليدز يف العامل نحو

 74.9مليون شخص ،وبلغ عدد الوفيات من مرض اإليدز أو أمراض عادية أصبحت قاتلة ،بسبب نقص املناعة التي
يسببها اإليدز ،وإضعافه جهاز املناعة وقدرة الجسم عىل مقاومة األمراض ،نحو  32مليون شخص يف العامل.
جلت يف عام .2004
وانخفض عدد الوفيات املرتبطة باإليدز بنسبة أكرث من  55يف املئة منذ الذروة التي ُ
س ّ

ففي عام  ،2018بلغ إجاميل الوفيات نحو  770ألف شخص يف العامل بسبب أمراض مرتبطة باإليدز ،كام ذكرنا،

مقارن ً
ة بـ  1.7مليون يف عام  .2004وبحسب منظمة الصحة العاملية ،فإن أفريقيا ما زالت املنطقة األكرث ترض ًرا

شخصا بالغًا (أي ما نسبته  3.9يف املئة من األفارقة) مصاب بالفريوس،
ن واحدًا من كل 25
يف العامل؛ حيث إ ّ
ً

وهو ما يقرب نحو ث ُلثَي املصابني بالفريوس يف جميع أنحاء العامل((( .ومن الواضح أن االهتامم العاملي

بالوباء تراجع؛ ليس فقط بسبب إنتاج األدوية التي متكِّن املصاب من التعايش مع املرض ،بل أيضً ا ألنه تراجع

ما يف العقدين األخريين من القرن املايض ،وانحرص يف جنوب الكرة
يف أمريكا الشاملية حيث كان
هاجسا عا ًّ
ً

وخصوصا أفريقيا .وأصبح جنوب الكرة األرضية مستهلكًا ألدوية اإليدز الثمينة التي تنتج يف شاملها.
األرضية
ً

بي الجدول ( )1عدد الحاالت املتعايشة مع املرض ،وعدد اإلصابات الجديدة باإليدز والوفيات بسببه يف آخر
ويُ ّ
إحصائيات نُرشت بحسب األقاليم.

3 “The Global HIV/AIDS Epidemic,” HIV.gov, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.ly/2ynH0q2; “Global Health Observatory (GHO) data,” World Health
Organization, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.ly/34Lnksv; “Fact Sheet – World Aids Day 2019,” UNAIDS, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.
ly/3bg8H2M
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الجدول ( :)1عدد الحاالت املتعايشة مع اإليدز ،وعدد اإلصابات الجديدة والوفيات بسببه (بحسب األقاليم)*
عدد

عدد الحاالت
املتعايشة

مع مرض اإليدز

حتى عام 2018
(مليون شخص)

النسبة املئوية
من إجاميل

الحاالت يف
العامل

عدد اإلصابات

الجديدة مبرض

اإليدز يف عام
2018

الوفيات من

النسبة املئوية

مرض اإليدز

الحاالت يف

مرتبطة به

من إجاميل

(ألف شخص)

العامل

أو أمراض
يف عام

النسبة

املئوية

من إجاميل

الحاالت يف

2018

العامل

(ألف شخص)

20.6

54.4

800

47.1

310

40.3

رشق وجنوب أفريقيا

5.9

15.6

310

18.2

200

26.0

غرب ووسط أفريقيا

5.0

13.2

280

16.5

160

20.8

منطقة الكاريبي

0.34

0.9

16

0.9

67

8.7

1.7

4.5

150

8.8

38

4.9

1.9

5.0

100

5.9

35

4.5

2.2

5.8

68

4.0

13

1.7

0.24

0.6

20

1.2

8.4

1.1

منطقة آسيا واملحيط
الهادئ

أوروبا الرشقية وآسيا
الوسطى

أمريكا الالتينية
أمريكا الشاملية وأوروبا
الغربية والوسطى

الرشق األوسط وشامل
أفريقيا

عدد الحاالت يف العامل

 1.7مليون

 37.9مليون

 770ألفًا

فمثل ،عدد الحاالت التي أُصيبت بفريوس اإليدز منذ بداية الوباء حتى عام  ،2018يف
ً
* األرقام هي معدّل تقريبي ملجمل الحاالت؛
العامل ،هي ما بني  58.3و 98.1مليون شخص.
املصدر:
“Fact Sheet – World Aids Day 2019,” UNAIDS, accessed on 17/4/2020, at: https://bit.ly/3bg8H2M
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 .5بشأن ما يسمى «خط املواجهة األول»
املستشفيات يف حالة طوارئ .والعاملون يف املهن الطبية يخاطرون بحياتهم يف مواجهة الوباء.
وانترشت تسمية املستشفيات بـ «خط املواجهة األول» للوباء؛ ذلك أنها املكان األكرث خطورة ،والعمل فيها

هو الفعل األكرث مجازفة .وهي مناسبة مهمة لطقوس تكريم شعبية للطواقم العاملة يف املستشفيات.

أصحاب هذه املهن يتمنون أن يرتجم هذا التكريم إىل سياسات عامة يف املجال الصحي .وقد ظهر الفرق
بني مشايف القطاع العام واملشايف الخاصة .فاألوىل هي التي كانت يف املواجهة .وسجلت نجاحات كبرية
يف دول ال تعرف تحول الطب إىل وسيلة لإلثراء.

يواجه «الجنود» الوباء عىل خط املواجهة األول بوسائل متعددة ويجربون أدوية متاحة ،ليس أحدها

الدواء الشايف للمرض ذاته .ومع ذلك ،مثة فوارق يف النتائج ،فالعناية واالهتامم يصنعان فَ ْرقًا ،وقد
يفصالن يف بعض الحاالت بني الحياة واملوت ،حتى يف حالة وباء ليس له عالج محدد بعدُ .وقد نشأت ثقافة

فرعية عاملية مؤلفة من العاملني يف املهن الطبية الذين يخوضون املجازفات ذاتها بالتعرض للعدوى،
ويرفعون الشكاوى ذاتها حول نقص األجهزة ومعدات التنفس االصطناعي يف محاولة إنقاذ مرضاهم،
عا عن رؤية عائالتهم أسابيع طويلة .إذا
ويتذمرون من نقص مستلزمات الوقاية لهم ،وينقطعون جمي ً

تنظمت هذه الثقافة الفرعية عامل ًّيا من العاملني عىل شفاء البرش من األمراض والعدوى ،قد يصبح لها أث ٌر
يف السياسات العامة.

أفكر عادة يف املستشفى بوصفه مكانًا يُقايِض فيه أعن ُد املتمسكني بالكرامة الذاتية خصوصيتَه ،مجالَه

أول ،واملرض ثان ًيا .فإذا
الخاص العزيز عليه ،ويتنازل حتى عن حميمية جسده يف مقابل التخلص من األمل ً
قرر دخول املستشفى ،وهذا قراره ،تصبح هذه املقايضة أم ًرا مفروغًا منه ،وال تنفع املعاندة بعد تسليم
عا» لتحكّم اآلخرين .ليست املستشفيات فضاءات ملامرسة الخصوصية .فعىل الرغم من التقدم
الجسد «طو ً

الكبري الذي حصل يف هذا املجال لناحية احرتام إرادة املريض وغريها ،تظل القاعدة العامة أنه إذا قرر
شخص دخول املستشفى والبقاء فيه ،فإنه بذلك يعرتف ضمن ًّيا بسلطة املهن الطبية .ومثة حاالت طوارئ
ٌ

ن التسمية هي ذاتها) تصبح فيها عملية
وأقسام طوارئ يف املستشفيات (وليس فقط يف الدول ،الحظ أ ّ
إنقاذ حياة املريض ،إذا كان ممك ًنا ،أهم من احرتام إرادته .وقد ناقشت ترشيعات كثرية هذه السياقات
وحددت استثناءات.

قيل وكُتب الكثري عن املستشفى بوصفه مؤسسة ،مبا فيها من قوانني تصبح أحيانا هدفا قامئا بذاته،

وسياسات ورصاعات؛ وال أرغب يف مراجعة ما كتب عنه تاريخيًّا بوصفه مكانًا لتصنيف املرىض من األصحاء،

عا وليس ذاتًا ،وغري ذلك كثري مام
والتصنيف بوصفه عملية سيطرة ،والتعامل مع جسد املريض باعتباره موضو ً

عد هذه سياقات رائجة.
يسلط الضوء عىل زوايا مظلمة يف تاريخ العلوم الطبية ومامرسة املهنة .فلم ت ُ
لقد حصل تقدم كبري؛ ليس فقط يف العلوم الطبية ،بل أيضً ا يف إنسانيتها وأخالقياتها الكونية ،واعرتافها

بأخطائها وجاهزيتها للمساءلة ،وكذلك يف الترشيعات املتعلقة بها ،وال سيام يف الدول الدميقراطية.

رسة املستشفيات واألطباء بالنسبة إىل كل ألف نسمة من مقاييس تقدم البلدان ومستوى
وأصبح عدد أ ّ
التنمية البرشية فيها.
من أين تأيت الثقة بالطبيب؟ من أن معالجة املريض بغرض شفائه ،وتخفيف معاناته إذا مل يكن الشفاء ممك ًنا،

ليس من أخالقيات الطبيب ،بل هو تعريف املهنة ذاتها .أما الطبيب ومشاكله العائلية وأخالقه الشخصية
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ومواقفه السياسية فليست ذات عالقة ،ويُفرتَض أنه يخلعها ،حتى لو مل يتحرر منها ،حني يرتدي العباءة

البيضاء ويدخل إىل غرفة املريض .واملريض يف هذه الحالة هو الجسد اإلنساين /اإلنسان ،وليس الشخص

بفرديته ،وشخصيته – دينه ،وقوميته ،ولونه ،وأصله ،وفصله ،وطبقته االجتامعية .وتصبح نظرة املريض إىل

الطبيب غري مرتهنة مبا هو سائد اجتامع ًّيا أو سياس ًّيا ،فاملهم بالنسبة إىل املريض ليس إثنية الطبيب أو

لونه أو دينه أو أيدولوجيته ،بل سنوات خربته ،والجامعة التي تخرج فيها ،ورصيده العلمي .وإذا مل يعمل

الطبيب كل ما يف وسعه ملعالجة املريض بغرض شفائه من املرض ،فإنه يغادر املهنة .وسبق أن غادرها
أطباء (بعضهم وليس كلهم) حني رضوا بأن يتحولوا من أطباء إىل مجرد خرباء يف الجسد اإلنساين بوصفه
عا للسيطرة؛ إذ قبلوا العمل يف املعتقالت والسجون لتنفيذ أجندة سلطة غاشمة ،أو يف إجراء التجارب
موضو ً
عىل املعتقلني.

َ
تزعجك عاديَّةُ ،أو روتينيةُ ،تعاملِ الطبيب مع املعاناة واملرض ،وذلك بعد التجربة الطويلة من التع ّرض لها
قد

ودها إىل حد ما .ولكنك تعرف يف داخلك أن هذا ما يريحك يف الوقت الذي يزعجك ،وأن مهن ّيته وبراعته
وتع ّ

ال تقاس بذلك ،بل بعملية تشخيص املرض ومعالجته .قد يكون الطبيب لطيفًا جدًّا وقليل الحيلة طب ًّيا ،وقد يكون

كْ تتقبل ذلك،
َ
عا يف الوقت ذاته؛ إذ يركز عىل شفائك ،ال عىل إرضائك .تلح عليك معاناة الجسد
فظًّا وبار ً
فالتحض يتضمن التهذيب .ويف بعض
عا ومهذبًا يف الوقت ذاته،
ُّ
وإن كنت يف رسيرة نفسك ت ُفضّ ل طبيبًا بار ً

الحاالت« ،تنقلب اآلية» ويتمنى الطبيب أن يكون املريض خلوقًا مهذبًا.

يؤثر إخضاع مهنة الطب العتبارات الربح املادي؛ بتحويل املستشفى إىل رشكة بهدف الربح ،أو تحويل العيادة

إىل محل تجاري يبيع خدمات طبية ،سلب ًّيا يف املهنة ذاتها إذا مل يتمسك الطبيب بها وبأصولها ،وإذا مل

تفرض الترشيعات رشوطًا وقيودًا عىل هذه العملية ،وإذا مل يوفر املجتمع املنظّم يف دولة الرعاية الطبية

من ال ميكنهم دفع املال مقابل
الالئقة (أي العالج الصحيح بغرض الشفاء يف ظروف الئقة) للمرىض عمو ً
ما م َّ
العالج يف ظروف من التنافس والعرض والطلب.

تجمع املستشفيات يف هذا العرص أطباء وطبيبات وممرضني وممرضات من الجنسيات واألجناس كافة .وهي

من أكرث املرافق استيعابًا للمهاجرين املهنيني .إن الخليط اإلثني والديني القائم يف املستشفيات ،والتنوع

تحت سقف املهنة ،هو من أرقى مظاهر الحضارة اإلنسانية املعارصة يف مقابل ظواهر سلبية عديدة.
ويُالحظ يف الغرب أنه يجري التشديد أحيانًا ،عىل نحو إيجايب ،عىل هوية األطباء من املهاجرين ،وال سيام

ن ومفيد عىل مستوى الرأي
الذين فقدوا حياتهم وهم يعملون عىل إنقاذ املرىض ،تقدي ًرا لهم .وهذا حس ٌ

العام ،وال سيام يف إحراج املعادين للهجرة واملحرضني عىل املهاجرين والعنرصيني عىل أنواعهم ،ولكن
يُطرح السؤال :هل يجب أن يكون املهاجر طبيبًا ليك يقدر إسهامه يف االقتصاد واملجتمع؟ وملاذا يجب أن

ربزًا أو متمي ًزا ليقبل بوصفه إنسانًا مساويًا يف القيمة؟
يكون م ّ

مثة دول (حتى من بني الدول املتقدمة) ال ميكن أن توفر خدمات صحية لسكانها من دون الوافدين (من ممرضات

وممرضني وطبيبات وأط ّباء ،وعامل نظافة) .ومثة مجتمعات ليس لديها ما يكفي من األطباء ،ويقبل أفرادها

أن ميارس أبناؤهم وبناتهم مهنة الطب ،ولكنهم ال يقبلون إطالقًا أن يعمل أبناؤهم وبناتهم يف التمريض،

ن
وخصوصا إذا كان
فضال عن مجاالت النظافة التي ال يقوم من دونها مرفق عام،
حيك أ ّ
ُ
ً
املرفق مستشفى .يُ ّ
يف بعض هذه الدول ،التي تعتمد عىل األيدي العاملة واملهنية الوافدة ،متتلك قل ٌ
ة قليلة منها صوتًا عال ًيا

للتذمر من تقديم العالج يف مستشفيات بالدهم.
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يف الربتغال قررت الحكومة ما يُفرتض أن يكون أم ًرا مفروغًا منه ،وهو أنه يف كل ما يتعلق مبعالجة كورونا

يعامل املهاجر (حتى غري الرشعي) معاملة املواطن .هذا قرار حكومي صائب .أما مهنة الطبيب البرشي

فهي معالجة البرش إذا أتيح لهم الوصول إليه ،بغض النظر عن قرار الحكومات.

نُ ِ
قل بوريس جونسون رئيس الحكومة الربيطاين أمس إىل املستشفى يوم  6نيسان /أبريل ،وكان قد أعلن
عن إصابته بالفريوس قبل  10أيام .ليس تساهل رئيس الحكومة الربيطاين يف التعامل مع الوباء يف البداية

ن تساهله ،بوصفة رئيس حكومة يقرر
هو سبب مرضه؛ فالفريوس ال ينتقم وال يستهدف من
ّ
استخف به .ولك ّ

مل املسؤولية السالبة عن مرض الكثريين ممن كان يف اإلمكان أن ال يصابوا به لو اتخذت
السياسات العامة ،يتح ّ

ول كورونا إىل وباء عاملي.
بريطانيا إجراءات مشددة منذ اإلعالن عن تح ّ

َ
اإلهامل .وكانت حكومات متعددة منذ ذلك
منذ عهد مارغريت تاترش ،يعاين القطاع الصحي العمومي

الحني ،ومنها حكومة جونسون ،تتجه إىل خصخصته ،أو خصخصة بعض مرافقه .وغالبًا ما يكون إهامل القطاع

العمومي يف الصحة والتعليم ،بحرمانه من امليزانيات واإلدارة السليمة والرقابة عىل الفساد ،والشكوى
من قيمة ما يرصد له من موازنات الحكومة يف صيغة «أموال دافعي الرضائب» ،أم ًرا مقصودًا إلفشاله وتربير

خصخصته .الجميع يشيد اآلن بالقطاع الطبي العام ،مبا يف ذلك جونسون عند مغادرته املستشفى (وهو
درس لدول أخرى ،منها
الذي ات ُّهم بأنه يحاول بيعه للواليات املتحدة يف ترشين األول /نوفمرب  .)2019هذا
ٌ
دول عربية.

التنافس الحر الذي يتيحه املجتمع الحر واقتصاد السوق أساس الكثري من اإلبداع يف الفكر والعلم واإلنتاج.
ن من سيئاته (إذا مل يخضع لقيم أخرى) إخضاع صحة البرش له ،وتسليعها مبا يف ذلك عند االستثامر يف
ولك ْ

إنتاج األدوية واللقاحات .إن االستثامر بهدف الربح يف صناعة األدوية واللقاحات ،هو من معوقات تطوير

لقاحات لـ «سارس» وغريه (يقال إنه لو استمر العمل عىل لقاح «سارس  »1لكان تطوير لقاح «سارس ،»2

ٍ
عالجات للرسطان.
ج أو
أي وباء كورونا الحايل ،أسهل بكثري)؛ مثلام كان ،وما زال ،من معوقات اكتشاف عال ٍ

ما ،وذات العائد املايل الرسيع .والتنافس
فاالستثامر الرأساميل يركز عىل األدوية واللقاحات األكرث استخدا ً

حاليًّا هو عىل اكتشاف لقاح كورونا ،ألنه جاذب لالستثامر من طرف الدول املعنية به ،ألسباب اجتامعية صحية
غري ربحية ،ورأس املال الذي يستثمر بهدف الربح ،ألنه ال أحد يف العامل كله سوف يستغني عن هذا اللقاح،

ورمبا سنويًّا؛ فال شك يف ربحيته.

عا ،وظهر املستوى الطبي األفضل يف الدول الرأساملية
تطورت العلوم الطبيعية عىل نحو أرسع وأكرث إبدا ً

املتطورة .وهذا ال يعني تقديم أفضل الخدمات الطبية لعموم الناس .فتقدميها لهم يتطلب عدة رشوط؛
من بينها وجود قطاع صحي عمومي ،وعالج مجاين ،وسياسات عمومية ال ت ِ
ُخضع صحة الناس لقوانني السوق

رصت عىل العالج املجاين واستثمرت يف قطاع
والتسليع .ويتوفر ذلك فقط يف بعض الدول املتطورة التي أ َّ

الصحة العمومي .يوجد قطاع كهذا يف دول غري متطورة ،ومع أن وجوده أفضل من غيابه ،فإنه يشكو من

ٍ
نقص يف املستوى الطبي ،ويف مستوى الخدمات ،وسوء اإلدارة ،واملحسوبية ،وغريها .التحدي الكبري هو

الجمع بني األمرين.

درجة الجاهزية لألوبئة تكون عادة محدودة مثل الجاهزية للكوارث ،ولكن ميكن أن تكون أفضل لو كانت
مؤسسات الدول أبعد نظ ًرا ،ولو استمعت للعلامء واملتخصصني .وتحتاج مواجهة األوبئة ،إىل جانب املبادرة

استثامرات كربى يف األبحاث ،وقدر ٍ
ٍ
ة تنظيمية
واإلبداع يف الوسائل واألجوبة التي يوفرها القطاع الخاص ،إىل

هائلة ال ميكن أن يوفرها القطاع الخاص مهام كان متطو ًرا.
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 .6النظام الدويل
بتاريخ  8نيسان /أبريل 2020؛ فيام عاشت اإلنسانية جمعاء عىل وقع أخبار انتشار الفريوس وإحصائياتها ،صدر
ة املسؤولية عن قصف بلدة اللطامنة
مل النظام السوري مبارش ً
تقرير منظمة حظر األسلحة الكياموية الذي ح ّ

يف ريف حامة بغازَي السارين والكلور .الجديد هو اإلشارة املبارشة إىل الطرف املسؤول .نُرش التقرير يف

أجواء الوباء العاملي ،فبدا مثل جنازات زمن كورونا من دون مش ّيعني .اجتمع مجلس األمن ،ومل يتخذ أي قرارٍ،
ومل يسمع به أحد .ولكنه تقرير موثق باسم منظمة دولية .ال يقلل نرشه يف هذا الوقت من فظاعة الجرمية

ذ َّر ٍ
َ
مثقال َ
مى «املجتمع الدويل» ،ألنه أدار ظهره ملعاناة الشعب السوري
ة ،وال يقلل من اهتامم ما يُس ّ
ن أح ٌد الوبا َء بالتسرت عىل الجرائم ضد اإلنسانية!
ً
أصل قبل الوباء .فال يَتَّ ِ
م َّ
ه َ

كانت األوبئة عرب التاريخ من أسباب وقف الحروب منذ التقارير األوىل عن حرب البلوبونيز التي كانت فيها
مى
أثينا عىل شفا االنتصار قبل أن يرضبها الوباء (يقال الطاعون ،ولكن ال نعرف حقيقة األمر) .ورمبا كانت الح ّ
أصل املعسكرات اإلنكليزية املكتظة يف فرنسا ،أو حتى
ً
مى اإلسبانية» (فرمبا كان مصدرها
املسامة خطأً «الح ّ

الواليات املتحدة) من أسباب وقف الحرب العاملية األوىل .لكن خليفة حفرت (هل لدى أحد أي طاقة للتفكري
يف مثل هذا الشخص حال ًّيا؟) ال يكرتث بالوباء وال يعدّه سب ًبا كاف ًيا لوقف قصف طرابلس عاصمة ليبيا .وال يبدو

أن أطراف الرصاع يف اليمن تأبه به ،وتنظيم الدولة املك ّنى بـ «داعش» يهاجم أهدافًا هنا وهناك .والطائرات

املرصية تقصف مواقع يف سيناء .أما النظام يف سورية فيواصل حربه عىل شعبه ،وسوف ينترص عىل

الفريوس كام انترص عىل «جراثيم اإلرهاب» ،وقد يحتفظ بحق الرد ،أو يختار الرد عىل الفريوس «يف الزمان
د يف هذه
واملكان املناسبني» ،كام يفعل بشأن االعتداءات اإلرسائيلية املتواصلة عىل أراضيه .كل يشء وار ٌ

املنطقة املنكوبة املصابة يف روحها وجسدها.

إذًا ،يف الجانب اآلخر يسري العامل الذي نعرفه مبوجب قواعده وإيقاعه ،ال يشء تغري .إنه فقط يف الظل،
ن الفوز يف االنتخابات
يف الجزء األخري من نرشة األخبار ،ألن الناس ال يطيقون أن يسمعوا عن غري الوباء .مثلام أ ّ

ما زال يحرك سلوك دونالد ترامب وترصيحاته يف ترشين الثاين /نوفمرب من هذا العام ،وهي ترصيحات تغري
موضوعها ،وليس دوافعها وغاياتها .وينطبق األمر عىل الصني وأهدافها االقتصادية الهيمنية عامل ًّيا،

وطريق حريرها الجديد .كورونا حلبة جديدة؛ فقط عىل مستوى الدعاية والتصدير.

ما عامليًّا جديدًا ألنهم يصبحون أكرث حكمة بعد الكوارث .ال تجري األمور عىل
ال يجلس الناس ويستنتجون نظا ً
هذا النحو .ومع ذلك ،يتحدث ويكتب كثريون عن تغري النظام العاملي بعد كورونا .وحني يتناولون النظام

فعل؛ إذ ال يشمل تصورهم التوازن البيئي بني
ً
ة النظام الدويل ،وليس العاملي
العاملي ،فإمنا يقصدون عاد ً

سيغي النظام الدويل مبعنى املنطق الذي تقوم عليه
ن الوباء
ً
مثل .لنفكر
ً
اإلنسان والطبيعة
قليل! هل أ ّ
ّ

ن الدول ستصبح أكرث عقالنية أو أكرث أخالقية ،أو
عالقات الدول ،أال وهو توازن املصالح وتوازنات القوى؟ هل أ ّ

كليهام ،بسبب الوباء؟ ال أعتقد ذلك .مل يحصل هذا يف املايض ،وال سبب لحصوله بعد هذا الوباء.

حا من الزمن قبل أن تصبح ذاكرة بعيدة
تقود األزمات التاريخية الكربى إىل إجراءات ومنظومات ت ُبنى وتدوم رد ً

عىل مذبح املصالح واألولويات و«التفكري خارج الصندوق» ،ماذا استفادت البرشية من الحرب العاملية األوىل؟

محل الكياموي الذي
َّ
وحل السالح النووي (يف نهايتها)
َّ
ما،
نشبت حرب عاملية أكرث رضاو ً
ة بعد عرشين عا ً

ح ّرم بعد الحرب األوىل .انترصت دولة الرفاه بعد الحرب ،وال شك يف أنه كان للكساد االقتصادي الذي أسهم
ُ
يف صعود الفاشية والنازية وأزمة النظام الرأساميل يف العقد الثالث من القرن املايض ،وكذلك صعود
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«خطر الشيوعية» بعد الحرب أث ٌر يف التفكري يف دولة الرفاه .ولكن ما لبثت النيولربالية االقتصادية أن هيمنت
منذ نهاية السبعينيات فارضة مبدأً اقتصاديًّا غريبًا عن الليربالية يف الحقيقة مع أنه ينسب إليها؛ إذ تتناقض

ن الكساد
مبوجبه قيمتَا الحرية واملساواة ،ويعترب تدخل الدولة إلصالح الغنب االجتامعي
مسا بالحرية ،وكأ ّ
ًّ
العظيم مل يحصل عىل اإلطالق ،وكأن تدخل الدولة يف االقتصاد كان ترفًا ،وليس لرضورات؛ منها كبح العقالنية
السوق ،وتج ّنب عواقبها.

وهكذا يتسامح «النظام الدويل» مع جرائم ضد اإلنسانية بعد أن كانت يف حالة أخرى حجة لشن الحرب .كل
يشء مبوجب املصالح وموازين القوى .هكذا عاد التطهري العرقي يف ميامنار كأنه مل يقع يف البلقان،

والقصف العشوايئ والجرائم ضد اإلنسانية ،واستخدام السالح الكياموي يف سورية ،كام لو أن مذابح رواندا
وغروزين مل تقع .وظلت املسألة االستعامرية مفتوحة يف فلسطني مع انقضاء عهد االستعامر .وعادت
املامرسة االستعامرية ونظام األبارتهايد ليُبنى فيها  ،وكأن جنوب أفريقيا مل تغادره منذ مدة.

ما أكرث عقالنية أخالقية ،وسوف يؤثر ذلك يف السياسة ،ورمبا يف طبيعة األنظمة،
نأمل أن يصبح الناس عمو ً
مد متويل منظمة الصحة العاملية.
ولكن ليس بالرضورة يف عالقاتها .غري أننا نأمل ،وال نتنبأ ،فها هو ترامب يج ّ

مييض كثريون هذه األيام الوقت بالتسيل مبسألة «قيادة العامل» والنظام الدويل بعد كورونا .وغال ًبا ما

طرح أفكا ٍر تخفف من االنطباعية
يقومون بذلك انطباعيًّا عىل خلفية تعامل الدول مع الوباء .ولهذا خطر يل
ُ

بحيث ميكنهم أن يتسلَّوا باملوضوع ذاته يف عزلتهم ،إذا أرصوا ،لكن بحيث يكون االنشغال أقرب من الواقع.

حينا طبيعة النظام وجاذبية منط الحياة جانبًا ،ال يقاس الدور القيادي لدولة كربى بحجم اقتصادها
حتى إذا نَ َّ

مبعنى مجمل الناتج القومي فقط ،وإمنا أيضً ا بالقدرة العسكرية (وال سيام إذا أمكن متويلها من دون إرهاق
ضخم ،وإذا تحولت الصناعات العسكرية إىل
امليزانية خالفا ملا حصل يف االتحاد السوفييتي؛ إذا كان االقتصاد
ً

محفِّز لالخرتاع والنمو واإلنتاج يف القطاعات الصناعية املدنية يف الوقت ذاته ،وهو ما حصل يف أمريكا)

واالستعداد لتمويل الدور السيايس القيادي عرب املعونات للدول ومتويل املنظامت الدولية وغريها ،إضاف ً
ة

إىل القدرة عىل االبتكار يف تطوير قوى اإلنتاج ،ودور العلم يف عملية اإلنتاج ،ومعدالت التنمية البرشية،

وما متتلكه من ثقافة ومعرفة وحيوية مبادرة وابتكار .السؤال ال يتعلق بحجم االقتصاد فقط ،بل مبكوناته أيضً ا.
فثمة فرق بني الدول التي تعتمد عىل الصناعات التقليدية املستفيدة يف التصدير من توفر األيدي العاملة

الرخيصة ،واملعتمدة عىل تكنولوجيات مستوردة من جهة ،وبني الدول التي تقود عملية تطوير قوى اإلنتاج
ما من جهة أخرى.
وال سيام يف مجاالت التكنولوجيات املتطورة والعلم عمو ً
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5
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8
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1
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إىل الرعاية الصحية ،والقدرة عىل التواصل مع العاملني يف املجال الصحي أثناء حالة الطوارئ ،واإلجراءات املتبعة للسيطرة عىل مكافحة العدوى وتوافر
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Ibid.
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سوف يشهد العامل ،كام يبدو ،تغريات اجتامعية واقتصادية بنيوية ،وسوف تتغري بعض عاداتنا اليومية،
ولن يغادرنا التعقيم كام يبدو ،وسوف تصبح دول العامل أكرث إدراكًا لخطر األوبئة .ورمبا يتجه األمر إىل

نقاش يف تطوير الترشيعات الدولية لتتضمن قواعد يجب عىل الدول اتباعها يف مواجهة مخاطر عىل
الصحة العامة عامل ًّيا ،إضاف ً
ة إىل كيفية ترصفها بشأن ضامنات التزود مبنتجات ذات طبيعة اسرتاتيجية يف

فرتات األزمات .ولكن منطق العالقات بني الدول لن يتغري ،وكذلك االتجاه الحايل إىل عامل متعدد األقطاب
لن يتغري.

 .7املفاضلة السياسية بني البلدان يف مكافحة الوباء
تسييس األوبئة الفريوسية واستغاللها يف ترجيح موقف سيايس هو مركّب من الجهل وقلة الضمري .ومن

مظاهر هذا املركّب االنقسام حولها مبوجب محاور سياسية ،مثل امتداح الصني الشعبية «االشرتاكية»
(هي يف الحقيقة رأساملية ذات نظام حكم دكتاتوري شمويل ،أي إنها تجمع بني «املج َديْن»؛ الرأساملية،

م الدول الرأساملية الدميقراطية؛ مثل إيطاليا ،وإسبانيا ،واململكة املتحدة.
والدكتاتورية) ،وذ ّ

يُحسب للحكومة الصينية رسعة ضبط األوضاع ومحاربة انتشار الوباء يف بلدها .وال يُنىس أن قدراتها الهائلة

غري املتوفرة للكثري من الدول أسهمت يف األمر ،يضاف إىل ذلك سهولة تنفيذ األوامر والتحكم يف السكان.
يف هذه الحالة ،يصبح االنضباط شبه العسكري ،والتنفيذ بصمت وخضوع ،اللذان مييزان النظام الشمويل

«فضيلةً» ،مع أنها تأخرت يف اإلبالغ عن املرض املعدي وخطره .ومثة فرضية تروج ،من دون إثبات ويدافع

عنها باحث فرنيس حائز عىل جائزة نوبل ،مفادها أنه قد يكون أصل الفريوس يف مخترب يف مركز أبحاث يف
الفريوسات يف مدينة ووهان نفسها ،ورمبا ترسب من هناك .ووجود مخترب يعمل يف أبحاث الفريوسات ليس
هو املفارقة الوحيدة التي استدعت الفرضية التي مل ت ُثبت بعدُ.

منذ تسعينيات القرن املايض ،تثري القفزة االقتصادية الهائلة والنمو املتسارع يف الصني ،مبا يف ذلك إنقاذ

املاليني من ذوي الفاقة الذين يراوحون بني اإلمالق والجوع ويسريون عىل حافات املجاعات املوسمية،
إعجاب الكثريين ،وال سيام يف الدول النامية .لقد انتقلت الصينت من دول عامل ثالث إىل مصاف الدول العظمى،

حيك استمرار البعض يف الحديث عن نظام عاملي جديد بقيادة الصني،
ذات االقتصاد األكرب يف العامل .ولكن يُ ِّ

خصوصا حني يُضفون مسحة إنسانية عىل مثل هذا النظام الدويل الجديد املتخ ّيل! من أي بيانات ومعطيات
ً
استنبط هؤالء إنسانية الصني يف العالقات الدولية؟ والحديث عن دولة ،تسود فيها رأساملية متوحشة ال تأخذ
َ
حقوق إنسان وال بيئة ،هي أقرب إىل رأساملية القرن التاسع عرش .وال تدعي هي ذاتها أنها متثل
يف االعتبار

قيم إنسانية ،وال حتى أيديولوج ًّيا .كام أنها مهتمة بالهيمنة االقتصادية وغري معنية بدفع تكاليف القيادة
ً

السياسية العاملية.

إنها تجمع بني نظام شمويل ونزعة قومية مغلقة .وتتعاون مع روسيا  -بوتني يف تصنيع فكرة وتصديرها

ن الدميقراطية مثل حقوق اإلنسان فكرة غربيّة (مستوردة) ال تناسب الحضارات األخرى .وفوق هذا
مفادها أ ّ

وذاك ،فإن أي نظام دويل مقبل سيكون متعدد األقطاب ،وموضوع إنسانيته سيكون كام هو الحال دامئًا
موضوع خالف وحوار ورصاع ونضال وتضحيات.

مثة نزعتان متداخلتان يف الحوارات السائدة؛ نقد الصني (واإلعجاب بها) التي تسرتت عىل الوباء بداي ً
ة وقمعت

من تحدث عنه (ويف الوقت ذاته مل تتفوق يف مكافحته عىل دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة)،
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ونقد النيوليربالية القائم ضمنيًّا يف حديث الناس يف كل مكان ألن األمر متعلق بصحتهم .فمخاطر األوبئة

ال تواجه إال بسياسات صحية عمومية واستثامرات تضع صحة اإلنسان فوق قوانني السوق والعرض والطلب
(ويفرتض أن ترفع تعليمه وشيخوخته فوقها كذلك) .وهذا عىل كل حال يتطلب درجة عالية من النمو االقتصادي،
جا قوم ًيا يسمح بالرصف عىل قطاعات التنمية البرشية .مثة منو من دون عدالة اجتامعية ،بل قد يؤدي
ونات ً

النمو يف ظل سياسات نيولربالية إىل زيادة الفجوة الطبقية ،ولكن ال ميكن تحقيق عدالة اجتامعية توزيعية
ترافقها يف الوقت ذاته مقدرة عىل االستثامر يف التعليم والصحة من دون منو إىل مستوى مرتفع ملعدل
ما عىل عدد السكان.
دخل الفرد؛ أي الناتج القومي مقسو ً

لقد فضح الوباء سياسات النيوليربالية املعادية لدولة الرفاه االجتامعي يف الدول املتطورة ،هذه السياسات
التي أنجبت الشعبوية اليمينية أيضً ا؛ كام فضحها خسارة املاليني لوظائفهم ومصادر عيشهم حاملا انصاعوا
ألمر الحفاظ عىل صحتهم والزموا بيوتهم.

تأخرت الدول الدميقراطية يف أخذ الوباء بالجدية الالزمة ،وهذا يُحسب عليها وال يُحسب لها .ولكن ترددها يف
بدل من األوامر وغريها
ً
فرض منع التجوال والتحكم يف حياة املواطنني ،واستخدام املناشدة يف البداية
من املعوقات ،هي من مزايا «نوعية الحياة» األفضل يف املجتمعات يف غري ظروف الطوارئ .وال تُق َّيم

األنظمة السياسية مبوجب نجاعتها التنظيمية يف حاالت الطوارئ ،خالفًا للبرش؛ ومن بينهم القادة الذين
درس كبري لها أن تكون مستعدة ملثل هذه
غالبًا ما يظهر جوهرهم يف حاالت الطوارئ .ولكنه ،عىل كل حال،
ٌ

الحاالت .وال شك يف أن السياسات النيوليربالية التي تعارض أي دور للدولة يف مجاالت الرفاه قد أث َّرت يف
رصف الدولة إىل قطاعات مثل الصحة واألبحاث يف املجاالت الصحية.

وقدمت دول أوروبا الشاملية مبا يف ذلك أملانيا مناذج مختلفة ،وكذلك فرنسا .ففي هذه الدول ما زال القطاع

الصحي العمومي قويًا .وينىس كثريون يف خضم املقارنات أن ارتفاع نسب الوفيات يف شاميل إيطاليا

ال يعود إىل التأخر يف اتخاذ اإلجراءات وعدم االستعداد الكايف فقط ،بل إىل ارتفاع معدل األعامر فيها وإىل

ارتفاع نسبة املس ّنني األكرث تعرضً ا ملضاعفات الوباء أيضً ا .فنسبتهم مرتفعة يف املناطق املتطورة اقتصاديًّا
وصحيًّا.
النظام الرأساميل قائم يف روسيا والصني ،مثلام هو قائم يف الواليات املتحدة وأوروبا ،لكن الحرية

السياسية والفكرية التي تتيح حرية التعبري واإلبداع قامئة يف الدول الدميقراطية ،وكذلك الشفافية يف
ن
إعالن املعطيات عن انتشار املرض ،واملساءلة عن مصداقيتها ،وفحص هذه املصداقية .وال شك يف أ ّ

دافعي الرضائب يف الدول الدميقراطية لن يكونوا متسامحني مع حكومات افتقرت بياناتها إىل املصداقية.
يتاح التعبري عن ذلك يف الدول الدميقراطية ،وليس يف دول مثل الصني وروسيا وإيران وسورية.

تشجع خطوات أي دولة وإجراءاتها يف مواجهة الوباء خطوات دول أخرى ،فلن يخرتع أحد العجلة يف الوقاية
يحيك أن وسائل اإلعالم
يف غياب لقاح وعالج .أصبحت هناك مدارس دولية يف التعامل مع انتشار العدوى.
ّ

متيل إىل املقابلة بني تطرفني :الصني وإيطاليا ،مثلام تقسم الدنيا عادة يف السياسة والرياضة .ويحريك

إعجاب البعض بالصني التي تسرتت عىل املرض فرتة طويلة وأسهمت بتسرتها يف انتشاره ،وأن منوذج كوريا

الجنوبية األنجح ال يثري اهتامم أحد سوى منظمة الصحة العاملية .ويتناىس الجميع أن التكلفة االقتصادية
التي دفعتها الصني مقابل إغالق إقليم عدد سكانه  60مليون نسمة واستمرار بقية البالد يف العمل واإلنتاج

(وهو النموذج الذي اتبعته إيطاليا يف البداية حني أغلقت الشامل قبل إغالق البلد بأكمله) ال تقارن بثمن
إغالق جميع املرافق يف دول أخرى.
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ليس أمام الدول التي ال تتوفر لديها قدرات الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،وال قدرات الصني وكوريا
وسنغافورة ،سوى أن تعمل ما يف وسعها يف الوقاية بالحجر وغريه ،وأن تعتمد عىل توعية املواطنني
فعل؟
ً
وتضامنهم ،يف انتظار أن يكتشف غريها اللقاح .فهل تفعل ما يف وسعها

 .8ترامب
الخية يف زمن املخاطر واألزمات ،ويقمع الخوف طيبة البعض اآلخر،
تظهر طيبة بعض الناس وطبيعتهم
ّ
لألسف ،مثلام يظهره عند غريهم .ولكن مثة أفراد ال يظهرون أي جانب خري يف األزمات ألنه ليس لديهم
أصل .ومنهم الرئيس األمرييك يف زمن كورونا .فقد تجاهل الوباء بداي ً
ة واستخف به ،وسخر
ً
مثل هذا الجانب

منه يف مسلك رجوالين «ماتشوي» ،ثم أصيب بالرعب من فقدان األصوات ،فقام بخطوات؛ مثل استغالل

الخوف من الوباء لتحويله إىل كراهية ضد األجانب (الصني) ،والدخول يف منافسة صبيانية مع األوروبيني« :من
ج لكورونا.
أرسع؟» و»من أفضل؟» .حالته ال عالج لها حتى بعد إيجاد عال ٍ

الصني مصدر الوباء ،وهذا ال يربر التسمية العنرصية الرتامبية املتمثلة بـ «الفريوس الصيني» ،فهو بيولوجي

وليس صينيًّا؛ مثلام يكون من الخطأ االستمرار يف تسمية إنفلونزا بداية القرن املايض باإلنفلونزا اإلسبانية
َست الصني عىل الوباء مدة طويلة أسهم يف انتشاره خارج الصني
ً
التي مل يكن مصدرها إسبانيا
أصل .ولكن ت ُّ

منه و ِ
تكتف بذلك ،بل عاقبت الطبيب الذي حذَّر ِ
ِ
من تفشِّ يه.
أيضً ا .كام أنها مل

أنت تجلس يف بيتك يف أمريكا ،أو يف منطقة أخرى من العامل ،يشغلك الوباء وألف قضية أثارها بشأن مسار

عا لتكون حانقًا عىل شخص مثل ترامب ،أصبح بقدرة قادر رئيس دولة ،وجاء الوباء وهو
حياتك .ولكنك تجد متس ً

شخصه املوضوع الوحيد ،وبعده
يشغل هذا املنصب ،ولكن كل كلمة يقولها ،أو فعل يقوم به ،تبني أنه يعترب
َ

مبسافة طويلة جدًّا تأيت أرقام البورصة موضوعه املحبب الذي ال يفقه فيه شيئًا أيضً ا.

نرشت صحيفة نيويورك تاميز ،يف  4نيسان /أبريل  ،2020أنه منذ أن توقفت الصني عن التسرت وإبالغها منظمة

الصحة العاملية عن وجود الوباء /العدوى فيها ،يف بداية كانون الثاين /يناير حتى رشوع الواليات املتحدة
يف إجراءات (منها وقف الرحالت من الصني) ،دخل مطاراتها  430ألف مسافر من ذلك البلد (منهم  40ألفًا بعد

عا بحثيًّا
شأ ّ
التقييدات)((( .هذه مسؤولية ترامب وليست مسؤولية الصني .وسبق أن نُ ِ
ن ترامب أوقف مرشو ً

مشرتكًا مع الصني يف مجال الفريوسات واألوبئة ،مقره ووهان نفسها .وهو املخترب الذي تشك إدارته حال ًّيا
يف أنه مصدر الفريوس .مفارقات عجيبة تالحق الرئيس العجيب.

نجمت حالة اإلنكار التي عاشها ترامب عن خشيته من معرفة الجمهور الحقيقة عن الوباء وأثر اإلجراءات الواجب
اتخاذها يف االقتصاد واألجواء العامة «املتفائلة» يف عام انتخابات .وأثناء كتابة هذه السطور كان ترامب قد

عاد إىل فزعه من توقف االقتصاد ودعوته إىل العودة إىل «فتحه» من جديد بصيغه تحريض ودعوة للعصيان
ضد حكام الواليات الدميقراطيني الذين يخالفونه الرأي واصفا من تظاهروا بأسلحتهم يف هذه الواليات

بأنهم أناسا «عقالنيني» .

أكرثت هوليوود من إنتاج أفالم الكوارث .ويظهر يف بعضها حكام واليات ورؤساء بلديات أخفوا وجود خطر

محدق أو مؤرشات عن وقوع كارثة عىل الرغم من تحذيرات خرباء .ولكيال يتسببوا يف الهلع أو يعرقلوا مشاريع
4 Steve Eder et al., “430,000 People Have Traveled from China to U.S. Since Coronavirus Surfaced,” The New York Times, 4/4/2020, accessed on 18/4/2020,
at: https://nyti.ms/2xILnMv
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ن خرباء وسيمني وقعوا
اقتصادية ،تسببوا يف مضاعفة الكارثة .رمبا شاهدها ترامب ،ولكنه ال يذكر منها إال أ ّ
عا يف الدقيقة األخرية.
يف حب خبريات فاتنات وأنهم أنقذوا البرشية م ً

ويوم  15نيسان /أبريل نرشت صحيفة واشنطن بوست أن اسم ترامب سوف يظهر عىل شيكات الخزانة األمريكية

التي سوف ترسل إىل  70مليون مواطن تعويضً ا عن األرضار التي سببها لهم الوباء كأنها مكرمات ملكية،
وكأنه يدفعها من جيبه .يحدث هذا ألول مرة يف التاريخ األمرييك.

رص .ولكن ترامب مل يخرتع استخدام عالج املالريا يف معالجة املصابني بفريوس
سيئات ترامب ال ع َّد لها وال ح َ
كورونا .والعالج حقق بعض النتائج يف كثري من البلدان (كعالج مساعد ،ال كوقاية) قبل أن يسمع عنه .وكون

ن عىل املعارضني للرئيس األمرييك مناهضة العالج التجريبي املساعد بهذه الحدة.
وج له ،ال يعني أ ّ
ترامب ير ّ
مثة نربة وصائية عند بعض الليرباليني ،وهذه النربة هي التي أمضت أسلحة الشعبوية ضدهم.

ن أطباء سودانيني كانوا أول من قالوا إن العالج ضد املالريا ميكن أن يسهم يف مواجهة كورونا إىل
أذكر هنا أ ّ
بعض من سمعهم ،ومل يهتم آخرون .لكن حني رصح بذلك أطباء فرنسيون وتبعهم
أن يتم صنع لقاح .سخر
ُ
ترامب غدَا املوضوع جديًا ،أما السودانيون فقد أُهملوا ،رمبا ألنهم سودانيون وأفارقة .وال يرى طبيبان
فرنسيان يف أفريقيا سوى قارة تصلح الختبارات اللقاح املضاد عىل سكانها.

 .9عن «عودة الدولة»
حيك من اكتشف فجأة أهمية الدولة وأنها عادت ،أو صعدت .وهل اختفت الدولة ،أو غادرت ،أو نزلت قبل
يُ ِّ

ن العوملة انترصت عىل الدولة باعتبارها يف مصطلحاته ومفاهيمه نقيضها أو خصمها،
الوباء؟ من زعم أ ّ
صدّق نفسه ،فتفاجأ اآلن ،مع أنه كان بوسعه أن يالحظ ما بيّنته التطورات خالل العقدين املاضيني :فحني كانت

العوملة يف مجال تصدير رؤوس األموال والعوملة االستهالكية والثقافية والرقمية ،ويف مجال االتصاالت
والتنقل ،يف تصاعد ،كان كذلك نفوذ الدولة ومكانتها .ويف ظل العوملة ذاتها قامت عرشات الدول الحديثة
ريا ،انفصلت بريطانيا عن االتحاد األورويب .كام ثبت أن العوملة،
يف وسط آسيا وأوروبا الرشقية والبلقان .وأخ ً

التي أنتجت ثقافة عاملية جديدة ،أيقظت أيضً ا الثقافات والهويات املحلية والقومية يف الوقت ذاته.
والحقيقة أن العوملة مل ت ُ ْن ِ
ه الدول وال القوميات ،بل تخلقت يف ظلها دول جديدة ،وتقومنت إثنيات.

رشع القوانني ،وتنفذها ،وتحكم يف النزاعات بني الناس ،وتصدر وثائق
الدولة التي تحتكر العنف الرشعي ،وت ّ

الهوية واألحوال الشخصية ،وتقر امليزانيات وتجبي الرضائب  ...إلخ ،هي نفسها الدولة التي خاضت الحروب

ة ونفوذًا بعد ذلك ،وهي التي استفادت من التكنولوجيا املعوملة يف تطوير قدرتها عىل
وأصبحت أكرث قو ً

الضبط والسيطرة عىل املستوى املحيل .وهي الدولة التي تتصارع القوى السياسية للسيطرة عليها
وحكمها .وهي التي تشغل الناس طوال اليوم بأخبار السياسة واالقتصاد ،وتحتل الحيز الرئيس  -ليس فقط

يف وسائل اإلعالم ،بل أيضً ا يف مجالس الناس  -هل أصبحت فجأة مهمة يف زمن كورونا ألنها أغلقت الحدود

عظيم .لقد ع ّرف كارل شميت ،أحد
ريا
وفرضت العزل املنزيل؟
ً
عجيب أمر الرومانسيني الذين يرون يف هذا تغ ً
ٌ

املفكرين القانونيني األملان قبل الحرب العاملية الثانية ،الدول َ
ة تحديدًا بقدرتها عىل فرض نظام الطوارئ .وقد

اعتربتُ (يف كتايب األخري حول الشعبوية) تعريفه مج ّردًا ألنه يقوم عىل االستثناء ال عىل القاعدة ،وكان هذا
هو سبب إعجاب النازيني به .ويف رأيي ،يجب أن يكون تعريف الدولة قامئًا عىل القاعدة؛ أي عىل وظائفها

يف األزمنة العادية ،ومنها إىل حالة االستثناء ،وليس العكس .ورمبا سوف نشهد خطابًا ونقاشات سياسية
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يف املراحل التالية النقشاع األزمة ،حول إعادة ترتيب وظائف الدولة ،مستوحاة من الظروف التي خلقتها أزمة

الوباء وتداعياتها االقتصادية واالجتامعية.

يتطلع الناس إىل الدولة يف زمن الكوارث؛ ألنها املجتمع املنظّم ذاته يف صيغته السيادية ،وألنها املؤسسة

الرشعية التي ميكن أن تعلن منع التجول وتوزع املؤن ،وتخصص امليزانيات وتستنفر الجيش ،وتستدعي

االحتياط ،وتصدر األوامر ،وتعلن حالة الطوارئ .ولهذا السبب ،وألسباب أخرى كثرية أيضً ا ،يرغب الناس يف

تحديد سلطات الدولة يف غري حاالت الطوارئ ،ومنع تعسفها حتى يف هذه الحاالت .وليس هذا األمر بجديد.

ال يدل إغالق الحدود يف حد ذاته عىل شوفينية جديدة ،أو عىل صعود قوة الدولة .فالدول غري الجاهزة

ملواجهة الوباء ال تستطيع سوى القيام بهذه الخطوات؛ إذ إن الوقاية السالبة باملنع واإلغالق هي سالحها
األول .لقد أُغلقت أحياء ومدن ،وأُغلقت بنايات ومنازل أيضً ا .ومتثل الحدود السياسية املجال األوسع الذي ميكن

أن تغلقه الدولة ملنع انتشار العدوى .ال عالقة لهذا بقلة اإلنسانية وال بالعنرصية .وذلك خالفًا لرفض معالجة

مرىض داخل نطاق الدولة ألسباب عنرصية أو غريها.

حتى الذين سارعوا إىل نعي الدولة ،وكل منظّري الـ «ما بعد» ،عىل أنواعهم ،باتوا يتحدثون عن عودة الدولة
يف ظل الوباء .يف األزمات ،يتطلع الناس إىل الدولة .إنها املرجع يف زمن الكوارث ،حتى الطبيعية منها،

واإلطار الوحيد املنظم القادر عىل اتخاذ خطوات شاملة وملزمة.

وتصبح حدود الدولة هي مرجع التصنيف إىل «نحن» و»اآلخرين» .أول ما يهمك هو أرقام املصابني واملحجورين
واملعالجني يف الدولة ،وعدد الفحوص التي أُجريت ،وعدد املتعافني ،وعدد األرسة وأجهزة التنفس يف

مستشفيات الدولة التي تعيش فيها .وهي كذلك عنوان اللوم والنقد.

الجميع يتوقع الفعل من الدولة .وهي التي ت ُالم عىل الفعل ،وعىل عدم الفعل ،إىل ح ِّد أنه يصبح من الصعب

فعل؟ أم ناجمة عن عجزٍ؟ أم استجابة لضغوط
ً
أن تعرف كيف تُ يِّز الخطوات املتخذة ضد املرض؛ أهي مدروسة
الرأي العام؟

بي نسبية الحدود ،وتواضع إمكانيات الدولة .ولذلك فأنت ال تتوقف هنا ،أنت تتابع
كام أن الوباء العاملي يُ ِّ
ما يجري يف العامل بأجمعه .وألول مرة تهتم مبتابعة يومية لتقارير منظمة دولية ومؤمتراتها الصحفية.
سوف تضطر الدول إىل التفكري بجدية يف طول مدة اإلغالقات عىل أنواعها؛ إذ ستظهر تداعيات تعطيل مرافق،
تبدو ألول وهلة غري حيوية ،عىل العمل واإلنتاج يف املرافق الحيوية التي ما زالت عاملة ،ومن املرجح أن

يحصل تشويش يف إسناد املرافق الحيوية ،ومنها الصحية ،وتزويدها مبا تحتاج إليه من غذاء ومعدات ودواء
الكل ،فهذه قصة أخرى ،بل عن األثر الفوري املبارش يف حياة
ّ
وغريها .وال أتحدث عن اآلثار عىل االقتصاد

الناس التي تهدف اإلجراءات إىل حاميتها.

 .10املؤامرة ،الشائعة ،العنرصية
تبدأ مشكلة «نظرية املؤامرة» يف التسمية ،فهي ليست نظرية بل تفكري خرايف يفرس كل ظاهرة بقصة أو
ما .مثة مؤامرات يف السياسة وغري السياسة ،يف الحرب كام يف السلم .وسوف
حكاية؛ مثل األساطري متا ً
رسا لفعلٍ ال يتوقعه الطرف اآلخر
تظل توجد مؤامرات طاملا يقوم فاعلون يف السياسة واالقتصاد بالتخطيط ًّ
من أجل التفوق عليه أو تسجيل نقاط ضده ،وتحصيل نتيجة يستفيدون منها ويترضر منها ذلك الطرف .أما ما
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يسمى «نظرية املؤامرة» فهو تفسري كل ظاهرة يعجز صاحب «النظرية» عن تفسريها (أو ينتابه كسل مزمن
مثل) ،مبؤامرة يقف
ً
مينعه من بذل الجهد الالزم) ،حتى لو كانت ظاهرة اجتامعية أو طبيعية (يف حالة كورونا
ن أطرافًا متعارضة
خلفها دامئًا الطرف الذي يجسد الرش يف نظره .ولذلك غالبًا ما تروي حكاية املؤامرة أ ّ
حا ويفيد إلصاقه بالطرف اآلخر الذي يفرتض أنه ال
يتهم أحدها اآلخر باملسؤولية عن أمر يعتربه كالهام قبي ً
ربئ الطرف الرشير ،وكأنك
يتورع عن هذا الفعل .فإذا ناقشت وجود املؤامرة املزعومة يسهل اتهامك بأنك ت ّ
تدعي أنه يرتدع عن فعل الرش.
املؤامرة يف هذه الحالة خفيَّة ،ويُكشف عنها بـ «سيناريوهات» مرجحة ،وقصص متامسكة رسديًّا فقط وليس
منطق ًيا ،ولكن من دون إثباتات .هكذا أصبحت الثورات العربية مؤامرة يف نظر األنظمة العربية ومثقفيها،
واملتهم بالطبع هو دول معادية تتغري هويتها بحسب الدولة املع ّرضة للمؤامرة املزعومة .وهكذا أصبح
«داعش» نتاج مؤامرة إيرانية أو سعودية أو أمريكية بحسب هوية املدّعي.
دليل عىل وجود محاوالت للتغطية
ً
وال تنفع الحجج يف تفنيد املؤامرة ،ألن كل دليل تجلبه ضدها يصلح أن يكون
عىل املؤامرة .عند بداية انتشار الوباء نُسجت قصص عن مؤامرة أمريكية ضد الصني ،وبعد ذلك أصبحت املؤامرة
أمريكية ضد الصني وإيران (عىل لسان املرشد الخامنئي نفسه ،وعىل لسان مقتدى الصدر يف العراق ،وليس
عىل ألسنة مجرد إعالميني وكُتَّاب غريبي األطوار) ،ثم بدأ الحديث عن مؤامرة صينية ضد الغرب .حتى لو ثبت أن
صحف
الفريوس انتقل من مخترب يف الصني ،وأنه مركّب أو مصنوع ،فهذا ال يعني أنه نتاج مؤامرة .هناك أيضً ا
ٌ
هندوسية تتهم املسلمني بنرش الفريوس ويتعرض مسلمون إىل هجامت يف الشوارع .والغريب أن املهاجم
الغاضب غال ًبا ما ال يخىش أن ينقل إليه امل ُعتدَى عليه العدوى .وهناك مصدر رسمي بحريني يتهم إيران
رص
ما بيولوجيًّا عىل البحرين ،وبأ ّ
بشنها هجو ً
ن الفريوس من صنعها وتصنيعها .وال نهاية للمؤامرات .ومؤخ ًرا ،أ َّ
(((
كاتب أمرييك يف صحيفة وول سرتيت جورنال أن يجمع كل تفاهة وسخافة مكرورة ِ
قيلت ،مفادها اتهام
خلْف «مؤامرة كورونا» للتغلب عىل الصني وإيران بعد أن فشلوا يف ذلك يف السياسة والحرب،
اليهود بأنهم َ
يف مقال واحد .ليختم مقاله حامدًا الله عىل وجود إرسائيل لحامية اليهود من هؤالء املعادين للسامية.
ُ
تعرف ما يُفضَّ ل أن
فأصبحت
مطت،
َ
ريا تن ّ
انترشت األكاذيب والشائعات واألفكار العجيبة حول أصول الوباء ،وأخ ً
تقرأه ،وما عليك أن تتجنب حتى إلقاء نظرة عليه .مثة مرىض بهوس لَفْت النظر وطلب اإلعجاب واالعرتاف
بواسطة نرش الصور املزيفة والشائعات ال يوقفهم وبا ٌء وال حرب عاملية ،وعىل نحو متناقض حتى الوباء
ال «يعالج» املرض الذي ابتلوا به.
اختارت قناة يس إن إن مضمونًا مناهضً ا للشائعات والخرافات لفاصلٍ تبثه يف هذه األيام بني الربامج مؤلَّف
مرتجم (األفعال بالعربية متعدية يف بعض الجمل ولكن تركناها من
من جمل مخترصة وقاطعة ،وإليكم النص
ً
دون مفعول به):
يف زمن الاليقني الحقائق توفر الوضوح
يف زمن الهلع الحقائق توفر الراحة
حح
يف زمن التضليل الحقائق تص ّ
حد
يف زمن االنقسام الحقائق تو ّ
يف زمن األزمة الحقائق هي األهم
5 Walter Russell Mead, “Amid the Pandemic, Anti-Semitism Flares Up,” The Wall Street Journal, 15/4/2020, accessed on 18/4/2020, at:
https://on.wsj.com/2KdyAnJ

24

الاقم | 20ليربأ /ناسين

20  20

َ
تفاؤل فلسفة
يلخص هذا النص القصري املوجه ضد الشائعات والخرافات ،والداعي إىل االعتامد عىل الحقائق،

التنوير ،منذ القرن الثامن عرش ،الذي يذهب إىل أن الحقائق كفيلة بتحرير اإلنسان .فهي توفر الوضوح

م َّر وقت طويل جدًّا منذ القرن الثامن عرش .ويف هذه
حد البرشَ .
حح السياسات الخاطئة ،وتو ّ
والراحة ،وتص ّ
حد الناس.
حا بالرضورة ،وأن الحقائق قد ال تكون مصدر راحة ،وأنها ال تو ّ
األثناء أصبحنا نعرف أن هذا ليس صحي ً

أساسا للتفكري
وال يكفي إدراكها لتحرير البرش .وعىل الرغم من ذلك ،ال يوجد بديل من التمسك بالحقائق
ً

وصول إىل االستنتاجات الصحيحة ،أما استخدامها فمسألة أخرى ال تتعلق بالحقائق وحدها ،وال حتى
ً
العقالين

ن تفاؤل يس إن إن ،الذي ال أساس علم ًّيا له،
بنهج التفكري العقالين وحده .موضوع طويل لن أخوض فيه .لك ّ
جه ملكافحة الشائعات والخرافات والشعوذة؛ أي إن املقصود به هو التأثري
مرشوع ومربر ألنه مقصود و ُ
مو َّ
يف االتجاه الصحيح.

سب املشاهدة.
ال يقع اإلعالم الرصني يف منزلق الربوباغندا الرخيصة ،ولكن حتى اإلعالم الرصني ينج ُّر خلف نِ َ

فمثل ،ال أساس لوجود مقابرجامعية لدفن ضحايا وباء كورونا يفجزيرة هارت قرب نيويورك .صورة صف التوابيت
ً
يف خندق طويل ،ليست جديدة .فهناك درجت سلطات املدينة عىل دفن مرشدين «مجهويل الهوية» أو

ص عىل أن ينرش الصور عىل أنها
«بال أهل وأقارب» معروفني .الظاهرة فظيعة يف حد ذاتها .ولكن اإلعالم ُ
م ِ ٌّ

ة يف الصورة يف زمن الوباء.
وت اإلثار َ
مقابر جامعية لضحايا كورونا يليها التكذيب؛ لكيال يف ّ

حتى اإلعالم ال ِجدِّي يسقط يف فضيحة التظاهر امل ِ
ربا يعرف نارشه حق املعرفة
ُس ّ
ف باملوضوعية حني ينرش خ ً

كاذب ويتيح التكذيب لصاحب الشأن .وأحيانًا يتضمن األمر تحريضً ا حقيق ًّيا عىل شخص ما ،فيلصق بالذاكرة
أنه
ٌ

أصل،
ً
ربا
أكرث مام يعلق بها التكذيب .إذا كان الخرب كاذبًا من أساسه أو ُ
مختَلقًا واملحرر يعرف ذلك ،فإنه ليس خ ً

جح الذي يصعب التأكّد من صحته ،رغم بذل
فعل
ٌ
وال يجوز نرشه حتى لو تاله تكذيب .ونرشه
ٌ
مغرض .الخرب املر ّ

ربا ،بل افرتا ٌء؛ حتى لو
الجهد ،هو الذي ينرش مع تكذيب أو تشكيك غريه؛ أما االدعاء الكاذب واملختلق فليس خ ً
أُتيح لصاحب الشأن التعليق للتغطية عىل ِ
فرية النرش.
من الطبيعي أن يوقظ وباء فريويس ظاهرة إنسانية أخرى تجعل منها وسائل االتصال وبا ًء شديد العدوى،
أال وهو «وباء الجهل غري الصامت» ،إنه الجهل الناطق ،املدّعي .فال يساوي الوباء بني من يعتمدون عىل

تفسريات عقالنية للوباء ومواجهته وبني من مل يتحرروا من براثن الجهل والتفسريات الغيبية للكوارث
ما.
والتحديات التي تواجه املجتمعات عمو ً

وتواجه دول ومجتمعات عواقب تشجيعها التفسريات الجاهلة غري العقالنية ،وإهاملها التنمية البرشية  -مبا
يف ذلك التعليم  -يف خططها التنموية ،وذلك حني تحث املواطن عىل أن يثق مبا تصدره من بيانات وأخبار،

وأن يلتزم بالتعليامت ،أو عند مواجهة الهلع العام ،وصولً إىل عدم التدافع وااللتزام بالدور للحصول عىل

مستلزمات التعقيم أو الحصص الغذائية ،بل يف حثه أيضً ا عىل أن يثق مبا تقوله من أخبار ومعطيات وإجراءات.
يجعل إهامل األوبئة ،بسبب الفقر والجهل والغيبية ،التصدي لوباء الفريوس يف لحظة األزمة أكرث تعقيدًا
وذا تكلفة إنسانية أعىل .أليس غري ًبا أن يتكرر يف تلك البلدان استنجاد الدولة برجال الدين وعلامء الرتبية
قاتل وأن ما يروج من خرافات حوله غري علمي وغري ديني .حكومات هذه الدول
ٌ
والعلامء إلقناع الناس بأن الوباء

تخوض املعركة عىل أكرث من جبهة ،منها جبهة ما جنته من عدم االلتفات إىل الجهل والالعقالنية.

عا يف جميع
دعا رئيس حكومة الهند ناريندرا مودي (صديق ترامب ونتنياهو) إىل إضاءة الهنود الشموع م ً

أنحاء البلد يف الوقت ذاته ،يف الساعة التاسعة من مساء يوم األحد  5نيسان /أبريل ،لتبديد ظالم وباء كورونا
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كام قال .وال أدري ،رمبا تجاوبت معه طبقة معيّنة .ولكن من الهند نفسها ،وردت مشاهد مصورة لقاطني

أحياء فقر يطردون بالعيص والحجارة طواقم طبية جاءت إلجراء فحوص أو لإلرشاد .قيل إنهم يعتقدون أن
الطواقم الطبية هي التي تتسبب يف الوباء .رمبا يفضلون ألَّ يعرفوا ،أو رمبا يعرفون أنهم لن يعالجوا عىل
أي حال ،بل قد يحارصون ومينعون من العمل فيجوعون؛ فقط ملنع خطرهم عن األحياء الغنية ،ورمبا يعتقدون

ألف سبب لهذا السلوك الغاضب .ولكن ،عىل أي
ً
فعل أن الطواقم الطبية تريد أن تلحق بهم رض ًرا .خطر ببايل ُ
حال ،أوبئة الفقر والجهل والعنرصية الطبقية املنترشة يف مثل ذلك البلد تق ّزم كورونا بالتأكيد.

املشاهد من الهند التي ت ُعد أكرب دميقراطية يف العامل ألن عدد سكانها يتجاوز  1.3مليار نسمة تذكرك
بأنها يف الحقيقة دميقراطية لـ «نخبة» طبقية وثقافية مؤلفة ،عىل مختلف رشائحها ،رمبا من  50مليون
مواطن ،وأنه يف هذه الدميقراطية العجيبة ما زال بوسع الرشطي أن يركّع املواطنني جامعات يف الشارع

ويؤدبهم بالعصا (استخدام إبداعي لعصا لعبة الكريكيت) مثل التعامل مع القارصين يف أزمنة سابقة ،أو كام
كان املعلمون يؤدبون التالمذة يف مدارس حدَّثك عنها شيوخ القرية .إنها الهند التي يتطور فيها قطاع

«الهاي تيك» عىل نحو مطرد ،وتصدر األدمغة إىل الواليات املتحدة ،وتطلق األقامر الصناعية ،وتتميز بصناعة
الفوالذ وصناعات ثقيلة أخرى ،ولديها برامج نووية مشرتكة مع إرسائيل ،وتطورت فيها الخدمات االستعالمية

للصناعات الغربية عىل أنواعها.

ّوي
إذا اجتمع الخوف من املجهول ،وال سيام املتعلق باملوت ونسج األساطري حوله ،مع التعصب األهيل املحل ّ
ن الجامعة املحلية املهمشة عرضة دامئًا ألن تكون
للجامعة الصغرية فإنه يصل أحيانًا إىل حد العبث؛ ذلك أ ّ

والن الخوف إىل غضب ضد أي عنوان عيني
الضحية التي تتقمص دور الفاعل .الجهل والتضامن ضد املجهول يُح ّ
ربا((( غريبًا وغري مفاجئ (وهو بذاته تزامن معتاد يف هذه األصقاع) عن اشتباكات بني
متاح و»معروف» .قرأت خ ً

األهايل وقوات األمن يف قرية شربا البهو يف محافظة الدقهلية يف مرص؛ إذ حاول أهايل القرية منع دفن

جثامن طبيبة توفيت يف مستشفى العزل يف اإلسامعيلية ،بعد إصابتها بالفريوس ،يف قريتهم.

تتطي حتى من دفن امليت الذي تويف باملرض ،ومذيعون يف وسائل إعالم غري
تذكّرك مجتمعات محلية
ّ
محلية يشنون حرب رشاشيح وف ّزاعات عليه ،بقامئة من املأكوالت واملرشوبات الشعبية ،إىل املكان والزمان
والسياق الذي ميكن فيه أن يهمش العلم والعقل إىل هذه الدرجة.

ال تتوقف بعض وسائل اإلعالم املرصية عن الدجل والتدجيل والهرج والتهريج بشأن الوباء وفعله ،وأصله،
وعالجه بـ «املرجلة واملراجل» الفولكلورية؛ مثل شعبوية الوصفات من املأكوالت الشعبية .مثة ابتسامة

ن بالدهم وحدها متتلك مأكوالت شعبية .ولكنني أشتم
مميزة ترتسم عىل وجوه املذيعني الذين يعتقدون أ ّ
رائحة خبث وتواطؤ مع تقصري السياسات الصحية العامة .فالتهوين من األمر وحلُّه بالوصفات الفولكلورية قد

يريح الدولة وجهازها الصحي من جامهري غفرية رمبا تقتنع به.

رسا للسحر ،وجرت
يف املايض استُحرض الرش لتحميله املسؤولية عن الوباء بصورة ساحرات أو مامرسني
ً
مالحقة «الساحرات» املزعومات وحرقهن لتهدئة الخواطر ،والزعم باجتثاث الرش .وراجت أيضا مقوالت العقاب
اإللهي عىل مامرسات املجتمعات التي حادت عن تعليامت الخالق .ومنذ العصور السحيقة اتهم «اآلخر»

الغريب املختلف بحمل املرض ونرشه ،ويف ذلك أمثلة ال تحىص.

" 6أهايل قريتني مرصيتني يرفضون دفن جثامن طبيبة توفيت بفريوس كورونا واإلفتاء تردّ" ،العريب الجديد ،2020/4/11 ،شوهد يف  ،2020/4/18يف:
https://bit.ly/2RQ6KCj
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من الهند وردت أنباء اتهام املسلمني بنرش الوباء عمدًا ،ونُرش كاريكاتري إلنسان ذي رأس عىل شكل فريوس
كورنا (كام يتداول حاليًّا) عىل جسم رجل مسلم؛ كام يبدو من زيّه يف املخيلة الهندية.

ويف بريوت اتخذ اجتامع التخلف والعنرصية صيغة أخرى؛ إذ نرشت صحيفة الجمهورية املعروفة مبواقفها

ريا مبناسبة
اليمينية العنرصية ضد الفلسطينيني والسوريني (وضد اآلخرين عمو ً
ما إذا لزم األمر) كاريكات ً
 13نيسان /أبريل الذي يعده الرسام بداية الحرب األهلية اللبنانية ،يظهر فيه شكل فريوس كورونا ويف أسفله

تاريخ « 13نيسان  ،»2020وصورة للفريوس نفسه تلفّه كوفية فلسطينية ،ويف أسفله كتب تاريخ « 13نيسان

ور الفلسطيني كفريوس .ال عالقة للعنرصية بالوباء والخوف منه بالنسبة إىل العنرصي ،بل هو
 .»1975لقد ُ
ص ِّ
مجرد مناسبة للتعبري عنها؛ فنزوع العنرصية إىل تشبيه اآلخر بوباء ورسطان وغريها من األمراض التي تسبب
رعبًا جامعيًّا أم ٌر مجرت ومكرور ويفتقر إىل الخيال.

يف األسبوع الثاين من نيسان/أبريل تناقلت صحف عديدة أخبارا مفصلة عن معاملة متييزيه ضد األفارقة يف
بعض املدن الصينية ،وطردهم من شققهم وبيوتهم ،ومالحقة وحجر بناء عىل لون البرشة .واضطرت السلطات

الصينية إىل التعامل بجدية مع الشكاوى بعد أن احتجت دول أفريقية صديقة للصني رسميا عىل ما يجري.

 .11مشاهري
يف زمن األزمات الكربى التي تعيشها املجتمعات ،ومتس مبارشة حياة األفراد ومعاشهم اليومي ،يتقلص

مون مشاهري  .Celebritiesوترجمتها الرائجة بلفظ «نجوم» غري معربة
الحيز النفيس الذي ينفذ إليه من يس ّ

ما ،ألن لفظ «نجوم» يشمل مشاهري حققوا شهرتهم ألسباب معروفة ،وإن استخدم تعبري النجوم غالبًا يف
متا ً
من اكتشفوا املضاد الحيوي،
وصف مشاهري الفنانني والرياضيني وغريهم ،وقلَّام يصبح العلامء (مبن فيهم َ

ما أو حتى مشاهري .وإذا شمل مصطلح الـ  Celebritiesالنجوم «لسبب
أو من سوف يكتشفون لقاح كورونا) نجو ً

ما» فإن هذا ليس عائدًا إىل ذلك «السبب املا» ،بل ألنهم مشاهري فقط ،بسبب أو من دون سبب .إنها الشهرة

الخفيفة املتطايرة املتبخرة عند مالمسة العقل .والرتجمة الدقيقة هي «املحتفى بهم ألنهم مشاهري»،
أو املحتفى بهم عن معرفة أو عن خفة وجهل .إنه االحتفاء بالشهرة يف حد ذاتها.

لكل إنسان الحق يف أن يعرب عن رأيه .ولكنه حق مجرد ال معنى له إذا كان املامرس لهذا الحق ال يعرف عام
ن دافع كالمه ليس سوى قراره استغالل هذا الحق ألنه ال يستطيع أن يجلس
يتكلم ،أو يتكلم بال هدف ،أو أ ّ
بصمت .عىل كل حال ،فإن وقوع واقعة التعبري أم ٌر ال بد منه ،وغال ًبا ما ال يالحظ رضرها ألنه محدود ،فاإلنسان

ما خاصا ،ويف أفضل الحاالت يجد من حوله من يناقشه أو
َ
غري املشهور« ،غري املحتفى به» ،ال يُ
ول اهتام ً
يساجله أو يق ّرعه .املصيبة أن بعض «املشاهري» «ألنهم مشاهري»؛ أي من دون تقديم يشء ذي معنى يف
مال ومكانة
من يجدون يف الشهرة ذاتها مع ًنى) يكسبون ً
هذه الحياة غري الشهرة بال مع ًنى (إال بالنسبة إىل َ

ة غال ًبا) بسبب الشهرة ،ويكتسبون مع املال والشهرة ثق ً
ما يف
(عابر ً
حسدون عليها ،فيقولون كال ً
ة بالنفس يُ َ

مفصل إلثارة
ً
السياسة والفن والطب واللقاحات ،وأحيانًا ينتقلون حتى إىل الوعظ .ومع أن الكالم يكون غالبًا
اإلعجاب بحسب ذوق املتلقني؛ أي إنه أيضً ا لغرض الشهرة ،فإنه ،حني يكون عفويًّا ،يفشل يف إخفاء الضحالة
مضني ً
ة
والسطحية والفجاجة ،وأحيانًا يكشف حتى فظاظة سوقية شوارعية فيبدّد يف نزوة كالمية جهودًا ُ

بذلتها مساحيق الشهرة يف إخفائها ،وقد يحتمل الناس األمر يف األيام العادية كـأنه من أقدار العيش يف
أي بنت شفة ينبسون بها يف زمن الحروب واألوبئة ،حني تَكفي
هذا العرص ،وإن ضاق بعضنا ذرعا به .ولكن ّ
وأي إمياءة يأتون بها ،تقابل بسأْم شديد وتسقط فو ًرا خارج السياق يف سلة املهمالت
الناس مصائ ُبها،
ّ
َ

27

ولاو سانلا 

:رطاخملا نمز يف رطاوخلا ربج

الكممات والقفازات املستعملة .فليس لدى أحد أعصاب لسامع سخافاتهم .أفضل ما
التي ألقيت فيها
ّ

يفعلونه هو استغالل اإلغالق لتربير صمتهم .إنهم موجودون .نعم ،نعرف ذلك ،وال حاجة إىل إثبات وجودهم.
املشكلة أنهم يعتقدون أنه إذا خرجوا من التداول يف وسائل االتصال فسوف يزولون من الوجود .ورمبا

ور وهو يتطوع .حس ًنا .هذا أفضل من
يصعب إقناعهم بغري ذلك ألنهم محقون فيه .بعضهم خرج ليتطوع ويُص َّ

فعل إذا التزم الصمت.
ً
فعل تثقيفيًّا
ً
الكالم عىل األقل .ورمبا يكون خروجه للتطوع

من اللطيف أن يتمتع الفنانون ،عىل أنواعهم ،بحد أدىن من الثقافة ،إضاف ً
ة إىل رخامة الصوت يف الغناء

وحسن األداء يف التمثيل واملهارة الفائقة يف العزف ،وحينئذ قد يفيد أن يستغل الفنان شهرته يف قول
ن .لكن ،لألسف ،غال ًبا ما ال تأيت هذه
يشء ذي فائدة ملجتمعه أو للمراهقني املعجبني أو غريهم .هذا حس ٌ

حسن األداء يف التمثيل أو اإلخراج أو العزف .الفنان
األمور سويةً .وال يقلل ذلك من متتعنا بالصوت الجميل و ُ

عا يدرك أن ما يقدمه للناس واملجتمع هو ما يتقنه ،كام أن ثقافته تظهر يف
سكوت ًا متواض ً
املثقف فعال يكون َ

رقي ف ّنه .وغال ًبا ما يكرث أسخفهم من الكالم واللعب خارج دوره ألنه أجهلهم .فالجاهل يتمتع بثقة بالنفس،
وإذا أصبح مشهو ًرا ،تتحول الثقة بالنفس إىل غرور ،فال يعود يف اإلمكان إيقافه ،أو ثن ُيه ،عن الخروج علينا

شاه ًرا جهله وعنرصيته وآراءه املسبقة ،أو مواقف تكشف عن خليط من الغباء والفظاظة الرعاعية .ومن ذلك
قبل ،وال أريد أن أذكره من بعدُ ،اقرتحت مؤخ ًرا إجراء تجارب للقاحات كورونا يف
ُ
أن ممثلة ،مل أعرف اسمها من

بلدها (وكأن اكتشاف اللقاحات أم ٌر جا ٍر يف بلدها عىل قدمٍ وساقٍ ) عىل السجناء يف السجون السعودية،
خصوصا «األمنيني» منهم ،بدلً من الجرذان والقرود (أين تجرى التجارب عىل القرود؟) .هل من طريقة لِلَجم
ً
وسائل اإلعالم عن االهتامم مبا «يفكر» فيه هؤالء وما «يعتقدون» والكف عن التنافس مع وسائل التواصل

بدل من ترشيد األخرية وعقلنتها ،وال سيام أن من يحتفي بهم الناس يف مراحل األزمات هم الذين يوصلون
ً

من يؤدون
إليهم املواد الغذائية ،والذين ما زالوا يصلحون خطوط اإلنرتنت إذا انقطعت ،و َ
من سبق أن ذكرنا م َّ

رشا يف التخفيف من األزمة؛ كالطواقم الصحية ،أو فرق التعقيم ،أو املتطوعني الذين يقومون
ً
فعل مبا ً
بخدمات اجتامعية أو إنسانية أساسية.

 .12اقتصاد معلّق ،اقتصاد متوقف
يدور نقاش عاملي متعدد اآلراء حول االقتصاد وصحة الناس .إنه حوار عابر للحدود .ومثة تداول مدين وتبادل
غري مسبوق لألفكار بني السياسيني والخرباء والصحفيني ورجال األعامل واملترضرين من املوظفني وأصحاب

األعامل الصغرية ،الجميع يديل برأيه من بيته .حدث غريب وجديد .وأعتقد أن فيه عنارص إيجابية.

مثة عودة يف الخطاب الشعبي غري مصاغة برنامجيا بعد إىل تأييد دولة الرفاه .مشكلتها أن حملتها التقليديني

من قوى االشرتاكية الدميقراطية قد ضعفوا ،وسبق أن تساوقوا مع النيوليربالية .ولذلك إذا مل تعد هذه

األحزاب إىل أداء دورها التاريخي فقد تتخذ هذه العودة صيغا أخرى.

قد يطرأ أم ٌر آخر ال يتناىف إطالقا مع دولة الرفاه ،ولكنه يف هذه املرحلة ،وبسبب أثر الدمياغوجيا ،وكأنه

ما .فال شك يف أن أزمة
يف صالح خطاب ترامب ،واليمني الشعبوي وبعض اليسار املعادي للعوملة عمو ً

ة مبضار نقل جميع الصناعات التقليدية إىل دول تتوفر فيها أيا ٍد عاملة رخيصة،
دول كثري ً
ً
الوباء الحايل ذكّرت

وتفضيل استرياد هذه السلع عىل صناعتها ألن االسترياد أقل تكلفة .فاضطرارها إىل استرياد كاممات وأجهزة

بي لها رضورة االحتفاظ بصناعات تقليدية اسرتاتيجية يف الوطن ضمن حدودها ،ولو بثمن وضع
تنفُّس وغريها ّ

يصب املاء مؤقتًا عىل طواحني من أمثال ترامب معادين للتجارة العاملية.
الحواجز الجمركية ،ما قد
ُّ
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سبب آخر ملثل هذه الخطوة يتمثل يف إحداث توازن اقتصادي بني الصناعات التقليدية
والحقيقة أنه مثة
ٌ
والـ «هاي تيك» يف الدول الرأساملية املتطورة ،وهو أن اقتصاد الـ «هاي تيك» ،كام تثبت األرقام ،يزيد من

بي فائدة ذلك عىل املدى البعيد .األمر يتعلق
تركيز الرثوة ومن توسيع الفجوة الطبقية .أما السبب الثالث ف ُي ِّ

بانتشار الشعبوية القومية يف أوساط العامل ،وال سيام أن تصدير الصناعات يضغط عىل األجور يف الصناعات

القامئة ،إضاف ً
املس بالكربياء القومي باإلجهاز عىل صناعات وطنية .هذه أمو ٌر قد تتغري بعد األزمة.
ة إىل
ِّ
وتدرك دول رشق آسيا ذلك وتظهر تعاونًا فائقًا يف تصدير السلع الخفيفة مثل األقنعة واملعدات واألجهزة

الطبية يف زمن األزمة؛ لكيال يبدو االضطرار إىل االسترياد عبئًا عىل املستهلك ،ولتعزيز العوملة التي يقوم

اقتصادها عليها.

يؤكد الجميع عىل أولوية الحفاظ عىل صحة الناس بعد أن أصبح منهج «مناعة القطيع» يف التعاطي مع
عد داروينية اجتامعية ،مع أنه مجرد تعامل سالب مع األوبئة متوارث املايض السحيق .لقد فضَّ ل
الوباء يُ َ

ترامب وجونسون وأمثالهام عدم املس بالنمو االقتصادي منذ البداية .ولكنهم صمتوا بضغط من الرأي العام
ع ْد ممك ًنا تجاهل مسألة االقتصاد .ماذا ميكن أن يحصل إذا استمرت
والخرباء واملعارضة السياسية .ومع ذلك ،مل ي ُ

يصح
اإلغالقات أكرث مام ينبغي؟ ما لدينا اآلن ليس أزمة اقتصادية بل هو «اقتصاد معلَّق» ،أو «اقتصاد متوقف»،
ّ
أن نسميه مع بعض اإلبداع ( Economy on holdال أعتقد أن التسمية مستخدمة) .ولكن هذه تصح كحالة مؤقتة

فقط .وإذا مل تعالج هذه الحالة برسعة من خالل مشاورات عاملية ،وليس بخطوات منفردة ،فمن املمكن أن
تتحول إىل كساد اقتصادي  Depressionذي تداعيات اجتامعية وسياسية مدمرة لن أطيل يف رشحها.

وال ميكن العودة حتى إىل فتح تدريجي لقطاعات اإلنتاج والخدمات املختلفة من دون التمهيد لذلك من خالل:
 .1توفري جميع أدوات الوقاية للجميع ،وقوننة مسألة الوقاية والتشديد يف مراقبة تنفيذها.
 .2تكثيف الفحوص عىل نحو منهجي الكتشاف أكرب عدد ممكن من املصابني وتقيص شبكة عالقاتهم ،وتقيص

حاالت األمراض الخطرية األخرى ،لتحديد من ال يجوز أن يعود إىل الحياة العادية .ال أفهم كيف تريد بعض الدول

العودة إىل حياة عادية من دون هاتني الخطوتني.

املشكلة يف الدول الفقرية ،أو املسامة النامية ،أنها ال تستطيع القيام بأي من الخطوتني من دون دعم
دويل ،كام أنها ال تستطيع توفري املال واستثامره يف متويل القطاع الخاص ودعم العاطلني عن العمل

مل تدفق أعداد كبرية من املرىض إىل
جرس املرحلة .ويف الوقت ذاته ال ميكنها تح ُّ
والفاقدين وظائفهم ل َ

املستشفيات يف حالة السامح بالعودة إىل حياة عادية.

سوف يصبح الحجر والعزل املنزيل أكرث انتقائي ً
ة يف بعض الدول بالتدريج ،فيقترصان عىل فئات تشمل األكرث
عرض ً
ة ملضاعفات الوباء ،وأولئك الذين ثبتت مخالطتهم ملصابني ،وذلك ألسباب اقتصادية ومعيشية .ولكن،
مرة أخرى ،يتطلب هذ األمر تكثيف الفحوص وااللتزام بالحجر املنزيل.

يحل التوصل إىل لقاح وعالج الجزء األكرب من املشكلة (مع أن أثر أي منهام لن يكون مطلقًا) ،ولكن إنتاج اللقاح
ّ

والعالج وتوزيعهام عىل نحو عادل ،وبأسعار منخفضة ،أم ٌر يحتاج إىل تعاون دويل منذ اآلن .ويف رأيي،
ال تحمي أي لقاحات لفريوسات كورونا سيتم التوصل إليها من املرض عىل نحو مطلق ،ويجب أن يستمر البحث
عن عالج؛ إن مل يكن للقضاء عىل الفريوس يف الجسم ،فعىل األقل ملنع إرضاره بأعضاء الجسم الحيوية.
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يالحظ تقدُّم يف تجربة األدوية العالجية ألمراض أخرى عىل املصابني بفريوس كورونا ،وذلك باستخدام العلم
يف دراسة جهاز املناعة ويف مقارنة الفريوسات ،وبالتجربة والخطأ ،وال نعرف الكثري عن نتائج استخدام بالزما

املتعافني .وهذا كله مهم إىل حني إيجاد اللقاح .لكن ما زال املركب األول يف مكافحة املرض هو الوقاية
والحجر ،والتقدم يف إجراء الفحوص ألعداد أكرب من الناس.

تعب البرشية هذه املحنة بسالم وبأقل خسائر ممكنة ،وأن نتعلم منها بعض األمور .وقد أتيحت
عىس أن
ُ

من
مل وغريه .وتعلّم بعضنا تقدير َ
لبعضنا فرصة العمل من البيت واالهتامم بالعائلة ،والقراءة أكرث والتأ ّ

يعملون عىل تخفيف معاناة اآلخرين .وتعلّم كثريون مواجهة التحدي بالتعاطف والتآلف واملحبة .ونأمل أن
يتعلم آخرون أمو ًرا مثل رضورة االستثامر يف أمور غري آنية وغري ربحية وبعيدة املدى؛ مثل تجهيز البنى

التحتية لتطوير لقاحات ألوبئة قادمة سوف تظهر بالتأكيد (السؤال هو فقط متى؟) ،وتجهيز املستشفيات
والطواقم الطبية عددًا وعدة لطارئ كهذا ،وأيضً ا ملخاطر غري مرئيّة أخرى مثل تلوث البيئة .ونأمل أن يتعلم

ن البرش متشابهون أكرث مام هم مختلفون ،وأننا مبعانٍ كثرية عىل السفينة نفسها.
كثريون من هذه املحنة ،أ ّ

من ينتظر أن يتغري العامل والدول والبرش جذريًّا بعد كورونا ،يُفضَّ ل أن يخفض سقف توقعاته.
ولكن َ
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