
075 مقاالت

يكفي اأن يفتتح دونالد ترامب كان 

حملة مكافحة وباء كورونا بما 

اه ''الوباء ال�سيني'' لتت�سلل ذكريات 
ّ
�سم

واإيحاءات عن العالقة بين الأوبئة

وال�سراعات ال�سيا�سية والجتماعية. ثمة 

مخزون عن�سري عميق في الوليات المتحدة 

تجاه ال�سين، ومن محطاته المبكرة التمييز 

والتعيير �سد العمال ال�سينيين الذين ا�سُتقدموا 

لبناء خطوط �سكك الحديد، خالل ''الهجمة على 

الذهب''.

تجدد القذف العن�سري مع الحملة �سد 

ال�سين ال�سعبية بعد انت�سار الثورة فيها في 

�سنة 1949، وهنا ولدت فزاعات ''الوباء 

الأ�سفر'' و''الزحف الأ�سفر'' و''الخطر 

متها اأيديولوجيات الحرب 
ّ
الآ�سيوي''، والتي عم

الباردة. على اأن عبارة ترامب الأخيرة في 

ت�سيي�س الأوبئة وت�سخي�سها جاءت في ذروة 

النزاع التجاري بين الوليات المتحدة 

وال�سين، وتعبيراً عن الخوف من تنامي قوة 

الأخيرة الع�سكرية. وفي الحالتين ثمة ما ي�سير 

I

اإلى التعيير العن�سري، اإذا كان يتو�سل لون 

الب�سرة، لكنه ل يكت�سب م�سمونه اإّل بفر�س 

تراتب قيمي اعتباري يت�سمن التمييز 

ال�ستعالئي اأو اإعالن التفوق وما ي�ستتبعه من 

تعيير وتحقير بين جماعات، اأكان ذلك طبقيًا 

اأم عرقيًا اأم قوميًا اأم دينيًا.

اأمامي ن�س يقول الكثير عن الوباء وال�سين 

والوليات المتحدة. اإنه ت�سجيل لبرنامج ''العقل 

المنفتح'' على التلفزة الأميركية، والذي يديره 

ريت�سارد هيفنر، وفيه يحاور الطبيب ال�سيني 

ما هايدي الذي يزور الوليات المتحدة لنيل 

جائزة دولية تقديراً لنجاحاته في مكافحة 

الأمرا�س التنا�سلية في ال�سين.

اإننا في �سنة 1986، وما هايدي هو ال�سم 

ال�سيني لجورج حاتم )1910 - 1988(، ابن 

اأ�سرة مهاجرة من حمانا )المتن في جبل 

لبنان( عملت في الم�سانع. تمّكن البن 

المتفوق في درا�سته من الح�سول على منحة 
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اأجنبي يح�سل على الجن�سية ال�سينية، وتولى 

مراكز ر�سمية في الحزب )ع�سوية اللجنة 

المركزية( والحكومة، وعمل ب�سورة خا�سة 

في حمالت الق�ساء على الأمرا�س الجلدية 

والتنا�سلية.

في المقابلة، �ساأل هيفنر ما هايدي عن 

اإمكان الإفادة من التجربة ال�سينية لمعالجة 

مر�س نق�س المناعة، الإيدز، في الوليات 

المتحدة. وبكثير من الكيا�سة والمو�سوعية، 

قارن حاتم بين نظرتين متعار�ستين اإزاء 

الم�ساألة ال�سحية في ال�سين والوليات 

المتحدة، والفي�سل بينهما ثالوث هو: عالج 

�سحة النا�س بتح�سين اأو�ساعهم القت�سادية؛ 

''الم�سوؤولية الجتماعية للدولة''؛ اأولوية الطب 

الوقائي على الطب العالجي. ولّخ�س ما 

هايدي الفارق بين النظامين الراأ�سمالي 

وال�ستراكي، من دون ا�ستخدام الم�سطلحين، 

بقوله اإن �سيادة الفردانية والخ�سو�سية تمنع 

التفكير في الآخرين، واإن هذه وتلك ي�سعب 

التركيز عليهما من دون اأذية الآخرين، في 

حين اأن النطالق من ال�سعب، والعناية بجميع 

النا�س، يعنيان العناية بالفرد اأي�سًا.

جورج حامت مع دينغ �سياو بينغ.

لدرا�سة الطب في الجامعة الأميركية اللبنانية 

ج منها ليكمل اخت�سا�سه 
ّ
في بيروت، وتخر

في جامعة جنيف. عند عودته اإلى الوليات 

المتحدة، قرر حاتم وعدد من زمالئه ال�سفر 

اإلى اآ�سيا لإجراء اأبحاث عن الأمرا�س 

ال�ستوائية. وفي �سانغهاي، اكت�سف الطبيب 

ال�ساب اأن الم�سكالت ال�سحية لي�ست ناجمة عن 

اأمرا�س اأو اأوبئة بقدر ما هي ناجمة عن ندرة 

الطعام والك�ساء و�سروط العمل القا�سية، 

وخ�سو�سًا فيما يتعلق بعمالة الأطفال.

متثال جورج حامت يف حمانا.

كانت ال�سين تعاني مجاعة �ستق�سي على 

�ستة ماليين اإن�سان. وعند اندلع الحرب 

العالمية الثانية، قرر حاتم اأن ين�سم اإلى 

''الجي�س الأحمر'' في يانان �سمال البلد، وبداأ 

بتقديم العون الطبي، وكان ماوت�سي تونغ اأول 

�س حاتم بقية حياته للعمل 
ّ
مر�ساه. بعدها، كر

الطبي في ال�سين. وبعد التحرير كان اأول 
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العالمي في ا�ستباق الأوبئة، والك�سف عن مدى 

ل ال�سحة اإلى �سلعة. بعبارة اأُخرى، عجز 
ّ
تحو

عالمنا المعا�سر عن الحفاظ على حياة 

�سكانه، بل يمكن النظر اإلى الحجر على اأنه 

عقوبة جماعية ذاتية على هذا الق�سور وذاك 

الت�سليع.

ر في البيوت هو الطب الوقائي الذي 
ْ
ج

َ
الح

�سّدرته اإلينا ال�سين في تعاملها مع جائحة 

كورونا وقد اعُتمد عبر العالم، بما في ذلك في 

اأغنى دوله. غير اأنه بقدر ما كان الحجر 

اأ�سلوبًا ناجحًا في احتواء الجائحة، كان 

تاأكيداً، بالقدر نف�سه، على مدى الق�سور 

الإ�سالمية الإيرانية علي الخامنئي، بمنا�سبة 

عيد النوروز، اإّل اإن هذا الأخير لم يجد في تلك 

الجريمة بحق الب�سرية ما ي�ستدعي اأكثر من 

التحذير من اأن الأميركيين ''ل يمكن الوثوق 

بهم.'' على اأن هذا لم يمنع خبراء 

الجيوبوليتيك من التف�سيل في الأهداف 

ال�سيا�سية والع�سكرية التي حققتها الوليات 

المتحدة باإطالقها الفيرو�س الفتاك، فبح�سب 

واحدة من هذه الأهداف، اأ�سابت الوليات 

المتحدة بحجر كورونا ع�سرة اأهداف دفعة 

واحدة، منها: تعطيل �سفقات �سالح �سينية 

مع اإيطاليا؛ تحذير رو�سيا من التمدد 

الع�سكري؛ تغطية ان�سحاب قواتها من 

اأفغان�ستان؛ ت�سفية الق�سية الفل�سطينية وحّق 

ن هم فوق 
َ
العودة عن طريق الق�ساء على م

�سن الـ 65 من اأبناء فل�سطين )اأحمد الح�سري، 

''الع�سافير الع�سرة''، موقع ''البوابة''، 

.)2020/3/28

اإن ت�سوير الوباء على اأنه عدو له وجه 

اآخر، هو ت�سوير العدو باأنه وباء، وهذا هو 

الأمر الأدهى. فتعبيرا ''الوباء الأ�سفر''، 

و''الطاعون الأ�سفر''، هما من ف�سيلة النعوت 

التي اأُطلقت على ال�سيوعية ال�سينية تعييراً 

وترهيبًا، وقد �سبقتهما طبعًا تهمة ''الوباء 

الأحمر'' المتمثل في الثورة البل�سفية والأحزاب 

ع متعدد من 
ّ
كان الوباء منا�سبة لتنو

الرطانة والف�ساحة على و�سائل الت�سال 

الجتماعي من نكات و�سخرية واإدغام 

دت الطائفية 
ّ
م

ُ
ومفا�سلة. ففي البحرين ع

)''كورونا الطائفية''(، وفي العراق اعُتبرت 

الميلي�سيات اأخطر من كورونا، وعلى الغرار 

ذاته، في لبنان احتلت الطائفية وال�سيا�سيون 

الأولوية في الخطورة على الوباء، فهذا نائب 

يدعونا اإلى اأخذ العبرة من التاريخ فيروي 

نادرة المفا�سلة بين الطاعون والخليفة 

المن�سور، وذاك وزير �سابق يجزم باأن 

الطائفية واأميركا اأخطر من كوفيد 19.

ا�ستعارة ال�سيد ح�سن ن�سر اللـه عن كورونا 

لم تكن مكتملة. فقد �سّنفها باأنها عدو، واأعلن 

اأننا في حالة حرب، واأن المهمات كلها باتت 

 في 
ّ
الآن تتلخ�س بمهمة مواجهة العدو، وزج

المعركة اأكثر من 20 األفًا من المقاتلين 

بين. باإيجاز ل �سوت يعلو فوق �سوت 
ّ
المجر

المعركة، وخ�سو�سًا �سوت الحراك.

يمكن اإدراج هذا على اأنه ا�ستعارة �سيا�سية 

ناعمة للوباء، على غرار ''القوة الناعمة'' التي 

ترد لمامًا في تحليالت خبراء الجيوبوليتيكا 

في مع�سكر الممانعة. فال�سيد ح�سن لم يلجاأ 

اإلى اتهام الأميركيين بتطوير فيرو�س كورونا 

ون�سره، مع اأن هذا ما فعله مر�سد الثورة 

II



123جملة الدراسات الفلسطينية صيف 0782020

ن 
ّ

دج
ُ
بّناء مدن، كان ل بد له من اأن ي

الحيوانات لياأكلها. غير اأن الحيوان ينتقم من 

الب�سر فيورثهم الأوبئة: الح�سبة وال�سل 

والجدري منتقلة من الأبقار، والمالريا 

والأنفلونزا من الدجاج والبط، وال�ساهوق من 

III

العلمانيين من دعاة ا�ستئ�سال تكفيريي 

الإمارات الجهادية، خالل فترة الت�سعينيات 

ال�سوداء، واأمثال هوؤلء واأولئك كثر بين 

ا�ستئ�ساليي الحروب الإثنية من رواندا اإلى 

يوغ�سالفيا ال�سابقة.

وبين وقت واآخر، يفاجئك ت�سريح كاأنه في 

غير ع�سره ومكانه. فها هو جيرار دارماِنن، 

الوزير في الحكومة الفرن�سية الحالية، ي�ستعيد 

التعيير باللون �سد متظاهري ''ال�سترات 

ال�سفر'' بو�سمهم بـ ''الطاعون الأ�سفر'' 

)2018/11/26(. وكانت المالحظة فّظة اإلى 

درجة اأن مارين لوبن، زعيمة حزب اأق�سى 

اليمين، لم تحتملها فاأ�سدرت بيان اإدانة 

وا�ستنكار.

عالوة على ذلك، مار�س ''جهاديو'' تنظيم 

داع�س التطهير بالدم وبالنار )اإعدام الطيار 

الأردني(، ولم يكونوا بحاجة اإلى ا�ستعارات، 

وهم'' 
ّ
�س، و''جهادي

ّ
فنامو�سهم هو اإدارة التوح

الذين ينفذون مهمات قتالية بمفردهم 

يو�سمون بالذئاب المنفردة.

لم يكن الجواب على تنظيم داع�س تعييراً اأو 

و�سمًا تحقيريًا، واإنما كان ''الحرب الكونية 

�سد الإرهاب''. لكن، هل نجروؤ على اإجراء 

مقارنة بين توح�س تنظيم داع�س ومتفرعاته 

واإنجازات الحرب التي تخا�س �سده با�سم 

''الحرب الكونية �سد الإرهاب'' بقيادة 

الوليات المتحدة الأميركية؟

ال�سيوعية. على اأن ذروة التعيير العن�سري 

التحقيري نلقاها عند النازيين تجاه اليهود، 

فهم ''الدود الذي ينخر �سجرة ال�سنديان'' 

الجرمانية )التي تقاوم وت�سمد طبعًا(، وهم 

ر 
ّ
هموا باأنهم من طو قطعان الجرذ، وقد اتُّ

ون�سر ''الموت الأ�سود''، وهو ا�سم جائحة 

الطاعون التي �سربت اأوروبا في القرن الرابع 

نة العدو، 
َ
و

ْ
ع�سر. على اأن المفارقة في اأمر حي

هي اأن النازيين و�سعوا الذئب على عر�س 

لوه اإلى الحيوان 
ّ
العالم الحيواني، وحو

الأيقوني الذي يتماهون معه وفيه.

�س، وقد 
ّ

غير اأن الوح�س ي�ستدعي التوح

ا�ستحق النازيون من خ�سومهم و�سمهم 

ّني'' )ب�سبب لون القم�سان التي 
ُ
بـ ''الطاعون الب

ّنية''.
ُ
ترتديها اأجهزتهم الأمنية(، وبـ ''البهيمة الب

 عن التذكير اأن ''العالج'' في جميع 
ّ
وغني

تلك الحالت هو ''التطهير'' بالدم اأو بالحرق، 

عات التطهير 
ّ
واإلى هذا ال�ساللة تنتمي منو

العرقي، فكراً وممار�سة.

التطهير، والجتثاث، وال�ستئ�سال، هي 

مفردات ا�سُتعملت �سد نظام �سدام ح�سين، فقد 

ا�ست�سدر الحتالل الأميركي والميلي�سيات 

الطائفية المدربة والممولة في الجمهورية 

الإ�سالمية اليرانية، ''قانون اجتثاث البعث''، 

وهو قانون من اإنتاج الم�سرفي اأحمد الجلبي، 

ة. وهذان 
ّ
واإخراج المهند�س كنعان مكي

ال�سخ�سان لهما نظراء في الجزائر بين 

ْفر اأعمق في مو�سوع الأوبئة، تكثر 
َ

في ح

الروايات عن العالقة بين ظهور الأوبئة 

والتوح�س وبدء التمدن الب�سري. فعلماء الأوبئة 

يعّلموننا اأنه عندما انتقل الإن�سان من قاطف 

زارع م�ستقر، ولحقًا اإلى 
ُ
ثمار و�سائد اإلى م
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مزدوج: �سراع الب�سر لالنف�سال عن الآلهة، 

و�سراعهم لالنف�سال عن الحيوان. ال�سراع 

 
ّ
الأول يج�سده غلغام�س ملك مدينة اأوروك ''اأم

الأ�سواق''، والذي ثلثاه اإله وثلثه ب�سر، لكنه مع 

ذلك، اأتم ا�ستقالله عن عالم الآلهة واختار 

''الحياة الدنيا''، اإذا جاز التعبير، عندما رف�س 

الزواج من الآلهة ع�ستار.

عملية التحرر الثانية يج�سدها اإنكيدو الذي 

ن�سفه حيوان ويعي�س بين الحيوان. غلغام�س 

ن يع�سده على قتال اأعدائه، 
َ
الذي يحتاج اإلى م

 الغانية �سامات على اإنكيدو لتغريه 
ّ

يد�س

وت�ساجعه. ومن خالل المراأة، يتاأن�سن اإنكيدو 

 وتنجح �سامات في انتزاعه من الحيوان

الذي يعي�س بينهم فيتنّكر الحيوان له. ثم تبداأ 

عملية تدجين اإنكيدو عندما يكت�سف الخبز 

الذي هو العالمة الطق�سية لنتقاله من الرعي 

اإلى الزراعة، ومن الحيونة اإلى الإن�س، وهو 

 على ر�ساع لبن الحيوان. غير اأن 
ّ
الذي �سب

اإنكيدو يموت في مجرى الملحمة البابلية 

ال�سومرية.

لم تكتمل اأن�سنة اإنكيدو، ولم يكتمل تاأنيثه 

ليتاأن�سن. وفي القرن الواحد والع�سرين، ل يزال 

اأنكيدو النغل معنا، وما انتقام الحيوان 

بوا�سطة الأوبئة �سوى انتقام ما تبّقى من 

الوح�سي في الإن�سان على الإن�سان ، والوح�سي 

هنا اإن�ساني بالكامل، وهو الت�سليع المتزايد 

لأولويات الحياة: ال�سحة، والعلم، والعمل، 

ا الأوح�س منه 
ّ
وال�سكن، والراحة، والرفاه. اأم

فهو الأموال الموظفة في ت�سنيع اأدوات الدمار 

والموت، والتي تكفي ن�سبة ل ُتذكر منها 

لإنقاذ الب�سرية نهائيًا من المجاعة والفقر 

والأوبئة، اأي تكفي لنت�سار الحياة على 

الموت، والإن�سان على الوح�س. 

الخنازير والكالب. وحده الجرذ لم يدجنه 

الإن�سان، لكنه نقل اإليه الأوبئة الأ�سد فتكًا: 

الطاعون.

هكذا يبدو الوباء كاأنما هو نتاج الم�سافحة 

ن 
ّ

بين الإن�سان والحيوان: الإن�سان يدج

الحيوان ويحوله اإلى طعام له، والحيوان ينتقم 

باأن يتحول اإلى م�سدر وباء يقتل الإن�سان. 

وفي مرحلة لحقة تتعقد دورة الم�سافحة هذه: 

يغّذي الإن�سان البقر بعظام البقر المطحونة، 

فيجّن جنون البقر فينتقم من الإن�سان بالوباء.

على اأن ال�سراع بين الإن�سان والحيوان هو 

في الوقت ذاته �سراع بين الإن�سان والإن�سان؛ 

اإنه �سراع بين الإن�سان واآدميته، اأو فلنقل 

طبيعته.

اأول جريمة قتل الأخ لأخيه، كان بطالها 

ابَني اآدم: قايين المزارع الذي قتل اأخاه 

هابيل الراعي. ويمكن النظر اإلى تلك الجريمة 

على اأنها جريمة تاأ�سي�سية لولدة التمدن 

حكى اأنها وقعت في �سهل البقاع 
ُ
الب�سري، اإذ ي

اأو على جبل قا�سيون، ومن الدم الم�سفوك 

ُنِحت ا�سم دم�سق. وفي الحكاية التوراتية اأن 

النزاع ن�سب ب�سبب ح�سد قايين من اأخيه لأن 

اللـه َقِبل اأ�سحية هابيل ورف�س اأ�سحيته، 

فقتله، فعاقب اللـه قايين على فعلته باأن حكم 

عليه بالت�سرد. لكن المفارقة في الحكاية اأن 

 
ّ
القاتل المعاَقب من اللـه ل يلبث اأن ي�ستقر

زارع 
ُ
ويبني مدينة. وها نحن قد عدنا اإلى الم

والزراعة والتمدن.

�سكليات النتقال اأو�سح في ملحمة 

غلغام�س العظيمة التي ل تنتهي اإيحاءاتها 

وتخييالتها، وهي بحق اأم حكايا واأ�ساطير 

العالم الوثني القديم كما الديانات التوحيدية. 

تروي ملحمة وادي الرافدين ق�سة �سراع 


