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المقدمة

ف هــذا الكتــاب القــارَئ علــى التاريــخ الثــري لألمــراض الوبائيــة والجوائــح، وُيعــرف الوبــاء عــادة بأنــه  ُيعــرِّ

ارتفــاع غيــر متوقــع، وواســع االنتشــار، فــي نســب اإلصابــة بمــرض مــا، إبــان زمــن بعينــه. فــي حيــن ُتعــرف 

الجوائــح بأنهــا وبــاء كبيــر جــدًا. لقــد كانــت إيبــوال عــام 2014 وبــاء بــكل المقاييــس، وربمــا جائحــة. وكانــت 

اإلنفلونــزا التــي قتلــت خمســين مليــون نســمة حــول العالــم عــام 1918 جائحــة كذلــك. مــن الشــائع النظــر 

ــا بهــا علــى هــذا النحــو،  إلــى األوبئــة والجوائــح علــى أنهــا أحــداث؛ فهــي تأتــي وتذهــب. ولكــن، إن فكرن

فهــل يمكننــا أن نســمي فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز أو الســل، جائحــة؟ ومــاذا عــن المالريــا؟ 

يمكــن للجوائــح أن تكــون أحداثــًا متقطعــة أو جوائــح دائمــة كمــا أحــب أن أســميها. فالســل والمالريــا 

وفيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز، التــي تقتــل المالييــن كل عــام، مــا هــي إال جوائــح دائمــة. فــي 

أعقــاب جائحــة إنفلونــزا الخنازيــر عــام 2009 ثــار الجــدل حــول التعريــف المســتخدم مــن جانــب منظمــة 

الصحــة العالميــة وغيرهــا للجوائــح. ونتيجــًة لذلــك، خــرج العديــد مــن اختصاصيــي األمــراض المعديــة لــدى 

المعهــد الوطنــي للحساســية واألمــراض المعديــة فــي معاهــد الصحــة الوطنيــة للمســاعدة علــى إيجــاد 

تعريــف حديــث للجائحــة. لقــد اقتــرح هــؤالء أن الجائحــة يجــب أن تحقــق ثمانيــة معاييــر: االنتشــار الجغرافــي 

الواســع، وانتقــال المــرض، ومعــدالت اإلصابــة المرتفعــة واالندالعيــة، والمناعــة الســكانية المتدنيــة، 

ة، واإلعدائية، والســريان، والشــدة )الوخامة(. قد يبدو أن الســل وفيروس نقص المناعة البشــري/ والِجدَّ

اإليــدز، والمالريــا، ال تمتــاز بالِجــدة، بيــد أن خصائصهــا تتغيــر. ففــي حيــن يكــون الســل أســوأ فــي منطقــة مــا، 

يغــدو أفضــل فــي منطقــة أخــرى، فلقــد ظهــر الســل المقــاوم لألدويــة وأصبــح جديــدًا ثانيــة. إن كل ســياق 

تاريخــي معيــن يعــد جديــدًا. فالمالريــًا، مثــاًل، اتخــذت هويــة جديــدة فــي خمســينيات القــرن المنصــرم كمــا 

اتخــذت هويــة أخــرى فــي الســبعينيات والثمانينيــات. وينطبــق األمــر ذاتــه علــى فيــروس نقــص المناعــة 

البــري /اإليــدز؛ إذ تغيــرت هويتــه بمــرور الوقــت حتــى اتخــذ أشــكااًل جديــدة متعــددة. لقــد كان العــالج 

باألدويــة المضــادة للفيروســات، أساســيًا فــي محاربــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز، بيــد أن 

ــرا،  ــة، بوصفهــا عالجــًا للكولي ــم يكــن عــاداًل، ولقــد أنقــذت اإلماهــة الفموي الوصــول إلــى ذلــك العــالج ل

ــم تســهم فــي عــالج األســباب  ــذ اكتشــافها فــي ســتينيات القــرن المنصــرم، لكنهــا ل ــن من أرواح المصابي

الكامنــة وراء شــرب مالييــن البشــر مياهــًا ملوثــة ببــراز اإلنســان. إن الخالصــة هــي وجــود عالقــة بيــن المــرض 

والظــروف االجتماعيــة. إن هــذه األمــراض جميعــًا، فيمــا خــال الجــدري، التــزال موجــودة حتــى يومنــا هــذا. 
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وحــده الطاعــون، الــذي اليــزال يظهــر أحيانــًا -إذ ظهــر فــي الهنــد إبــان تســعينيات القــرن العشــرين، ال شــكَّ 

أن العديــد مــن األمــراض الجديــدة تلــوح فــي األفــق. لذلــك، وعلــى الرغــم مــن أنَّ الســمة الغالبــة علــى 

هــذا الكتــاب تبــدو تاريخيــة، فإنــه ال يــدور حــول التاريــخ وحســب. إن العالقــة بيــن األوبئــة والجوائــح ونمــو 

الدولــة الحديثــة واضحــة.  

الفصل األول الطاعون

يصعــب أن نقــع، فــي تاريــخ األمــراض، علــى كلمــة تحتشــد بالمعانــي مثــل كلمــة طاعــون، وهــو مــرض 

بتنــا نعــرف أنــه ناتــج عــن بكتيريــا عصويــة تنتقــل بلســعة برغــوث حامــل للمــرض ألحــد البشــر، بعــد انتقالــه 

مــن حيــوان نافــق حاضــن للمــرض. وقــد ظهــر الطاعــون للمــرة األولــى فــي القــرن الســادس بعــد الميــالد، 

حيــن وقعــت أول جائحــة أمكــن التعــرف إليهــا فــي عهــد اإلمبراطوريــة البيزنطيــة. ليــس معروفــًا أصــل 

هــذا الطاعــون فلربمــا جــاء مــن أواســط إفريقيــا إلــى إثيوبيــا، ثــم بيزنطــة، عبــر شــبكات التجــارة، وربمــا جــاء 

ــر الترجمــات  أيضــًا مــن آســيا. وخــالل فتــرة المــوت األســود -فــي أوج تفتــح كتابــات غاليــن وأبوقــراط، عب

العربيــة للنصــوص اإلغريقيــة والالتينيــة، وازدهــار فكــرة تســبب الريــح الخبيثــة بالمــرض- لــم تكــن الميازمــا 

بة مــن  والعــدوى متضادتيــن، إحداهمــا لألخــرى، فقــد يصــاب النــاس بالمــرض بســبب الريــح الخبيثــة المتســرِّ

األرض، حيــن تفــرز المــواد النباتيــة المتعفنــة غازاتهــا الســامة فــي الهــواء، ثــم تصيــر معديــة، وتتمكــن مــن 

نقــل المــرض لآلخريــن، وبخاصــة مــن هــم ســريعو التأثــر كالخطائيــن، والناقميــن، والفاســقين، والنهميــن. 

إن هــذه التفســيرات الدنيويــة لمســار الطاعــون كانــت متضمنــة فيمــا اعتقــد معظــم النــاس أنــه الســبب 

الجوهــري للطاعــون: الغضــب اإللهــي. وكل نصائــح األطبــاء وقــدرات الطــب بــال طائــل أو نفــع.  قــاد 

فــه الطاعــون، النــاس إلــى هجــر القوانيــن اإللهيــة والوضعيــة؛ فلــم تتبــق علــى قيــد الحيــاة  البــؤس، الــذي خلَّ

إال قلــة مــن النــاس ليطبقوهــا. وبينمــا انتشــر المــرض فــي فرنســا، بلغــت الَوَفيــات درجــة عاليــة، وتفشــت 

ــار الكثيــرون الهــرب بســبب عجزهــم أمــام هــذا المــرض، لكــن الهــروب مــن مشــيئة  الريبــة والخــوف: واخت

اللــه فــي العالــم اإلســالمي كان كفــرًا أو جحــودًا. وعلــى الرغــم مــن العجــز، فــإن مدنــًا كالبندقيــة وفلورنســا 

اســتجابت بإنشــاء لجــان للتعقيــم. ولضمــان نقــاء الهــواء، فرضــوا تنظيــف المجاريــر وجمــع النفايــات. وعندما 

بــدا جليــًا أن الطاعــون فــي طريقــه إلــى فلورنســا، منعــت المدينــة القادميــن مــن جنــوا أو بيــزا مــن الدخــول. 

وعندمــا وصــل الطاعــون فعــاًل، َســعت اللوائــح الصحيــة إلــى تفعيــل إزالــة “المــواد المتعفنــة واألشــخاص 

المصابيــن، الذيــن قــد ينشــأ أي تلــوث فــي الهــواء عنهــم” ولــم تكــن هــذه اإلجــراءات فعالــة لقــد حــل 

الطاعــون بهــذه المــدن وقتــل النــاس. إن الذيــن اســتطاعوا النجــاة مــن المــوت األســود تفاعلــوا معــه 

بطرائــق عــدة: لقــد حاولــوا أن يصفــوا الفاجعــة، أو هربــوا، أو ألقــوا بالالئمــة علــى األغــراب. وما كان أصعب 

ــا، واالقتصــاد، والعــادات  ــد المــدى للمــوت األســود علــى الديموغرافي ــر بعي مــن ذلــك توضيحــًا هــو األث
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االجتماعيــة، والثقافــة، والديــن ومــا إلــى ذلــك. أمــا علــى المــدى األقــرب، فقــد أهلــك الطاعــون جــزءًا كبيــرًا 

مــن الســكان، إذ يشــر أحــد التقديــرات الحديثــة إلــى فنــاء 60 بالمئــة مــن ســكان أوروبــا. لقــد كان انخفــاض 

أعــداد الســكان فــي أوروبــا صدمــة قصيــرة المــدى. وفــي غضــون قــرن مــن الزمــن، اســتعادت القــارة 

إنتاجيتهــا وازداد عــدد ســكانها، حتــى إنهــا ازدهــرت. لكــن األمــر سيســتغرق قرابــة مائتــي ســنة الســتعادة 

مســتويات أعــداد الســكان إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الطاعــون فــي غــرب المتوســط؛ إذ لــم يحــدث ذلــك 

فــي إنجلتــرا قبــل عــام 1600 ومــع ذلــك، فلــم تكــن لالنخفــاض الســكاني آثــار ســلبية علــى المــدى الطويــل. 

وفــي العديــد مــن األماكــن، مــا فتئــت شــؤون العمــال وحيــازات األراضــي بالتغيــر قبــل المــوت األســود؛ 

فقــد اختفــت العبوديــة مــن بلجيــكا وهولنــدا فــي القرنيــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر، ربمــا كان المــوت 

األســود قــد أشــعل فتيــل قــرن وأكثــر مــن االبتــكارات التكنولوجيــة، فقــد كثــرت المعــدات المنتجــة للطاقــة 

كطواحيــن الهــواء والمــاء؛ كمــا كثــرت األســلحة الناريــة. ويبــدو مــن غيــر الممكــن إنــكار أن الطاعــون قــد 

ع وتيــرة التغيــر، لقــد تركــت كارثــة بهــذا الحجــم عالمــة فــي األدب، والفنــون، والعبــادة. ففــي أعقــاب  ســرَّ

الطاعــون، نــرى الــورع قــد ازداد فــي بعــض األماكــن، فضــاًل عــن التمــرد علــى قيــود الكنيســة. وبــدأ ســائطو 

أوروبــا الوســطى -وهــم مجموعــة مــن المتدينييــن الذيــن مارســوًا علنــًا جلــد أنفســهم، كشــكل مــن أشــكال 

التقــوى- بتقمــص األدوار التقليديــة لرجــال الديــن. وفــي أعقــاب الطاعــون، توســعت الجامعــات، وفــي 

إنجلتــرا، أفســح تشــييد الكاتدرائيــات الكبــرى المجــال أمــام بنــاء كنائــس أصغــر وأكثــر اعتــدااًل. اكتســب 

األطبــاء ثقــة أكثــر فــي العقــود والقــرون التــي تلــت المــوت األســود، وانخفضــت معــدالت الَوَفَيــات، 

وبــدأت الحكومــات تأخــذ دورًا أكثــر فاعليــة فــي إدارة الطاعــون. وأصبــح ســمة حياتيــة اعتياديــة فــي العديــد 

مــن األماكــن. لقــد عانــت لنــدن مــن ســبعة عشــر اندالعــًا للطاعــون بيــن عامــي 1500 و 1665 ولــم تنعــم 

فرنســا بســنة واحــدة دون طاعــون. أمــا مصــر، فقــد ظهــر الطاعــون فيهــا كل ثمانــي ســنوات إلــى تســع، 

ــاًء عظيمــًا فــي فلســطين وســوريا قــد حدثــت فــي الفتــرة الممتــدة مــن  ويبــدو أن ثمــة ثمانيــة عشــر وب

انتشــار المــوت األســود حتــى الحكــم العثمانــي عــاَم 1517 إن انتظــام الطاعــون، وحقيقــة أنــه لــم يحصــل 

بعــد المــوت األســود مــا هــو أشــد منــه قســوة. خفضــا مســتويات الخــوف والتضحيــة باألفــراد؛ وفــي حيــن 

ــى -فقــد اتخــذ “ســمًة عشــوائية غيــر قابلــة للتفســير”  لــم يعــرف أحــد متــى وأيــن يمكــن للطاعــون أن يتفشَّ

ــت الحكومــات ســليمة، ولــم  كمــا يشــير أحــد المؤرخيــن- بــدأ نمــط اإلصابــات بالكشــف عــن نفســه، وظلَّ

يضــع الطاعــون نهايــة للنظــام االجتماعــي. وتغيــرت طرائــق الســيطرة علــى الطاعــون مــع فهــم األطبــاء 

أن الطاعــون ليــس غضبــًا إلهيــًا. لقــد بــدأوا بالبحــث عــن تفســيرات ماديــة أكثــر، إن هــذه الثقــة المســتجدة 

قــادت العديديــن إلــى االدعــاء بأنهــم قــد تفوقــوا علــى العلمــاء القدمــاء كأبوقــراط ، مؤكديــن أن هــؤالء 

الســابقين لــم تكــن لديهــم أي خبــرة بالمــرض الــذي أصبحــوا اآلن ضليعيــن فيــه. إن مفهــوم أن يكــون 

الطاعــون معديــًا ظهــر مبكــرًا فــي أواخــر القــرن الرابــع عشــر. عــرض الكاتــب العربــي ابــن الخطيــب أحــد 
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أوضــح التصريحــات التــي ترجــح فكــرة العــدوى. وتعارضــت آراؤه بشــكل قــوي مــع اعتقــاد المســلمين بــأن 

اللــه أرســل الطاعــون. كتــب ابــن الخطيــب: “فــإن قيــل كيــف نســلم بدعــوى العــدوى، وقــد ورد الشــرع 

بنفــي ذلــك؟ قلنــا، لقــد ثبــت وجــود العــدوى بالتجربــة واالســتقراء والحــس والمشــاهدة”. لقــد ترافقــت 

نظريــة العــدوى التــي نشــأت فــي أوروبــا الحديثــة المبكــرة مــع الميازمــا. وكانــت فكــرة غضــب اإللــه التــزال 

ســائدة. فــي حيــن حــاول مســؤولو الصحــة العلمانيــون، الذيــن اعتقــدوا بــأن الطاعــون عــدوى، الحــد مــن 

التجمعــات وعــزل المرضــى وعائالتهــم، إن التحــول غيــر التــام إلــى االعتقــاد بالعــدوى قــد ظهــر باالنتقــال 

إلــى الحجــر الصحــي، وعــزل النــاس والبضائــع، ووضــع القيــود علــى الســفر، وفــي الوقــت الــذي اعتقــد فيــه 

الكثيــرون بــأن الطاعــون معــٍد ومــرض يصيــب الفقــراء، فــإن األثريــاء أنفســهم بــدأوا يشــعرون بالقلــق مــن 

ســريانه بيــن طبقــات المجتمــع. لقــد أضحــى الطاعــون مشــكلة اجتماعيــة، وصــار الخــوف مــن الطاعــون 

والخــوف مــن الفقــراء يســيران جنبــًا إلــى جنــب. وقــد كان لطبيعــة الطاعــون المعديــة أثــر فــي التجــارة، ألن 

البلــدان األوروبيــة ســعت إلــى تطبيــق الحجــر علــى البضائــع. ويعــود تاريــخ الحجــر البحــري إلــى أواخــر القــرن 

ــًا، فالصلــة بيــن التجــارة والترحــال والطاعــون أزليــة.  الرابــع عشــر، ومــع الزمــن، أصبــح الحجــر البحــري روتيني

وفكــرة قــدوم المــرض مــن الشــرق، لــم تكــن إال لتســرع مــن االنقســام بيــن الشــرق والغــرب؛ انقســام 

ــرت البلــدان  ســيزداد عمقــًا خــالل جوائــح الكوليــرا.  إن تجربــة جائحــة الكوليــرا فــي القــرن التاســع عشــر قــد ذكَّ

التــي اختبــرت الطاعــون بمــا يعنيــه التعامــل مــع مــرض وبائــي، فمعظــم االســتراتيجيات التــي جــرى إطالقهــا 

ــرت تجربــة  لمواجهــة الكوليــرا قــد طــورت فــي أثنــاء جائحــة الطاعــون الثانيــة، واتضــح حجــم تأثيرهــا. وكذلــك أثَّ

جائحــة الكوليــرا بدورهــا فــي الطرائــق التــي تمــت بهــا مواجهــة جائحــة الطاعــون الثالثــة. بــدأت الجائحة الثالثة 

فــي جنوبــي البــالد الصينيــة عــاَم . 1890كانــت المحافــل الدوليــة العلميــة قــد وصلــت ذروتهــا بشــكل مــا، 

ــة  ــة عــاَم 1897 ، حيــث التقــت المعرفــة العلمي ــة بالمؤتمــر الصحــي العالمــي المنعقــد فــي البندقي ممثل

الحديثــة برغبــة متعمقــة لتخفيــف القيــود علــى التجــارة؛ فالعلــم قــد يخــدم التجــارة. عندمــا أصــدرت اللجنــة 

الهنديــة للطاعــون تقريــرًا عــام 1900 أشــارت فيــه إلــى أن االنتقــال مــن اإلكــراه إلــى التراضــي كان فعــااًل. لقــد 

كشــفت المقاومــة، والحقبــة الجديــدة مــن التعــاون، عــن نقــص فــي الثقــة بالطــب الغربــي، وبحلــول الحــرب 

العالميــة األولــى، أصبحــت الجائحــة الثالثــة إمــا تحــت الســيطرة، وإمــا منتهيــة، لكــن الطاعــون لــم يختــف.   

وعلــى الرغــم مــن إمكانيــة عالجــه اآلن بالمضــادات الحيويــة، تراجــع الطاعــون لعقــود فــي إفريقيــا وآســيا؛ 

لكــن انتشــاره الهائــج فــي تســعينيات القــرن العشــرين فــي الهنــد، وفــي بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين 

ــران العالــم بــأن هــذا المــرض القديــم المخيــف اليــزال موجــودًا.  فــي مدغشــقر، يذكِّ

الفصل الثاني - الجدري

ظــل الجــدري مرضــًا وبائيــًا وجائحــة طيلــة األلفيــة الماضيــة، حتــى أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن 
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العالــم أصبــح خاليــًا مــن هــذا المــرض عــام 1980 وُتظهــر أدلــة مــن الموميــاوات المصريــة القديمــة، لكــن 

علــى وجــه غيــر مؤكــد، إمكانيــة أن يكــون ســبب طاعــون أثينــا، ابتــداًء بعــام 430 قبــل الميــالد ومــا لحقــه، 

الــذي وصفــه ثيوســيديدز اإلغريقــي، هــو الجــدري. لقــد قتــل مئــات المالييــن مــن البشــر، ويظهــر أول 

وصــف للجــدري وأوضحــه مــن جانــب الخيميائــي الصينــي هــو كونــغ فــي القــرن الرابــع الميــالدي، حيــن 

حــات وبائيــة تصيــب الــرأس  كتــب فيمــا أســماه )وصفــات الطــوارئ( “ظهــر حديثــًا أشــخاص يعانــون مــن تقرُّ

حــات فــي كامــل الجســد. لهــا مظهــر فورانــات )بثــور(  والوجــه والجــذع. وفــي وقــت قصيــر تنتشــر هــذه التقرُّ

ســاخنة تحتــوي علــى بعــض المــواد البيضــاء. وبينمــا يجــف بعضهــا، تظهــر مجموعــات أخــرى منهــا” أمــا 

الوصــف األكثــر انتشــارًا للمــرض، الــذي ظهــر تأثيــره فــي الرعايــة الســريرية حتــى القــرن الســابع عشــر، فقــد 

جــاء مــن القــرن العاشــر، حيــن كتــب الــرازي؛ الطبيــب العربــي مــن بغــداد، أطروحــة حــول الجــدري والحمــى، 

وتظهــر األدلــة مــن الصيــن والهنــد وأجــزاء عديــدة مــن إفريقيــا بــأن الجــدري الزم البشــرية قــرون. لقــد 

جلبــت تجــارة العبيــد األفارقــة واالســتيطان االســتعماري الجــدري إلــى العالــم الجديــد، مقلصــًا هــو وغيــره 

مــن األمــراض أعــداد الســكان األصلييــن بمــا يقــارب التســعين بالمئــة. وبحلــول القرنيــن الســادس عشــر 

والســابع عشــر، كان الجــدري مرضــًا شــائعًا بيــن األطفــال فــي معظــم أنحــاء أوروبــا. مــات العديــد مــن هــذا 

المــرض، كمــا مــات العديــد مــن مجــرد الجــوع، لقــد قضــوا جوعــًا إذ لــم يعــد هنــاك أحــد مــن األحيــاء ليهتــم 

بهــم. ال يمكــن الخلــط عــادة بيــن الجــدري وأي مــرض آخــر )مــع أن التفريــق بينــه وبيــن الحصبــة قــد يشــكل 

ــًا مــا يعــزو المؤرخــون الخســارات الفادحــة فــي األرواح إلــى مــا يســمى أوبئــة التربــة الخصبــة،  ــًا( غالب تحدي

وهــذا مفهــوم بســيط: فــأي مــرض كان علــة شــائعة تصيــب األطفــال فــي أوروبــا لســنوات عديــدة أصبــح 

قاضيــًا علــى أعــداد الســكان فــي المجتمعــات التــي لــم تتعــرض لــه ســابقًا. إن مفهــوم التربــة الخصبــة 

ــاج مجتمعــات  ــة والعــرق يجتمعــان معــًا بطريقــة أو أخــرى إلنت ــأن الوراث يمكــن أن يدعــم التصــور القائــل ب

أضعــف أو أقــوى. لكــن ليســت هــذه هــي الحــال، إذ ُتعــد جميــع المجتمعــات تربــة خصبــة لألمــراض حتــى 

تصــاب بمــرض مــا. لقــد فتــك الجــدري بســكان جنــوب إفريقيــا فــي وبــاء بتربــة خصبــة عــاَم 1713  وفــي 

أيســلندا بيــن عامــْي 1707 و 1709 ، قتــل الوبــاء قرابــة ثلــث هــذه المجتمعــات “الخصبــة” وكل مــا يعنيــه 

هــذا المصطلــح هــو أن أي مــرض، كالجــدري، يصيــب مجتمعــًا يحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن األشــخاص غيــر 

ذوي مناعــة للمــرض. ولــم تكــن بعــض المجتمعــات كبيــرة بالدرجــة الكافيــة حتــى يصبــح الجــدري فيهــا وباًء، 

األمــر الــذي حــال دون اكتســابهم المناعــة المطلوبــة )إن هــذه الظاهــرة ذاتهــا تســهم فــي تفســر اآلثــار 

ــا الريفيــة فــي العقــود األولــى مــن القــرن العشــرين(. وكلمــا بقــي  الكارثيــة للجــدري بيــن مجتمعــات كيني

عــدد كاٍف مــن غيــر ذوي المناعــة فــي مجتمــع مــا، كان الجــدري يزدهــر. لقــد أعــاد الجــدري ترتيــب الخارطــة 

العرقيــة لشــعوب أمريــكا الشــمالية األصليــة، فمنــذ ثالثينيــات القــرن الســابع عشــر، ولمــا يزيــد علــى قــرن 

مــن الزمــن، انتقــل الجــدري عــن طريــق التجــارة بيــن األوروبييــن والســكان األصلييــن، محدثــًا تغييــرات فــي 
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مناطــق البحيــرات الكبــرى ومناطــق البــراري الســهلية الحدوديــة.  وفــي بدايــات أوروبــا الحديثــة، كان 

الجــدري خصمــًا مســتوطنًا العديــد مــن األماكــن، ومكتســحًا كوبــاء أو جائحــة فــي أماكــن أخــرى، بيــد أنــه 

لــم يكــن قاتــاًل عنيفــًا، بشــكل اســتثنائي، قبــل أواســط القــرن الســابع عشــر. لقــد كان مرضــًا مســتوطنًا 

قليــل األثــر، ولــم تكــن ثمــة أوبئــة كبيــرة. فــي عــام 1796 عندمــا منــع إدوارد جينــر إصابــة طفــل بالجــدري 

بعــد أن لقحــه بكميــة قليلــة مــن جــدري البقــر، بــداًل مــن جــدري البشــر، فــإن تلــك غــدت إشــارة إلــى نهايــة 

الجــدري. وبينمــا ُلقــح آخــرون بجــدري البقــر قبلــه، أثبتــت ابتــكارات جينــر نجاحهــا عــن طريــق إصابــة مريــض 

ــف قبــواًل، وفــي غضــون ثــالث  بالجــدري وإظهــار المناعــة. لقــد اكتســب التلقيــح بجــدري البقــر الُمضعَّ

ســنوات مــن إعــالن جينيــر الكتشــافه، جــرى تلقيــح مئــة ألــف شــخص فــي إنجلتــرا، وتبعهــم المالييــن خــالل 

العقديــن التالييــن: مليونــان فــي روســيا ومثلهــم تقريبــًا فــي فرنســا. وبحلــول القــرن التاســع عشــر، كان 

التلقيــح قــد وصــل إلــى أمريــكا الشــمالية، وكــذا فإنــه وصــل إلــى بغــداد فــي الســنة التاليــة، ومــن هنــاك، 

وصــل إلــى الهنــد. وبحلــول منتصــف القــرن التاســع عشــر، كانــت إصابــات الجــدري بيــن هنــود أمريــكا قــد 

تضاءلــت. وبحلــول ثالثينيــات القــرن التاســع عشــر، كانــت شــركة خليــج هدســون قــد لقحــت أعــدادًا كبيــرة 

مــن الســكان األصلييــن فــي غــرب كنــدا. أمــا غواتيمــاال، فبــدأ أطبــاء المســتعِمرين فيهــا بتلقيــح شــعوب 

المايــا إبــان ســبعينيات القــرن الثامــن عشــر، فبمجــرد أن قلــل التلقيــح مــن إصابــات الجــدري إلــى مســتويات 

منخفضــة، ورغــم جهــل الجميــع بذلــك، لــم يعــط اللقــاح مناعــة مســتمرة مــدى الحيــاة. إال أن التلقيــح، 

إضافــة إلــى اســتبدال مغايــرات المــرض الرئيســية بالطفيفــة -وهــي أقــل عــدوى وشــدة- تدريجيــًا، نتــج 

عنهمــا انتهــاء الجــدري كمشــكلة كبيــرة فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة والعديــد مــن الــدول المتقدمــة 

بحلــول منتصــف القــرن العشــرين. وفــي عــام 1971 أوصــت مؤسســات خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة 

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالتخلــي عــن التلقيــح الروتينــي، ذلــك أن عــددًا مــن األطفــال يموتــون 

بســبب مضاعفــات اللقــاح، وهــم أكثــر ممــن يموتــون بســبب الجــدري. لقــد كان اللقــاُح ضــد الجــدري إنجــازًا 

خالــدًا فــي مجــال الصحــة العامــة، ُيعــد الجــدري المــرض البشــري المعــدي الوحيــد الــذي تخلــص منــه البشــر، 

ال وجــود للجــدري الحــي اآلن إال فــي مختبــرات مؤمنــة ومشــددة الحراســة. 

الفصل الثالث - المالريا

ــة  ُولــدْت المالريــا فــي إفريقيــا، وعلــى مــر العصــور، أصابــت اإلنســاَن أربعــة أنــواع مــن المالريــا: المنجليَّ

والمالريــاي والبيضاويــة والنشــيطة، وحديثــًا أخــذ طفيــل بالزموديــوم نوليســي يتســبب بالمالريــا بشــكل 

متســارع فــي جنوبــي شــرِق آســيا، مــع تزايــد االتصــال المتكــرر بيــن البشــر والرئيســيات مــن الحيوانــات، 

ــة األخطــر واألشــد فتــكًا؛ فهــي المســؤولة عــن القــدر األكبــر  بســبب َقْطــع الغابــات.  تعــد المالريــا المنجليَّ

مــن الوفيــات بســبب المالريــا حــول العالــم. ويجــب توافــر عــدد مــن الظــروف كــي يحــدث الوبــاء، مــن إتاحــة 
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للبيئــة المالئمــة التــي يمكــن أن يلتقــي فيهــا عــدد كاف مــن البعــوض، وكذلــك العائــل مــن البشــر. وألن 

ــل الــذي  المالريــا عــادًة مــا تقتــل العائــل وال تعيــش طويــاًل فــي جســد اإلنســان -علــى النقيــض مــن السُّ

يمكــن أن يبقــى خامــاًل فتــرة طويلــة بعــد اإلصابــة داخــل الجســم. وقــد بــدأت فــي الظهــور تدريجيــًا عندمــا 

ــل أربعــة آالف إلــى عشــرة آالف ســنة. كمــا  ــا مــن أجــل الزراعــة قب ــات فــي وســط إفريقي ــدأ َقْطــع الغاب ب

تحتــاج المالريــا إلــى الكثيــر مــن البعــوض لتنتشــر، ويحتــاج هــذا البعــوض إلــى ظــروف خاصــة للعيــش، وهــذا 

ــة مناســبًة  ــركًا مائي ــاه، مــا أنتــج ب ــة الماصــة للمي مــا وفــره المزارعــون بقطــع الغطــاء النباتــي وجــرف الترب

لتــزاوج البعــوض وتكاثــره. ومــع انخفــاض أعــداد المواشــي التــي يمكــن أن تكــون مضيفــًا للطفيــل، فــإن 

أجنــاس البعــوض، مثــل أنوفيليــس غامبيــا، تحــورت مفضلــة دمــاء البشــر غــذاء لهــا. وكــي تنتشــر، يجــب أن 

تلتقــي المجتمعــات التــي أصيبــت بالمالريــا بمجتمعــات أخــرى خاليــة مناعيــًا مــن اإلصابــة. إنَّ المعرفــَة حــول 

انتشــار المالريــا مبكــرًا خــارج إفريقيــا ضئيلــة جــدًا، لكــن األدلــة القويــة تظهــر فــي معظــم أنحــاء العالــم بعــد 

َبها البشــر. لقــد  األلفيــة األولــى قبــل الميــالد، حيــن تبعــت المالريــا الزراعــة، والتغيــرات البيئيــَة التــي َســبَّ

أصبحــت المناطــق المحيطــة برومــا موبــوءة بالمالريــا فــي الحقبــة األخيــرة مــن عهــد الجمهوريــة، ومنــذ 

ذلــك الوقــت حتــى منتصــف القــرن العشــرين، كان الجنــوب اإليطالــي معقــاًل للمالريــا األوروبيــة. انتشــرت 

المالريــا فــي أنحــاء أوروبــا الحديثــة مبكــرًا مــع التطــور الزراعــي، وقــد امتــد انتشــارها خــالل حقبــة تجــارة 

العبيــد األطلســية، منــذ أواخــر القــرن الخامــس عشــر حتــى أواســط القــرن التاســع عشــر. كانــت تجــارة العبيــد 

فــي أوجهــا خــالل القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، إذ شــقت المالريــا طريقهــا مــن إفريقيــا االســتوائية 

إلــى المناطــق االســتوائية فــي العالــم الجديــد. وحتــى تتمكــن مــن االزدهــار، تحتــاج المالريــا، كالُســل، إلــى 

تدخــل اإلنســان فــي البيئــة. وبينمــا أفــرزت ظــروف المــدن الســل، فــإن الظــروف التــي مهــدت الطريــق 

أمــام المالريــا ريفيــة وزراعيــة فــي معظمهــا. وبعــد أن اكتشــف ألفونــس الفاريــن طفيــل المالريــا فــي دم 

ــد مــن البشــر  ــا علــم األمــراض للمزي اإلنســان عــام 1880 وســمحت التطــورات المســتمرة فــي تكنولوجي

ــة  ــة الميازمــا ســائدة، ومــع نهاي ــا، لــم تعــد نظري بالوقــوف علــى نــوع الكائنــات األوليــة المســبب للمالري

القــرن عــام 1898 أثبــت رونالــد روس فــي الهنــد وجيوفانــي غراســي فــي إيطاليــا أن بعــوض األنوفيليــس 

ــل قبلهــا، والطاعــون. وقــادت االكتشــافات التــي  ينقــل المالريــا. لقــد انتقلــت المالريــا، كالكوليــرا والسُّ

نــت مــن مكافحــة المالريــا إلــى ظهــور فــرع جديــد مــن الطــب -وهــو الطــب االســتوائي- المكرس لفهم  مكَّ

ــس الطــب  الطفيليــات وعواملهــا الناقلــة )الحاملــة(. لقــد دشــنت المالريــا تلــك الطريــق، فوفقــًا لمؤسِّ

االســتوائي؛ باتريــك مانســون، كانــت “إلــى حــد كبيــر المــرض األهــم... فــي علــم األمــراض االســتوائي”. أنتــج 

هــذا الفــرع مــن الطــب برامــج تدريبيــة، ومجــالت علميــة، وأجنــدات بحثيــة. وقــد افُتتحــت معاهــد للطــب 

االســتوائي فــي أنحــاء أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة، كان أولهــا معهــد ليفربول للطب االســتوائي 

الــذي افتتــح عــاَم 1897 . وغــذى الخليــط القــوي للتفــاؤل والعجرفــة الناتــج عــن التقــدم الحقيقــي فــي 
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مكافحــة المالريــا. لقــد انحســرت المالريــا، فالتطــورات الزراعيــة عملــت علــى التقليــل مــن مواطــن البعوض، 

وتحســين جــودة الحيــاة، مــا عنــى أن تكــرار التعــرض لإلصابــة بالمالريــا أصبــح أقــل. لكــن الفالحيــن الريفييــن 

ــات مــن  ــر الغاب ــم، فتدمي ــدة مــن العال ــا، فــي أجــزاء عدي ــرة للنجــاة مــن المالري ــم تكــن لديهــم فــرٌص كبي ل

أجــل الزراعــة أنتــج بيئــة مناســبة للبعــوض للتكاثــر.  ومثلمــا جلبــت الهجــرة القســرية لعمالــة العبيــد المالريــا 

ــا، وجنوبــي  إلــى المناطــق االســتوائية فــي العالــم الجديــد، قامــت هجــرة العمالــة فــي أجــزاء مــن إفريقي

أمريــكا وآســيا فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، بإدخــال المــرض إلــى مناطــق كانــت خاليــة منــه، إذ 

عــاد العمــال الذيــن جــرى تجنيدهــم مــن مناطــق خاليــة مــن المالريــا إلــى تلــك المناطــق حامليــن معهــم 

المــرض.  توطــدت مكانــة مكافحــة النواقــل فــوق عــرش الجهــود الراميــة للتخفيــف مــن المالريــا إبــان 

الســنوات الســابقة والتاليــة للحــرب العالميــة الثانيــة وخاللهــا. إنَّ التقــدم المفاجــئ فــي فهــم بيئــة بعــوض 

األنوفيليــس، وخصوصــًا المعرفــة المتزايــدة حــول األنــواع التــي تحمــل المالريــا مــن غيرهــا؛ ونجــاح ِفريــْد 

ســوبر ومؤسســة روكفيلــر فــي اســتئصال األنوفيليــس غامبيــا مــن البرازيــل؛ واكتشــاف مبيــد الــدي دي تــي 

خــالل الحــرب؛ والدافــع المشــترك لنشــر مكافحــة الســل حــول العالــم فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة، قــد شــكلت جميعــًا أجنــدة منظمــة الصحــة العالميــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. ارتبطــت مكافحــة 

المالريــا بهــدف تشــجيع الديموقراطيــة والرأســمالية واجتثــاث المــد الشــيوعي. وكان التفــاؤل بمكافحــة 

المالريــا كبيــرًا حتــى إن منظمــة الصحــة العالميــة قــررت اســتئصال المــرض كليــًا. وتمامــًا مثلمــا غــدت 

د هــذه الحقبــة مزيجــًا مــن العجرفــة والتفــاؤل  المالريــا مرضــًا اســتوائيًا نموذجيــًا، أصبــح المــرض الــذي حــدَّ

المفــرط. وبســبب وفــرة التطــورات الطبيــة الحيويــة، كالمضــادات الحيويــة ومبيــد الــدي دي تــي علــى وجــه 

الخصــوص، بــدا أن الوقــت قــد حــان للتفكــر بتخليــص العالــم مــن بعــض األمــراض. لقــد كان هــذا المنــاخ 

الســائد فــي الوقــت الــذي ادعــى فيــه أخصائــي األمــراض المعديــة ت. آيــدن كوكبــرن فــي مجلــة العلــوم   

 Science  عــام 1961 “بإمكاننــا التطلــع بثقــة إلــى درجــة عاليــة مــن التحــرر مــن األمــراض المعديــة فــي 

مســتقبل ليــس ببعيــد”. وكان مــن األهميــة بمــكان، عــاَم 1955 إعــالن منظمــة الصحــة العالميــة بشــكل 

رســمي برنامــج اســتئصال المالريــا، ولعبــت منظمــات كاليونيســيف أدوارًا داعمــة رئيســية. لقــد كانت الثقة 

التــي باشــرت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة برنامــج اســتئصال المالريــا فــي غيــر مكانهــا، فعلــى مــدى أربــع 

عشــرة ســنة مــن عمــر البرنامــج، أثبتــت المالريــا أن اســتئصالها عمليــًا أصعــب ممــا اقترحتــه النظريــات. لكــن 

قيــادات الصحــة العالميــة فــي منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الصحــة األمريكيــة والواليــات المتحــدة، 

كمتبــرع رئيــس، ظلــت إلــى جانــب فكــرة االســتئصال. وبحلــول عــام 1969 طــور ســتة وخمســون نوعــًا مــن 

البعــوض مقاومــة لمبيــدات الــدي دي تــي؛ بعــد ذلــك، وتطــورت المالريــا المقاومــة لألدويــة وخصوصــًا 

الكلوروكويــن. لقــد أحــرز برنامــج اســتئصال المالريــا بعــض النجــاح. فقــد اختفــت المالريــا مــن 39 بالمئــة مــن 

الــدول التــي اشــتركت بالبرنامــج. مــع ذلــك، فــي عــام 1969 وعندمــا اتضــح عــدم فعاليــة البرنامــج، قامــت 
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منظمــة الصحــة العالميــة بإيقــاف العمــل بــه. إن التركيــز المكثــف علــى حــل تقنــي وحيــد لمشــكلة المالريــا 

مــع تجاهــل الســياق االجتماعــي السياســي للمــرض؛ والقلــق المتزايــد حــول أمــان اســتخدام مبيــدات الــدي 

دي تــي، خصوصــًا بعــد نشــر كتــاب الربيــع الصامــت لراشــيل كارســون؛ وظهــور مقاومــة المبيــدات واألدويــة 

ــا؛ إضافــة إلــى غيــاب االلتــزام المالــي، قــد ســاعدت جميعــًا فــي تفســير إخفــاق برنامــج  المضــادة للمالري

اســتئصال المالريــا. ومنــذ ســتينيات القــرن العشــرين، عــاودت المالريــا ظهورهــا بشــكل مفــزع، ففــي بعــض 

البلــدان التــي شــهدت تقدمــًا واضحــًا فــي مكافحــة المالريــا، كالهنــد والبرازيــل، لقــد واجــه العالــم عــودة 

المالريــا بتوجــه عالمــي آخــر للســيطرة علــى المــرض؛ برنامــج دحر المالريــا برعاية البنك الدولي الذي بدأ عام 

ــل والمالريــا،  1998 وســاعد برنامــج دحــر المالريــا، إضافــة إلــى الصنــدوق العالمــي لمكافحــة اإليــدز والسُّ

فــي لفــت النظــر إلــى هــذا المــرض، مــا أســهم فــي زيــادة التمويــل قليــاًل. ومــع ذلــك، كانــت المالريــا تتزايــد. 

تضــع مؤسســة غيتــس معظــم أموالهــا فــي مجــال تطويــر اللقاحــات، وكــذا أعــادت المؤسســة أيضــًا إحيــاء 

االهتمــام باســتئصال المــرض. فــي مايــو مــن عــام 2015  وفــي جمعيــة الصحــة العالميــة، أعــادت منظمــة 

الصحــة العالميــة التزامهــا باســتئصال المالريــا. إن التركيــز بفكــر أحــادي علــى مــرض واحــد، علــى الرغــم مــن 

أن العالــم أجمــع يــود لــو تختفــي المالريــا مــن الوجــود، لــه عواقبــه. وبينمــا كانــت المقاومــة تســبب قلقــًا 

منــذ اختــراع األدويــة المضــادة للمالريــا والمبيــدات، فــإنَّ المشــكلة قــد تفاقمــت بســبب التقليــل مــن 

شــأنها، أو بســبب تفاقــم مشــاكل أخــرى أكثــر إلحاحــًا. واآلن، أصبــح عقــار األرتيمســينين الــذي كان األكثــر 

فاعليــة كمضــاد للمالريــا، أقــل فائــدة. ففــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين بــدأت مقاومــة األرتيمســينين 

فــي كمبوديــا. إن إيجــاد حلــول تكنولوجيــة لمشــكلة المالريــا، ســواء أكانــت مناخــل وشــبكات النــوم، أو 

أدويــة، كانــت وماتــزال حلمــًا لجهــود مكافحــة المالريــا منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، وبحلــول منتصــف 

القــرن العشــرين، بــدا كأن جميــع أجــزاء األحجيــة قــد جمعــت لتحقيــق مــا بــدا أنــه الهــدف األســهل للتخلــص 

مــن الناقــل الحامــل للمــرض باســتخدام التكنولوجيــا، عوضــًا عــن التخلــص أو التخفيــف مــن الظــروف التــي 

ســاعدت علــى ازدهــار المالريــا فــي المقــام األول.

الفصل الرابع - الكوليرا

الكوليــرا مــرض مريــع، يصــاب بــه اإلنســان عنــد تنــاول ميــاه ملوثــة بالبــراز. تظهــر أعراضــه -الِجلــد المصفــر 

المتجّعــد، والمظهــر الرمــادي الشــاحب الــذي يشــبه األشــباح، واإلفــراغ الســريع

ــة الكوليرا  لجميــع ســوائل الجســم الــذي يكــون قاتــاًل فــي العــادة- بشــكل ســريع وصادم بعــد اإلصابة بضمَّ

لــم يتمكــن أحــد مــن معرفــة عــالج لهــا لعــدة قــرون، ثــمَّ وجــد بعــض الباحثيــن الطبييــن واألطبــاء الذيــن 

يعملــون فــي بنغالديــش، فــي ســتينيات القــرن العشــرين، أنَّ محاليــل تتكــون مــن المــاء والملــح والســكر 

ــاًل للســوائل التــي يفقدهــا الجســم نتيجــَة الكوليــرا )واإلســهال بشــكل عــام(  ومنــذ  يمكــن أن تكــون بدي
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ــة مالييــن األرواح. ومــع أن الكوليــرا موجــودة فــي الهنــد منــذ القــرن  ذلــك الحيــن، أنقــذت اإلماهــة الفمويَّ

الثامــن عشــر علــى األقــل، فــإن وبــاء عــام 1817 يعــد بدايــة تاريــخ الكوليــرا بوصفهــا جائحــة تجــوب العالــم، 

وذلــك بســبب حجــم اإلصابــات وشــدتها. ومنــذ ذلــك الحيــن، تفشــت ســبع جوائــح للكوليــرا فــي أنحــاء 

العالــم. انضــوت الجوائــح الســت األولــى فيمــا يطلــق عليــه اســم الكوليــرا التقليديــة، وتالشــت كل واحــدة 

منهــا فــي النهايــة، وتراجعــت الكوليــرا إلــى جنــوب آســيا. ومــن عــام 1923 حتــى عــام 1961 ، اختفــت 

جوائــح الكوليــرا. وألســباب ماتــزال مجهولــة، أخــذ نمــط حيــوي جديــد )الطــور( الــذي ســمي باســم مــكان 

اكتشــافه فــي مصــر، باســتبدال الكوليــرا التقليديــة، وبــدأت بذلــك الجائحــة الســابعة التــي مازالــت قائمــة. 

ــل، لــم تكــن الكوليــرا جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة؛ فقــد ظهــرت بشــكل غامــض دون ســابق  وبخــالف السُّ

إنــذار مــن الشــرق الغرائبــي والمكــروه بشــدة والمخيــف، ولــم تكــن أســبابها وعالجهــا معروفــة. وقــد 

أصبحــت مــرض الفقــراء مــن أهــل المــدن، والمهاجريــن مــن الهنــد وأماكــن أخــرى، وجــاءت لترمــز إلــى القــذارة 

ت  والبدائيــة. لقــد كشــفت الكوليــرا عــن مواطــن القلــق، مظهــرة االنقســامات المتجــذرة فــي الطــب، وعــرَّ

الالمســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة.  

رمــزت الكوليــرا إلــى عالــم أصبــح أصغــر، وأكثــر اتصــااًل، فقــد اختــرق المــرض حــدوده. اعتقــد العديــدون أن 

قــة بالتاريــخ الطبيعــي  مصدرهــا هــو الهنــد -وبالتحديــد البنغــال- وآســيا بشــكل أعــم. لكــن البحــوث المتعلِّ

بــة، وشــبهها الســريري  للكوليــرا، فــي الســنوات األخيــرة، جعلتنــا أقــل تيقنــًا مــن مصدرهــا، فطبيعتهــا المتقلِّ

مــع العديــد مــن االعتــاالت الهضميــة، وعــدم ثباتهــا وراثيــًا، وقدرتهــا علــى التفشــي فــي البيئــات المائيــة 

فــي أنحــاء العالــم، تقتــرح بــأن الكوليــرا اآلســيوية التــي جــرى تحديدهــا بثقــة فــي القــرن التاســع عشــر قــد ال 

تكــون آســيوية حصــرًا. ويفتــح هــذا المجــال

أمــام احتمــال أن األوبئــة المشــابهة للكوليــرا فــي أوروبــا، قبــل عــام 1817 وبحلــول أوائــل القــرن العشــرين، 

ــا  ــات المتحــدة. ولقــد عانــت إيطالي ــة والوالي ــا الغربي ــًا شــيئًا مــن الماضــي فــي أوروب ــرا تقريب غــدت الكولي

مــن وبــاٍء عــاَم 1911 ، وتوضــح الجهــود القويــة التــي بذلتهــا الدولــة إلخفــاء األدلــة عليــه، أن الكوليــرا 

ــب بهــا فــي أوروبــا اآلخــذة فــي التطــور والحداثــة. وبحلــول عشــرينيات القــرن العشــرين،  نــادرة وغيــر مرحَّ

وجــد المــرض مــأوى لــه فــي بلــدان العالــم النامــي، وفقــد الشــمال اهتمامــه بــه. تعــدُّ الكوليــرا، أكثــر مــن 

أي مــرض معــٍد آخــر، نتيجــة ورمــزًا لالمســاواة االجتماعيــة. فهــي ال تنتشــر حيــث توجــد مــوارد نظيفــة 

وموثوقــة مــن الميــاه. إن التغيــر المناخــي ســوف يزيــد األمــر ســوءًا إذ ستتوســع بقعــة انتشــار الكوليــرا إلــى 

األماكــن المتأثــرة وغيــر القــادرة علــى التخفيــف مــن آثــار ارتفــاع درجــات حــرارة البحــار؛ التــي تســتطيع الكوليــرا 

أن تزدهــر فيهــا.

ل الفصل الخامس - السُّ
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ة أقــدَم مــرض بشــري. وهــو جــزء مــن أمــراض المتفطــرات،  ــليَّ ــل، الناجــم عــن المتفطــرة السُّ قــد يكــون السُّ

ــت تتطــور علــى مــدار أكثــر مــن ثالثمائــة مليــون عــام. إنَّ أقــدم دليــل أحفــوريٍّ علــى أمــراض  والتــي مــا انفكَّ

ــل( يظهــر فــي جمجمــة إنســان منتصــب عمرهــا خمســمائة ألــف ســنة، جــرى  َن الرئــويَّ )السُّ ــدرُّ تشــبه الت

ة -مــن النــوع الــذي يصيــب البشــر- فــي إفريقيــا قبــل  ــليَّ اكتشــافها فــي تركيــا. لقــد ظهــرت المتفطــرة السُّ

ســبعين ألــف ســنة. ورافقــت اإلنســان الحديــث خــالل هجراتــه مــن إفريقيــا، عبــر المحيــط الهنــدي بدايــًة، 

ــى الســل عندمــا اســتقر النــاس، وعاشــوا معــًا فــي جماعــات، قبــل  نحــو أوراســيا، بعــد ألفيــة أخــرى. وتفشَّ

ــًا: العظــام،  ــل جميــع أجــزاء الجســم تقريب اك. يصيــب السُّ ــذَّ ــا ُم ــل مالزمــًا لن عشــرين ألــف عــام، وغــدا السُّ

ــكل األشــيَع واألكثــر فتــكًا، الــذي ُيمــل فــي ُقطيــرات الهــواء الدقيقــة مــن  والــدم، والدمــاغ. لكــنَّ الشَّ

ــل فــي األماكــن المأهولــة  ــل الرئــوي. ويتفشــى هــذا السُّ شــخص إلــى آخــر وُيعــد شــديد اإلعــداء، هــو السُّ

ــل فجــأة ويحصــد أرواح المالييــن كالطاعــون، ويعمــل بخبــث وخفــاء فــي  عاليــة الكثافــة. لــم يظهــر السُّ

البدايــة. 

اإليطاليــون  التشــريح  علمــاء  كشــف  فقــد  أدق،  عشــر  الثامــن  القــرن  عبــر  ــل  السُّ توصيفــات  أصبحــت 

والبريطانيــون عــن التدرنــات فــي جميــع أنحــاء الجســم، وبــدأت األوصــاف الغامضــة بالتالشــي فــي بدايــات 

ــد رينيــه النيــك جميــع األوصــاف الباثولوجيــة التــي أصبحــت منتشــرة  القــرن التاســع عشــر بعــد أن وحَّ

حينهــا. وكمــا ورد فــي كتاباتــه، ال يوجــد ُســلٌّ دون تدرنــات. إن األمــر الــذي جعلــه قــادرًا علــى وضــع هــذه 

اعة الطبيــب(   ومــع  المالحظــات هــو اختراعــه أداة لالســتماع إلــى داخــل الجســم، وهــي الِمســماع )ســمَّ

ــل أصبــح موضوعــًا يتناولــه األدب  بته الكوليــرا، فــإن السُّ أن المــرض لــم يســبب هلعــًا أو ُرهابــًا كالــذي ســبَّ

ــل مكانــة أكبــر فــي الثقافــة بشــكل هائــل،  خــذ السُّ واألوبــرا )وأشــهرها أوبــرا البوهيمــي لفيــردي(  لقــد اتَّ

وشــغل أشــهر العقــول الطبيــة فــي القــرن التاســع عشــر، ألنــه اســتقر بثبــات فــي جســد العامــة، وكان 

أعظــم قاتــل فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد زادت ســرعة انتشــاره مــع التطــور الصناعــي والنمــو المتزايــد 

ــل وغيــره مــن  للمــدن المزدحمــة غيــر الصحيــة، كباريــس ولنــدن. كتــب ماركــس وإنجلــز، عــاَم 1862 ، أنَّ “السُّ

األمــراض الرئويــة بيــن العمــال هــي الظــروف الضروريــة لبقــاء رأس المــال”. وبالتعقيــد

ــل، بحلــول ثالثينيــات القــرن العشــرين، كخطــوات  ــر، والسُّ نفســه، نظــر إلــى التحــول نحــو الصناعــة، والتحضُّ

ــل فــي إفريقيــا والهنــد، قبيــل الحــرب العالميــة  ضروريــة فــي طريــق أي بلــد نحــو الحداثــة. وعندمــا ازداد السُّ

ــل رمــزًا  الثانيــة، أصبــح يســمى مــرض الحضــارة. وفــي أواخــر ثالثينيــات القــرن العشــرين، لقــد أصبــح السُّ

للظــروف القاســية للحداثــة.

ــل بشــكل واضــح فــي أرجــاء العالــم المتقــدم، خصوصــًا فــي الواليــات المتحــدة  لقــد انخفضــت حــاالت السُّ

وبريطانيــا العظمــى، فــي الفتــرة بيــن أواســط القــرن التاســع عشــر وحقبــة المضــادات الحيويــة، بفضــل 
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العامــة وتحســن مســتوى المعيشــة. وقــد تشــكلت مديريــات جديــدة للصحــة  تدابيــر معينــة للصحــة 

ــل. لكــن، ال يمكــن تحديــد ســبب منفــرد يفســر االنخفــاض الكلــي لعــدد  العامــة بشــكل جزئــي لمواجهــة السُّ

ــل فــي المجتمــع ككل. وكان إنشــاء وكاالت األمــم المتحــدة، كمنظمــة الصحــة العالميــة  حــاالت السُّ

واليونيســيف، جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذا الحافــز؛ حافــز أثــاره عــدد مــن الدوافــع، كمنافســة الحــرب البــاردة فــي 

ســيطرتها علــى القلــوب والعقــول، واإلنســانية واالهتمــام االقتصــادي بأســواق العمالــة واالســتهالك 

رًة مــا أصبــح يســمى “العالــم الثالــث”. ومــع االكتشــافات الحديثــة للمضــادات الحيويــة  الجديــدة، مطــوِّ

ــل فعليــًا، والنتائــج اإليجابيــة للقاحــات المجربــة علــى نطــاق واســع كان الوقــت مناســبًا  التــي عالجــت السُّ

ــم النامــي. ففــي عــام 1953 كانــت منظمــة الصحــة العالميــة مســتعدة،  ــل فــي العال للتعامــل مــع السُّ

ــل، إلطــالق مــا أســمته “اإلجــراء الجماعــي األكبــر  بإشــارٍة إلــى الحملــة الضخمــة المخطــط لهــا للقــاح السُّ

الــذي شــهده العالــم ضــد مــرض واحــد فقــط”. ومــع نهايــة خمســينيات القــرن العشــرين، أصبحــت الدالئــل 

ــل أخيــرًا حقيقــًة ملموســًة.  لقــد شــق  علــى أن التكنولوجيــا الصحيــة الحيويــة يمكــن أن تحــل مشــكلة السُّ

ــل طريقــه فــي العالــم إلــى عشــرات المالييــن مــن األجســام، وأظهــرت المضــادات الحيويــة نتائــج  َلقــاح السُّ

ــل: اليــأس بســبب  واعــدة، لكــن التحــدي كان مهــواًل؛ إذ اختلــط األمــل باليــأس فــي عالــم مكافحــة السُّ

التقاريــر المتعارضــة حــول فاعليــة اللقــاح، والمشــاكل الخطيــرة التــي تحــول بيــن المضــادات الحيوية وعملها 

ــار اللقــاح والمضــادات الحيويــة نقطــة  بشــكل جيــد، مثلمــا فعلــت خــالل المراحــل التجريبيــة. وأصبــح اختب

تركيــز معظــم أعمــال منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف ومجلــس البحــوث الطبيــة البريطانــي. لقــد 

ــرت المضــادات الحيويــة عالجًا.   ــل، فــي حيــن وفَّ كانــت اللقاحــات واعــدة جــدًا، فبإمكانهــا منــع اإلصابــة بالسُّ

وبحلــول أواســط الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، اختفــى االبتــكار والحماســة مــن برامــج المكافحــة 

ــل، وأصبــح مرضــًا مهمــاًل يتجاهلــه النــاس، لكنــه لــم يختــف قــط. والذيــن ظلــوا يعملــون  العالميــة للسُّ

ــل، إضافــة إلــى أولئــك الذيــن مازالــوا تحــت خطــر اإلصابــة بــه، واجهــوا تحديهــم األكبــر حتــى اآلن:  علــى السُّ

فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز. وألنَّ فيــروس نقــص المناعــة البشــري يضعــف جهــاز المناعــة، 

ــل، وهــو  ــل. فهــو يتــرك األشــخاص المصابيــن بــه أكثــر عرضــة لإلصابــة بالسُّ فإنــه يعــد المرافــق المثالــي للسُّ

فعــال جــدًا فــي الســماح إلصابــة ُســل كامنــة بــأن تتحــول إلــى إصابــة نشــطة. وكانــت المشــكلة خطيــرة 

ــل وأمــراض الرئــة حــذرًا، فــي عــام  إلــى درجــة أن منظمــة الصحــة العالميــة واالتحــاد الدولــي لمكافحــة السُّ

ــل مجتمعيــن يشــكالن تحديــًا يواجــه الصحــة  1994 مــن أنَّ “وبــاءي فيــروس نقــص المناعــة البشــري والسُّ

ــر مــن اإلجــراءات  العامــة”. وعلــى الرغــم مــن اإلدراك المبكــر للعالقــة بيــن المرضــْي، لــم يجــِر اتخــاذ الكثي

ــل المرافقــة  خــالل العقــود الثالثــة األولــى مــن جائحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري لصــد موجــة السُّ

ــل وفيــروس المناعــة البشــري أنثونــي هاريــس إضافــة إلــى مجموعــة مــن زمالئــه،  لــه. وقــد أشــار خبيــر السُّ

ــل المرافــق لفيــروس المناعــة البشــري كانــت “خجولــة  عــام 2010 ، بشــكل صــارخ إلــى أّن االســتجابة للسُّ
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ــل المرافــق لفيــروس نقــص المناعــة البشــري، جــرى  ــقة”. ومثلمــا هــي الحــال فــي السُّ وبطيئــة وغيــر منسَّ

ــل اآلن يقتــل مــن البشــر أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى  ــل المقــاوم لألدويــة. لذلــك أصبــح السُّ تجاهــل السُّ

مــرِّ التاريــخ.

الفصل السادس - اإلنفلونزا

كانــت اإلنفلونــزا، التــي اجتاحــت العالــم بموجتيــن عــاَم 1918 وموجــٍة ثالثــٍة عــام 1919 أســوأ جائحــة فــي 

التاريــخ، منــذ جائحــة المــوت األســود. لقــد قتلــت اإلنفلونــزا خمســين مليــون شــخص علــى األقــل، واليــزال 

منشــأ الفيــروس مجهــواًل، وغالبــًا مــا ُذكــرت آســيا فــي هــذا الســياق. انتشــرت الشــائعات فــي إيطاليــا أنهــا 

لــم تكــن إنفلونــزا البتــة، وإنمــا حــرٌب كيماويــة اقترفهــا األلمــان. وكان االنــدالع األول المعــروف للوبــاء فــي 

معســكر فنستون-كانســاس، فــي مــارس عــام 1918 ومــن هنــاك انتقــل إلــى حصــون ومنشــآت عســكرية 

أخــرى. وقــد ُحملــت اإلنفلونــزا علــى متــن الســفن المتجهــة إلــى فرنســا فــي أبريــل، وانتشــرت بشــكل ســريع 

فــي أرجــاء أوروبــا، وصــواًل إلــى شــمال إفريقيــا والهنــد، ومــن ثــمَّ إلــى الصيــن وأســتراليا، بحلــول شــهر يوليــو. 

وأصابــت اإلنفلونــزا العديــد مــن عمــال المرافــئ فــي الفلبيــن، حتــى انخفــض العمــل علــى أرصفــة الموانــئ 

إلــى النصــف. لقــد طــاف الوبــاء أرجــاء العالــم فــي غضــون أربعــة أشــهر.

بــدأت الموجــة الثانيــة األكثــر فتــكًا فــي فرنســا فــي أغســطس مــن عــام 1918 وانتشــرت بســرعة هائلــة 

فــي أرجــاء العالــم عــن طريــق التجــارة البحريــة ونقــل الجنــود. وفــي الوقــت نفســه، ظهــرت فــي بوســطن، 

وبريست-فرنســا، وفــري تاون-ســيراليون. وانتقلــت علــى خطــوط ســكة حديــد عبر-ســيبيريا إلــى شــماليِّ 

آســيا. وأدخلتهــا القــوات الهنديــة والبريطانيــة إلــى إيــران، حيــث قتلــت مــا بيــن 10 و 25 بالمئــة مــن الســكان 

الذيــن أرهقتهــم الحــرب والمجاعــة. ووصلــت اإلنفلونــزا إلــى اليابــان علــى متــن ســفينة قادمــة مــن مينــاء 

مدينــة فالديفوســتوك الســيبيرية، التــي غــدت تحــت االحتــالل اليابانــي بعدهــا. وبعــد أن رســت اإلنفلونــزا 

علــى الســاحل الغربــي إلفريقيــا، فــي مدينــة فريتــاون كانــت التأثيــرات الســكانية للجائحــة صاعقــة؛ إذ أصيــب 

نصــف مليــار شــخص -ثلــث ســكان العالــم- باإلنفلونــزا. كانــت اإلصابــات أشــد فــي بعــض البلــدان دون 

غيرهــا، وفــي بعــض األماكــن دون األخــرى فــي البلــد الواحــد، واختلفــت نســب الَوَفيــات تبعــًا للعمــر 

والجنــس. انتقلــت الجائحــة إلــى أبعــد المناطــق النائيــة فــي العالــم.  

واإلنفلونــزا زائــرًا يأتــي كل عــام، ألزمــان طويلــة. فقبــل ذلــك بجيــل واحــد فقــط، كانــت هنــاك جائحــة 

 2009 . و   ،  1968 و   ،  1957 األعــوام  فــي  أخــرى  جوائــح  ، وســتحدث   1890  -  1889 عامــْي  فــي 

ــزا فيروســية المســبب، ولهــا ثالثــة أنــواع، منهــا  وفــي الغالــب ســيكون هنــاك غيرهــا مســتقباًل، اإلنفلون
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اإلنفلونــزا حيوانيــة المنشــأ ذات النــوع )أ( وهــي األكثــر فتــكًا وانتشــارًا؛ إنهــا مــرض ينتقــل مــن الحيوانــات 

إلــى اإلنســان. وكانــت ســاللة إنفلونــزا عــام 1918 غيــر مألوفــة مــن قبــل، فقــد اســتغرق األمــر حتــى عــام 

2005 لنعــرف أنَّ الفيــروس مــن ســاللةH1N  عندمــا وصلــت، عــام 1918 كانــت جديــدة كليــًا. وليــس 

واضحــًا متــى انقســمت إلــى ســالالت تصيــب البشــر وأخــرى تصيــب الخنازيــر. وفــي عــام 1997 الســنة التــي 

 H5N1، ظهــرت فيهــا ســاللة شــديدة فتاكــة مــن إنفلونــزا الطيــور مــن هونــغ كونــغ، والتــي تعــرف باســم

جــرى انتقالهــا بيــن النــاس مباشــرة. لكــن حتــى ذلــك الوقــت، كانــت هــذه الّســاُللة تنتقــل مــن الطيــور إلــى 

ــاللة علــى وجــه التحديــد. لقــد أصبــح جليــًا  اإلنســان فقــط؛ ولــم تحصــل حــاالت انتقــال بيــن البشــر لهــذه السُّ

أن أكبــر مخــزون لفيــروس اإلنفلونــزا )أ( موجــود لــدى الطيــور، واإلوز علــى وجــه التحديــد. أمــا اكتشــاف أن 

ــه  إنفلونــزا الطيــور تنتقــل إلــى البشــر بشــكل مباشــر، فقــد قلــب النمــاذج الســابقة النتقــال اإلنفلونــزا، ونبَّ

علمــاء الفيروســات -الذيــن اعتقــدوا اســتحالة ذلــك ســابقًا- ومســؤولي الصحــة العامــة. وإضافــة إلــى 

قــدرة اإلنفلونــزا علــى االنتقــال مــن الطيــور إلــى البشــر وبالعكــس، فإنهــا تتغيــر بشــكل ســريع ومتكــرر وهــذا 

الســبب وراء حاجتنــا إلــى َلقــاح إنفلونــزا جديــد كل خريــف تقريبــًا. وألن فيــروس اإلنفلونــزا يمكنــه تغييــر 

شــكله، ذكــرت مجموعــة مــن الباحثيــن البارزيــن فــي مجــال اإلنفلونــزا، عــام 2010 ، أنــه: “علــى الرغــم مــن 

التقــدم فــي العديــد مــن المجــاالت، فنحــن لســنا بأقــدر علــى توقــع ظهــور جائحــة إنفلونــزا ومنعهــا ممــا 

كنــا عليــه قبــل 5 قــرون”. فــإنَّ الكثيــر اليــزال خفيــًا. وهــذه الخفايــا، فضــاًل عــن قــوة اإلنفلونــزا، تعــدُّ أمــرًا 

ُمهينــًا. جــاءت جائحــة عــام 1918 فــي وقــت كان الطــب الحديــث قــد بنــى ثقــة فــي قدرتــه علــى اكتشــاف 

أســباب األمــراض، تقديــم العالجــات. ومــع ذلــك، فقبــل تطويــر اللقاحــات فــي أربعينيــات القــرن العشــرين 

ــزت جائحــة فيــروس H5N1 وجائحــة إنفلونــزا  ومــا تالهــا، وقــف الطــب عاجــزًا فــي وجــه اإلنفلونــزا. لقــد حفَّ

الخنازيــر عــام 2009 -اللتــان لــم تصــال حــد الكابــوس العالمــي المتوقــع- قــدرًا غيــر مســبوق مــن األبحــاث 

فــي أصــول جائحــة عــام 1918 وآثارهــا. عمومــًا، خــالل القرنيــن العشــرين والواحــد والعشــرين، لكــن العديــد 

ــة. وعلــى النقيــض مــن عــام 1918  مــن األســئلة التاريخيــة ماتــزال معلقــة، فــي حيــن تبــدو بعــض األمــور جليَّ

فمعظــم علمــاء الفيروســات ومســؤولي الصحــة العامــة ال يملكــون أي قــدر مــن الثقــة الزائــدة، فبالنســبة 

إلــى العديديــن، تشــبه اإلنفلونــزا الرشــح. ولــم تتفــشَّ إنفلونــزا الخنازيــر عــام 1976 وجائحــة H1N1   بالقــدر 

الــذي توقعــه مســؤولو الصحــة. وتضــاف هــذه األمــور جميعــًا إلــى استشــراف متكاســل، عندمــا يتعلــق 

األمــر بالقلــق العــام إزاء حــدوث جائحــة مميتــة، وذلــك ال ريــب خطــأ.

الفصل السابع - فيروس نقص المناعة البشري/اإليدز

ضــح أنــه  إنَّ انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز كان نهايــة لعصــر مــن العجرفــة، بعــد أن اتَّ

ــه أوشــك علــى الخلــو مــن هــذه التهديــدات. لقــد  ــا أنَّ ــًا جديــدًا يزدهــر فــي عالــم اعتقدن كان مرضــًا معدي
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كان فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز يتغلغــل فــي آســيا الوســطى، منــذ أوائــل القــرن العشــرين، 

لكنــه ظهــر بشــكله الجديــد المعــروف حاليــًا منــذ ربيــع عــام 1981 عندمــا بــدأ أطبــاء فــي لــوس أنجلــوس 

ونيويــورك مالحظــة ارتفــاع غريــب فــي اإلصابــة ببعــض األمــراض، كــداء التكيســات الرئويــة واألغــرب 

يــن النشــطين جنســيًا. ثــم بعــد نحــو عــام مــن ذلــك، بــدأ المصابــون  ــز فــي الرجــال المثليِّ مــن ذلــك أنــه تركَّ

ــرون بالمثــل، وأخــذ أشــخاص  ــة يتأث ــا )مــرض نــزف الــدم الوراثــي( ومدمنــو المخــدرات الوريدي بالهيموفيلي

مــن هاييتــي يصابــون أيضــًا. أدرك الطبيــب البلجيكــي؛ بيتــر بيــوت، أوجــه الشــبه بيــن مــا كان يقــرأ عنــه فــي 

الواليــات المتحــدة، ومــا رآه فــي عيادتــه فــي أنتويــرب، وهــي عيــادة يزورهــا المهاجــرون األفارقــة بكثــرة. 

وظهــرت تقاريــر أخــرى، آخــذة بالتزايــد، مــن مختلــف أنحــاء العالــم. شــد ذلــك انتبــاه مجتمــع الطــبِّ الحيــوي. 

لقــد قتــل فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز، حتــى يومنــا هــذا، قرابــة ثالثيــن مليونــًا، وأصــاب قرابــة 

خمســة وســبعين مليونــًا مــن البشــر، فضــاًل عــن أنَّ عشــرات اآلالف مــن الحــاالت تظهــر كل عــام. لــم 

يخــُل أي مــكان فــي أرجــاء المعمــورة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز، لكــنَّ هــذه األماكــن لــم 

تتأثــر جميعهــا بالقــدر ذاتــه؛ فأكثــر مــن ثلــث الحــاالت والَوَفيــات حدثــت فــي جنــوب إفريقيــا. وفــي بعــض 

األماكــن، كالشــرق األوســط، وأمريــكا الالتينيــة، واليابــان، وبعــض أجــزاء أوروبــا، ينتشــر اإليــدز غالبــًا فــي 

الجــزء المهمــش اجتماعيــًا مــن المجتمــع. وبالنظــر إلــى جانــب العوامــل المســؤولة عــن أســباب األمــراض 

األخــرى، فــإن اكتشــاف فيــروس نقــص المناعــة البشــري، بعــد عاميــن فقــط مــن انتبــاه الطــب لــه، لهــو أمــر 

الفــت للنظــر؛ فقــد اســتغرق األمــر ألفيــة مــن الزمــن لفهــم ســبب الطاعــون.  إن التحديــد الســريع لهويــة 

الفيــروس، واإلنفــاق منقطــع النظيــر لحكومــة الواليــات المتحــدة الفيدراليــة علــى األبحــاث الطبيــة قــادا 

إلــى تكهنــات متســرعة بإمكانيــة وجــود لقــاح. ولفتــرة مــن الزمــن، عــزز ذلــك ثقــة الطــب الحديــث فــي 

ــاًل؛ إذ إن تحديــد هويــة الفيــروس لــم تكــن كافيــة. فقــد اتضــح  قدراتــه. لكــن هــذا التفــاؤل لــم يــدم طوي

د الهويــات. لقــد انتقــل الفيــروس  أن فيــروس نقــص المناعــة البشــري كان فيروســًا قهقريــًا معقــدًا متعــدِّ

مــن الشــمبانزي إلــى البشــر، فــي وقــت مــا إبــان نهايــة القــرن العشــرين. وبحلــول عــام 1920 ، كان فيــروس 

نقــص المناعــة البــري قــد انتشــر فــي المنطقــة المحيطــة بليوبولدفيــل التــي أصبــح اســمها كينشاســا منــذ 

عــام 1966  مــن هنــاك، شــق طريقــه عبــر إفريقيــا بواســطة طــرق المواصــالت المتزايــدة. وتســارع انتشــاره 

فــي مواقــع وأوقــات متنوعــة: كانــت الحمــالت االســتعمارية ضــد مــرض النــوم، والــداء العليقــي، والزهــري 

تعيــد اســتخدام إبــر المحاقــن، مــا ســمح للفيــروس باالنتقــال ســريعًا إلــى عــدد هائــل من البشــر. من الَصعب 

الســيطرة علــى فيــروس نقــص المناعــة البشــري. فهــو أواًل، مــن الفيروســات البطيئــة إذ يتطــور بشــكل 

بطــيء جــدًا خــالل فتــرة حضانــة طويلــة. وألن فيــروس نقــص المناعــة البشــري يتحــور بشــكل ســريع وغيــر 

متوقــع، فــإن صناعــة َلقــاح لــه أمــر صعــب جــدًا، وحتــى اآلن ثبتــت اســتحالة ذلــك. يشــق الفيــروس طريقــه 

إلــى الجســم عــن طريــق الســوائل الملوثــة بالفيــروس؛ فالــدم والســائل المنــوي همــا أكثــر الســوائل كفــاءة 
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فــي نقــل الفيــروس. واالنتقــال بيــن األشــخاص متغايــري الجنــس هــو األشــيع. ومــع ذلــك، فــإن االنتقــال 

مــن األم إلــى الجنيــن، وعبــر المحاقــن الوريديــة غيــر المعقمــة المســتخدمة إلعطــاء األدويــة أو المخــدرات 

الوريديــة، وعــن طريــق ممارســة الجنــس بيــن الرجــال، تعــد جميعــًا ســباًل مهمــة النتقــال الفيــروس. وبمجــرد 

دخولــه الجســم، يهاجــم فيــروس نقــص المناعــة البــري خاليــا      CD4 الليمفاويــة فــي جهــاز المناعــة. 

وبعــد أن تصــاب هــذه الخاليــا، يحــدث انقــالب فــي تفاعليــة المصــل وهــي العمليــة التــي يطــور فيــروس 

نقــص المناعــة البشــري بهــا أجســامًا مضــادة داخــل الجســم، ويصبــح الفيــروس قابــاًل للكشــف. وعــادة مــا 

يكــون الشــخص معديــًا بعــد اإلصابــة بفتــرة بســيطة. والثــورات الطبيــة الحيويــة لــم تكــن دائمــًا متزامنــة مــع 

الحيــاة خــارج المختبــر. إنَّ فيــروس نقــص المناعــة البشــري/ اإليــدز أصبــح اآلن قابــاًل للعــالج، بيــد أن فرصــة 

الوصــول إلــى األدويــة ليســت متكافئــة.

ــل وفيــروس نقــص المناعــة البشــري معــًا كوحــدة  دأبــت منظمــة الصحــة العالميــة علــى التفكيــر فــي السُّ

واحــدة، وأغلقــت منظمــة الصحــة العالميــة البرنامــج الدولــي لمكافحــة اإليــدز، وانتقلــت األعمــال الخاصــة 

باإليــدز إلــى برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري/ اإليــدز، فــي 

ســعي إلــى تعزيــز الجهــود وجمعهــا معــًا.  

وعندمــا َنشــر برنامــج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز تقريــره 

ل حــول االســتجابة العالميــة للجائحــة، كان متراخيــًا: وإلــى جانــب اإلهمــال البســيط، انخفضــت  المطــوَّ

المســاعدات اإلجماليــة للــدول الناميــة فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين وتســعينياته، وعانــت وكاالت 

األمــم المتحــدة كمنظمــة الصحــة العالميــة، بعــد أن رفضــت الــدول المانحــة، كالواليــات المتحــدة خــالل 

عهــد ريغــان، أن تدفــع مســتحقاتها، وبــدأ فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز يلقــي بآثــاره الكبيــرة علــى 

االقتصــاد، فــي الوقــت الــذي أخــذت فيــه برامــج إعــادة الهيكلــة تســتنزف احتياطيــات البلــدان الشــحيحة 

أصــاًل، وهــي فــي أمــس الحاجــة إلــى تلــك المــوارد. لقــد كانــت اآلثــار مريعــة، وتمثلــت إحــدى النتائــج فــي 

انحــدار شــديد لتمويــل الرعايــة الصحيــة، ومــع الــدور المتزايــد للبنــك فــي دعــم البرامــج الصحيــة، بــدا مــن 

الطبيعــي أن يكــون لــه تأثيــر أكبــر فــي ماهيــة تلــك البرامــج. وأحــد أكثــر اآلثــار قــوة هــو النظــر فــي جهــود 

التعامــل مــع األمــراض علــى أســاس الفاعليــة مقابــل الكلفــة. ظهــرت هــذه الطريقــة الجديــدة فــي وضــع 

أولويــات البرامــج للمــرة األولــى فــي تقريــر التنميــة العالميــة للبنــك الدولــي عــاَم 1993 حــول االســتثمار 

فــي الصحــة، الــذي أشــار إلــى العالــم، وفقــًا للمحــرر فــي مجلــة النســيت الطبيــة، بحصــول انتقــال “فــي 

قيــادة الصحــة العالميــة مــن منظمــة الصحــة العالميــة إلــى البنــك الدولــي  وقــد ســعى البنــك وتبعتــه فــي 

ذلــك منظمــة الصحــة العالميــة إلــى تحديــد األمــراض ذات اآلثــار األكثــر ضــررًا علــى االقتصــاد” ومــع اختــراع 

أدويــة، أصبــح ممكنــًا عــد اإليــدز مرضــًا مزمنــًا يمكــن التعامــل معــه، مــا غيــر مــن اتجــاه الجائحــة. ولكــن هــذه 
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األدويــة باهظــة الثمــن، ومحرمــة، بســبب ذلــك، علــى العديــد مــن البشــر. إذ تبلــغ كلفتهــا مــن 10.000 

إلــى 15.000 دوالر ســنويًا، ويجــب االســتمرار فــي تعاطيهــا مــدى الحيــاة، فــي هــذه األثنــاء، بــدأ معــدل 

الَوَفيات ألســباب تتصل باإليدز في التناقص، إبان أواخر تســعينيات القرن العشــرين، وفي أعقاب األلفية 

الثانيــة، ظهــرت نظــرة جديــدة تجــاه الجائحــة. فقــد أصبحــت الصحــة العالميــة أولويــة بالنســبة إلــى حكومــة 

الواليــات المتحــدة والجهــات الخيريــة، كمؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس، ومَولــت الواليــات المتحــدة، عــاَم 

2000  العالجــات المضــادة للفيروســات القهقريــة لمــا ال يزيــد علــى بضــع مئــات المرضــى مــن حــول 

ــرت  العالــم. وبحلــول ســبتمبر مــن عــام 2009 ، ادعــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة أن الواليــات المتحــدة وفَّ

العالجــات المضــادة للفيروســات القهقريــة لمــا مجموعــه مليونــان ونصــف مليــون شــخص. مــا تفســر هــذا 

التحــول فــي التمويــل واالهتمــام؟ إنــه سياســة األدويــة والكلفــة. ففــي الجــزء األكبــر مــن تســعينيات القــرن 

ــل المقــاوم لألدويــة، ومضــادات  العشــرين، كانــت األدويــة مــن الدرجــة الثانيــة المســتخدمة لعــالج السُّ

الفيروســات القهقريــة،

باهظــة الثمــن. ومــع انتصــاف العقــد األول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، غيــرت مجموعــة مــن العوامــل 

شــكل تمويــل اإليــدز وعالجــه: فقــد انخفضــت أســعار األدويــة، وبــرزت أدلــة متزايــدة علــى نجاعــة العــالج 

فــي ظــل شــح المــوارد، وتجلــت مصــادر التمويــل الجديــدة، كخطــة رئيــس الواليــات المتحــدة الطارئــة 

إلغاثــة مرضــى اإليــدز. ومــع ذلــك، ظــل الوصــول إلــى األدويــة غيــر عــادل، إن مصــادر التمويــل التــزال 

متأرجحــة، ووصمــة العــار وقلــة التفهــم ماتــزاالن تعيقــان التقــدم. غيــر فيــروس نقــص المناعــة البشــري/

اإليــدز الصحــة العالميــة بصــورة جذريــة: فقــد أنبــت حركــة نشــطاء غيــرت طرائــق تســعير األدويــة والوصــول 

دت علــى الصلــة بيــن الصحــة وحقــوق اإلنســان، ولقــد أثبتــت الجائحــة أننــا لــن نعيــش أبــدًا فــي  إليهــا، وشــدَّ

عالــم خــاٍل مــن األمــراض.  

الخاتمة

بمــاذا ينفعنــا هــذا التاريــخ؟ هــل تنبئنــا جميــع تجــارب الماضــي هــذه، وهــذا التاريــخ كلــه، بالحاضــر؟ نعــم وال. 

مــة الصحــة العالميــة تصريحــًا تعتــرف فيــه بتكاســلها عــن االســتجابة  ففــي ربيــع عــام 2015 أصــدرت منظَّ

إلــى جائحــة إيبــوال، وتســترعي االنتبــاه إلــى عــدد مــن “الــدروس المســتفادة” مثــل “الــدروس المســتقاة من 

المجتمــع والثقافــة” فــأْن يحتــاج األمــر إلــى جائحــة إيبــوال حتــى تظهــر قيمــة الســكان المحلييــن ومعرفتهم، 

مــت منظمــة الصحــة العالميــة “أهميــة القــدرة االســتيعابية” األمــر الــذي عنــى  لهــو أمــر مذهــل. لقــد تعلَّ

أنــا أدركــت عجــز العالــم عــن التعامــل مــع األوبئــة. وقــد تذكــرت منظمــة الصحــة العالميــة “أن األنظمــة 

ــة علــى اقتصــاد الســوق ال تقــدم خدمــات إلــى األمــراض المهملــة”. لقــد أدركــت منظمــة الصحــة  المبنيَّ

ــا أو مــن نجــاة النســاء فــي حــاالت الــوالدة، يمكــن أن  العالميــة أيضــًا أن المكاســب مــن مكافحــة المالري
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ــة” أنــا لســت مهتمــًا باتهــام منظمــة الصحــة العالميــة   ــة هشَّ تغــدو خســائر عندمــا “ُتبنــى علــى أنظمــة صحيَّ

فهــي فــي هــذه الحالــة هــدٌف ســهل، وقيادتهــا تعتــرف باقترافهــا األخطــاء. فلطالمــا قــدم لنــا تاريــخ 

األوبئــة والجوائــح الــدروس والعبــر لقــرون. إن عــدم ظهــور وعــي تاريخــي لهــو أمــر محبــط حقــًا، علــى أعضــاء 

منظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا أن يســألوا أنفســهم: مــا أصــول هــذه األخطــاء؟ ألنَّ حــدوث األخطــاء 

أمــر مهــم ال محالــة، لكــن الســبب فــي ارتكابهــا قــد يكــون أهــم.

لــن تختفــي الجوائــح مــن العالــم، والمزيــد منهــا قــادم دون شــك. قــد تأتــي الجائحــة مــن عــدٍو قديــم 

مألــوف كاإلنفلونــزا، أو تنشــأ مــن مصــدر جديــد؛ فربمــا يشــق مــرض حيوانــي طريقــه ليفتــك بالبشــر. كيــف 

ســيواجه العالــم الجوائــح فــي المســتقبل؟ فــي الغالــب ســتظهر أنمــاط االســتجابة التــي ظهــرت منــذ 

الِقــَدم مــرة أخــرى. لكــن كيــف ســتؤثر التحديــات الجديــدة، كالتغيــر المناخــي العالمــي، فــي الجوائــح أو 

ــا علــى االســتجابة لهــا؟   قدرتن

 هــل ســيجري االعتمــاد مســتقباًل علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة، كمنظمــة أطبــاء بــال حــدود -وهــي 

المجموعة التي استجابت بشكل بطولي، ودون كلٍل، لإليبوال في حين ظل العالم متفرجًا- كمستجيب 

مــة الصحــة العالميــة بعضــًا مــن قيمتهــا المفقــودة؟ هنــاك أمــر واحــد واضــح:  أول؟ أم هــل ســتعوض منظَّ

فــي حــال حــدوث جائحــة خطيــرة، فــإن معظــم البنــى التحتيــة للصحــة العامــة فــي العالــم النامــي ســوف 

تكــون مثقلــة بأعبائهــا. إنَّ إحــدى الطرائــق المؤكــدة للتخفيــف مــن المعانــاة هــي إنشــاء بنيــة تحتيــة قويــة 

للصحــة العامــة فــي أي مــكان معــوز. ومــع أنَّ هــذا قــد يبــدو بدهيــًا ببســاطة، فمــن الواضــح أن “الــدروس 

المســتفادة مــن منظمــة الصحــة

العالمية، في أعقاب جائحة أيبوال، التزال تتعرض للنسيان بشكل متكرر.
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