
1 الطاعون

سلسلة مقدمات موجزة

الطاعون



2 الطاعون

بول سالك
ترجمة: د. محمد زياد كبة   |   مراجعة: د. خالد محمد المصري

مقدمة

يتنــاول الكتــاب األدبيــات الفكريــة والشــــعبية عــــن الطاعــــون، التــي تبحــث فــي ماهيــة الكــوارث الوبائيــة 

ــابقة وأســبابها وآثارهــا. وينتهــج المؤلــف بــول ســاك، عبــر صفحــات الكتــاب، نهــج المــؤرخ المهتــم  الســ

ــر األمــراض الوبائيــة الكبــرى القديمــة وطــرق تفســيرها.  بفهــم تأثي

ويفــرد حّيــزًا خاصــًا لاســتنتاجات، والتخمينــات، التــي تمخضــت عــن العلــوم الطبيــــة والبيئيــة الحديثــة، التــي تعين 

ــره الثقافــي فــي الوقــت الحاضــر.  ــاره فــي الماضــي، وألنهــا جــزء مــن تأثـّ ــير اإلصابــة بالطاعــون وآث علــى تفســ

ــابقة، وإلــى الحكومــات  كمــا يحــاول شــرح مــا يعنيــه الطاعــون بالنســبة إلــى مــن أصيبــوا بــه فــي القــرون الســ

والســــلطات العامــة التــي انبــرت للتصــدي لــه، وإلــى المؤلفيــن الذيــن كتبــوا عنــه فــي الماضــي والحاضــر.

الفصــل األول الــذي يحمــل عنــوان “الطاعــون.. مــاذا في األســم؟”، يقــول فيه المؤلف، إن األســماء 

تســتمد أهميتهــا دائمــًا مــن كونهــا تمنــح األشــياء هويتهــا. وتــزداد هــذه األهميــة حيــن يتعلــق األمــر 

ــرة معروفــة ومفهومــة.  ــأن الظاهــ ــة ب ــض الطمأنين ــخيص، بعــ ــم، أو التشــ ــا االســ باألمــراض، فقــد يمنحن

وقــد يشــــير اســــم المــرض الحالــي إلــى أعراضــه المميــــزة، ومســبباته.

ومــع ذلــك، فــإن ألســماء األمــراض، تاريخــًا طويــًا مــن االلتبــاس، فقــد أطلقــــت علــى أمراض قديمــة، بّينت 

العلــوم الطبيــة الحديثــة أن لهــا أكثــر مــن مســبب بيولوجــي واحــد، منهــا مثــًا الجــذام والزهــري.

ــيرات، ولطالمــا  الطاعــون مثــال كاســــيكي عــــلى هــذا النــوع مــــن االلتبــاس، ألنــه عرضــة للعديــد مــن التفســ

كانــت هويتــه محــورًا لنزاعــــات مســــتحكمة. فكلمــــة طاعــــون، فــي أصلهــا اليونانــي والاتينــي، تعنــي نكســــة، 

أي حــدث فجائــي وعنيــف، أمــا فــي اللغــة الدارجــة فباتــت تعّبــــر فــي كثــر مــن األحيــان عــن مصطلــح شــــمولي، 

يطلــق علــى كل الكــــوارث تقريبــًا، وعــــلى اآلفــات مثــل الجــراد، واألمــراض البشــرية والحيوانيــة بشــتى أنواعهــا. 

لكــن المعنــى المقصــــود بكلمــة طاعــون فــي هــذا الكتــاب، هــو معنــى أدق. فهــي تســتخدم للداللــة 

علــى مــرض وبائــي حــاّد، بالــغ الخطــورة، ناشــئ عــن العامــل المســّبب ذاتــه الــذي يعــرف اآلن باســم عصيــة 

يرســينيا بســتيس.
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ــز الطاعــون عــن األمــراض الوبائيــة األخــرى بخاصتــــين: األولــى قتــل أعــداد كبيــرة مــن النــاس وبســرعة  تميـّ

فائقــة. فحيــن تفّشـــى فــي المــــدن األوروبيــة بيــن القرنيــن الرابــع عشــر والســابع عشــر، لــم يكــن غريبــًا 

أن يمــوت ربــع الســــكان فــي عــام واحــد، مــع احتمــال أن يكــون عــدد مماثــل منهــم تقريبــًا قــد أصيبــــوا 

ــوا. ــل أن يتعافــ بالعــدوى قب

أمــا الخاصيــــة الممّيــزة الثانيــة للطاعــون، فتكمــن فــي األهــوال الخاصــة التــــي ألحقهــا بضحايــاه والتــي 

ضــــت جميــع مــن كانــوا حولهــم إلــى الخطــر. وتتحــّدث األوصــاف الدقيقــة التــي رواهــا المصابــون الذيــــن  عرَّ

ظلــوا علــى قيــد الحيــاة مــن القــرن الرابــع عشــر ومــا بعــده، عــن هذيــان شــــديد، وحمــى، وأورام مؤلمــة، 

وغيرهــا مــن األعــراض المرتبطــة بالطاعــون.

بالنظــر إلــى تاريــخ المــرض بصفتــه وبــاًء رئيســــًا، فــي الفتــرات التــي بلغــــت فيهــا وياتــه حدودهــــا القصــوى، 

وصــــواًل إلــى العقــــود األولــى مــن القــرن العشــرين. نجــد أنــه بفضــل تدابيــر الصحــة العامــة واســتعمال 

المضــادات الحيويــة الحديثــة، تضاءلــت خطــــورة الطاعــون بوصفــه كارثــة بشريــــة، لكنــه لــم يختــِف تمامــًا. 

فهــــو مــا يــزال موجــودًا فــي الحيوانــات فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم، ليــس بينهــا أوروبــا. ويظهــر أحيانــًا 

فــي هيئــــة أوبئــة معزولــة طفيفــة مقارنــة بتلــك التــي تفشــــت فــي الماضــي.

ويمكــن القــول، بــأن أعــراض الطاعــون فــي أواخــر القــرن العشــرين تنبــئ عــن أننــا نفهمــه أكثــر مــن أي 

ــّدد كل  ــم تب ــد مــن جوانــب تاريخــه، لكنهــا ل ــة العدي ــة الحديث ــج العلــوم الطبي نــت نتائــ وقــت مضــى. إذ بيَّ

التســــاؤالت حولــه. بــل علــى العكــس، أثــارت جــداًل كبيــرًا حــول مــا إذا كانــت جميــع أوبئــة الماضــي ناشــئة 

ــة ذاتهــا. عــن مســبباتها الحالي

حين ظهــر الطاعــون فجأة في مــدن الصــين والهند في تســعينيات القرن التاســع عــشر، طبق الباحثــون، 

وللمــرة األولــى، التقنيــات العلميــة الخاصــة بعلــوم األمــراض والجراثيــم واألوبئــة التــي طّوروهــا فــي القــرن 

التاســع عشر.

وبحلــول عــام 1900، كانــت ســــمات األنمــوذج الكاســيكي لطاعــــون المــــدن قــد تحــــّددت. فالمــرض 

أتــى مــــن الخــارج مــن مســــتودعات القــوارض البعيــدة عــن المراكــز الســــكانية عاليــة الكثافــة. وبمجــــرد 

ــل إلــى الفئــران والبراغيــث المحليــة التــي شــــكلت  ــران المصابــة بيــن المــدن، ثــم انتقــ وصولــه، نقلتــه الفئــ

مصــادر العــدوى للبشــر. كمــا تمكــــن الباحثــون فــي الصيــن والهنــد مــن تحديــد ســــمات الطاعــون الســريرية 
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األنموذجيــة. وتشــمل هــذه الســمات ارتفــاع حــروري، وظهــور دمامــل فــي موقــــع لدغــات البراغيــــث 

ــن أو تحــت  ــة أو المغب ــادة مــا تكــون فــي الرقب ــة، التــي عــ ــدد اللمفاوي ــة فــي الغــ ــة، وأورام مؤلمــ األولي

اإلبــط، وهــي أبــرز األعــراض الســريرية للطاعــون. 

وتحــدث الوفــاة عــادة فــي غضــون ثاثــة إلــى خمســــة أيــام مــن بدايــة المــرض، وفــي غيــاب العــاج 

المناســــب، يقضــي المــرض علــى مــــا بيــن ٪40 و٪60 مــــن الضحايــا. وقــد تمّكــن الباحثــون فيمــا بعــد مــن 

اكتشــــاف أنــواع أخــرى مــن الطاعــون، بمــا فيهــا نــوع رئــوي نــادر وحــاّد بشــكل خــاص، ينتقــل مباشــرة مــن 

شــخص إلــى آخــر، مــن دون أورام، وبعــض األعــراض األخــرى.

أبــدى علمــاء األمــراض الحديثــة، اهتمامــًا بتاريــخ األمــراض التــي درســــوها حتى قبل تســــعينيات القرن التاســع 

ــيا علــى األوبئــة الســابقة وأطلــق  ــات جديــدة حــول الطاعــون فــي آســ عشــر، وســرعان مــا طّبقــت معلومــ

عليهــا االســم ذاتــه. وانتــــشرت فــي أوروبــا بــــين القرنيــن الســــادس والثامــن للميــــاد أوبئــة أوروبيــــة وصفــت 

بالاتينيــة واليونانيــة بأنهــا طاعــــون، مــن دون أن يعــــرف عنهــا الكثيــر. وبــــداًل مــن ذلــك تركــز االهتمــام علــى 

العديــد مــن األوبئــة التــي ورد وصفهــا بلغــات يســــهل فهمهــا بيــن القرنيــن الرابــع عــــشر والثامــن عشــر.

تــم علــى الفــــور تحديــد الفــوارق بــــين األوبئــة الحديثــة والســــابقة. لكــن نــادرًا مــا ذكــرت البراغيــــث أو حتــى 

الفئــران مــع الطاعــون. وبــدا أن الدراســــة الوبائيــة للمــرض مختلفــة. وكلمــا اكتشــــف المزيــد عــن األوبئــة 

القديمــة والحديثــة، زادت الفــوارق وضوحــــًا.

 لذلــك عّبــر العديــد مــــن مؤّرخــي األوبئــة األوروبييــن عــن شــكوكهم بــأن عصيــة يرســينيا، هــي العامــل 

المســــبب للمــرض، وبحــث علــــماء البيولوجيــا عــن بدائــل تعمــل معهــا جنبــًا إلــى جنــب أو تكــون مســــؤولة 

بشــــكل كامــل عــــن الوفيــات الهائلــــة التــي تتحــدث عنهــا الســــجات التاريخيــة.  

ويبــدو  أن هــذا المــــرض غّيــر طابعــه مــع تغّيــر المــكان والزمــان، وليســــت العوامــل الممرضة وحدها هي التــــي 

تتبــّدل. بــل هنــاك عوامــل أخــرى تتحكــم بخصائــص الطاعــــون تبــدي اختافــات أكبــر. ومــع اســتمرار النقــاش 

العلمــي، يجــب أن نقبــل اآلن أن األنمــوذج الحديــث للطاعــون بــكل أساســياته ال يمكــن فرضــه علــى الماضــي.

كمــا يعــرض المؤلــف رؤيــة تاريخيــة أخــرى عــن الطاعــون قديمــًا؛ فلــم يكــن باإلمــــكان التحقــــق مــن هويــة 

الطاعــون عــــلى وجــه اليقيــن. وكان هنــاك مــن ينكــرون الطاعــون فــي المــــاضي، وكان أول رد فعــل يصــدر 
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عــن العديــد مــن الســــلطات المدنيــة تجــاه أي وبــاء هــو إنــكار أنــــه الطاعــون إلــى أن يصبــح الدليــــل ماثــًا 

أمــام الجميــع.

والقيــام بخــاف ذلــــك كان يــؤدي إلــى هــرب كثيــر من المواطنين ويعطــل التجارة المحلية، ولهذا فاالفتراء 

على بلدة بالقول “بأنها بلدة الطاعون” كان ســاحًا قويًا بيد أي شــخص ســاخط. وكان األطباء يتعرضون 

لضغوط مماثلة من المرضى وأســرهم، بســبب العزلة االجتماعية التي ترافق تشــــخيص الطاعون. 

ــة يتألــف  ــخ الطاعــون، تقــع فــي ثــاث جوائــح طويل ــة لتاريــ ــورد ســاك، أن الصــورة التقليدي إلــى ذلــك، ي

كل منهــا مــن سلســلة مــن األوبئــة المنفصلــة، لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه وثيقــة الصلــة فــي نقــــاط معينــة 

وتمتــد لقــرون. أمــا اإلعــان عــــن كل جائحــة فتمّثــل بتفشــي وبــــاء رئيــس فــي مــدن وبلــدان عــدة تفشــــيًا 

متتابعــــًا وســريعًا، تبعــه ذيــــل مــن األوبئــة انتشــرت فــي مســاحات أصغــر حتــى تاشــت لمــدة قــرن أو أكثــر 

قبــل ظهــــور جائحــة أخــرى. وهــذا األنمــوذج هــو عــودة إلــى تقصــي الماضــي، ولــه نواقصــه، لكنــه يتــاءم 

بصفــة عامــة مــع مــا تخبرنــا بــه ســجات التاريــخ.

وصــف المــؤّرخ اليونانــي بروكوبيــوس، االنفجــار االبتدائــــي للوبــاء األول بأنــه “طاعــــون كاد يقضــي علــى 

ــدأ مــن مصــر عــام 541، وانتقــل إلــى ســائر أنحــاء البحــر المتوســط، ووصــل  ــشري بأكملــه”. بــ الجنــس البــ

المــوت الفظيــع إلــى القســطنطينية حتــى أن اإلمبراطــور جســتنيان، أصيــب بالطاعــون ثــم تعافــى منــه، 

ومــن هنــا جــاء االســم الــذي ُأطلــق علــى الوبــاء األكبــر.

وترســــم مصــادر الوبــاء الثانــي صــورة مشــابهة، وهــذه المصــادر أكثــر غــزارة ألســــباب عــدة منهــا طــول 

ــيا، ثــم انتقــل إلــى البحــر األبيــض  ــترة الوبــاء. فقــد وصــل الطاعــون إلــى البحــر األســود مــن ســهوب آســ فــ

المتوســط فــي خريــف عــــام 1347. و فــي عــام 1352، كان قــد وصــل إلــى معظــم أوروبــا وشــــمال إفريقيا 

والشــرق األوســط حيــث اســــتوطن علــى مــدى قــرون، مــع هجمــات معزولــة وصلــت حتــى أيســــلندة فــي 

القــرن الخامــس عشــر وربمــا بعــض مــدن أمريــكا الوســــطى اإلســبانية فــي القــرن الســادس عشــر.

آخــر األوبئــة الرئيســة فــي أوروبــا كان فــي مينــاء مســينا المكشــوف، عــام 1743 وفــي موســــكو عــام 

1771، إال أن ثمــة أدلــة كثيــرة علــى أنــه اســتمر فــي الســواحل الجنوبيــة والشــرقية مــن البحــر األبيــض 

المتوســط وآســيا الصغــرى والبلقــان حتــى القــرن التاســع عشــر.

فــي هــذا الســياق، أنمــــوذج الجائحــــة، علــى الرغــم مــن محدوديتــه. يثير تســــاؤالت تاريخيــة مهمة؛ فلَم ظهر 
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الطاعــون فــي أوروبــا فجــأة، مثيــرًا الكثيــر مــــن االهتمــام، فــي عامــي 541 و1347 مــن دون وقــت آخــر؟ 

ولــَم كان تاشــيه بطيئــًا وبقليــل مــن االهتمــام؟ ومــع وصــول الجوائــح الفجائــــي والمؤّثــر، فــإن االهتمــام 

باألســــباب األوليــة لظهورهــا كان أكبــر مــن االهتمــام بأســــباب اختفائهــا التدريجــي وغيــر المؤكــد. 

وال يســعنا أن نعــزو أيــًا مــن هاتيــن الظاهرتيــن إلــى ســــبب بعينــه يقينــًا. فعــدد المتغــــّيرات المتعلقــة 

بالتفاعــل بيــن المــــرض والبيئــة البشــرية والطبيعيــة التــي شــــكلتها يعنــي وجــود العديــد مــــن العوامــل 

الممكنــة التــي تحــــدد النتائــج، وربمــا تعمــل مجتمعــة، أو بطــرق عشــــوائية. لذلــك فقــد عولــج الســؤاالن 

مــن زوايــا مختلفــة، مــن قبــل كثيــر مــن الباحثيــن والعلمــاء.

ويبّيــن المؤلــف، أن كثيــرًا ممــا ذكرنــاه بشــــأن بدايــة الجوائــــح ونهايتهــا ينطبــق علــى أجزائهــا المكّونــــة، 

فاألوبئــة التــي كانــت محــــدودة أكثــر بالزمــان والمــكان والتــي ضربــت مناطــق أصغــر فــي بضــع ســــنين 

بت فــي معــــدالت وفيــات عاليــة فــي القــرى والمــدن فــي بضعــة أشــــهر، كانــت ذات منشــأ خارجــي،  وتســبَّ

وأتــت مــن الخــارج، لكنهــا بعــد ذلــك تقّيــدت أو ازدادت حــدة بعوامــل داخليــة مثــل الكثافــة الســكانية 

وأحــوال المعيشــة وطرائــق تفاعــل النــاس معهــا.

تترافــق الحــروب والمجاعــــات أحيانــًا مــع أوبئــــة الطاعــون، وبالتــــالي تزيــد خطــر التعــّرض للعــــدوى، وهــذا ما 

حــدث فــي شــــمال إيطاليــا وفــي فرنســــا فــي القــرن الســادس عشــر. وقــد يســــبق الطاعون مواســم زراعية 

ســّيئة مثلمــا حــدث فــي إنجلتــرا آنــذاك، مــا مّهــد لفتــرة طويلــة مــن الضيــــق االقتصــادي واالجتماعــي. 

كان الفقــراء أكثــــر مــن يعــــاني مــن الضيــــق، وحالمــا انتهــــت األوبئــة الكبــرى األولــى مــن “الموت األســــود”، 

خّلــف الطاعــــون تجمعــًا اجتماعيــًا كانــت فيــه الظــروف المعيشــــية واالكتظــاظ الســكاني فــي أســــوأ 

حاالتهــا. لكــن ظهــور تجّمعهــا بيــن الفقــراء كان لــه ســبب آخــر، ذلــك ألن األثريــاء قــد تركــــوا المدينــة ولــم 

يعــودوا جــزءًا مــن الســــكان المعرضيــن للخطــر.

لــم يكــن الهــرب ضمانــًا للســامة، فقــد كان الاجئــون أحيانــًا يحملــون معهــم الطاعــون. كمــا إن عمليــات 

الحجــر نــادرًا مــا كانــت تؤمــن الحمايــة التامــة. ولكــن بحلــول القــرن الســابع عشــر، تطــورت تلــك اإلجــراءات 

بمــا يكفــي لتكــون فعالــة، وتــؤدي دورهــا فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء إلــى حــد كبيــر.

كان الطاعــون فــي أوروبــا أواخــر العصــور الوســطى وبواكيــر العصــور الحديثــة فاعــًا تاريخيــًا مســتقًا يأتــي 
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مــن الخــارج وُيغّيــر أحيانــًا البيئــــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وأيضــًا متغّيــرًا يعتمــد علــى غيــره، تصنعــه البيئــــة 

التــي واجههــا وطرائــق التعامــل معــه.

يحــاول الكاتــب، خــال الفصــل التالــي، ســبر أغــوار تلــك الهــّوة أكثــر عــن طريــق النظــر إلــى المناســــبة التــي 

يبــدو أنهــا جعلــت الطاعــون يخلــف أقــوى تأثيراتــه المســــتقلة، طويلــة األمــد، أال وهــي “المــوت األســود”.

يقــول المؤلــف، إن المــوت األســــود، ُيعــّد امتحانــًا قويــًا لنظريــــات الكارثــة الكبــرى فــي التاريــــخ، وثمــة وفــرة 

مــن األدلــة تســــمح بوضــع الطاعــــون إزاء كل مــــا كان يجــــري. فقــد خّفضــت موجتــــا الطاعــون األولــى 

والثانيــة بيــن عامــي 1347 و1352 والفــــترة التــي تلتهــا عــدد ســــكان أوروبــا بنســــبة الثلــث تقريبــــًا، وبقــي 

هــذا العــدد متدنيــًا فيــــما بعــد لمــدة قــرن مــن الزمــن. 

وفجــأة شــــّحت اليــد العاملــة، وارتفعــــت األجــور. ونتيجــة لذلــك، مــال ميــزان القــوى فــي أوروبــا الغربيــة بيــن 

رب العمــل والعامــل وبيــن المــاك والمســــتأجر إلــى صالــح األخيــر، وكــذا األمــر بالنســبة إلــى توزيــع الثــــروة. 

وتراجعــت النظــــم الزراعيــة القديمــــة، إذ لــم يُعــد باإلمــكان فــرض خدمــات العمــل المعتــادة بالقــوة. وســــاد 

الكســاد قطاعــات التجــارة الدوليــة، فــي الوقــــت الــذي تطــورت فيــه التجارة الداخليــــة والصناعــات المحلية 

لتلبــي احتياجــات األســــواق المحليــة. وفــي أواخــــر القــرن الرابــع عشــر وأوائــل القــرن الخامس عشــر، تفككت 

العاقــــات االقتصاديــة واالجتماعيــة القديمــة وأعيــد تجميعهــا بأشــكال جديــدة متينة.

تأّثــرت أنــــواع أخــرى مــــن العاقــات والســــلوك واألفــكار ، فقــد أحدثــت الصدمــة األولــى مــن الطاعــــون 

ردود فعــل عنيفــة كتلــك المألوفــة فــي حــاالت الكــــوارث، كالبحــث عــن كبــش فــداء، مثــل اليهــود، فــي 

ــترضاء القــوى الخارقــة.  هــذه الحــال، وصنــــوف مــن التطــّرف الدينــي الهــادف إلــى اســ

وعلــى المــدى الطويــل، تغّيــرت ألــوان التدّيــن وأســاليب التعبيــر الفنــي، مــع تأّثــر كليهمــا بتحــّوالت نظــام 

ــد بالمــرض والمــوت. ويمكــن القــول  ــبب إعــادة توزيــع الثــروة واســتجابة كليهمــا لوعــي جديــ الرعايــة بســ

بــأن الطاعــون فــي أواخــر القــرن الرابــع عشــر تــرك بصماتــه علــى كل مجــال مــن مجــاالت النشــاط البشــري، 

ويبــدو أنــه كان المحــرك األول فــي رســم مســار التاريــخ األوروبــي الجديــد.

ــًا. ومــن الممكــن رؤيــة أجــزاء  علــى عكــس مــا كان يعتقــد، لــم يســتغرق التكّيــف مــع الطاعــون زمنــًا طويــ

ــيليا علــى ســبيل  ــن العمليــة، بمجــرد البحــث عنهــا، حتــى فــي األوبئــة األولــى عــام 1348. ففــي مرســ مــ
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المثــال، حيــث كان معــّدل الوفيــات مرتفعــًا ارتفاعــًا غيــر مألــــوف، أظهــرت المؤسســــات المحليــة منــذ 

ــج.  ــة للتعامــل مــع النتائ ــة كافي ــة مرون البداي

وتعاملــت المحاكــــم المحليــة مــع فيــض مــن األعمــال، فقــــد رفعــت القضايــا مــن قبــل الورثــــة والمطالبيــن 

بحيــازة الحقــــول الخاليــة، والمنــازل وحقوقهــم التــــي وردت فــي الوصايــا. وســــهلت أمــام الرجــال والنســاء 

مــن الطبقــات المتواضعــة صعــود الســلم االجتماعــي عــن طريــق تســجيل صكــوك بيــع العقــارات وإيجارهــا 

بعــد أن صــارت اآلن فــي متنــاول إمكاناتهــم الماديــة.

واســــتجاب مجلــس المدينــة للتغّيــرات فــي ســــوق العمــل عــن طريــــق تحديــد أجــور العمــال فــي الحقــول 

والكــروم فــي مســــتويات أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل الطاعــون. أمــا ســوق الــزواج فانتعشــــت إلــى 

حــّد كبيــر أيضــًا، إذ أقــدم األرامــل مــن رجــال ونســــاء علــى الــــزواج مــن جديــد.

كمــا وجــد القادمــون الجــدد إلــى المــدن شــركاء لهــم وأسســــوا عائــات جديــدة. وبالمثــل، تضاعــف عــدد 

ــون. ويخلــص أحــد مؤّرخــي “المــوت  ــه قبــل الطاعــ ــاف مــا كان علي ــة أضعــ األعــراس إلــى ضعفــي أو ثاث

األســود” فــي مرســــيليا إلــى القــول إن النســيج االجتماعــي والمؤسســاتي فــي المدينــة حافــظ علــى 

ــم. ــازة علــى التأقل ــه الممت تماســكه وأثبــت قدرت

بالنظــر إلــى عمليــات التأقلــم تلــك، نجــد أن عمليــة اســــتيعاب الطاعــون، شــملت أناســــًا يصنعــــون تاريخهــم 

كمــا دأبــــوا مــن قبــل. فقــد أوجــــدوا طرائــق للتعايــش مــع المــرض والمــوت، يصارعــون تأثيراتهــا، ويوجــدون 

تفســــيرات وصــورًا ســــاعدتهم كثيــرًا فــي فهمهــا. وهــذه هــــي الموضوعــات التــي يعرضهــا المؤلــف فــي 

القســم التالــي مــن الكتــاب.

تحــت عنــوان “أهــوال خاصــة”، يذكــر الكاتــب، أن عــودة اإلنســــان لمعايشــــة تجربتــه الخاصــة أيــام الطاعــون 

ووصــف شــــعوره وهــو فــي مدينــة موبــوءة ليســــت ســهلة كمــا قــد يعتقــد بعضهــم. وال يتوقــف األمــر 

علــى غيــاب شــــهادة مباشــرة مــن األمييــن الذيــن عانــوا أكثــر مــن غيرهــم، وهــذه غالبــًا مــا تكــون مشــــكلة 

المؤرخيــن. لكــن الصعوبــة أيضــًا فــي الطبيعــة التكراريــة للمصــــادر الروائيــة التــي ينبغــي أن نســــتعملها.

فبالنســبة إلــى الجائحــة األولــى، التــي بــدأت بطاعــون “جســتنيان” فــإن مصــادر الروايــة هــي الدليــل الوحيــد 

الــذي لدينــا، فهــي تخبرنــا عــن مــوت أســر بكاملهــا حيــن قضــى الطاعــون علــى الســادة والخــدم حتــى 



9 الطاعون

تعــذر الســــير فــي الشــــوارع مــن كثــرة الجثــث المتعفنــة، وقــد تخلــى النــاس عــن مراســم الدفــن المعتــادة. 

فــي القســطنطينية، كانــت الجثــث ُتدفــــن فــي مقابــر جماعيــة، ثــم فــي أخاديــد إضافيــة تحفــر علــى عجــل، 

وبعدهــا تجمــع فــي أكــوام علــى امتــداد الشــــاطئ.

ومــع ذلــك، لــم يكــن التفــــكك والفــزع عنــوان كل شــيء. فكثيــر مــن المؤّرخيــن كانــوا مــن رجــال الكنائــس 

والمؤسســــات، وبــدا أن الممارســــات احتفظــت بالكثيــر مــن ســلطتها. ولــم ُيعــرف أن أحــدًا ارتــد إلــى الوثنية 

أيــام الطاعــون ســوى بعــض مــن اعتنقــوا المســــيحية مؤخــرًا. وبصفــة عامــة، يبــدو أن الكنيســة المســيحية 

كانــت أقــوى مــن عّرافــي أثينــا ومعابدهــا، وأن تطمينــات قديســــيها كانــت شــعبية أكثــر ممايريدنــا بعــض 

كتــاب ذلــك العــــصر أن نعتقــد.

لــم يــــترك طاعــون جســــتنيان دليــــًا دامغــًا بشــــأن صنــوف الســــلوك األخــرى التــي تخبرنــا بكيفيــــة تأقلــم 

النــاس. فــي بعــض المــدن كان هنــاك أطبــاء يعالجــــون النــاس، وبالطبــع كان الطلــب شــــديدًا علــى هــؤالء 

فــي زمــن الطاعــون، لكننــا ال نعــرف شــيئًا عمــا قدمــوه للمرضــى.

غيــر أن األشــد مــرارًا فــي النفــس تقاريــر عــن الطاعــون، حتــى إن لــم تكــن صحيحــة، تفيــد بــأن النــاس 

فــي القســطنطينية واإلســــكندرية لــم يكونــوا يخرجــون مــن منازلهــم قبــل أن يضعــوا علــى أذرعهــم 

أو أعناقهــم بطاقــة عليهــا أســماؤهم وعناوينهــم حتــى يتمّكــن ذووهــم مــن تســلم جثثهــم فــي حــال 

تعّرضهــم لمــوت مفاجــئ. 

تّبيــن مثــل هــذه النصــوص المتفرقــة وجــود ناجيــن باإلضافــــة إلــى الضحايــا، لكنهــا ال تبّيــن عددهــم، وكيــف 

تصّرفــــوا بمواجهــة الكــوارث التــي شــــكلت مصائب يومية.

وردت كتابــات عديــدة توّلــد حزنــــًا عميقــًا لــدى القــارئ، لكــن ظروفهــــا تتحــّدث عــــن “المعانــاة والمصائــــب 

والويــات التــي ذاقهــا النــاس حيثمــا تفّشــــى الطاعــون والتــي يعجــز بنــو البشــر عــن تحّملهــا” علــى حــّد تعبير 

أحــد الُكّتــاب، الــذي يخبرنــا بــأن شــقيقتي زوجتــه رفضتــــا زيارتهــا فــي أثنــاء مرضهــا ألن الــــكل كانــوا يهربــون 

مــن الطاعــون. لكــن مــع ذلــك، رأى أنــه ال ضيــر فــي الهــرب لتجّنــب آالم العــــدوى بالمــرض. ويخبرنــا عــن 

ــامير، ويــروي كيــف أن بعضهــم  قلــة الممّرضــات لتمريــض المصابيــن، وعــن بيوتهــم التــي أغلقــت بالمســ

نقلــوا إلــى مشــــافي األمــراض الوبائيــة بالعربــات. كمــا يخبرنــا عــن النظــــام الجيــد والعنايــة مــن جانــــب 

ــال الديــن الذيــن كانــوا يعملــون هنــــاك. حــاول الكاتــب، أن يعطــي وصفــًا كامــًا  موظفــي المنطقــة ورجــ

لهــذا “المــرض الوحشــي” لكنــه لــم يجــد فــي قلمــه القــدرة الكافيــة ألداء المهمــة.
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ثــم يلفــت المؤلــف، إلــى أن السياســــات التــــي أدخلتهــــا أوروبــا للســــيطرة علــى الطاعــون، كانــت لهــا نتائــــج 

تاريخية بعيــــدة األثر. وتكمــــن حداثتها في االفتراضات التي حملتها معها بشــأن مســؤوليات الحكومات. 

ــم المســاعدات  ــة فــي التعامــل مــع تبعــات المــرض وتقدي ــم تنحصــر مســؤوليات الســلطات الحكومي ول

والدعــم للمرضــى، بــل عليهــا مهاجمــة أســــبابه ووســــائل انتقالــه مــن أجــل التخفيــف مــــن وطأتــه. 

ــو كان ذلــك  ــة، حتــى ل ــة النــاس عنــد التعــرض لخطــر األوبئ ــلى حماي ــزام الحكومــات بالعمــل عــ ــح الت أصبــ

علــى حســــاب تقييــد بعــض الحريــات الشــخصية، مــن المســلمات. ومعظــم مــا نفهمــه عــن الصحــة العامــة 

ومســّوغاتها األساســية وأيديولوجيتهــا صيغــت للمــرة األولــى فــي ســياق الطاعــون، وفــي العقود األولى 

مــن الجائحــة الثانيــة. 

لكن ذلك اإلنجاز لم يتحّقق با ألم. فالقيود على الحركة والتجمعــــات العامــــة، وعــــزل األفــــراد، واألسر، 

ــرة، أمــا فوائدهــا فكانــت محــل  ــاة بشــرية كبي ــاء ماليــة ومعان ــتلزمت أعب ــًا مجتمعــات بأكملهــا اســ وأحيان

تســاؤل علــى الــدوام. مــع ذلــك، اســتثمرت الحكومــات األوروبيــة فــي ترســانة مــن األســلحة لمكافحــة 

الطاعــون، وقــد فعلــت هــذا قبــل التعــرف علــى أســــبابه المؤكــدة بوقــت طويــل.

كانــت أول محاولــة نحــو االقتــراب مــن الســيطرة علــى الطاعــون عــام 640 فــي أثنــــاء الجائحــة األولى، حين 

بذلــت محــاوالت للحــّد مــن انتقــــال التجــار على الطرقــــات المؤدية إلى مرســــيليا التــي اجتاحها الطاعون.

فــي بدايــة الجائحــة الثانيــة، تطــّورت آليــات الدفــاع األساســــية لتصبــــح منهاجــًا، أي خطــة عمليــة يدعمهــــا 

نظــام بيروقراطــي. وفــي أثنــاء »المــوت األســــود« فــي أبريــــل 1348، وبفاصــل زمنــي ال يزيــد علــى بضعــــة 

أيــام بيــن االثنتيــن، أنشــــأت البندقيــة أواًل، وتبعتهــا فلورنســا، مفوضيــات صحيــة خاصــة تتألــف مــن أعيــان 

المدينــة للتعامــل مــع األزمــة.

أما واجبهم األســــاس فكان تطبيق القوانين الصحية الموجودة، وكان على مفوضي فلورنســا تنظيف الشــوارع 

مــن المصابيــن والقضــاء علــى المــواد المتفّســخة، ألنهــا قد تســبب فســــاد الهواء أو تنشــر العــدوى في الهواء. 

حاولــت المدينتــان إيقــاف القادميــن مــن األماكــن الموبــوءة وعــزل البضائــع التــي اصطحبوهــا معهــم، 

وحــذت حذوهمــا مــدن صغــرة أخــرى، حيــث ُفرضــت قيــود أيضــًا علــى عــدد مــن يحضــرون الجنائــز فــي 

محاولــة لمنــع انتشــار العــدوى.
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ــبابه. وقــد أثيــر كثيــر  ــات الطاعــون ومعرفــة أســ ـــت آليــات سياســ فــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر، ُأِسسـَ

مــن الجــدل عمــا إذا كان الطاعــون معديــًا فــي ســبعينيات القــرن الســادس عشــر، واختلفــت تفاصيــل 

السياســات المتبعــة مــن حالــة إلــى أخــرى ومــن وبــاء إلــى آخــر. إال أن أســس العــزل والمراقبــة اســتمرت 

حتــى نهايــة الطاعــون فــي أوروبــــا، وكانــت مألوفــة فــي إيطاليــا عــام 1486 حيــن ُأسســــت أول هيئة صحية 

ــة البندقيــة لتطبيقهــا، وصــارت جاهــزة للتجربــة واالختبــار عمليــًا. دائمــة وهــي صحــ

شاعت الممارســــات اإليطالية بصورة جزئية أكثر من قرن مــــن الزمن، إال أنَّ تبنيهــــا لم يقع مطلقًا بشــــكل 

كامــل ودفعــة واحــدة. كان مــن الضــروري إعــادة بنــاء التفاصيــل مــن سلســــلة مــــن القوانيــن والتعليــــمات 

المتعلقــة بالقيــود عــــلى االنتقــال مــن األماكــــن الموبــوءة أو عــــزل المرضــى فــي المشــــافي أو في بيوتهم.

مــا كان مــن الممكــن محاولــة تطبيــق العــزل علــى اإلطــاق إزاء مــــا قوبــل بــه مــن العــداء، لــوال دعــم 

األثريــاء المتنفذيــن الذيــن كانــوا يحرصــون علــى حمايــة أنفســهم. فمــن ذلــك المنطلــق، نــرى أن إحــدى أهــم 

ســمات أوبئــة الطاعــون بعــد القــرن الرابــع عشــر انتشــــارها الواضــح بيــن الفقــــراء مــا أوجــد حاجــزًا اجتماعيــًا؛ 

وبمــا أن الطاعــون كان يقفــز أحيانــًا فــوق هــذا الحاجــز، فقــد شــــكلت طبقــة الفقــراء تهديــدًا للصحــة العامــة 

بالنســــبة إلــى األثريــاء. 

وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يترافــق تطبيــق سياســــات الطاعــون فــي القرنيــن الخامــس عشــر والســادس 

ــّولين والمشــّردين وعــزل  عشــر مــع القوانيــن واألنظمــــة الجديــــدة الهادفــــة إلــى تنظيــم تحــرّكات المتســ

أشــــّدهم خطــرًا. وكانــت هــذه القوانيــن جــزءًا ممــا أطلــق عليــه فيمــا بعــد اســــم البوليــس، وهــو مصطلــح 

يضــم السياســــة والتنظيــم معــًا، ويتضمــن أيضــًا فــرض النظــام والســــيطرة.

ــري. لقــد  ــم والث ــان للمتعلــ ــرت سياســات مواجهــة الطاعــون صنوفــًا أخــرى مــن االطمئن تبعــًا لذلــك، وّف

أعطتهــم معلومــات أقنعتهــم بإمكانيــة فهــم المــرض وتجنبــه حتــى لــو لــم يخضــع للســيطرة خضوعــًا تامــًا. 

ولــم يعــــد الطاعــون ضربــة غيــر متوقعــة مــن القــدر، بــل صــار ينظــر إليــه نظــرة موضوعيــة.

في مرحلة الحقة، حمــل الغزاة والمســتعمرون األوروبيون معهم نســختهم من الصحة العامة، ال بوصفها 

عنــــصرًا ثانويــًا ضمــن متاعهــم، بــل بوصفهــا جــزءًا أساســــيًا مــن المهمــــة الحضاريــة التــي بــّررت اســــتعماريتهم. 

ومــع هــذا فــإن السياســات العامــة التــي فرضتهــا الســلطات األمبرياليــة علــى اآلالف مــن ضحايــا األوبئــة فــي 

بعــض المســتعمرات لــم تنجــح فــي التخفيــف مــن معاناتهــم.
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ــتعارات بصريــة مثــل ســهام أبولــو وســيوف المائكــة، وهــذه ترمــز  ــون صــور متعــّددة تتضمــن اســ للطاعــ

إلــى أســبابه؛ وتعبــرات أدبيــة مثــل تلــك التــي اقتبســــها بوكاتشــيو عــن تمزيــق األســر والمجتمعــات وهــــذه 

تلخــص النتائــج. 

إليهــا تعبيــرات جديــدة مثــل قداديــس الطاعــون، وأطبــاء الطاعــون، كمــا  الزمــن أضيفــت  ومــع مــرور 

اقتبســــت اســتعارات مــن ســياقات أخــرى وأطلقــت علــى الطاعــــون مثــل رقصــة المــوت ورؤى نهايــة 

العالــم. وقــد حــددت هــذه الصــور انطبــاع النــاس عــن الطاعــون فــي الماضــي والطريقــــة التــي وصــف 

بهــا فــي التاريــــخ والروايــات حتــى وقتنــا الحاضــر. وهكــذا فــإن للصــور المتعلقــة بالطاعــون تاريخــًا بــدأ مــع 

ابتكارهــا ثــم تطورهــا علــى مــدار قــرون.

يشــير ســاك، إلــى أن أوائــل هــــذه الصــور وأطولهــا عمــرًا ، أطلعتنــا علــى تفاســــير للطاعــــون مختلفــة تمــام 

االختــاف عــن أفــكار العــدوى والتلــّوث المحــــلي التــي صاغــت سياســــات الحكومــات. 

كانــت تنســــب األوبئــة الكــــبرى إلــى أســــباب خارقــة للطبيعــة. فمــا أكثــــر الحضــارات واألديــان التــي نســــبت 

المــرض، وباألخــــص المــرض الوبائــــي، إلــى غضــب اآللهــــة أو األرواح التــي وجــب اســــترضاؤها بــأي وســــيلة، 

مثــل “الجــــن” الذيــن يشــهرون “ســيف الطاعــون” فــي الفكــر الدينــي التقليــدي فــي العالــم اإلســامي منــذ 

القــرون الوســــطى وحتــى القــرن التاســع عشــر.

لكــن مــا مــن ديــن كالمســــيحية أثبــت قدرتــه علــى التفّنــن فــي اختــراع وســائل اســــترضاء اآللهــة عــن طريــق 

الوســطاء، ال ســيما قديســين يتــم تحديدهــم خصيصــًا لهــذا الغــرض.

العــذراء مريــم بالــذات، وهــي أشــهر الوســــطاء فــي العالــم، اتخذتهــا مــدن معّينــة لتكــون حاميتهــا الخاصــة، 

مــن باريــــس فــي أواخــر القــرن الســــادس إلــى البندقيــة وليــون فــي القــرن الســــابع عشــر. وكانــت ُترســــم في 

اللوحــات وعلــى الافتــات فــي المواكــب وهــي تحمــي المواطنيــن تحــت ســترتها الفضفاضــة، محاطــة 

أحيانــًا بالقديســين روك وسباســتيان.

وكثــــير مــن هــذه الصــور تمّثــل قرابيــن يــــراد أن يكــون لهــا، أو يعتقــد بــأن لهــــا، تأثيــرات فعالــة فــي الثقافــة 

الشــــعبية األوروبيــة الكاثوليكيــة التــي ســــبقت عصــر اإلصــاح. 

في القرن الســــابع عشــر، أنتجت المطبعة أنواعًا كثيرة من صور الطاعون ليراها عدد كبير مــــن الجمهور. 
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ــة. وكانــت هنــاك  ــال األوبئ ــمي حي ــرأي الرســ ــر عــن ال ــة لتعّب ــلطات المحلي ــة لطلــب الســ بعضهــا كان تلبيــ

نقــوش تمّثــل مشــــافي طاعــون جديــدة، ونقــوش تمثــل أبوابــًا محروســة ومشــانق لمخالفــي أنظمــة 

الحجــر الصحــي.

فــي لنــدن وغيرهــا مــن المــدن، قــّدم األدب المطبــوع الكاثوليكــي والبروتســتانتي طرائــق لتخّيــل الطاعون 

فــي النثــر والشــعر مــا تــزال باقيــة حتــى اليــوم مثــل الكليشــــيهات الخشــبية، أمــا فــي فلورنســا فــكان الهجــاء 

والســــخرية مــن الطاعــون مــن طرائــق مكافحتــه وجعلــه مألوفــًا لــــدى الناس. 

ــف وراءه طرائــــق عــدة لتمثيلــه ظهــر كثـيـــر  حــــين انحســر الطاعــون عــن أوروبــــا فــي القــرن الثامــن عشــر خلَّ

منهــا فــي األدب المنشــــور فــي العشــرينيات والثاثينيــات مــن القــرن الثامــن عشــر، فــي أعقــاب مــا تبيــن 

أنــه آخــر األوبئــة فــي فرنســــا. ظهــرت روايــات، ونشــرات طبيــة، وقصائــد شــعرية ورســائل رســمية حــول 

فــات والرســومات وأعمــال الحفــر علــى الخشــب  طاعــون مرســيليا الــذي كان منتشــرًا آنــذاك. هــذه المؤلَّ

جعلــت المدينــة ذاتهــا ايقونــة للطاعــون علــى مــدى القــرون التاليــة.

أمــا مــا يعادلهــــا فــي إنجلتــرا فــكان عمــًا واحــدًا تــرك أثــرًا ال ُيمحــى أال وهــو مجلــة ســــنة الطاعــون، لدانيــل 

ديفــو، التــي نشــرت عــام 1722. كتــب ديفــو تقاريــر عــن أحــداث مرســيليا فــي صحفــه، وشــرع فــي إعــــادة 

ترتيــب وبــاء لنــدن لعــام 1665 بكامــل أحداثــه “الخاصــة منهــا والعامــة” لكــــي يظهــر مــا يمكــن أن يحــدث 

مــرة ثانيــة فيمــا لــو وصــل المــرض إلــى إنجلتــرا.

ــروا ذلــك. ويبيــن تقريــر  لــم يكــن لــدى ديفــو أدنــى شــك فــي أن الطاعــون مــرض معــد، مــع أن اآلخريــن أنكــ

نشــر فــي صحيفتــــه أنــه مــــا كان يحفــل بالتجــار الذيــــن عارضــوا قيــود الحجــر الصحــــي المفروضــة علــى التجــارة، 

ــكن فــي لنــدن، كــون  ــاركهم الســ كمــا دافــع ديفــو عــن فــرض الحجــر الصحــي علــى أفــراد األســرة ومــن يشــ

ذلــك مصلحــة عامــة تبــرر المصاعــب الخاصــة، مشــيرًا إلــى قســــوة الحجــر الصحــي التــي أصابــت النــــاس باليــأس 

وأورثتهــــم العربــدة. وقــد حــاول ديفــو عبــر صحيفتــه، أن يتفهــم الطرفيــن معــًا مــن دون أن يشــــجب أيــًا منهما.

ــية وقاســية، لكنهــم كانــوا يــؤّدون واجبهــم بالشــجاعة  ــًا وحشــ ــية أحيان كانــت تصّرفــات موظفــي األبرشــ

المطلوبــة وربمــا أكثــر. علــى اعتبــار أنهــم كانــوا يعملــون بيــن الفقــراء األكثــر عرضــة لإلصابــة فــي ظــروف 

بالغــة الصعوبــة. كانــوا جميعــًا ضحايــا الظــروف. لــم يكــن هنــاك عــاج، لكــن غريــزة البقــاء دفعــت النــاس 

إلــى تلــــك التصرفــات الفظــة التــي مــا كانــت لتصــدر عنهــم لــوال تلــك الظــروف.
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ــة المنشــورات فــي  ــة لصحيفــة ديفــو، دورهــا مثــل بقي ــاملة واألحــكام المتوازنــ هكــذا، كان للنظــرة الشــ

مرســيليا فــي بقــاء األعمــال األدبيــة عــن الطاعــون ماثلــة فــي األذهــان إلــى جانــب الصــور األخــرى التــي تــرز 

مــا كان يعنيــه ذات يــوم.

بقيــت ذكــــرى الطاعــون حّيــة فــي صــور عــدة بعــد اختفائــه مــن أوروبــــا بوقــت طويــل؛ بعضهــا لــم يكــن ســــوى 

أحــداث تاريخيــة خياليــة مثــل اللوحــة التــي طلــب نابليــون أن ترســــم لــه حيــن زار مرضــى الطاعــون فــي أحــد 

مشــافي يافــا عــام 1799، كمــا أن االهتمــام بماضــي أوبئــة الطاعــون اكتســــب دورًا جديــدًا حيــن ظهــرت الكوليرا 

فــي القــرن التاســع عشــر وفيــروس اإليــدز وأنــواع العــــدوى الجديــدة فــي القــرن العشــرين لتظهــر أنــواع جديــدة 

مــن الكــوارث الوبائيــة. حينهــا اكتســــبت صــور الطاعــون وقصصــه حيــاة خاصــة بهــا فــي مختلــف الفــروع األدبيــة.

ظهــرت عديــد مــن الروايــات األدبيــة التــي تناولــت قصــص الطاعــون وحكاياتــه ومشــاهد المــدن والبلــدات 

التــي حــل بهــا الطاعــون فــي تلــك األوقــات. وشــــهد القــرن المنصــرم تقديــم كثيــر مــــن الروايــات واألفــام 

القائمــة علــى روايــات تــدور أحداثهــا حــول األوبئــة ماضيــًا وحاضــرًا ومســــتقبًا، وكلهــــا تتعامــل مــع صــــور 

وأحــــداث أنموذجيــة مألوفــة مــن أعمــال ســــابقة.

فــي النهايــة يؤّكــد المؤلــف، أن أعــــراض الطاعــون المخيفــة جعلتــه وبــاء فريــدًا مــن نوعه.لكنــه حالــة خاصــة 

تجمــع بــــين ارتفــاع معــدل الوفيــات وخطــورة اإلصابــــة بالعــدوى، مــــع ارتبــاط واضــح بالفقر.

لقــد ســّبب صدمــة، وقلقــًا، وفزعــًا، وفــي الوقــت ذاتــه حــدد أهدافــًا يمكــــن توجيــه الخــوف نحوهــــا. كان 

مــن الممكــن اتخــاذ عمــل إيجابــي عبــر تدميــر أو حبــس كل شــيء كان علــى احتــكاك مــع المــرض، مثــل 

ــهم. ــا أنفســ المابــس ومــاءات األســّرة، والبيــوت، والضحاي

 وفــي مسـيـــرة الجائحــة الثانيــة فــي أوروبــا، تــم التعــّرف علــى الطاعــون بوصفــه مشــــكلة اجتماعيــة قابلــة 

النفجــار، ألنهــا ال تبقــى دائمــًا داخــل الحــدود المرســومة اجتماعيــًا، فاألثــر االجتماعــي للمــرض يبّيــن أنــه 

لــم يكــن ظاهــرة دخيلــة بالكامــل، أي أنــه ليــس عامــًا مســتقًا يشــــكل تاريخــه الخــاص بطرائــق يعجــز البشــر 

عــــن التأثيــر فيهــا. وهــذا مــا بــدا بالضبــط فــي أولــى الحــــاالت التــي ظهــرت فــي القــرن الســــادس، ثــم فــي 

القــرن الرابــع عشــر، حيــن ازدادت حدتــه بتأثيــر صدمــات بيئيــة أخــرى. 

بعــد ذلــــك، كان معــدل الوفيــات الناجمــة عــن الطاعــون ونســبة تفّشــيه تحــّدد بحســب نطــاق وقوعــه، 
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وبالظــروف المحليــــة التــي تملــي ســرعة تحــــرك المــرض وبالمــكان الــذي ترســــخ فيــه. كمــا تأثــرت خواصــه 

ــر عــن  ــًا بصــورة متعّمــدة أكث ــًا، وأحيان ــة، بالهــرب، مث ــًا بصــورة عفوي ــتجابة النــاس، أحيان أيضــًا بكيفيــة اســ

طريــق محاولــة الســــيطرة عليــه بطريقــة أو بأخــرى.

وبــــصرف النظر عما إذا كانت سياســــات الحجر الصحي فّعالة أم ال، بعد اختراعها وتطويرهــــا في بدايات 

أوروبــا الحديثــة، فإنهــا تمّثــل الــدور الــذي لعبتــه الثقافــات والمؤسســــات السياســية والعوامــل االجتماعيــة 

والسياســية فــي تفاعلهــا مــع الطاعــون. فــإذا أردنــا أن نفهــم أوبئــة الطاعــون، فســــنحتاج إلــى أن نعــرف 

شــــيئًا عــن البيئــة التــي ظهــرت فيهــا والعوامــل األخــرى التــي اســتجابت لهــــا. ألنــه فــي كل األحــوال كان 

للنــاس يــــد فــي تحديــد األوبئــة التــي واجهوهــا، وكذلــك النتائــج التــي تســفر عنهــا تلــك المواجهــة.

فــي تلــــك الناحيــة، كان الطاعــون مشــــابهًا لألمــــراض الوبائيــــة األخــرى، بــــما فيهــا صنــــوف العــدوى 

ــراض جديــدة أو تلــك  ــا علــى أمــ ــتعارة صــور الطاعــون وتطبيقهــ ــبب اســ ــية. وهــذا مــا يفســر ســ الفيروســ

التــــي تعــود للظهــور والتــي تبــدو فــي عصرنــا الحاضــر جوائــح كارثيــة. وكثيــرًا مــا يرجــع دارســــوها إلــى تاريــخ 

الطاعــون الســتخاص الــدروس والعبــر.




