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طرابل�سي*

ت�أمالت كورونية :قايني ،و�إنكيدو ،وجورج حامت
I

كان

يكفي �أن يفتتح دونالد ترامب
حملة مكافحة وباء كورونا بما
�سماه ''الوباء ال�صيني'' لتت�سلل ذكريات
ّ
و�إيحاءات عن العالقة بين الأوبئة
وال�صراعات ال�سيا�سية واالجتماعية .ثمة
مخزون عن�صري عميق في الواليات المتحدة
تجاه ال�صين ،ومن محطاته المبكرة التمييز
والتعيير �ضد العمال ال�صينيين الذين ا�س ُتقدموا
لبناء خطوط �سكك الحديد ،خالل ''الهجمة على
الذهب''.
تجدد القذف العن�صري مع الحملة �ضد
ال�صين ال�شعبية بعد انت�صار الثورة فيها في
�سنة  ،1949وهنا ولدت فزاعات ''الوباء
الأ�صفر'' و''الزحف الأ�صفر'' و''الخطر
عممتها �أيديولوجيات الحرب
الآ�سيوي'' ،والتي ّ
الباردة .على �أن عبارة ترامب الأخيرة في
ت�سيي�س الأوبئة وت�شخي�صها جاءت في ذروة
النزاع التجاري بين الواليات المتحدة
وال�صين ،وتعبيراً عن الخوف من تنامي قوة
الأخيرة الع�سكرية .وفي الحالتين ثمة ما ي�شير

�إلى التعيير العن�صري� ،إذا كان يتو�سل لون
الب�شرة ،لكنه ال يكت�سب م�ضمونه � اّإل بفر�ض
تراتب قيمي اعتباري يت�ضمن التمييز
اال�ستعالئي �أو �إعالن التفوق وما ي�ستتبعه من
تعيير وتحقير بين جماعات� ،أكان ذلك طبقي ًا
�أم عرقي ًا �أم قومي ًا �أم ديني ًا.
�أمامي ن�ص يقول الكثير عن الوباء وال�صين
والواليات المتحدة� .إنه ت�سجيل لبرنامج ''العقل
المنفتح'' على التلفزة الأميركية ،والذي يديره
ريت�شارد هيفنر ،وفيه يحاور الطبيب ال�صيني
ما هايدي الذي يزور الواليات المتحدة لنيل
جائزة دولية تقديراً لنجاحاته في مكافحة
الأمرا�ض التنا�سلية في ال�صين.
�إننا في �سنة  ،1986وما هايدي هو اال�سم
ال�صيني لجورج حاتم ( ،)1988 - 1910ابن
�أ�سرة مهاجرة من حمانا (المتن في جبل
لبنان) عملت في الم�صانع .تم ّكن االبن
المتفوق في درا�سته من الح�صول على منحة
* كاتب ومؤرخ لبناني.
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لدرا�سة الطب في الجامعة الأميركية اللبنانية
وتخرج منها ليكمل اخت�صا�صه
في بيروت،
ّ
في جامعة جنيف .عند عودته �إلى الواليات
المتحدة ،قرر حاتم وعدد من زمالئه ال�سفر
�إلى �آ�سيا لإجراء �أبحاث عن الأمرا�ض
اال�ستوائية .وفي �شانغهاي ،اكت�شف الطبيب
ال�شاب �أن الم�شكالت ال�صحية لي�ست ناجمة عن
�أمرا�ض �أو �أوبئة بقدر ما هي ناجمة عن ندرة
الطعام والك�ساء و�شروط العمل القا�سية،
وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بعمالة الأطفال.

�أجنبي يح�صل على الجن�سية ال�صينية ،وتولى
مراكز ر�سمية في الحزب (ع�ضوية اللجنة
المركزية) والحكومة ،وعمل ب�صورة خا�صة
في حمالت الق�ضاء على الأمرا�ض الجلدية
والتنا�سلية.
في المقابلة� ،س�أل هيفنر ما هايدي عن
�إمكان الإفادة من التجربة ال�صينية لمعالجة
مر�ض نق�ص المناعة ،الإيدز ،في الواليات
المتحدة .وبكثير من الكيا�سة والمو�ضوعية،
قارن حاتم بين نظرتين متعار�ضتين �إزاء
الم�س�ألة ال�صحية في ال�صين والواليات
المتحدة ،والفي�صل بينهما ثالوث هو :عالج
�صحة النا�س بتح�سين �أو�ضاعهم االقت�صادية؛
''الم�س�ؤولية االجتماعية للدولة''؛ �أولوية الطب
ولخ�ص ما
الوقائي على الطب العالجيّ .
هايدي الفارق بين النظامين الر�أ�سمالي
واال�شتراكي ،من دون ا�ستخدام الم�صطلحين،
بقوله �إن �سيادة الفردانية والخ�صو�صية تمنع
التفكير في الآخرين ،و�إن هذه وتلك ي�صعب
التركيز عليهما من دون �أذية الآخرين ،في
حين �أن االنطالق من ال�شعب ،والعناية بجميع
النا�س ،يعنيان العناية بالفرد �أي�ض ًا.

متثال جورج حامت يف حمانا.

كانت ال�صين تعاني مجاعة �ستق�ضي على
�ستة ماليين �إن�سان .وعند اندالع الحرب
العالمية الثانية ،قرر حاتم �أن ين�ضم �إلى
''الجي�ش الأحمر'' في يانان �شمال البلد ،وبد�أ
بتقديم العون الطبي ،وكان ماوت�سي تونغ �أول
كر�س حاتم بقية حياته للعمل
مر�ضاه .بعدهاّ ،
الطبي في ال�صين .وبعد التحرير كان �أول

جورج حامت مع دينغ �شياو بينغ.
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الح ْجر في البيوت هو الطب الوقائي الذي
َ
�صدرته �إلينا ال�صين في تعاملها مع جائحة
ّ
كورونا وقد اع ُتمد عبر العالم ،بما في ذلك في
�أغنى دوله .غير �أنه بقدر ما كان الحجر
�أ�سلوب ًا ناجح ًا في احتواء الجائحة ،كان
ت�أكيداً ،بالقدر نف�سه ،على مدى الق�صور
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العالمي في ا�ستباق الأوبئة ،والك�شف عن مدى
تحول ال�صحة �إلى �سلعة .بعبارة �أُخرى ،عجز
ّ
عالمنا المعا�صر عن الحفاظ على حياة
�سكانه ،بل يمكن النظر �إلى الحجر على �أنه
عقوبة جماعية ذاتية على هذا الق�صور وذاك
الت�سليع.
II

لتنوع متعدد من
كان الوباء منا�سبة ّ
الرطانة والف�صاحة على و�سائل االت�صال
االجتماعي من نكات و�سخرية و�إدغام
ومفا�ضلة .ففي البحرين ُع ّمدت الطائفية
(''كورونا الطائفية'') ،وفي العراق اع ُتبرت
الميلي�شيات �أخطر من كورونا ،وعلى الغرار
ذاته ،في لبنان احتلت الطائفية وال�سيا�سيون
الأولوية في الخطورة على الوباء ،فهذا نائب
يدعونا �إلى �أخذ العبرة من التاريخ فيروي
نادرة المفا�ضلة بين الطاعون والخليفة
المن�صور ،وذاك وزير �سابق يجزم ب�أن
الطائفية و�أميركا �أخطر من كوفيد .19
ا�ستعارة ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه عن كورونا
لم تكن مكتملة .فقد �ص ّنفها ب�أنها عدو ،و�أعلن
�أننا في حالة حرب ،و�أن المهمات كلها باتت
وزج في
الآن تتلخ�ص بمهمة مواجهة العدوّ ،
المعركة �أكثر من � 20ألف ًا من المقاتلين
المجربين .ب�إيجاز ال �صوت يعلو فوق �صوت
ّ
المعركة ،وخ�صو�ص ًا �صوت الحراك.
يمكن �إدراج هذا على �أنه ا�ستعارة �سيا�سية
ناعمة للوباء ،على غرار ''القوة الناعمة'' التي
ترد لمام ًا في تحليالت خبراء الجيوبوليتيكا
في مع�سكر الممانعة .فال�سيد ح�سن لم يلج�أ
�إلى اتهام الأميركيين بتطوير فيرو�س كورونا
ون�شره ،مع �أن هذا ما فعله مر�شد الثورة

الإ�سالمية الإيرانية علي الخامنئي ،بمنا�سبة
عيد النوروز � ،اّإل �إن هذا الأخير لم يجد في تلك
الجريمة بحق الب�شرية ما ي�ستدعي �أكثر من
التحذير من �أن الأميركيين ''ال يمكن الوثوق
بهم ''.على �أن هذا لم يمنع خبراء
الجيوبوليتيك من التف�صيل في الأهداف
ال�سيا�سية والع�سكرية التي حققتها الواليات
المتحدة ب�إطالقها الفيرو�س الفتاك ،فبح�سب
واحدة من هذه الأهداف� ،أ�صابت الواليات
المتحدة بحجر كورونا ع�شرة �أهداف دفعة
واحدة ،منها :تعطيل �صفقات �سالح �صينية
مع �إيطاليا؛ تحذير رو�سيا من التمدد
الع�سكري؛ تغطية ان�سحاب قواتها من
وحق
�أفغان�ستان؛ ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية ّ
العودة عن طريق الق�ضاء على َمن هم فوق
�سن الـ  65من �أبناء فل�سطين (�أحمد الح�صري،
''الع�صافير الع�شرة'' ،موقع ''البوابة''،
.)2020/3/28
�إن ت�صوير الوباء على �أنه عدو له وجه
�آخر ،هو ت�صوير العدو ب�أنه وباء ،وهذا هو
الأمر الأدهى .فتعبيرا ''الوباء الأ�صفر''،
و''الطاعون الأ�صفر'' ،هما من ف�صيلة النعوت
التي �أُطلقت على ال�شيوعية ال�صينية تعييراً
وترهيب ًا ،وقد �سبقتهما طبع ًا تهمة ''الوباء
الأحمر'' المتمثل في الثورة البل�شفية والأحزاب
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العلمانيين من دعاة ا�ستئ�صال تكفيريي
الإمارات الجهادية ،خالل فترة الت�سعينيات
ال�سوداء ،و�أمثال ه�ؤالء و�أولئك كثر بين
ا�ستئ�صاليي الحروب الإثنية من رواندا �إلى
يوغ�سالفيا ال�سابقة.
وبين وقت و�آخر ،يفاجئك ت�صريح ك�أنه في
غير ع�صره ومكانه .فها هو جيرار دارما ِنن،
الوزير في الحكومة الفرن�سية الحالية ،ي�ستعيد
التعيير باللون �ضد متظاهري ''ال�سترات
ال�صفر'' بو�سمهم بـ ''الطاعون الأ�صفر''
فظة �إلى
( .)2018/11/26وكانت المالحظة ّ
درجة �أن مارين لوبن ،زعيمة حزب �أق�صى
اليمين ،لم تحتملها ف�أ�صدرت بيان �إدانة
وا�ستنكار.
عالوة على ذلك ،مار�س ''جهاديو'' تنظيم
داع�ش التطهير بالدم وبالنار (�إعدام الطيار
الأردني) ،ولم يكونوا بحاجة �إلى ا�ستعارات،
و''جهاديوهم''
التوح�ش،
فنامو�سهم هو �إدارة
ّ
ّ
الذين ينفذون مهمات قتالية بمفردهم
يو�سمون بالذئاب المنفردة.
لم يكن الجواب على تنظيم داع�ش تعييراً �أو
و�سم ًا تحقيري ًا ،و�إنما كان ''الحرب الكونية
�ضد الإرهاب'' .لكن ،هل نجر�ؤ على �إجراء
مقارنة بين توح�ش تنظيم داع�ش ومتفرعاته
و�إنجازات الحرب التي تخا�ض �ضده با�سم
''الحرب الكونية �ضد الإرهاب'' بقيادة
الواليات المتحدة الأميركية؟

ال�شيوعية .على �أن ذروة التعيير العن�صري
التحقيري نلقاها عند النازيين تجاه اليهود،
فهم ''الدود الذي ينخر �شجرة ال�سنديان''
الجرمانية (التي تقاوم وت�صمد طبع ًا) ،وهم
طور
قطعان الجرذ ،وقد ا ُّتهموا ب�أنهم من ّ
ون�شر ''الموت الأ�سود'' ،وهو ا�سم جائحة
الطاعون التي �ضربت �أوروبا في القرن الرابع
حي َونة العدو،
ع�شر .على �أن المفارقة في �أمر ْ
هي �أن النازيين و�ضعوا الذئب على عر�ش
وحولوه �إلى الحيوان
العالم الحيوانيّ ،
الأيقوني الذي يتماهون معه وفيه.
التوح�ش ،وقد
غير �أن الوح�ش ي�ستدعي
ّ
ا�ستحق النازيون من خ�صومهم و�سمهم
الب ّني'' (ب�سبب لون القم�صان التي
بـ ''الطاعون ُ
الب ّنية''.
ترتديها �أجهزتهم الأمنية) ،وبـ ''البهيمة ُ
وغني عن التذكير �أن ''العالج'' في جميع
ّ
تلك الحاالت هو ''التطهير'' بالدم �أو بالحرق،
منوعات التطهير
و�إلى هذا ال�ساللة تنتمي ّ
العرقي ،فكراً وممار�سة.
التطهير ،واالجتثاث ،واال�ستئ�صال ،هي
مفردات ا�س ُتعملت �ضد نظام �صدام ح�سين ،فقد
ا�ست�صدر االحتالل الأميركي والميلي�شيات
الطائفية المدربة والممولة في الجمهورية
الإ�سالمية االيرانية'' ،قانون اجتثاث البعث''،
وهو قانون من �إنتاج الم�صرفي �أحمد الجلبي،
مكية .وهذان
و�إخراج المهند�س كنعان ّ
ال�شخ�صان لهما نظراء في الجزائر بين
III
في َح ْفر �أعمق في مو�ضوع الأوبئة ،تكثر
الروايات عن العالقة بين ظهور الأوبئة
والتوح�ش وبدء التمدن الب�شري .فعلماء الأوبئة
يع ّلموننا �أنه عندما انتقل الإن�سان من قاطف
ثمار و�صائد �إلى ُمزارع م�ستقر ،والحق ًا �إلى

دجن
ب ّناء مدن ،كان ال بد له من �أن ُي ّ
الحيوانات لي�أكلها .غير �أن الحيوان ينتقم من
الب�شر فيورثهم الأوبئة :الح�صبة وال�سل
والجدري منتقلة من الأبقار ،والمالريا
والأنفلونزا من الدجاج والبط ،وال�شاهوق من
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الخنازير والكالب .وحده الجرذ لم يدجنه
الإن�سان ،لكنه نقل �إليه الأوبئة الأ�شد فتك ًا:
الطاعون.
هكذا يبدو الوباء ك�أنما هو نتاج الم�سافحة
يدجن
بين الإن�سان والحيوان :الإن�سان ّ
الحيوان ويحوله �إلى طعام له ،والحيوان ينتقم
ب�أن يتحول �إلى م�صدر وباء يقتل الإن�سان.
وفي مرحلة الحقة تتعقد دورة الم�سافحة هذه:
يغ ّذي الإن�سان البقر بعظام البقر المطحونة،
فيجن جنون البقر فينتقم من الإن�سان بالوباء.
ّ
على �أن ال�صراع بين الإن�سان والحيوان هو
في الوقت ذاته �صراع بين الإن�سان والإن�سان؛
�إنه �صراع بين الإن�سان و�آدميته� ،أو فلنقل
طبيعته.
�أول جريمة قتل الأخ لأخيه ،كان بطالها
اب َني �آدم :قايين المزارع الذي قتل �أخاه
هابيل الراعي .ويمكن النظر �إلى تلك الجريمة
على �أنها جريمة ت�أ�سي�سية لوالدة التمدن
الب�شري� ،إذ ُيحكى �أنها وقعت في �سهل البقاع
�أو على جبل قا�سيون ،ومن الدم الم�سفوك
ُن ِحت ا�سم دم�شق .وفي الحكاية التوراتية �أن
النزاع ن�شب ب�سبب ح�سد قايين من �أخيه لأن
اللـه َقبِل �أ�ضحية هابيل ورف�ض �أ�ضحيته،
فقتله ،فعاقب اللـه قايين على فعلته ب�أن حكم
عليه بالت�شرد .لكن المفارقة في الحكاية �أن
ي�ستقر
القاتل المعا َقب من اللـه ال يلبث �أن
ّ
المزارع
ويبني مدينة .وها نحن قد عدنا �إلى ُ
والزراعة والتمدن.
�شكليات االنتقال �أو�ضح في ملحمة
غلغام�ش العظيمة التي ال تنتهي �إيحاءاتها
وتخييالتها ،وهي بحق �أم حكايا و�أ�ساطير
العالم الوثني القديم كما الديانات التوحيدية.
تروي ملحمة وادي الرافدين ق�صة �صراع
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مزدوج� :صراع الب�شر لالنف�صال عن الآلهة،
و�صراعهم لالنف�صال عن الحيوان .ال�صراع
الأول يج�سده غلغام�ش ملك مدينة �أوروك ''� ّأم
الأ�سواق'' ،والذي ثلثاه �إله وثلثه ب�شر ،لكنه مع
ذلك� ،أتم ا�ستقالله عن عالم الآلهة واختار
''الحياة الدنيا''� ،إذا جاز التعبير ،عندما رف�ض
الزواج من الآلهة ع�شتار.
عملية التحرر الثانية يج�سدها �إنكيدو الذي
ن�صفه حيوان ويعي�ش بين الحيوان .غلغام�ش
الذي يحتاج �إلى َمن يع�ضده على قتال �أعدائه،
يد�س الغانية �شامات على �إنكيدو لتغريه
ّ
وت�ضاجعه .ومن خالل المر�أة ،يت�أن�سن �إنكيدو
وتنجح �شامات في انتزاعه من الحيوان
الذي يعي�ش بينهم فيتن ّكر الحيوان له .ثم تبد�أ
عملية تدجين �إنكيدو عندما يكت�شف الخبز
الذي هو العالمة الطق�سية النتقاله من الرعي
�إلى الزراعة ،ومن الحيونة �إلى الإن�س ،وهو
�شب على ر�ضاع لبن الحيوان .غير �أن
الذي ّ
�إنكيدو يموت في مجرى الملحمة البابلية
ال�سومرية.
لم تكتمل �أن�سنة �إنكيدو ،ولم يكتمل ت�أنيثه
ليت�أن�سن .وفي القرن الواحد والع�شرين ،ال يزال
�أنكيدو النغل معنا ،وما انتقام الحيوان
بوا�سطة الأوبئة �سوى انتقام ما تب ّقى من
الوح�شي في الإن�سان على الإن�سان  ،والوح�شي
هنا �إن�ساني بالكامل ،وهو الت�سليع المتزايد
لأولويات الحياة :ال�صحة ،والعلم ،والعمل،
وال�سكن ،والراحة ،والرفاهّ � .أما الأوح�ش منه
فهو الأموال الموظفة في ت�صنيع �أدوات الدمار
والموت ،والتي تكفي ن�سبة ال ُتذكر منها
لإنقاذ الب�شرية نهائي ًا من المجاعة والفقر
والأوبئة� ،أي تكفي النت�صار الحياة على
الموت ،والإن�سان على الوح�ش.

