
085 مقاالت

الأيدي القذرة

قبل انت�شار الوباء كانت ''الأيدي 

القذرة'' عمل م�شرحي عن الطهارة الثورية 

)جان بول �شارتر، 1948(، ثم اأ�شبحت

واقع كل واحد منا. فكل يد م�شبوهٌة، كل 

الوقت، والفرك المتوا�شل بال�شابون 

ل ما 
ُ

والمطهرات ل يزيل ال�شبهات عنها، بل ج

يفعله هو تخفي�س احتمال انتقال الفيرو�س 

لفترة ق�شيرة. فمع كل لم�شة، وكل اإم�شاك 

بمقب�س، وكل م�شافحة، وكل فرك للعيون، 

وكل ق�شم لأظافر اليد، يتجدد احتمال 

الإ�شابة.

لم يكتِف الوباء العالمي باإعادة ت�شكيل 

تف�شيالت الحياة اليومية من خالل تحريم 

طقو�س المالم�شة الأ�شا�شية )كالم�شافحة 

والعناق والتقبيل( التي بو�شلها ج�شداً باآخر 

تنقل الحرارة والثقة والمودة، فتوؤ�ش�س 

العالقات وتعيد اإنتاجها مع كل لقاء، ومن 

خالل تحويل بديهيات، كالذهاب اإلى 

ال�شوبرماركت، اإلى عمليات لوج�شتية معقدة، 

بل �شعت الإجراءات المتبعة لمواجهته لإعادة 

ت�شكيل عالقات الب�شر الأ�شا�شية والتلقائية 

باأج�شادهم من خالل حّثهم على عدم لم�س 

وجوهم. هذا التف�شيل الوقائي قد يبدو ب�شيطًا، 

اإّل اإن التقيد به بالغ ال�شعوبة، اإذ اإننا نلم�س 

وجوهنا ما يقارب 23 مرة في ال�شاعة 

الواحدة من دون اإدراك ذلك. وتلك العادة 

الأولية - التي يعتقد البع�س اأنها ت�شاهم في 

تنظيم م�شاعرنا، والمرتبطة باللذة الناجمة 

عن حك الب�شرة التي تجر تكراراً لاإراديًا 

ي�شتحوذ كليًا على الم�شتمتع بالحك - ترافقنا 

منذ فترة ما قبل الولدة، اإذ اإن الجنين يلم�س 

وجهه في الرحم.1

لقد اأدى الفيرو�س دوراً مهمًا في تعرية 

وهم اإمكان ال�شيطرة الكاملة على النف�س وعلى 
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and prevention( اأن ثالثة من كل اأربعة 
اأمرا�س معدية كالإيبول تنتقل اإلى الإن�شان 

من خالل الحيوانات.4 وتلك العالقة مرتبطة 

باأحد جوانبها الأ�شا�شية بنمط الإنتاج 

احلياة: اإن�سان/حيوان/بيئة

يقدر المركز الأميركي لمكافحة الأمرا�س 

 center for disease control( والوقاية منها

II

القطاعات ال�شحية والعلماء. فالمواجهة 

تخا�س مع وباء جديد ل تاريخ له خارج 

كتب الآن، ول بروتوكولت عالجية 
ُ
الذي ي

م�شمونة له، ول لقاحات معتمدة.

تقول موؤرخة العلوم البارزة لورين دا�شتون 

اإنه ''في لحظات الِجدة الراديكالية وحالت 

الاليقين الراديكالية التي تنبثق منها ]....[ 

ار الذي يحجب نف�شه بحبره 
ّ
نجد اأنف�شنا كالحب

في عودة اإلى النقطة �شفر من التجريبية.''3 

فالحظ والمالحظات والرتباطات الظاهرية 

التي ل تعيرها المجالت العلمية اأي اأهمية في 

الأيام العادية، مثلما تنبهنا دا�شتون، تزدهر 

الآن على الإنترنت بعدما اأ�شبحت محط 

اهتمام الأطباء وعلماء الحياة والنا�س 

المهتمين وم�شدراً لتكهناتهم. والاليقين 

العلمي الذي يرافق انت�شار الوباء ين�شحب اأي�شًا 

على تبعاته القت�شادية وال�شيا�شية، فتتكاثر 

التكهنات المت�شاربة ب�شاأن العالم ما بعد 

كورونا بين الذين يتنبوؤون بولدة عالم جديد، 

واأولئك الذين يتوقعون العودة اإلى ما كانت 

حياتنا عليه قبل الجائحة. هذا كله يجعل من 

الكتابة ال�شاعية لفهم حا�شرنا الغام�س كتابة 

عابرة، ابنة لحظتها، تاريخ �شالحيتها غير 

م�شمون ومرهون بتبدل المعطيات المت�شارع. 

ومع ذلك ن�شتطيع التقاط بع�س الخيوط عن 

ترابط اأ�شلع الأزمة ال�شاملة وتبعاتها من 

خالل تق�شي عالقاتها بنمط الإنتاج 

الراأ�شمالي ال�شائد.

الطبيعة على الرغم من التغير المناخي 

والكوارث البيئية التي تلوح في الأفق، وهو 

وهم ما زال يغذي المخيلة المتغطر�شة التي 

لزمت الأزمنة الحديثة.

ولم تكتِف الجائحة العالمية باإعادة 

تعريف العالقة ما بين الأيدي )القذرة( والوجه 

)مرفاأ دخول الفيرو�س(، فاإعادة ت�شكيل عالقة 

الفرد بنف�شه لي�شت اإّل البداية على النطاق 

الأ�شيق ل�شل�شلة من الأ�شئلة الأو�شع ب�شاأن 

الحياة، وهي �شل�شلة تعيد النظر في الحدود ما 

بين الفرد والآخر؛ الإن�شان والحيوان؛ المجتمع 

والبيئة.

وتلك الأ�شئلة التي ترتكز على اإعادة 

التفكير في اإ�شكالية الحياة بعدما باتت في 

مواجهة النت�شار الكوني لفيرو�س جديد )الذي 

بالمنا�شبة يختلف العلماء ب�شاأن �شمله �شمن 

الكائنات الحية(، ترتبط ارتباطًا وثيقًا باأنماط 

الإنتاج القت�شادي و�شيا�شات الدول. فالأزمة 

التي تواجهها الإن�شانية اليوم �شاملة ومتعددة 

الأ�شلع المترابطة: �شحية، وعلمية، وبيئية، 

واقت�شادية، و�شيا�شية، وروحية اأي�شًا، مثلما 

ح الفيل�شوف الفرن�شي اإتيان باليبار موؤخراً، 
ّ
لم

ما دامت تطرح م�شائل اأخالقية حادة عن 

ت�شورات الأنظمة القيمية المتنوعة للحياة 

الإن�شانية.2 وعدم اليقين العلمي الذي يرافق 

الأزمة ال�شاملة يجعل اأفقها مفتوحًا على عدة 

احتمالت، الأمر الذي ي�شاعف الذعر الذي 

ينتاب النا�س والعاملين والعامالت في 
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بع�شها ببع�س وبالإن�شان نظراً اإلى هجراتها 

الق�شرية، الأمر الذي ي�شكل بيئة خ�شبة لنتقال 

الجراثيم من م�شيف اإلى اآخر. فالوطاويط 

المعروفة بقوة اأنظمة مناعتها وقدرتها على 

التعاي�س مع الفيرو�شات، ومنها اأنواع متنوعة 

من فيرو�شات كورونا التي ت�شكل خزانات لها، 

تقترب اأكثر فاأكثر من الحوا�شر الب�شرية ب�شبب 

اإزالة الغابات.9 وت�شير الفر�شية الأكثر رجحانًا 

اإلى اأن الفيرو�س انتقل من الوطواط اإلى 

م�شيف و�شيط ربما يكون ]اآكل النمل 

الحر�شفي[ الأم قرفة )pangolin(، والذي نقله 

بدوره اإلى الإن�شان.

والنتقال من عالقة الإن�شان بالحيوان اإلى 

ظهر ارتباط 
ُ
حال البيئة ب�شورة عامة، ي

التدهور الذي ي�شيب العنا�شر الطبيعية 

الأ�شا�شية ل�شتمرار الحياة، باأثر الجائحة في 

النا�س. فازدياد ن�شب تلوث الهواء التي قد 

ينتج منها الإ�شابة بالربو والح�شا�شيات، اأو 

بالحد الأدنى تفاقم اأعرا�س الم�شابين بها 

ن ي�شاب بالتهابات 
َ
م�شبقًا، يوؤثر �شلبًا في م

تنف�شية كتلك التي ي�شببها فيرو�س كورونا. 

وما نود قوله هنا، هو اأن اأزمات ال�شحة 

العامة مرتبطة بالتغييرات المناخية والبيئية 

ا التغييرات المناخية فمرتبطة 
ّ
عامة، اأم

بال�شتغالل المتوا�شل لموارد الطبيعة بهدف 

تحويلها اإلى �شلع تدر الحد الأق�شى من 

الأرباح. ومن ال�شعب اإيجاد تو�شيف اأكثر 

كثافة ومبا�شرة لتلك العالقة بالبيئة من 

جملة ريك�س تيلر�شون، وزير الخارجية 

الأميركي )2017 - 2018( والمدير التنفيذي 

ال�شابق لعمالق النفط اإك�شون - موبيل: 

''فل�شفتي هي ك�شب المال. اإذا ا�شتطعت اأن اأحفر 

لك�شب الأموال، فهذا ما �شاأفعله.''10

الراأ�شمالي من خالل الت�شليع المتزايد 

للحيوانات و�شناعة اللحوم، ومن خالل 

تبعاته على التغيير المناخي الذي يجرد 

الحيوانات من بيئاتها الطبيعية. فالحظائر 

ال�شناعية ال�شخمة التي تكد�س فيها الدواجن 

والموا�شي، وربما يكون البع�س منها معدًل 

جينيًا، �شّكلت حوا�شن مثالية، مثلما اأظهر 

عالم الأحياء ال�شتراكي روب وال�س، لظهور 

اأوبئة جديدة، ولنتقالها من الحيوانات اإلى 

الإن�شان.5 وتقوم تلك المزارع ال�شناعية الآن 

في الوليات المتحدة بقتل ماليين الدواجن 

والخنازير ورميها في مقابر جماعية بعد 

اإغالق عدد من �شركات تعليب اللحوم 

ال�شناعية اأبوابها في اإثر تف�شي فيرو�س 

كورونا بين العاملين فيها. فنظام الإنتاج 

ر �شناعات الدواجن والخنازير 
ّ
الآني الذي ي�شي

يعتمد على اإر�شال الحيوانات اإلى الذبح عند 

اكتمال نموها،6 اإذ ل قدرة لتلك الحظائر على 

ل اأي تعطيل موقت في اأي حلقة من 
ّ
تحم

�شل�شلة اإنتاج الحيوان - ال�شلعة ، وهو تعطيل 

ا هي عليه عادة 
ّ
يوؤدي اإلى اكتظاظها اأكثر مم

)تح�شل كل دجاجة على م�شاحة اأكبر ب�شيء 

ب�شيط من م�شاحة ورقات الآلة الطابعة(، واإلى 

زيادة م�شاريف الأكل والعناية.7

ا ال�شتغالل المتزايد للموارد الطبيعية، 
ّ
اأم

 )deforestation( وخ�شو�شًا اجتثاث الأحراج

عتبر 
ُ
الذي غالبًا ما يتم لأغرا�س زراعية، في

ال�شبب الرئي�شي لتقل�س البيئات الطبيعية 

للحيوانات8 التي بعد خ�شارة مواطنها الأ�شلية 

ُتجبر على النزوح، م�شيفة ارتحاًل ثانيًا اإلى 

مو�شم هجرتها الحالي نحو الأقطاب هربًا من 

ارتفاع درجات حرارة الأر�س المتزايدة. 

بالتالي تقوم اأنواع من الحيوانات بالحتكاك 
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)وخ�شو�شًا على الأ�شا�شيات كالأدوية 

والمعدات الطبية والم�شتلزمات الوقائية(، 

عيد انت�شار الوباء الذي اأعاد اإلى الواجهة 
ُ
ب

اأ�شئلة ب�شاأن �شروط الجاهزية لمواجهة 

جائحة على هذا النطاق.

ولم تك�شف الجائحة ه�شا�شة القت�شاد 

المعولم و�شرعة انتكا�شته عندما تتعطل اإحدى 

حلقاته فح�شب، بل اأظهرت بو�شوح اأي�شًا، 

كيف اأن عقوداً من ال�شيا�شات النيوليبرالية 

اأ�شعفت جاهزية الدول لالعتناء بمواطنيها 

والمقيمين على اأرا�شيها. فقد �شعت تلك 

ال�شيا�شات لتذليل جميع العقبات التي تقف 

في وجه �شيطرة منطق راأ�س المال المبني على 

الت�شليع المتزايد واإعالء منطق الربح فوق كل 

منطق اآخر، وخ�شو�شًا الم�شلحة العامة. وفي 

اإثر ذلك تم تفكيك اليد الي�شرى للدولة، وهو 

ال�شم الذي اأطلقه عالم الجتماع الفرن�شي 

بيار بورديو، على موؤ�ش�شاتها التي ترعى 

الحقوق الجتماعية للمواطنين، كالمدر�شة 

الر�شمية وال�شكن العمومي والم�شت�شفيات 

الحكومية والإذاعة والتلفزيون الوطنيين، 

فاأدت تلك ال�شيا�شات اإلى ارتكا�س الديمقراطية 

من خالل تحويل المواطنين من اأ�شحاب 

حقوق مت�شاوية اإلى م�شتهلكين ي�شنَّفون 

بح�شب قدراتهم ال�شرائية المتفاوتة. وت�شاعف 

اأثر الرتكا�س مع تعزيز اليد اليمنى للدولة، 

تلك التي ت�شيطر على المواطنين من خالل 

و�شع ال�شيا�شات المالية وجبي ال�شرائب 

وقمع الأجهزة الأمنية. ولي�س التذكير بالأثر 

المدمر لل�شيا�شات النيوليبرالية والت�شاع 

الهائل للفجوة التي تف�شل اأغنياء القرية 

ال�شغيرة عن اأكثريتها، اإذ اإن اأغنى 8 اأثرياء 

في العالم يملكون ما يعادل جميع ثروات 

III

قرية راأ�س املال ال�سغرية

اإن انت�شار الوباء العالمي، وال�شرعة التي 

انتقل فيها من ووهان اإلى ميالن فبيروت 

فنيويورك، جعال من كورونا فيرو�س العولمة 

ن تغّنى 
َ
الراأ�شمالية بامتياز. والأرجح اأن م

بالعولمة منذ ب�شعة عقود لأنها جعلت 

الكوكب قرية �شغيرة من خالل الرتباط 

المتزايد للعالم، لم ينتبه اإلى اأن الطرق التي 

تنقل الر�شاميل وال�شلع والب�شر ت�شلح اأي�شًا 

لنتقال الفيرو�شات ال�شريع من قارة اإلى 

اأُخرى، بحيث باتت القرية ال�شغيرة متداعية، 

يلّفها الوباء �شريعًا حاماًل معه الموت 

والمر�س اللذين �شاعفت من وطاأتهما 

ه�شا�شة اأ�شاليب اإنتاج القت�شاد المعولم التي 

تعتمد على الإنتاج الآني و�شال�شل التوريد 

)supply chain( العالمية، فظهر النق�س في 

الم�شتلزمات الطبية الوقائية الأ�شا�شية 

كالكمامات واأثواب الجراحين في اإثر تعطل 

�شال�شل التوريد بعد انت�شار الفيرو�س وزيادة 

الطلب عليها. فال�شين التي ان�شمت اإلى 

منظمة التجارة العالمية في �شنة 2001، 

تخطت الوليات المتحدة كقوة �شناعية 

عظمى منذ عقد )2010(.11 ومن تبعات ذلك 

ال�شعود ال�شريع، اعتماد �شركات كثيرة على 

المواد ال�شينية والت�شنيع فيها اأو في دول 

الها من ذوي التكلفة 
ّ
�شرق اآ�شيوية اأُخرى عم

المنخف�شة ن�شبيًا، الأمر الذي يجعلها عر�شة 

لمخاطر متعددة نتيجة خ�شوع اإنتاج �شلعها 

ل�شال�شل توريد بعيدة ل ت�شتطيع التحكم في 

مفا�شلها.12 وانك�شفت حدود تلك الأ�شاليب 

الإنتاجية المدفوعة بزيادة هام�س الأرباح 

وتغليب منطق الت�شليع وخ�شخ�شة الإنتاج 
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الفيرو�س �شاّلً حركتها ومخلفًا اآثاراً 

متفاوتة.13

3.6 مليار من فقرائه، اإّل من باب الإ�شاءة 

على بع�س معالم القرية التي دخل عليها 

IV

مراكب القرية املتعددة

رافق تف�شي الوباء انت�شار ا�شتعارات 

جديدة، مثل ''كلنا في المركب نف�شه''، ت�شير 

اإلى المخاطر المحدقة بالإن�شانية ككل 

وم�شوؤوليتها الجماعية لتالفيها. فانتقلنا من 

ا�شتعارات القرية الواحدة ال�شعيدة اأيام التهليل 

بقدوم عالم جديد، اإلى المركب المهدد بالغرق 

بعد انت�شار الجائحة عالميًا. وهذه ال�شتعارات 

التي ت�شدد على كونية الفيرو�س تلتقط �شيئًا 

من البعد الوجودي -  الروحي الذي يرافق 

انت�شار الأوبئة، والذي يجعل من الحياة اأو 

الموت لعبة قدر قد ت�شيب اأي واحد منا. اإّل اإن 

اإ�شاحة النظر عن ذلك البعد لتق�شي الجانب 

الجتماعي ُتظهر بو�شوح اأننا ل�شنا في 

عيد تف�شي الوباء هجر 
ُ
المركب نف�شه، فب

الأغنياء المدن الكبرى التي تحولت بين ليلة 

و�شحاها من مراكز مالية وكو�شموبوليتية 

اإلى بوؤر انت�شار للفيرو�س، وا�شتقروا في 

م�شايفهم النائية. وهذا لي�س �شوى مثل ب�شيط 

يدل على الفرق ال�شا�شع بين حجر واآخر، وبين 

ل التوقف عن العمل اأو 
ّ
ن ي�شتطيع تحم

َ
م

عد، وذلك الذي ل قدرة له 
ُ
مزاولة مهنته عن ب

على ذلك. كما اأن اإعادة �شوغ عقود العمل في 

الزمن النيوليبرالي فاقمت من الآثار الطبقية 

المتفاوتة لنت�شار الجائحة بعدما خلخلت 

ثبات الوظيفة وما رافقها من حقوق جماعية، 

كال�شت�شفاء وتعوي�س نهاية الخدمة، م�شتبدلة 

م�شطلح العمال بالمتعاقدين ل�شلبهم تلك 

الحقوق وحرمانهم اإمكان التنظيم النقابي.

يحدث هذا كله بينما تقوم الجائحة بقلب 

ن اأن اأكثر الأعمال 
ّ
معايير تقييم العمل، فقد تبي

اأ�شا�شية الآن هي تلك التي يزاولها عمال 

وعامالت غير مرئيين، تقع رواتبهم بالقرب 

من اأ�شفل الهرم. ومن هنا بداأت المجتمعات 

تلتفت فجاأة اإلى اأهمية عمال التنظيفات 

والممر�شين والم�شعفات و�شائقي ال�شاحنات 

التي تنقل الب�شائع والبحارة وعامالت 

ال�شوبرماركت، عالوة على المعلمين 

والمعلمات والعاملين في ح�شانات الأطفال. 

فاأدركنا اأن م�شاعد طباخ في م�شت�شفى 

ن 
َ
حكومي اأهم من خبير ت�شويق، واأن عمل م

تعّقم اأروقة دور الم�شنين اأ�شا�شي اأكثر من 

فيالق م�شت�شاري ال�شركات. باخت�شار، ظهرت 

الأهمية الحيوية للعمل الذي يقع �شمن نطاق 

اقت�شاد العناية )care economy( الذي تقوم 

على عاتقه مهمة اإنتاج الحياة و�شيانتها، 

والذي تقوم به الن�شاء العامالت في اأغلب 

الأحيان باأجر زهيد اأو مجانًا، �شمن نطاق 

تق�شيم العمل البطريركي الجائر داخل المنزل. 

وقد ك�شف ذلك كله خواء مفاهيم الأيديولوجيا 

النيوليبرالية المهيمنة، كالمرونة والقدرة على 

قت 
ّ
و

ُ
التكيف والربح ال�شريع والتر�شيق التي �ش

كعملية تحرر من اأعباء الموؤ�ش�شات العامة 

وثقلها وقلة اإنتاجيتها، في مواجهة الوباء 

الذي يتطلب العناية وال�شبر والتعا�شد.
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V

اأفول النموذج الغربي

يقول ال�شحفي الأميركي جورج باكر في 

مقالة له عن تاأثير كورونا في الوليات 

المتحدة، ُن�شرت في مجلة ''اأتالنتيك'': ''في كل 

�شباح من اآذار/مار�س الأبدي، ا�شتيقظ 

الأميركيون ليجدوا اأنف�شهم مواطنين في دولة 

فا�شلة.''14 ولي�س و�شف اأعتى اإمبراطورية في 

تاريخنا المعا�شر التي تمتلك ما يقارب 800 

قاعدة ع�شكرية حول العالم بالدولة الفا�شلة 

تف�شياًل، ففائ�س القوة الع�شكرية الأميركي لم 

ي�شعف الدولة التي لم تقدم ل�شعبها والمقيمين 

على اأرا�شيها غير التخبط المالزم لعدم وجود 

اأي روؤية لمواجهة الوباء، ف�شاًل عن نق�س في 

معظم الم�شتلزمات الوقائية والأدوات الطبية، 

الأمر الذي دفع الأمم المتحدة ورو�شيا 

وتايوان اإلى اإر�شال الم�شاعدات الإن�شانية 

للم�شاهمة في اإ�شعافها.15 ورافق انت�شار 

الوباء عالميًا ا�شتعادة للغة ''النماذج''، للدللة 

على ال�شتن�شاخ المبا�شر ل�شيا�شات ناجحة في 

احتوائه في بلد ما في اأماكن اأُخرى من 

العالم، من دون تعديل ول اأخد الخ�شو�شيات 

المحلية بعين العتبار. وقد اتجه ال�شعي نحو 

النماذج الناجحة اإلى تحليل تجارب الدول 

الآ�شيوية، فغاب الغرب عن ال�شدارة، 

وخ�شو�شًا القوى ال�شتعمارية العظمى 

�شفت 
ُ
ال�شابقة )بريطانيا، وفرن�شا(، بينما و

التجربة الألمانية بال�شتثناء.

VI

ما بعد الت�رشيق والتغريب

احتلت الم�شاألة الغربية حيزاً عظيمًا في 

الفكر العربي الحديث، و�شّكل الغرب النموذج 

الم�شتهى للحداثة والتحرر، اأو النموذج 

الم�شتهى )العلم والتقنية( والمنبوذ )الثقافة 

والأخالق( معًا، لكن لم تدخل الم�شاألة البيئية 

ي عالقة الإن�شان بالحيوان في �شلب 
ّ

وتَق�ش

اهتمامات هذا الفكر -  يختلف الأمر بع�س 

ال�شيء في الرواية )اأعمال اإبراهيم الكوني، 

على �شبيل المثال(. وهذه الأزمة ال�شاملة 

الناتجة من انت�شار الوباء، اإن دلت على �شيء، 

فاإنما تدل على ترابط الم�شائل البيئية 

وال�شحية وعالقتها بالتناق�شات الطبقية 

والبنى البطريركية. اإن الم�شائل اليوم اأكثر 

ارتباطًا بع�شها ببع�س، وهي كذلك على 

�شعيد جذري اأكثر كثيراً من اأهازيج الترحيب 

بالقرية ال�شغيرة التي رافقت عالم ما بعد 

الحرب الباردة الذي ي�شهد اليوم اآخر ف�شوله. 

وقد ن�شهد قريبًا بعثًا متجدداً للبحث عن 

الأ�شالة، ومزيداً من التقوقع الهوياتي، اإّل اإن 

ما بات بحكم الموؤكد اأن الذهاب والإياب على 

�شكة ''ت�شريق - تغريب'' لن يرفعا ال�شتغالل 

الراأ�شمالي عنا، ولن يجعال الكوارث البيئية 

المقبلة تتوقف عند حدود الآخر. 
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