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تابت*

هند�سة الأوبئة

ووهان،

برغامو ،ميالنو ،مدريد،
لندن ،نيويورك ...هذه
بع�ض �أ�سماء المدن الموبوءة التي ت�صدرت
عناوين ال�صحف ،وانت�شرت �صور �شوارعها
المهجورة على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
و�أظهرت كيف غطت ظالل وباء الكورونا
الم�ستجد عوا�صم العالم وحولتها �إلى مدن
�أ�شباح ُ�شلت فيها الحركة االقت�صادية و�أُغلقت
المحالت التجارية والم�ؤ�س�سات التعليمية ،كما
�أُقفلت المقاهي والم�سارح و�صاالت ال�سينما
ودور العبادة و�أماكن التجمع كافة.
فيرو�س �صغير نقلته الخفافي�ش والثعابين
�إلى �سوق من �أ�سواق مدينة داخلية في مقاطعة
من مقاطعات و�سط ال�صين �أحدث جائحة
كونية قلبت العالم ر�أ�س ًا على عقب.
لقد �شكل االنت�شار ال�سريع لجائحة
الكورونا مثا ًال �صارخ ًا لقدرة العولمة على
تخطي الحواجز الجغرافية كلها ،وعلى تجاهل
الحدود بين الدول والمناطق وتحويلها كوكبنا
�إلى قرية �صغيرة تتنقل فيها الجراثيم
* نقيب المهندسين في لبنان.

والفيرو�سات ،كما الر�ساميل والخدمات
وال�سلع ،من دون �أي قيود .ومن المفارقات �أن
هذا االنت�شار ال�سريع �أخذ ي�شكل تحدي ًا حقيقي ًا
لنظام العولمة� ،إذ �إن محاربة الوباء فر�ضت
على جميع دول العالم اتخاذ تدابير حازمة
تق�ضي بو�ضع قيود على حركات التنقل
و�إغالق الحدود و�إقفال المطارات والموانىء
وعزل المناطق بع�ضها عن بع�ض و�إقرار
الحجر ال�صحي ومطالبة المواطنين بالبقاء
في منازلهم ،فطال الجمود وظائف التبادل
االجتماعي كلها ،و�أ�صاب ال�شلل اقت�صادات
العالم ،وانهارت �أكبر البور�صات العالمية.
وك�أن العولمة باتت تحفر قبرها بيدها
تحقيق ًا للنبوءة التي �أطلقها كارل مارك�س منذ
قرن ون�صف قرن من الزمن ،فبدت مدن العالم
لوهلة ك�أنها عادت �إلى ع�صر م�ضى؛ ع�صر لم
يكن المجال الح�ضري قد تحول فيه �إلى مجرد
�ساحة لحركة الأ�سواق بفعل �سيطرة ر�أ�س
المال المعولم وهيمنة �شبكات التبادل
االقت�صادية .وك�أن عالمنا الحديث ،على الرغم
من التقدم التكنولوجي والعلمي الهائل الذي
�شهدته الب�شرية خالل العقود الما�ضية ،لم
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يتمكن من مجابهة الجائحة التي �أ�صابته� ،إلاّ
بالعودة �إلى الأ�ساليب القديمة التي كانت
ُت�ستعمل لمحاربة انت�شار الوباء منذ �أقدم
الع�صور.
يقال �إنه في �سنة 17هـ638/م �أراد
عمر بن الخطاب �أن يزور ال�شام فخرج �إليها
ب�صحبة المهاجرين والأن�صار ،وعندما و�صل
�إلى حدود الحجاز وال�شام لقيه �أمراء الأجناد
ف�أخبروه �أن الطاعون �أ�صاب المدينة فا�ستقر
ر�أيه على الرجوع ،و�أمر بعدم دخول المدينة
وعدم خروج الم�صابين منها.
وبعد ان�صراف عمر وقع الطاعون الجارف
المعروف بطاعون عموا�س فهلك به خم�سة
وع�شرون �ألف ًا من �أهل ال�شام ،بينهم العديد من
�صحابة النبي ،بينما ر�أى �آخرون �أن عدد
ال�ضحايا بلغ ثالثين �ألف ًا .وعندما ا�شتد الوباء
خاطب والي ال�شام عمرو بن العا�ص �أهل
ال�شام وقال لهم�'' :أيها النا�س! �إن هذا الوجع
�إذا وقع �إنما ي�شتعل ا�شتعال النار ،فتجنبوا
منه في الجبال'' ،ثم خرج وخرج معه َمن كان
غير م�صاب ،وتفرقوا حتى ارتفع الوباء
وانتهى .وبلغ عمر ما فعله عمرو فما كرهه.
ومن �أ�شد الأوبئة فتك ًا في التاريخ طاعون
''الموت الأ�سود'' الذي ظهر في القرن الرابع
ع�شر في ال�صين وانتقل عبر طريق الحرير �إلى
�آ�سيا الو�سطى ثم الق�سطنطينية ومنها �إلى
الإ�سكندرية والمدن الإيطالية والفرن�سية ،ومن
بعدها �إلى لندن حيث ح�صد مئات الآالف من
�سبب هذا الوباء تحوالت كبيرة
ال�ضحايا .وقد ّ
على الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي في
�أوروبا خالل ع�صر النه�ضة حتى ذهب بع�ض
الم�ؤرخين �إلى القول �إن من نتائج هذه
التحوالت حدوث االن�شقاق الكبير الذي �أ�صاب
الكني�سة الكاثوليكية ،وبروز حركة الإ�صالح
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البروت�ستانتية.
ولمواجهة انت�شار المر�ض تم قطع
وع ّلقت عمليات
االت�صال بين المناطقُ ،
التبادل التجاري ،وقامت المدن الإيطالية
بعزل الم�صابين في محاجر �صحية ُ�سميت
الالزاريتو ،وحجز ال�سفن القادمة �إلى موانئها
�أربعين يوم ًا قبل ال�سماح لها ب�إفراغ حمولتها،
الأمر الذي ُعرف منذ ذلك الحين بنظام
الكرنتينا.
ويروي الكاتب الإيطالي جيوفاني
بوكا�شيو ( *)Giovanni Boccaccioفي كتاب
''ديكاميرون'' ( )Decameroneق�صة �سبع
�سيدات وثالثة �شبان من المجتمع الراقي في
مدينة فلورن�سا قرروا الخروج من المدينة التي
�أ�صابها طاعون الموت الأ�سود ،واالنتقال من
بيت ريفي �إلى �آخر لال�ستمتاع بالمرح واللـهو
في طبيعة منطقة تو�سكانا الخالبة .واتفقت
يق�ص كل فرد من �أفرادها
الجماعة على �أن ّ
ق�صة في كل يوم من �أيام النزهة ،وذلك
بح�سب مو�ضوع يحدده ملك �أو ملكة اليوم،
�شرط �ألاّ تت�ضمن �أي ق�صة خبراً حزين ًا .وتتمثل
القوة الدرامية لرواية بوكا�شيو في التناق�ض
ال�صارخ بين و�صفه الخراب الذي �أحدثه
الطاعون في مدينة فلورن�سا الموبوءة ،وجمال
الطبيعة الخالبة التي �أم�ضى ال�شبان فيها
�أيام ًا ملأى بال�سعادة واالن�شراح.
وفي ال�شام كما في فلورن�سا ،وفي عهد
الخالفة الإ�سالمية كما في عهد النه�ضة
الإيطالية� ،أثار انت�شار الوباء ردات فعل
مماثلة ،فتم عزل المناطق بع�ضها عن بع�ض،
وتطويق المدن الموبوءة التي هجرها َمن
ت�س ّنى له الفرار من �سكانها ليلتج�أ �إلى الريف
* كاتب و�شاعر �إيطالي من ع�صر النه�ضة ،ولد وتوفي
في فلورن�سا (.)١٣٧٥ – ١٣١٣
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تمام ًا مثلما فعلنا نحن لمواجهة الكورونا في
ع�صر الذكاء اال�صطناعي والثورة ال�صناعية
الرابعة.
فالمدينة الموبوءة مدينة في حالة حرب،
ولي�س المق�صود بهذه اال�ستعارة االن�صياع
لل�شعارات التعبوية التي يطلقها ال�سيا�سيون
حث المواطنين على التجاوب مع ما
من �أجل ّ
يفر�ضوه من تدابير على الرغم من ال�صعوبات
التي تخلقها هذه التدابير على �صعيد الحياة
اليومية والح�صول على لقمة العي�ش .بل
المق�صود هو �أن متخيل المدن الموبوءة ترت�سم
فيه حق ًا �صور زمن الحرب :مدن محا�صرة
وحجر لل�سكان ومنع للتجول وخوف رهيب
ي�سيطر على الجميع ويعطل مظاهر الحياة
االجتماعية كافة.
و�إذ يتغذى هذا المتخيل من تفكيك نظم
المدلوالت التي ت� ّؤمن ا�ستمرارية الحياة
اليومية ،فهو يتخذ �أي�ض ًا �أبعاداً ميتافيزيقية.
فال�صراع بين الإن�سان والقدر في تراجيديا
�أوديبو�س الملك عند �سوفوكلي�س� ،أو بين
جدلية المعرفة وال�سلطة مثلما ف�سرها محمود
دروي�ش في ق�صيدته ''�أوديب'' ،يتجلى على
خلفية الوباء الذي �ضرب مدينة طيبة ،والذي
�أر�سلته الآلهة ب�سبب �إيواء المدينة لقاتل الملك
اليو�س .ولم ينت ِه الوباء �إلاّ بانتحار الملكة
جوكا�ست ،وبعد �أن فق�أ �أوديبو�س عينيه وغادر
المدينة وعا�ش طريداً من الأر�ض وال�سماء.
هكذا يتخذ الوباء الذي �أ�صاب مدينة طيبة
ُبعداً رمزي ًا من خالل �إ�شارته �إلى العقاب الذي
�أر�سلته الآلهة للنهي عن محظورين :قتل الأب
وفعل الزنى مع الأم ،ف�أر�سى هذا النهي الأ�س�س
التي ُبني عليها المفهوم الإغريقي للمدينة
وجميع النظم الح�ضارية خالل التاريخ.
والتقاء غ�ضب الآلهة وا�ستر�ضائها كان

على المجتمعات التي �أ�صابها الوباء �أن تبحث
وتحملهم م�س�ؤولية هذا
عمن ُتلقي اللوم عليهم
ّ
ّ
الغ�ضب .فبعد �أن اجتاح ''الموت الأ�سود'' مدن
�أوروبا ،انت�شرت �شائعات ب�أن اليهود ت�سببوا
بانت�شار الوباء عبر ت�سميم �إمدادات المياه،
وعزل َمن نجا في
ف ُقتل الآالف منهمُ ،
غيتويات مقفلة �أن�ش�أتها �أو ًال مدينة البندقية
قبل �أن تنت�شر في معظم الدول الأوروبية .ولم
يقت�صر النبذ االجتماعي على اليهود ،بل طال
�أي�ض ًا جميع الفئات المهم�شة :الطبقات الفقيرة
والغرباء والمعوزين الذين ُطردوا من المدينة،
ومنعوا من
�أو تم حجزهم في محاجر معزولةُ ،
دخول الأحياء الراقية تدارك ًا لخطر نقل
العدوى �إلى �سائر ال�سكان.
وبلغت النزعات االنعزالية هذه ذروتها مع
بداية الحمالت اال�ستعمارية ،ف ُن�شرت الأوبئة
عبر الجراثيم الى �شعوب البالد المحتلة التي
لم تكن تتمتع بالمناعة ال�ضرورية لمحاربة
الأمرا�ض الم�ستوردة ،وهو ما �أدى �إلى �إبادة
جماعية لل�سكان الأ�صليين وفر�ض �سيا�سات
الف�صل العن�صري .فقد �أدى الغزو الإ�سباني
لأميركا الو�سطى في بداية القرن ال�ساد�س ع�شر
الى تدمير ح�ضار َتي الأزتك والمايا التي كان
قدر تاريخها بثالثة �آالف عام ،تدميراً كام ًال
ُي ّ
ب�سبب انت�شار الأمرا�ض الوبائية التي حملها
جراء
معهم الغزاة ،واختالل التوازن البيئي ّ
الإفراط في ا�ستغاللهم الثروات الطبيعية
للمناطق المحتلة .كما �أن االحتالل الفرن�سي
للجزائر تبعته �سل�سلة موجات من وباء
الكوليرا ح�صدت ثلث عدد ال�سكان الأ�صليين
خالل �أقل من ع�شرين عام ًا .وبهدف حماية
الم�ستوطنين الأوروبيين من الأمرا�ض التي
الم�ستعمرة ،عمد
كانت تنت�شر في الدول
َ
الفرن�سيون والإنجليز �إلى فر�ض تخطيط

هندسة األوبئة

ح�ضري ي� ّؤمن الف�صل التام بين الأحياء التي
ي�سكنها ال�سكان الأ�صليون والأحياء
المخ�ص�صة للأوروبيين ،فا�س ُتعملت متطلبات
الوقاية ال�صحية ك�أداة في يد ال�سيا�سة
اال�ستعمارية لفر�ض �سيطرتها على ال�شعوب
المحتلة.
ومع حلول القرن التا�سع ع�شر ،ترافقت
بداية الثورة ال�صناعية مع تف�شي وباء الكوليرا
الذي ح�صد �ألوف ال�ضحايا في المدن
الأوروبية .وبت�سارع وتيرة الهجرة الريفية
بحث ًا عن فر�ص العمل في ال�صناعات النا�شئة،
تجمع الوافدون في �أحياء مكتظة في و�سط
ّ
المدن �أو على �أطرافها ،واحت�شدوا في م�ساكن
افتقرت �إلى �أب�سط ال�شروط ال�صحية ،الأمر الذي
لتف�شي الأمرا�ض.
جعل منها ب�ؤراً مواتيه ّ
وبعد االكت�شافات الطبية التي �سمحت
بتطوير علم الجراثيم وت�شخي�ص �أ�سباب
الأمرا�ض و�سبل الوقاية منها ودح�ض نظرية
التولد الذاتي للجراثيم ب�سبب ت�سمم الهواء،
بد�أت تبرز فكرة الربط بين الأو�ضاع البيئية
في المدن والظروف ال�صحية ل�سكانها .فقام
والي باري�س في عهد الإمبراطورية الثانية،
البارون هو�سمان ،ب�إطالق م�شروع �أدى �إلى
تغيير وجه العا�صمة الفرن�سية ب�شكل جذري
ب�أقل من عقدين من الزمن .فقد ُهدمت �أحياء
و�شقت ال�شوارع العري�ضة والميادين
بكاملهاُ ،
الفخمة على �أنقا�ض الن�سيج القديم ،و�أُن�شئت
المنتزهات والحدائق العامة ،كما تم تنفيذ
�شبكات عامة لل�صرف ال�صحي وتوزيع مياه
ال�شفة .وبهذا �أ�ضحت باري�س مثا ًال لمدينة
الع�صر الجديد ،ع�صر الثورة ال�صناعية،
ونموذج ًا تم االقتداء به لتخطيط العديد من
العوا�صم العالمية .وبينما �أتى هذا التحول في
الأ�سا�س انطالق ًا من اعتبارات �صحية تهدف
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�إلى تح�سين البيئة المدينية لمنع انت�شار
الأمرا�ض والأوبئة ،ف�إنه �ش ّكل م�صدر رزق
لطبقة جديدة من البرجوازية ،و�سمح لل�سلطة
ال�سيا�سية باال�ستفادة من الذريعة ال�صحية
لتحقيق �أهداف ا�ستراتيجية عبر طرد الطبقات
الحيز
الفقيرة من قلب العا�صمة ،وترتيب ّ
العام للمدينة ب�شكل ي�سمح لها بال�سيطرة على
اال�ضطرابات والتحركات ال�شعبية.
ومع بداية القرن الع�شرين ظهر مفهوم
المدني الحديث الذي نادى بالتخلي
التنظيم ُ
عن الأ�شكال المدينية التقليدية وا�ستبدالها
بنظام جديد ي�ؤمن �شروط الإنارة والتهوئة
بالحد من الكثافة
لجميع المباني ،كما نادى
ّ
ال�سكانية وف�صل المناطق ال�صناعية عن
ال�سكن و�إيجاد �أحزمة خ�ضراء تحيط
بالتجمعات ال�سكانية وتحميها من التلوث .و�إذ
انطلق مفهوم التنظيم المدني الحديث في
البداية من اعتبارات �صحية ،ف�إنه �أنتج
نموذج ًا جديداً للتخطيط الح�ضري تم اعتماده
لت�صميم المدن في العالم �أجمع طوال القرن
الع�شرين.
وهكذا يمكن القول �إن الجوائح التي �أ�صابت
الب�شرية عبر التاريخ ،تحولت �إلى محرك
�أ�سا�سي للتطور الح�ضري في الع�صر الحديث.
ومع تطور الطب في القرن الع�شرين
واكت�شاف الأدوية الجديدة وتعميم ا�ستعمال
اللقاحات الم�ضادة للأمرا�ض الجرثومية� ،ساد
االعتقاد ب�أن الإنفلونزا الإ�سبانية التي
اجتاحت العالم بعد الحرب الكونية الأولى،
�ستكون �آخر جائحة من نوعها ،و�أن ع�صر
الجوائح زال �إلى الأبد .غير �أن جائحة
لتذكرنا ب�أن التقدم
الكورونا الم�ستجد �أتت ّ
العلمي والتكنولوجي والتطور االقت�صادي
الذي �شهدته الب�شرية في الع�صر الحديث لي�ست
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كافية لمنع فيرو�س �صغير في �سوق ووهان
للم�أكوالت البحرية في ال�صين من قلب العالم
ر�أ�س ًا على عقب.
ال يمكن لنا �أن نتكهن اليوم بما �ستكون
عليه �صورة العالم بعد �أن ي�ستفيق من كابو�س
الكورونا� ،إلاّ �إن الحجر ال�صحي الذي فر�ض
على النا�س البقاء في منازلهم لعدة �أ�سابيع
بل لعدة �أ�شهر ،والخوف من مخاطر التجمع
واالختالط ،ال بد من �أن يتركا �آثاراً طويلة
الأمد على العالقات االجتماعية وعلى
الحيز الح�ضري .فهل
ت�صرفات النا�س في ّ
تكون جائحة الكورونا الم�ستجد �إعالن ًا مبكراً
الحيز
لدخولنا في ع�صر جديد ي�شهد اختفاء ّ
العام للمدينة الذي �ش ّكل عبر التاريخ الإطار
الأ�سا�سي للحياة االجتماعية وا�ستبداله بحيز
عام افترا�ضي تنتظم من خالله العالقات بين
النا�س عبر الإنترنت والوات�س �أب وو�سائل

التوا�صل االجتماعي واالجتماعات
االفترا�ضية عبر ال�شبكة؟
تتبادر �إلى ذهني �صورة هذا الرجل
الجال�س على كر�سي في مواجهة �شاطىء
البحر يراقب ب�شغف فتى يلعب مع رفاقه،
بينما �صبغة �شعر الرجل راحت ت�سيل على
وخديه من �شدة الحرارة.
محياه ّ
�إنه �أ�شنباخ بطل رواية توما�س مان ''موت
في البندقية'' الذي م ّثل دوره ديرك بوغارد
في فيلم لوت�شانو في�سكونتي .ففي المدينة
التي طالها الوباء يكت�شف �أ�شنباخ كيف
تتحول رموز الجمال �إلى رموز للموت .ويراقب
توما�س مان في كتابه زوال العالم القديم
الذي كان ي�ؤمن بالجمال كقيمة مطلقة،
ووالدة عالم �آخر تحكمه قيم جديدة �ستو ّلد
الم�آ�سي والحروب التي اجتاحت القرن
الع�شرين.
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

مقاالت ''اليوم السابع''  -محمود درويش
أع ّدها وح ّررها وق ّدم لها :حسن خضر
 246صفحة

 14دوالراً
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