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 مقدمة: 

األمراض ، مع موجة التار�خ االجتما�� واألن��و�ولوجيا التار�خية، �عددت الدراسات عن  1970منذ سنوات  

دائرة   توسيع   �� ساهموا  مح��ف�ن  مؤرخ�ن  بقلم  وغ��ها،  ومالر�ا،  وتيفوس  وجدري  و�ول��ا  طاعون  من  واألو�ئة، 

الط العلوم   �� �ان هذا املوضوع حكرا ع�� األخصائي�ن  �عدما  والبيولوجية.  الفهم،  اإلنفلونزا بية  ملا ضر�ت  مثال، 

سنة   العالـَم  الكهول  1918اإلسبانية  منھ  سِلم  بينما  والشبان  باليافع�ن  عصف  املرض  أن  كيف  ا�جميع  الحظ   ،

والشيوخ. و�ان جواب املؤرخ�ن محور�ا ��ذا الصدد، ملا أبانوا عن أن و�اًء مماثال، وهو اإلنفلونزا الروسية، �ان قد  

)، مما دفع با�ختص�ن �� الطب وعلم األحياء إ�� استنتاج ما 1889أورو�ا قبل هذا التار�خ بثالث�ن سنة (عام  اجتاح  

مفاده أن الشبان �� ��اية القرن التاسع عشر �انوا قد اكتسبوا من جراء ذلك مناعة ساعد��م ع�� مقاومة و�اء  

العال  1918 عاشھ  الذي  الص��  ا�حجر  إن  ثم  وشيوخ.  كهول  (وهم  العام  هذا  ر�يع   �� قلق 2020م   �� و�سبب   (

الطبيب   رسمھ  الذي  الن�ج  مع  القديم،  العصر  إ��  �عود  إذ  تار�خية،  جذور  لھ  املعمور  أنحاء  مختلف   �� األها�� 

 اإلغر�قي أبقراط.

ك   الو�اء  التار�خية  الدراسات  هذه  تناولت  والديموغرافيا وقد  االقتصاد  ع��  تأث��  ذات  شاملة  ظاهرة 

ع، و�اعتباره عامال محفزا ع�� التطور العل�ي. ومع�ى ذلك أ��ا أكدت ع�� آليات التحول ال�ي نقلت العالم والطبائ

والتجر�ة،   املالحظة  إ��  �ستند   "
ً
"تقنية الطب  من  جعلت  وال�ي  العلمية،  املعا�جة  إ��  الغيبية  املقار�ة  من  الغر�ي 

 إ�� وقتنا الراهن.   ابتداًء من عصر الصناعة، حيث ما فتئت أمور ال�حة تتطور 

  �� الك��ى وما خلقتھ من تحوالت  التاسع عشر الذي يوافق ا�حداثة  �� القرن  �� عصر الصناعة هذا، أي 

ى أيضا ب ا�خوف األزرق، حيث �انت �علو ا�جلد زرقة �سبب حياة األورو�ي�ن املادية، ظهر و�اء ال�ول��ا الذي �س�َّ

بحياة مئات اآلالف من البشر، �� آسيا وأورو�ا وشمال إفر�قيا، ليس  ا  اإلسهال ا�حاد والقيء. وقد عصفت ال�ول�� 

حياتية  ظروفا  عشر  التاسع  القرن  خالل  عاشوا  الذين  أورو�ا،   �� خاصة  ال��وليتار��ن،  من  الناس،  ة  عامَّ فقط 

�، بل  مزر�ة �� املدن الصناعية نتيجة االكتظاظ والسكن غ�� الالئق وقلة النظافة وغياب قنوات الصرف الص�
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، مثلھ �� ذلك مثل 1831خاّصة الناس أيضا. الفيلسوف األملا�ي هيجل، مثال، �ان قد ذهب �حية هذا الو�اء عام  

الفر���ي   واملستكشف العالم  (اله��وغليفية)،  القديمة  املصر�ة  اللغة  رموز  فك  الذي  شامُبليون  فرا�سوا  جون 

�انت ال�ول��ا، ال�ي انطلقت من الهند وانتشرت باتجاه    1832و  1831. ففي عامي  املال�� الرو��ي فاسي�� غولوفن�ن

�ع��ا وال�ي  غر�ا،  املتوسط  ا�حوض  و�لدان  وأورو�ا  شرقا  والص�ن  التقر�ر   اليابان   �� جونيس  دو  مورو  أِلكسندر 

م للمجلس األع�� لل�حة الفر���ي ِبـ " رت ا�جمو�اء ال�ول��ا ا�خبيث"املقدَّ
َّ

يع  ، قد خدشت معالم هذه ا�حداثة وذك

  785862�خص (من أصل    18402، تو�� ��ا  1832بأهوال طاعون القرون الوسطى. باريس وحدها، �� ر�يع عام  

 �سمة). 

االتصاالت التجار�ة مع بلدا��ا. وقد انكب عدد ، بحكم  1834ومن أورو�ا انتقل و�اء ال�ول��ا إ�� املغرب عام   

من الباحث�ن املغار�ة ع�� دراسة هذا الو�اء الذي �سبب �� موت "خلق كث�� وجم غف��"، �� مقدم��م محمد األم�ن  

ن  ال��از، �� كتابھ "تار�خ األو�ئة وا�جاعات باملغرب"، الذي أورد شهادة إخبار�ة تقول: "هو ر�ح ما سمعوا بھ، قاتل م

حينھ، ويسمونھ عندنا �� املغرب بأسماء ال�ول��ة والر�ح األصفر و�وقليب.. إذا أصاب الرجل �غ�� لونھ واسود جفن 

كر وجَع رجليھ و�موت �� ا�ح�ن".
ُ
  عينھ و�جعلھ يقيء من أع�� ويسهل من أسفلھ، ومن الناس من �شت�ي مع ما ذ

حصائيات ال�ي صارت موثوقة �� هذا الوقت، هو املآ��ي لكن ما يحتفظ بھ املؤرخ، فيما وراء الشهادات، واإل  

لها ا�جتمع، حيث   ٍم، وال�ي لم �ستسلم  ٍل وتيتُّ د وترمُّ الو�اء، من موٍت و�شرُّ ال�ي أفرزها هذا  االجتماعية الفظيعة 

�ا اإل�سانية  قيمها  فإن  ا�جتمعات،  باختالف  تختلف  �انت  و�ن  ال�ي  والت�افل  التضامن  قيم  عن  الناس  نت  أبان 

 كب��ا ��  
ً
ي األيتام. كما لعبت السلطات دورا . هذا ما أبانت عنھ عمليات عالج املر��ى، ومساعدة الفقراء، وتبّ�ِ

ً
�ونية

الوثائق،  الصدقات ع�� ا�حتاج�ن، وفق إشارات  يوزُع  املغرب، مثال، �ان ا�خزن   �� الناس.  التخفيف من معاناة 

األ  �ستغلون  �انوا  الذين  املضار��ن  ُ�سِقط ويعاقُب  �ان  كما  أسعارها،   �� والز�ادة  الغذائية  املواد  لتخبئة  زمة 

العرض   ب�ن  توازن  وخلق  األسواق،   �� وفر��ا  لضمان  حبوب  من  مخازنھ   �� ما  وُ�خرِج  األسواق،  ع��  الضرائب 

 والطلب. 
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ة انتشارها وحجم ما يظهر من تجر�ة األو�ئة هذه، ال�ي ال يتسع املقام للتفصيل �� حيثيا��ا البيولوجية ووت��  

التحول االجتما�� والفكري،   أورو�ا، ملسلسٍل من   �� الطاعون األسود، خاصة  نت منذ �ارثة  أ��ا دشَّ نتائجها، هو 

كة  ك النظام اإلقطا��، والشك الذي صار يخيم ع�� إيمان الناس بتعاليم الكنيسة، أل��ا ظلت متمّسِ
ُّ

وذلك بتفك

ال ن 
َّ

مك فقد  نفعا.  ُيْجِد  لم  ال�ي  �غْيٍب  األمن  حفظ  قوات  �سلطة  الرهبان  سلطة  �عو�ض  من  فشيئا  شيئا  و�اء 

استندت إل��ا الدول القومية الصاعدة، وال�ي �انت ضرور�ة لفرض ا�حجر الص�� �وسيلة فعالة ل�حد من انتشار  

� محالت العدوى ع�� االختالط واالكتظاظ. و�انت "الكرنتينة" ال�ي قضت، �� القرون الوسطى، بحبس املطعون�ن �

الذي �ان يرى بأن املرض   سكناهم ملدة أر�ع�ن يوما تفاديا للعدوى، قد اسُتلِهمت من ن�ج الطبيب اإلغر�قي أبقراط

هذه   العزل  عمليات  تمت  وقد  اال�عزال.  من  يوما  أر�ع�ن  �عد  يتطور  قومي ال  أو  املدينة  سلطات  من  مح��  بقرار 

وفر�سا. وما لبثت هذه الطر�قة �� م�افحة الو�اء أن �عززت   مصادق عليھ من طرف الدولة، كما حصل �� إيطاليا

مع الوقت �� معظم دول أورو�ا إ�� أن صارت سياسة رسمية �� القرن التاسع عشر مع تف��ي و�اء ال�ول��ا، حيث  

بت ف��ا عمليات العزل هذه. ث دت املراقبة ع�� املو�وئ�ن، ع�� الرغم من القالقل االجتماعية ال�ي �سبَّ ّدِ
ُ

م تحول ش

عام   فر�سا  نادت  ملا  دولية  سياسة  إ��  الن�ج  عل��ا   1834هذا  يصادق  لم  وال�ي  الص��،  ا�حجر  مقاييس  بتوحيد 

 خالل أول مؤتمر ط�ي عاملي ا�عقد بمدينة باريس.  1851ا�جتمع الدو�� إال سنة 

ذين �عاظمت سلط��م  لقد �ان القرن التاسع عشر مفصليا �� عملية م�افحة الو�اء، إذ استطاع األطباء، ال 

بفضل تقدم العلم، معا�جة املصاب�ن بال�ول��ا بطر�قة مرتبطة بالبحث العل�ي، حيث اتخذت هذه امل�افحة ش�ل 

وْش مكتشف  ثورة علمية مع عاملي البكت��يا،  
ُ
، والفر���ي لويس باستور مكتشف "بكت��يا ال�ول��ا"األملا�ي رو���ت �

صر املَر��ي الرئي��ي الواجب االحتماء منھ هو امليكروب الذي ال لون لھ وال منذ ذلك الوقت، أصبح العن  التلقيح.

زت   رائحة، والذي ال يمكن الكشف عنھ إال بواسطة ا�جهر. و�ذلك �غ��ت املمارسات ال�حية رأسا ع�� عقب، �عزَّ

 . 1887إقرار أو�� عمليات الفحص املنتظمة والفعالة عند الدخول إ�� نيو�ورك عام مع 

وأمر��ا    هكذا،  أورو�ا  عالم  متفاوت�ن:  عامل�ن  ب�ن  بيولوجية  حدود  رسم  الغرب  استطاع  القرن،  هذا   ��
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(آسيا   العالم  و�ا��  جهة،  من  املي��،  ثورة  مع  الغر�ي  بالركب  ال�حاق  استطاعت  ال�ي  اليابان  وح�ى  الشمالية 

ق" أورو�ا العل�ي، كما أبان عن ذلك عن "تفو و�فر�قيا) من جهة ثانية، حيث صارت األو�ئة ميدانا مواتيا للتعب��  

و  باتريس بوردو�� 
ُ
�� دراسة تحت عنوان "ا�خوف األزرق". وقد تج�� ذلك من خالل إجراءات ا�حجر    وجون إيف رول

الص��، واالكتشافات الطبية وا�خ��ية، والتجارب السر�ر�ة، واملؤتمرات ال�حية الدولية ال�ي ا�عقدت �� ك��يات 

و  األورو�ية،  البحث املدن  ع��  قائمة  مؤسسة  الطب  من  جعلت  ال�ي  ال�حية،  والتجه��ات  املتخصصة،  ا�جالت 

ا�جتمعات الهندية والعر�ية اإلسالمية، ومجتمعات أخرى �� آسيا و�فر�قيا، فقد ظل الناس أوفياء  العل�ي. أما ��  

تداب�� الفقهاء  عارض  مثال،  املغرب   �� بالغيب.  ومتشبث�ن  التقليدية  العالج  عل��ا   لطرق  سهر  ال�ي  "الكرنتينة" 

"ممنوعا   و�جراًء   "
ً
"بدعة ف��ا  رأوا  حيث  ومصر،  تو�س   �� مماثلة  أخرى  ومجالس  بطنجة،  الدو��  الص��  ا�جلس 

وأبو  الناصري  خالد  بن  وأحمد  املشر��  العر�ي  ذلك  عن   � ع�َّ كما  باألعاجم"،  "اقتداًء  باعتبارها  وشرعا"،  عرفا 

 ة العدوى. القاسم الز�ا�ي، إن�ارا �حقيق

أساس   ع��  القائمة  باستور)،  للويس   
ً
(�سبة الباستور�ة  العلمية  الثورة  ت  عمَّ االستعمار،  موجة  مع 

الطبية، الذي عا�ى لقرون طو�لة من    الت�خيص وا�جهر والتحليالت  �� املغرب مثال،  العالم.  أقطار عر�ضة من 

لعب   البشر�ة،  ا�جتمعات  با��  شأن  ذلك   �� شأنھ  عام "معاألو�ئة  البيضاء  بالدار  النور  رأى  الذي  باستور"،  هد 

ن الباحث   1929 بمبادرة من الطبيب الفر���ي إميل ُرو، دورا كب��ا �� االنتقال من طب تقليدي إ�� طب حديث. و�بّ�ِ

العلم  تفوَق  ل�جميع  باملغرب"، كيف أظهرت هذه املؤسسة  الفر���ي  "الطب االستعماري  �� كتابھ  بوجمعة رو�ان 

الش ب�ن  ع��  ما  رت 
َّ
وف إذ  اللقاح،  كب��ة من  بكميات  املستشفيات واملستوصفات  دت  زوَّ لـّما  والدجل،    1932عوذة 

ما يقرب من أر�عة مالي�ن جرعة لقاحية ألغراض طبية مختلفة، إيذانا بمرحلة جديدة ا�سعت ف��ا دائرة   1935و

   زم النظافة �� معا�جة األمراض واألو�ئة.عمليات التلقيح وآليات العالج املرتبطة باإلسعافات واألدو�ة ولوا

و�عد ا�حرب العاملية الثانية، ازدادت  ظهر التلقيح إذن، وتحسنت ا�خدمات الطبية وتضاعف عدد البشر.   

املضادات   العلماء  اكتشف  ملا  خاصة  الو�ائية،  املا��ي  �وارث  و�سوا  والطبية،  البيولوجية  العلوم   �� الناس  ثقة 
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عام   النور  العاملية  ال�حة  منظمة  ورأت  تبادل 1947ا�حيو�ة،  ومعها  العالم  ع��  العلمية  اللقاءات  و�عددت   ،

اإلنفلونزا اآلسيو�ة العل�ي عن فعاليتھ �� مواجهة ال��ديدات الو�ائية ال�ي مثل��ا اإلنفلونزا:    ا�خ��ات. وأبان التقدم

(و   )،1957( املتحدة  الواليات   �� ا�خناز�ر  و )1976�نفلونزا   ،) �و�غ  هو�غ   �� الطيور  لم   ).1997�نفلونزا  ما  وحدث 

�وس �ورونا املستجد الذي أثار جدال واسعا بالص�ن: ف�  1919يكن �� ا�حسبان، حيث ظهر و�اء جديد �� متم عام  

 ب�ن ا�ختص�ن واملهتم�ن، وأر�ك حسابات ا�جميع، من عالم االقتصاد إ�� عالم السياسة. 

ر "ا�حدود البيولوجية" ال�ي أقامها الغرب �� القرن التاسع    لكن و�اء اليوم يختلف عن و�اء األمس، ألنھ كسَّ

مة واألقل تقدما �� سلة واحدة، لعبت ف��ا العوملة دورا كب��ا، بواسطة اإلعالم  عشر كما ذكرنا، وجَمَع الدول املتقد

إ�� أورو�ا   يھ من آسيا  ِ
ّ

َع بؤر تفش الهواء مباشرة، وتتبَّ الهلع الذي �سبب فيھ ف��وس �ورونا ع��  الدو�� الذي نقل 

�جميع كيف تقاسم البشر ع�� أرجاء فإ�� أمر��ا، مرورا با�حوض املتوسط و�فر�قيا و�ا�� بلدان العالم. لقد الحظ ا

وارتداٍء للكمامة،   املعمور، سلوكيات وتداب�� وقائية جديدة �� سياق ا�حجر الص�� الدو��، من خوٍف واحتياٍط،

 وتباعٍد بد�ي ب�ن الناس، واجتناٍب للمصافحات والُقبالت، ونظافٍة لأليدي، وغ��ها.

  
ً
ى �وفيدا ، يطرح ع�� املؤرخ من األسئلة أك�� مما يدفعھ ع�� إيجاد األجو�ة. هذا، غ�� أن هذا الو�اء املس�َّ

��    ألن تفس�� ما هو راه�ي الراهِن يجهل نتيجة ما يدُرسھ"، كما يقول جون ال�وت��  اله�ن، ألن "مؤرَخ  ليس باألمر 

ل  بحث مرج�� عن "التار�خ الفوري". ومرد ذلك أن نقص املسافة الزمنية ب�ن الدارس وموضوع ا لدراسة قد يحّوِ

َب التفس�� 
ُ
ل

َ
التفس�َ� إ�� ��خيٍص، والت�خيَص إ�� �عليٍق. وهما معا، أي الت�خيص والتعليق، ال ينجوان مهما غ

التأو���.   والسؤال  السؤال،  هو  ا�خَرج  يبقى  ولذلك،  الساعة.  تقلبات  تمارسھ  الذي  الطبي��  التشويش  مع من 

تضا ومع  البيولو��،  االفتعال  ومع  تكنولوجيا  املتخصصة،  ا�جالت   �� املنشورة  العلمية  الورقات  نتائج  رب 

ا�خططات االس��اتيجية ال�ي تحاك بدوائر القرار �� الدول العظ�ى، ال أحد �عرف حقيقة هذا الف��وس التا��. 

ادم مجرد تمر�ن ملواجهة األسوأ �� الق   2020هل األمر يتعلق بحرب بيولوجية كما يقول البعض؟ هل تجر�ة ر�يع  

من   منحدرة  وأو�ئة  أمراض  ش�ل   �� السن�ن،  �ورونا من  أعوام    1-ساْرس   �� حصل  و2004-2002(كما   ،2009  ،
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من  )2012و دورٍة   �� دخلنا 
ُ
ت قد  وال�ي  �ورونا،  األمر   ف��وسات  هو  مثلما  "ال�َواِر�ن"  أو  "ال�ورونات"  مس�ى  تحت 

املا��ي لطواع�ن  عوملة  بالنسبة  و��   ، 
ُ
ت أن  شأ��ا  من  دوريف��وسية  نحو  ع��  واالقتصاديات  ا�جتمعات  ؟ فعِفع 

أو ذاك، النظر عن هذا السؤال  با�خصوص، هو درس    و�غض  الوط�ي  الَعم�� واآل�ي، ع�� املستوى  الدرس  يبقى 

�ون أن االستثمار �� البحوث الطبية واألساليب الوقائية املواتية واألنظمة الغذائية ال�حية، هو السبيل   ا�حياة،

 بل بيئي يضمن السالمة �جميع األجيال.الوحيد ملستق 
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