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بردويل*

الوباء املعومل:

قرية كورونية واحدة مبراكب متعددة
I

الأيدي القذرة

قبل انت�شار الوباء كانت ''الأيدي
القذرة'' عمل م�سرحي عن الطهارة الثورية
(جان بول �سارتر ،)1948 ،ثم �أ�صبحت
واقع كل واحد منا .فكل يد م�شبوه ٌة ،كل
الوقت ،والفرك المتوا�صل بال�صابون
والمطهرات ال يزيل ال�شبهات عنها ،بل ُجل ما
يفعله هو تخفي�ض احتمال انتقال الفيرو�س
لفترة ق�صيرة .فمع كل لم�سة ،وكل �إم�ساك
بمقب�ض ،وكل م�صافحة ،وكل فرك للعيون،
وكل ق�ضم لأظافر اليد ،يتجدد احتمال
الإ�صابة.
ِ
يكتف الوباء العالمي ب�إعادة ت�شكيل
لم
تف�صيالت الحياة اليومية من خالل تحريم
طقو�س المالم�سة الأ�سا�سية (كالم�صافحة
والعناق والتقبيل) التي بو�صلها ج�سداً ب�آخر
تنقل الحرارة والثقة والمودة ،فت�ؤ�س�س
العالقات وتعيد �إنتاجها مع كل لقاء ،ومن
خالل تحويل بديهيات ،كالذهاب �إلى

ال�سوبرماركت� ،إلى عمليات لوج�ستية معقدة،
بل �سعت الإجراءات المتبعة لمواجهته لإعادة
ت�شكيل عالقات الب�شر الأ�سا�سية والتلقائية
ب�أج�سادهم من خالل ح ّثهم على عدم لم�س
وجوهم .هذا التف�صيل الوقائي قد يبدو ب�سيط ًا،
� اّإل �إن التقيد به بالغ ال�صعوبة� ،إذ �إننا نلم�س
وجوهنا ما يقارب  23مرة في ال�ساعة
الواحدة من دون �إدراك ذلك .وتلك العادة
الأولية  -التي يعتقد البع�ض �أنها ت�ساهم في
تنظيم م�شاعرنا ،والمرتبطة باللذة الناجمة
عن حك الب�شرة التي تجر تكراراً ال�إرادي ًا
ي�ستحوذ كلي ًا على الم�ستمتع بالحك  -ترافقنا
منذ فترة ما قبل الوالدة� ،إذ �إن الجنين يلم�س
وجهه في الرحم1.
لقد �أدى الفيرو�س دوراً مهم ًا في تعرية
وهم �إمكان ال�سيطرة الكاملة على النف�س وعلى
* أستاذ مساعد للدراسات العربية المعاصرة في
جامعة ديوك في الواليات المتحدة.
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القطاعات ال�صحية والعلماء .فالمواجهة
تخا�ض مع وباء جديد ال تاريخ له خارج
الذي ُيكتب الآن ،وال بروتوكوالت عالجية
م�ضمونة له ،وال لقاحات معتمدة.
تقول م�ؤرخة العلوم البارزة لورين دا�ستون
�إنه ''في لحظات الجِ دة الراديكالية وحاالت
الاليقين الراديكالية التي تنبثق منها []....
كالحبار الذي يحجب نف�سه بحبره
نجد �أنف�سنا
ّ
في عودة �إلى النقطة �صفر من التجريبية3''.
فالحظ والمالحظات واالرتباطات الظاهرية
التي ال تعيرها المجالت العلمية �أي �أهمية في
الأيام العادية ،مثلما تنبهنا دا�ستون ،تزدهر
الآن على الإنترنت بعدما �أ�صبحت محط
اهتمام الأطباء وعلماء الحياة والنا�س
المهتمين وم�صدراً لتكهناتهم .والاليقين
العلمي الذي يرافق انت�شار الوباء ين�سحب �أي�ض ًا
على تبعاته االقت�صادية وال�سيا�سية ،فتتكاثر
التكهنات المت�ضاربة ب�ش�أن العالم ما بعد
كورونا بين الذين يتنب�ؤون بوالدة عالم جديد،
و�أولئك الذين يتوقعون العودة �إلى ما كانت
حياتنا عليه قبل الجائحة .هذا كله يجعل من
الكتابة ال�ساعية لفهم حا�ضرنا الغام�ض كتابة
عابرة ،ابنة لحظتها ،تاريخ �صالحيتها غير
م�ضمون ومرهون بتبدل المعطيات المت�سارع.
ومع ذلك ن�ستطيع التقاط بع�ض الخيوط عن
ترابط �أ�ضلع الأزمة ال�شاملة وتبعاتها من
خالل تق�صي عالقاتها بنمط الإنتاج
الر�أ�سمالي ال�سائد.

الطبيعة على الرغم من التغير المناخي
والكوارث البيئية التي تلوح في الأفق ،وهو
وهم ما زال يغذي المخيلة المتغطر�سة التي
الزمت الأزمنة الحديثة.
ِ
تكتف الجائحة العالمية ب�إعادة
ولم
تعريف العالقة ما بين الأيدي (القذرة) والوجه
(مرف�أ دخول الفيرو�س) ،ف�إعادة ت�شكيل عالقة
الفرد بنف�سه لي�ست � اّإل البداية على النطاق
الأ�ضيق ل�سل�سلة من الأ�سئلة الأو�سع ب�ش�أن
الحياة ،وهي �سل�سلة تعيد النظر في الحدود ما
بين الفرد والآخر؛ الإن�سان والحيوان؛ المجتمع
والبيئة.
وتلك الأ�سئلة التي ترتكز على �إعادة
التفكير في �إ�شكالية الحياة بعدما باتت في
مواجهة االنت�شار الكوني لفيرو�س جديد (الذي
بالمنا�سبة يختلف العلماء ب�ش�أن �شمله �ضمن
الكائنات الحية) ،ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�أنماط
الإنتاج االقت�صادي و�سيا�سات الدول .فالأزمة
التي تواجهها الإن�سانية اليوم �شاملة ومتعددة
الأ�ضلع المترابطة� :صحية ،وعلمية ،وبيئية،
واقت�صادية ،و�سيا�سية ،وروحية �أي�ض ًا ،مثلما
لمح الفيل�سوف الفرن�سي �إتيان باليبار م�ؤخراً،
ّ
ما دامت تطرح م�سائل �أخالقية حادة عن
ت�صورات الأنظمة القيمية المتنوعة للحياة
الإن�سانية 2.وعدم اليقين العلمي الذي يرافق
الأزمة ال�شاملة يجعل �أفقها مفتوح ًا على عدة
احتماالت ،الأمر الذي ي�ضاعف الذعر الذي
ينتاب النا�س والعاملين والعامالت في
II

احلياة� :إن�سان/حيوان/بيئة
يقدر المركز الأميركي لمكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها (center for disease control

� )and preventionأن ثالثة من كل �أربعة
�أمرا�ض معدية كالإيبوال تنتقل �إلى الإن�سان
من خالل الحيوانات 4.وتلك العالقة مرتبطة
ب�أحد جوانبها الأ�سا�سية بنمط الإنتاج
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الر�أ�سمالي من خالل الت�سليع المتزايد
للحيوانات و�صناعة اللحوم ،ومن خالل
تبعاته على التغيير المناخي الذي يجرد
الحيوانات من بيئاتها الطبيعية .فالحظائر
ال�صناعية ال�ضخمة التي تكد�س فيها الدواجن
والموا�شي ،وربما يكون البع�ض منها معد ًال
جيني ًا� ،ش ّكلت حوا�ضن مثالية ،مثلما �أظهر
عالم الأحياء اال�شتراكي روب واال�س ،لظهور
�أوبئة جديدة ،والنتقالها من الحيوانات �إلى
الإن�سان 5.وتقوم تلك المزارع ال�صناعية الآن
في الواليات المتحدة بقتل ماليين الدواجن
والخنازير ورميها في مقابر جماعية بعد
�إغالق عدد من �شركات تعليب اللحوم
ال�صناعية �أبوابها في �إثر تف�شي فيرو�س
كورونا بين العاملين فيها .فنظام الإنتاج
ي�سير �صناعات الدواجن والخنازير
الآني الذي ّ
يعتمد على �إر�سال الحيوانات �إلى الذبح عند
اكتمال نموها� 6،إذ ال قدرة لتلك الحظائر على
تحمل �أي تعطيل موقت في �أي حلقة من
ّ
�سل�سلة �إنتاج الحيوان  -ال�سلعة  ،وهو تعطيل
مما هي عليه عادة
ي�ؤدي �إلى اكتظاظها �أكثر ّ
(تح�صل كل دجاجة على م�ساحة �أكبر ب�شيء
ب�سيط من م�ساحة ورقات الآلة الطابعة) ،و�إلى
زيادة م�صاريف الأكل والعناية7.
� ّأما اال�ستغالل المتزايد للموارد الطبيعية،
وخ�صو�ص ًا اجتثاث الأحراج ()deforestation
فيعتبر
الذي غالب ًا ما يتم لأغرا�ض زراعيةُ ،
ال�سبب الرئي�سي لتقل�ص البيئات الطبيعية
للحيوانات 8التي بعد خ�سارة مواطنها الأ�صلية
ُتجبر على النزوح ،م�ضيفة ارتحا ًال ثاني ًا �إلى
مو�سم هجرتها الحالي نحو الأقطاب هرب ًا من
ارتفاع درجات حرارة الأر�ض المتزايدة.
بالتالي تقوم �أنواع من الحيوانات باالحتكاك
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بع�ضها ببع�ض وبالإن�سان نظراً �إلى هجراتها
الق�سرية ،الأمر الذي ي�شكل بيئة خ�صبة النتقال
الجراثيم من م�ضيف �إلى �آخر .فالوطاويط
المعروفة بقوة �أنظمة مناعتها وقدرتها على
التعاي�ش مع الفيرو�سات ،ومنها �أنواع متنوعة
من فيرو�سات كورونا التي ت�شكل خزانات لها،
تقترب �أكثر ف�أكثر من الحوا�ضر الب�شرية ب�سبب
�إزالة الغابات 9.وت�شير الفر�ضية الأكثر رجحان ًا
�إلى �أن الفيرو�س انتقل من الوطواط �إلى
م�ضيف و�سيط ربما يكون [�آكل النمل
الحر�شفي] الأم قرفة ( ،)pangolinوالذي نقله
بدوره �إلى الإن�سان.
واالنتقال من عالقة الإن�سان بالحيوان �إلى
حال البيئة ب�صورة عامةُ ،يظهر ارتباط
التدهور الذي ي�صيب العنا�صر الطبيعية
الأ�سا�سية ال�ستمرار الحياة ،ب�أثر الجائحة في
النا�س .فازدياد ن�سب تلوث الهواء التي قد
ينتج منها الإ�صابة بالربو والح�سا�سيات� ،أو
بالحد الأدنى تفاقم �أعرا�ض الم�صابين بها
م�سبق ًا ،ي�ؤثر �سلب ًا في َمن ي�صاب بالتهابات
تنف�سية كتلك التي ي�سببها فيرو�س كورونا.
وما نود قوله هنا ،هو �أن �أزمات ال�صحة
العامة مرتبطة بالتغييرات المناخية والبيئية
عامةّ � ،أما التغييرات المناخية فمرتبطة
باال�ستغالل المتوا�صل لموارد الطبيعة بهدف
تحويلها �إلى �سلع تدر الحد الأق�صى من
الأرباح .ومن ال�صعب �إيجاد تو�صيف �أكثر
كثافة ومبا�شرة لتلك العالقة بالبيئة من
جملة ريك�س تيلر�سون ،وزير الخارجية
الأميركي ( )2018 - 2017والمدير التنفيذي
ال�سابق لعمالق النفط �إك�سون  -موبيل:
''فل�سفتي هي ك�سب المال� .إذا ا�ستطعت �أن �أحفر
لك�سب الأموال ،فهذا ما �س�أفعله10''.
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III

قرية ر�أ�س املال ال�صغرية
�إن انت�شار الوباء العالمي ،وال�سرعة التي
انتقل فيها من ووهان �إلى ميالن فبيروت
فنيويورك ،جعال من كورونا فيرو�س العولمة
الر�أ�سمالية بامتياز .والأرجح �أن َمن تغ ّنى
بالعولمة منذ ب�ضعة عقود لأنها جعلت
الكوكب قرية �صغيرة من خالل االرتباط
المتزايد للعالم ،لم ينتبه �إلى �أن الطرق التي
تنقل الر�ساميل وال�سلع والب�شر ت�صلح �أي�ض ًا
النتقال الفيرو�سات ال�سريع من قارة �إلى
�أُخرى ،بحيث باتت القرية ال�صغيرة متداعية،
يل ّفها الوباء �سريع ًا حام ًال معه الموت
والمر�ض اللذين �ضاعفت من وط�أتهما
ه�شا�شة �أ�ساليب �إنتاج االقت�صاد المعولم التي
تعتمد على الإنتاج الآني و�سال�سل التوريد
( )supply chainالعالمية ،فظهر النق�ص في
الم�ستلزمات الطبية الوقائية الأ�سا�سية
كالكمامات و�أثواب الجراحين في �إثر تعطل
�سال�سل التوريد بعد انت�شار الفيرو�س وزيادة
الطلب عليها .فال�صين التي ان�ضمت �إلى
منظمة التجارة العالمية في �سنة ،2001
تخطت الواليات المتحدة كقوة �صناعية
عظمى منذ عقد ( 11.)2010ومن تبعات ذلك
ال�صعود ال�سريع ،اعتماد �شركات كثيرة على
المواد ال�صينية والت�صنيع فيها �أو في دول
عمالها من ذوي التكلفة
�شرق �آ�سيوية �أُخرى ّ
المنخف�ضة ن�سبي ًا ،الأمر الذي يجعلها عر�ضة
لمخاطر متعددة نتيجة خ�ضوع �إنتاج �سلعها
ل�سال�سل توريد بعيدة ال ت�ستطيع التحكم في
مفا�صلها 12.وانك�شفت حدود تلك الأ�ساليب
الإنتاجية المدفوعة بزيادة هام�ش الأرباح
وتغليب منطق الت�سليع وخ�صخ�صة الإنتاج

(وخ�صو�ص ًا على الأ�سا�سيات كالأدوية
والمعدات الطبية والم�ستلزمات الوقائية)،
ُبعيد انت�شار الوباء الذي �أعاد �إلى الواجهة
�أ�سئلة ب�ش�أن �شروط الجاهزية لمواجهة
جائحة على هذا النطاق.
ولم تك�شف الجائحة ه�شا�شة االقت�صاد
المعولم و�سرعة انتكا�سته عندما تتعطل �إحدى
حلقاته فح�سب ،بل �أظهرت بو�ضوح �أي�ض ًا،
كيف �أن عقوداً من ال�سيا�سات النيوليبرالية
�أ�ضعفت جاهزية الدول لالعتناء بمواطنيها
والمقيمين على �أرا�ضيها .فقد �سعت تلك
ال�سيا�سات لتذليل جميع العقبات التي تقف
في وجه �سيطرة منطق ر�أ�س المال المبني على
الت�سليع المتزايد و�إعالء منطق الربح فوق كل
منطق �آخر ،وخ�صو�ص ًا الم�صلحة العامة .وفي
�إثر ذلك تم تفكيك اليد الي�سرى للدولة ،وهو
اال�سم الذي �أطلقه عالم االجتماع الفرن�سي
بيار بورديو ،على م�ؤ�س�ساتها التي ترعى
الحقوق االجتماعية للمواطنين ،كالمدر�سة
الر�سمية وال�سكن العمومي والم�ست�شفيات
الحكومية والإذاعة والتلفزيون الوطنيين،
ف�أدت تلك ال�سيا�سات �إلى ارتكا�س الديمقراطية
من خالل تحويل المواطنين من �أ�صحاب
حقوق مت�ساوية �إلى م�ستهلكين ي�ص َّنفون
بح�سب قدراتهم ال�شرائية المتفاوتة .وت�ضاعف
�أثر االرتكا�س مع تعزيز اليد اليمنى للدولة،
تلك التي ت�سيطر على المواطنين من خالل
و�ضع ال�سيا�سات المالية وجبي ال�ضرائب
وقمع الأجهزة الأمنية .ولي�س التذكير بالأثر
المدمر لل�سيا�سات النيوليبرالية واالت�ساع
الهائل للفجوة التي تف�صل �أغنياء القرية
ال�صغيرة عن �أكثريتها� ،إذ �إن �أغنى � ٨أثرياء
في العالم يملكون ما يعادل جميع ثروات
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 3.6مليار من فقرائه � ،اّإل من باب الإ�ضاءة
على بع�ض معالم القرية التي دخل عليها
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�شال حركتها ومخلف ًا �آثاراً
الفيرو�س اّ ً
متفاوتة13.
IV

مراكب القرية املتعددة
رافق تف�شي الوباء انت�شار ا�ستعارات
جديدة ،مثل ''كلنا في المركب نف�سه'' ،ت�شير
�إلى المخاطر المحدقة بالإن�سانية ككل
وم�س�ؤوليتها الجماعية لتالفيها .فانتقلنا من
ا�ستعارات القرية الواحدة ال�سعيدة �أيام التهليل
بقدوم عالم جديد� ،إلى المركب المهدد بالغرق
بعد انت�شار الجائحة عالمي ًا .وهذه اال�ستعارات
التي ت�شدد على كونية الفيرو�س تلتقط �شيئ ًا
من البعد الوجودي  -الروحي الذي يرافق
انت�شار الأوبئة ،والذي يجعل من الحياة �أو
الموت لعبة قدر قد ت�صيب �أي واحد منا � .اّإل �إن
�إ�شاحة النظر عن ذلك البعد لتق�صي الجانب
االجتماعي ُتظهر بو�ضوح �أننا ل�سنا في
فبعيد تف�شي الوباء هجر
المركب نف�سهُ ،
الأغنياء المدن الكبرى التي تحولت بين ليلة
و�ضحاها من مراكز مالية وكو�سموبوليتية
�إلى ب�ؤر انت�شار للفيرو�س ،وا�ستقروا في
م�صايفهم النائية .وهذا لي�س �سوى مثل ب�سيط
يدل على الفرق ال�شا�سع بين حجر و�آخر ،وبين
تحمل التوقف عن العمل �أو
َمن ي�ستطيع ّ
مزاولة مهنته عن ُبعد ،وذلك الذي ال قدرة له
على ذلك .كما �أن �إعادة �صوغ عقود العمل في
الزمن النيوليبرالي فاقمت من الآثار الطبقية
المتفاوتة النت�شار الجائحة بعدما خلخلت
ثبات الوظيفة وما رافقها من حقوق جماعية،
كاال�ست�شفاء وتعوي�ض نهاية الخدمة ،م�ستبدلة

م�صطلح العمال بالمتعاقدين ل�سلبهم تلك
الحقوق وحرمانهم �إمكان التنظيم النقابي.
يحدث هذا كله بينما تقوم الجائحة بقلب
تبين �أن �أكثر الأعمال
معايير تقييم العمل ،فقد ّ
�أ�سا�سية الآن هي تلك التي يزاولها عمال
وعامالت غير مرئيين ،تقع رواتبهم بالقرب
من �أ�سفل الهرم .ومن هنا بد�أت المجتمعات
تلتفت فج�أة �إلى �أهمية عمال التنظيفات
والممر�ضين والم�سعفات و�سائقي ال�شاحنات
التي تنقل الب�ضائع والبحارة وعامالت
ال�سوبرماركت ،عالوة على المعلمين
والمعلمات والعاملين في ح�ضانات الأطفال.
ف�أدركنا �أن م�ساعد طباخ في م�ست�شفى
حكومي �أهم من خبير ت�سويق ،و�أن عمل َمن
تع ّقم �أروقة دور الم�سنين �أ�سا�سي �أكثر من
فيالق م�ست�شاري ال�شركات .باخت�صار ،ظهرت
الأهمية الحيوية للعمل الذي يقع �ضمن نطاق
اقت�صاد العناية ( )care economyالذي تقوم
على عاتقه مهمة �إنتاج الحياة و�صيانتها،
والذي تقوم به الن�ساء العامالت في �أغلب
الأحيان ب�أجر زهيد �أو مجان ًا� ،ضمن نطاق
تق�سيم العمل البطريركي الجائر داخل المنزل.
وقد ك�شف ذلك كله خواء مفاهيم الأيديولوجيا
النيوليبرالية المهيمنة ،كالمرونة والقدرة على
التكيف والربح ال�سريع والتر�شيق التي ُ�س ّوقت
كعملية تحرر من �أعباء الم�ؤ�س�سات العامة
وثقلها وقلة �إنتاجيتها ،في مواجهة الوباء
الذي يتطلب العناية وال�صبر والتعا�ضد.
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V

معظم الم�ستلزمات الوقائية والأدوات الطبية،
الأمر الذي دفع الأمم المتحدة ورو�سيا
وتايوان �إلى �إر�سال الم�ساعدات الإن�سانية
للم�ساهمة في �إ�سعافها 15.ورافق انت�شار
الوباء عالمي ًا ا�ستعادة للغة ''النماذج'' ،للداللة
على اال�ستن�ساخ المبا�شر ل�سيا�سات ناجحة في
احتوائه في بلد ما في �أماكن �أُخرى من
العالم ،من دون تعديل وال �أخد الخ�صو�صيات
المحلية بعين االعتبار .وقد اتجه ال�سعي نحو
النماذج الناجحة �إلى تحليل تجارب الدول
الآ�سيوية ،فغاب الغرب عن ال�صدارة،
وخ�صو�ص ًا القوى اال�ستعمارية العظمى
ال�سابقة (بريطانيا ،وفرن�سا) ،بينما ُو�صفت
التجربة الألمانية باال�ستثناء.

�أفول النموذج الغربي
يقول ال�صحفي الأميركي جورج باكر في
مقالة له عن ت�أثير كورونا في الواليات
المتحدةُ ،ن�شرت في مجلة ''�أتالنتيك'''' :في كل
�صباح من �آذار/مار�س الأبدي ،ا�ستيقظ
الأميركيون ليجدوا �أنف�سهم مواطنين في دولة
فا�شلة 14''.ولي�س و�صف �أعتى �إمبراطورية في
تاريخنا المعا�صر التي تمتلك ما يقارب 800
قاعدة ع�سكرية حول العالم بالدولة الفا�شلة
تف�صي ًال ،ففائ�ض القوة الع�سكرية الأميركي لم
ي�سعف الدولة التي لم تقدم ل�شعبها والمقيمين
على �أرا�ضيها غير التخبط المالزم لعدم وجود
�أي ر�ؤية لمواجهة الوباء ،ف�ض ًال عن نق�ص في
VI

ما بعد الت�رشيق والتغريب
احتلت الم�س�ألة الغربية حيزاً عظيم ًا في
الفكر العربي الحديث ،و�ش ّكل الغرب النموذج
الم�شتهى للحداثة والتحرر� ،أو النموذج
الم�شتهى (العلم والتقنية) والمنبوذ (الثقافة
والأخالق) مع ًا ،لكن لم تدخل الم�س�ألة البيئية
وت َق ّ�صي عالقة الإن�سان بالحيوان في �صلب
اهتمامات هذا الفكر  -يختلف الأمر بع�ض
ال�شيء في الرواية (�أعمال �إبراهيم الكوني،
على �سبيل المثال) .وهذه الأزمة ال�شاملة
الناتجة من انت�شار الوباء� ،إن دلت على �شيء،
ف�إنما تدل على ترابط الم�سائل البيئية

وال�صحية وعالقتها بالتناق�ضات الطبقية
والبنى البطريركية� .إن الم�سائل اليوم �أكثر
ارتباط ًا بع�ضها ببع�ض ،وهي كذلك على
�صعيد جذري �أكثر كثيراً من �أهازيج الترحيب
بالقرية ال�صغيرة التي رافقت عالم ما بعد
الحرب الباردة الذي ي�شهد اليوم �آخر ف�صوله.
وقد ن�شهد قريب ًا بعث ًا متجدداً للبحث عن
الأ�صالة ،ومزيداً من التقوقع الهوياتي � ،اّإل �إن
ما بات بحكم الم�ؤكد �أن الذهاب والإياب على
�سكة ''ت�شريق  -تغريب'' لن يرفعا اال�ستغالل
الر�أ�سمالي عنا ،ولن يجعال الكوارث البيئية
المقبلة تتوقف عند حدود الآخر.
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