
مدخل:
بلوغها  حني  االنسانيّة  مصري  يف  بالتّفكري  نهّم  ونحن 

حافّة الّذعر الكويّن نستحرض بال شّك عبارة نورمان لويس 

Norman Lewis يف مقال له مبوقع Spiked حني أشار 

الثّقة  اللّوم عىل كوفيد ميكن أن تدّمر  إلقاء  أّن "لعبة  إىل 

جوديث  الفرنسيّة  املؤرّخة  من  نستعري  كام   .]3[ الِعلم"  يف 

راينهورن- Judith Rainhorn موقفها بشأن تكيّف عاملنا 

الوجيهة،  األسباب  أنواع  لجميع  "القانونيّة"  الّسموم  مع 

دون أن ننىس طبعا ذلك الّسؤال املركزّي الذي اتّكأ عليه 

Marc Olano يف دراسة له بعنوان "كوكب  مارك أوالنو- 

"املجتمعات  أّن  استنتج  حني  مضطربة"  عقول  مهّدد 

البرشيّة تتعامى عمدا عن التّهديدات التي تلحقها بنفسها 

وتتجاهلها". ]4[ 

ونحن  والقياس  للفهم  التناّص  من  وجوه  هناك  حتام 

الذي  اليقني  "جدار  أصاب  الذي  الخلخلة  حجم  نراجع 

والذي  املفرطة،  والحداثة  الّسعيدة  العوملة  إيّاه  أهدتنا 

حطّمته جائحة كورونا، مؤكّدة أّن الّنبوءات مل تصدق، وأّن 

ُممكنات  باتت  كلّها  الجدوى  وانعدام  والخراب  الّسقوط 

للتعامل مع واقع قاٍس ومؤمٍل، حيث الّتقّب أفق والّضجر 

احتامٌل" ]5[. 

الّصني  يف  أُعلن   ،2020 جانفي  شهر  من  الّسابع  يف 

عن ظهور أّول حالة إصابة بكوفيد 19 يف مدينة ووهان]6[، 

لتنترش الجائحة بشكل متسارع وتشمل أكرث من 159 دولة 

اإلفريقّي  االتّحاد  دول  دفع  ماّم  العامل]7[.   أنحاء  شتّى  يف 

)UA( الحقا إىل املبادرة بوضع رشوط صّحية صارمة -رمّبا 

 Ebola إيبوال  فريوس  مواجهة  من  عقود  عن  ترّسخت 

وُبوِسني]1[
ْ

فريوس كورونا: فوىض املوت يف عرص األنث
دراسة عّينات سلوكّية يف مواجهة اجلاحئة بمدنني]2[ جنوب رشق تونس

محّمد فارس. باحث )جامعة تونس(

 1995 تاريخ األرض. وبحلول عام  العصور الجيولوجية املعتمدة يف  العلامء إلدخال هذا املصطلح إىل سلّم  مازال الجدل قامئا بني   ]1[

 Paul »تكثّف اعتامد هذا املصطلح يف األوساط العلميّة الرّسميّة بفضل جهود عامل املناخ -الهولندي األصل- »بول جوزيف كروتزين

Jozef Crutzen )1933-2021( الحائز عىل جائزة نوبل يف الكيمياء. و ال زال الوسط العلمّي يشهد جدال حاّدا حول مدى صّحة 

اعتامد هذا املصطلح والفتة الزمنيّة التي يجب أن تنسب إليه.

تقع والية مدنني بالجنوب الرّشقي للبالد التّونسيّة. وتعّد حسب آخر إحصائيّات سنة 2014 أكرث من 479 ألف ساكن. أّما أهم املدن   ]2[

البحرّي ومدن مدنني وبن قردان وجرجيس وبني خداش  املستقلّة جغرافيّا بحكم موقعها  بالّنظر فهي جزيرة جربة  إليها  الرّاجعة 

وسيدي مخلوف. وتتمتّع الوالية بتنّوع تضاريسها الجغرافيّة الجبليّة والّسهلية والّساحلية.

Norman Lewis, "The Covid blame game could destroy trust in science",  Spiked, 3rd  June 2021  ]3[

 Marc Olano : "Planète Menacée, Esprits troublés : Comment faire face?"  Sciences Humaines, N 343,  ]4[

55-Janvier 2022, pp 54

عبد الرّحيم العطري، "من الحجر إىل الّضجر"، مجلّة الّدوحة، عدد 173، مارس 2022  ]5[

Coronavirus: "Rolling coverage on the impact on Africa", Africa news, 17th March 2020  ]6[

Coronavirus Research Center, John Hopkins University  ]7[



خاّصة يف غرب إفريقيا- ورأى املختّصون يف املجال الصّحي 

الحجر  إفريقيّا قد يكون  اآلفة  الحلول ملحارصة  أنسب  أّن 

الّصحّي الّشامل]8[. وهنا أنتجت الجائحة صنوفا جديدة من 

الخطابات "توزّعت بني "التّديني" و"التّْسييس" و"الّدولَنة" 

آخر  خطابا  أنتجت  ذاته  اآلن  ويف  والتّهوين".  و"التّهويل 

ميكن توصيفه بالهندسة األخالقيّة للجائحة والذي يُعنى 

بالّنصائح التّدبرييّة للتّعاطي مع الحجر الّصّحي ليس فقط 

يف مستوى االحتازات الّصّحية ولكن يف مستوى التعامل 

الّنفيّس  اإلرشاد  مستوى  يف  وكذا  الزّمن...  فائض  مع 

واالستامع والتّوجيه الّتبوّي" ]9[. 

منهج ادّلراسة:
الّسوسيولوجيا  حقل  إىل  املنتمية  البحوث  ركّزت  لقد 

أو  املغاريب  بالحيّز  واملتعلّقة  الثّقافيّة  واألنرثوبولوجيا 

 Jacques بريك  جاك  كأعامل  عقود  منذ  اإلفريقّي 

 Clifford أو جهود كليفورد غريتز ،Augustin Berque

فهمه  املغاريّب "يف ضوء  اإلنسان  فهم  Geertz عىل رضورة 

وتعامله املعّقد مع املشاكل أو املعطيات التي يفرضها املجال 

أعامله  "أنتج  وكالهام  االجتامعّي".  التّنظيم  أو  الجغرايّف 

وامليدان.  النّص  بلُغات  دقيقة  ملعارف  كبرية  مراكمة  بعد 

كام أّن الجامع بني غريتز وبريك هو تشابه جغرافيّة العمل 

الّسوربون والجزائر  العلميّة بني  أّوال. فرحلة بريك  امليدايّن 

واملغرب استمرّت زهاء األربعني سنة. يف حني نشأ غريتز يف 

امليدان األندونييس إىل حدود الّستينيّات]10[.

كاليد  تعريف  إىل  باألساس  تستند  غريتز  تأويليّة  إّن 

كلوكون للثّقافة يف كتابه "Mirror For Man" والذي هو 

باألساس مفهوم سيميايّئ )Sémiotic(. ليشتك يف قناعاته 

مع ماكس فيرب Max Weber يف اعتباره اإلنسان "حيوانا 

عالقا يف شبكات رمزيّة نسجها بنفسه حول نفسه. وعليه 

فتحليلها يجب أن ال يكون علام تجريبيّا يبحث عن قانون، 

بل علام تأويليّا يبحث عن معنى" ]11[. 

منهج  إىل  مستندا  بحثنا  سيكون  املنطلق  هذا  من   

األزمنة  من  عيّنة  وصف  إىل  سعينا  إذ  والتّأويل.  الوصف 

اإلفريقّي  الّسياق  تّم رصدها يف  التي  اإلستثنائيّة  واألنظمة 

للتعامل مع التّهديد الفريويّس كام شّكله وباء كورونا. وقد 

التّونسيّة  البالد  رشقّي  جنوب  الواقعة  مدنني  والية  اختنا 

فرديّة  سلوكيّة  عيّنات  خالله  من  ندرس  جغرافيّا  مجاال 

وجمعيّة تبلورت يف إطار الوعي بخطورة الجائحة والتصّدي 

املعرفة  االلتزام برشوط  بني  أفعالها  ردود  وَراوَحْت يف  لها. 

العلميّة وبني االلتجاء إىل تجارب التطبّب الّشعبّي بحثا عن 

خالص فردّي ينتهي أحيانا بالتنّكر، عىل املستوى الّسلويكّ، 

مفهوم  عىل  ينقلب  جامعّي  خالص  أو  الحداثة  لرشوط 

املواطَنة وأُسس متثّل كيان الّدولة.

لالحتجاجات  املختلفة  املظاهر  تقّص  حاولنا  كام   

تضّخمت  والتي  الوضع  هذا  عن  املتولّدة  االجتامعية 

تحت حأمة اإلحساس بالتّهميش لتفع من سقف مطالب 

املساواة يف املواطنة العالجيّة والبيئيّة بعد أن كانت حركات 

االحتجاج مقترصة عىل مطالب تقليديّة كالحّرية والكرامة 

لنختم  أخرى  أقاليم عىل  مركزيّة  مقولة  والتشغيل، وكرس 

مبخاطر  الوعي  يف  التّحّول  مظاهر  أهّم  برصد  النهاية  يف 

التّهديدات الفريوسيّة غري املألوفة. محاولني استثامر املسألة 

التفكري  إىل  الّدعوة  عرب  االنسانيّة  العلوم  حقل  زاوية  من 

مرورا  واقع محّل ضيّق  تدرّجا من  الفريوسيّة،  العدوى  يف 

رؤية  إىل  وصوال  ورمّبا  اإلقليميّة  والكيانات  الّدول  بوضع 

قاّرية وحتّى كونيّة تُعّدد االختصاصات واملقاربات. وبذلك 

يتجاوز االنشغال بفريوس كورونا املستجّد حدود االهتامم 

إىل  بيولوجيّة(  "حقيقة"  ظاهرة  هو  من حيث  )أي  العلمّي 

اعتباره مصدرا للمعلومات أو مجاال لرهانات بحثيّة جديدة 

 Oumnia Boutaleb, Face au Coronavirus, l’Afrique se prépare au pire, Policy Center For the new South.  ]8[

Mars2020 ,20-BP 18

عبد الرّحيم العطري، "من الحجر إىل الّضجر"، مجلّة الّدوحة، عدد 173، مارس 2022  ]9[

 Clifford Geertz ; After the Fact: Two countries, Four Decades, One Anthropologist: Harvard University  ]10[

Press 1995. Pp114

كليفورد غريتز، تأويل الثّقافات، ترجمة محّمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بريوت 2009، ص 82  ]11[



املحلّية  املجتمعات  تربط  التي  العالقات  نوعيّة  تدرس 

الرّشائح  وعي  االعتبار  بعني  أخذا  الرّسميّة،  باملؤّسسات 

واألفراد بكيفيّة "اجتاح اليومّي" ]12[ زمن األزمات، وكيفيّة 

ابتكار حلول للحفاظ عىل الّذات ومدافعة املوت عرب إدارة 

املوارد الطبيعيّة وطرق إنتاج املعارف املساعدة.

زمن  االستثنائية  األنظمة  مقاربة  نحاول  ونحن  إنّنا 

جائحة كورونا وما نتج عنها من احتجاجات نالمس عّدة 

فهم  الّنفس. خاّصة متى ركّزنا عىل  بعلم  قضايا يف عالقة 

العالقة مع الّصدمات بدءا مبرحلة اإلنكار )الحارض بقّوة 

يف الترّصيحات األوىل حول نَِسب اإلصابة( حيث تضّخمت 

هذا  إنتاج  مصدر  حول  املؤامرة  نظريّة  الجمعّي  الوعي  يف 

والبحث  باألمر  القبول  مرحلة  لتليها  التّاجّي.  الفريوس 

عن ُسبل للتعامل معه أنعشت خطاب التّهوين أو التّهويل 

يف  برسعة  تنترش  إشاعات  أو  نُكٍت  شكل  يف  )خطابات 

للحلول  مجاال  الواقع  يُفرِد  بعدئذ  الرّقمية(.  الفضاءات 

العمليّة يف التّعاطي مع الجائحة بفائض من االنشغال يتجاوز 

عتبات الّدهشة واإلنكار املبدئيّني. أّما املرحلة األخرية فهي 

قبول التّعايش مع الجائحة عرب اختاع بروتوكوالت الوقاية 

وَسّن العادات الّصحيّة االحتازيّة من قبيل وضع الكاّممات 

وتوفري صنوف املطّهرات والتزام مسافة التّباعد....
نُذكّر يف هذا الّسياق أّن عامل األحياء منفراد إيجن]13[

كتابه  يف  البرشّي  التطّور  عرّف  حني   Manfred Eigen

قليل  عدد  ذات  "لعبة  بكونه   ،]14[ الحياة"  نحو  "درجات 

ينظر  يكن  مل  املنتفخ"  املسار  وذات  الثّابتة،  القواعد  من 

إىل علم الفريوسات باعتبارها مشغال بحثيّا يتجاوز فضاء 

التطّور  يف  الباحثني  تصّورات  أو  البحوث  ومراكز  املخابر 

التّأنّس. خاّصة وأّن هؤالء بدورهم كانوا  البرشّي ومراحل 

قد تجاوزوا منذ زمن القول بأّن الرّشوط األساسيّة وحاجات 

تشكيل  لكّن  البرش،  لدى جميع  واحدة  االنسايّن  الجسد 

دراسة  عىل  ذلك  وطبّقوا  مختلف.  لها  والثّقافة  التّاريخ 

العالقات الجنسيّة والعالقات بني األجيال وقضايا التّغذية 

واللّباس.

الّصينيّة  املدينة  رضب  الذي  كورونا]15[  فريوس  لكّن 

إىل  الفريوسات  مبحث  إعادة  تجاوز   Wuhan "ووهان" 

التحّديات ميكن  من  أمام جملة  البرشيّة  ليضع  الواجهة، 

بلورتها يف شكل ومضات برقيّة تنقل قلق االنسانيّة ولعلّنا 

ميكن أن نتدّرج يف صياغتها من العاّم إىل األكرث خصوصيّة:

عرص 	  عىل  اإلطاللة  بداية  هو  كورونا  وباء  إّن  هل 

األنرثوبوسنيAnthropocene املرعب؟

الاّلعودة وأطلّت فعال 	  البرشيّة حّقا عرص  هل دخلت 

املناخ  يف  الّسلبّي  تأثريها  جرّاء  الّرعب  مدارات  عىل 

والبيئة و يف جميع األنظمة الحيويّة عىل األرض؟

"قاعدة 	  تزعم-  -وكام  علميّا  البرشيّة  متتلك  هل 

"اختالف  عن  مبعزل  توّحدها،  مشتكة"  بيولوجيّة 

أوضاعها االجتامعيّة وانتامءاتها الثقافية" ]16[؟ 

إىل 	  بلد  التحتيّة من  البنى  التكافؤ يف  يتحّول عدم  أال 

آخر ومن مدينة إىل أخرى عائقا يف مواجهة الجائحة؟

املراكز 	  حظوظ  الّريفيّة  الهوامش  لسّكان  تتوافر  هل 

الّصمود وتحقيق  إمكانات  نفسها من حيث  الحرضيّة 

االكتفاء غذائيّا وصّحيا؟

وامتالك 	  الطبقّي  والوعي  التّمدرس  نسُب  ستقوم  هل 

آليات التّواصل رقميّا مع العامل بدور مؤثّر يف التفاعل 

مبؤّسسات  الرّشائح  هذه  ستلوذ  أم  الوباء؟  هذا  مع 

البرشّي  العمران  الّدولة يف مراتب  أقدم من  اجتامعيّة 

املصطلح يف األصل مليشال دو سريتو Michel De Certeau اقتبسناه من حقله الّسوسيولوجي يف حديثه عن اختاع اليومّي يف كتابه   ]12[

L’invention Du Quotidien

فيزيايئ وعامل أحياء. ولد بأملانيا 9 ماي1927 وتويّف 6 فيفري2019. نال جائزة نوبل يف الكيمياء سنة 1967  ]13[

Eigen )Manfred(, Steps towards Life: A Perspective on Evolution, 1987  ]14[

تفّش الفريوس للمرّة األوىل يف مدينة ووهان الّصينية يف أوائل شهر ديسمرب من سنة 2019. لتعلن منظّمة الصّحة العامليّة رسميًا يف   ]15[

30 جانفي أن تفّش الفريوس يُشّكل حالة طوارئ صّحية عامليّة تبعث عىل القلق الّدويل، ثّم لتؤكّد بشكل رسمّي تحّول الوضع إىل 

جائحة عامليّة يوم 11 مارس 2019.

92-Garapon )Antoine(, "Un Moment d’exception", Revue Esprit-5 )Mai 2020(, pp 87  ]16[



مواجهة  يف  املوّسعة  والعائلة  القبيلة  مؤّسسة  لتحِيَي 

الوعي باملواطنة واإلميان بقدرة الّدولة ومؤّسساتها؟

ما حّظ نَِسب التّعلّم يف دولة االستقالل من التّوظيف 	 

إّن األزمة ستدفع رشائح واسعة  أم  املحنة؟  يف مواجهة 

"مجتمعات  ومامرسات  التطبّب  بتجارب  لالحتامء 

إىل  منتمية  الغيبيّات  يف  غارقة  لتنتهَي   ]17[ الجْني" 

"مرشّدي امليتافيزيقا" بعبارة هابرماس؟

إّن هذه املحاولة تسعى إىل بناء مقاربة وصفيّة تأويليّة 

للظّاهرة الّسلوكيّة يف هذه الّنقطة من إفريقيا، مستندة إىل 

التّمّش التّايل:

الّظاهرة  فهم  الفردّي  الّسلوك  حماولة   -1
وإجياد تفسري هلا:

لقد تجىّل ذلك عرب مراوحة األفراد يف استقاء املعلومة 

وأهل  األطبّاء  آراء  التلفاز/  )االنتنت/  العاملة  املصادر  بني 

)املرويّات/  الّشفاهيّة  الّشعبيّة  واملصادر  االختصاص...( 

الجدل بني  ليستمّر  / اإلشاعات.....(  الّسّن  تجارب كبار 

اعتبارها ناتجة عن سباق تسلّح جرثومي رهيب بني قّوتني 

عسكريّتني )الّصني من ناحية والواليات املتّحدة األمريكيّة 

أو اعتبارها نتيجة خطأ مخربّي وقع يف  من ناحية أخرى( 

مدينة ووهان وخرج عن الّسيطرة.

التّفسريات  من  صنف  يف  يكمن  للّنظر  الاّلفت  لكّن 

األكرث إيغاال يف الغيبيّة من قبيل تلك املواقف التي تعترب 

الحدود  عن  خرجت  كافرة  ألمم  إلهيّا  عقابا  الفريوس 

الرّشعيّة يف املأكل واملرشب....

بداية  مع  التّهاوي  يف  املسلاّمت  بعض  بدأت  لقد 

وأيقنت  العربيّة.  البلدان  يف  اإلصابات  أوىل  تسجيل 

إرباك  يف  زاد  وماّم  وعاّم.  حقيقّي  التّهديد  أن  الجموع 

الحجر  فرض  بإمكانيّة  الرّسميّة  الجهات  تلويُح  الجموع 

املعنيّة،  للرّشائح  وال  للمّدة  دقيق  تحديد  دون  الّصحي 

وخاّصة  الخاّص  للحساب  تشتغل  عديدة  فئات  حرّي  ماّم 

القطاعات  وبعض  الِحرف  وقطاع  الخاّصة  املهن  أصحاب 

القلق من رسعة  بدأ ظهور  املستوى  هذا  الهامشيّة... ويف 

بحقيقة  الوعي  أخرى  مرّة  أكّد  الذي  الفريوس  تفّش 

منطلق  يكون  أن  ينبغي  والذي  للبرشيّة،  املشتك  املصري 

إىل  األمر  وصل  بل  الكوارث.  زمن  الّدول  بني  الّسياسات 

التي  فالطّائرات  وآلياتها.  الحداثة  الّشّك يف مسلاّمت  حّد 

اإلمدادات  نقل  يف  واألنجع  األرسع  الوسيلة  تعترب  كانت 

اإلغاثيّة "تحّولت خالل األسابيع األوىل إىل ما يشبه طائر 

الّنار )الحدأة( املتّهم بنقل أعواد الّنار وتوسيع بؤر الحرائق 

يف مناطق الغابات"]18[. 

بداية الويع بمخاطر اجلاحئة واالخنراط يف   -2
ابلحث عن احللول: 

القارّة  من  البقعة  هذه  يف  املرحلة  هذه  ترافقت  لقد 

اإلفريقيّة مع كّم هائل من القصف اإلعالمّي يتابع تطّورات 

والواليات  الّصني  ويف  الّشامل  بلدان  يف  الوبايئ  الوضع 

املتّحدة. ثّم بداية رصد بعض حاالت العدوى محلّيا. ساد 

نحو  الجمعّي  الّسلوك  ومال  الغذايّئ.  األمن  حول  القلق 

ظّل حجر صّحي مل  واألرشبة يف  األطعمة  تخزين صنوف 

يُعلَن بدقّة عن مّدته بل ظّل رهني تحّسن الوضع الوبايّئ.

إىل  بدوره  املسبوق  غري  االستهاليكّ  الّسلوك  هذا  أّدى 

العرض  ميزان  واختالل  والتّوزيع،  االنتاج  دورات  إرباك 

قيودا عىل  التّجار  وفرض  العائالت  والطّلب يف ظّل خوف 

كّمية املقتنيات )حليب/ دقيق / سميد/ ومشتّقات األغذية 

بأنواعها...( ماّم فتح الباب مرشعا لصنوف من املضاربات 

واالحتكار الذي زاد الوضع تأزميا. 

تأثري  –وتحت  الصّحّي  األمن  برشوط  يتعلّق  فيام  أّما 

قواعد  اتّباع  محاولة  ظهور  بدأ  فقد  اإلعالمّي-  القصف 

يف  الكاّممات  ارتداء  إجباريّة  قبيل  من  صارمة  صّحية 

لتسهم  املطّهرات  اقتناء  من  يرافقها  وما  العاّمة،  األماكن 

ربّات البيوت يف فرض بروتوكوالت إضافيّة من قبيل إجباريّة 

ليبس )يوليوس(، أصل األشياء: بدايات الثّقافة االنسانيّة. ترجمة كامل إسامعيل. دار املدى للثقافة والّنرش، سورية. ط2، 2006.   ]17[
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أم معلّبات.  املقتنيات واملشتيات خرضا كانت  غسل كّل 

مع الحرص أحيانا وإذا أمكن عىل ترك حيّز زمني ميتّد أليّام 

الفريوس ميوت خالل  بأّن  الوعي  )نتيجة  استهالكها  قبل 

ساعات متى مل يجد بيئة حاضنة(.

ويف هذا الظّرف تحّولت البيوت إىل أماكن خزن كبرية 

يف ظّل خوف من طول فتة الحجر الصّحي )تبنّي هذا الحقا 

بعد رفع الحجر ورؤية فائض الخزن الذي أتلفه سوء أوضاع 

تكّدس  إىل  املشهد  فانتهى  الّصالحيّة.  انتهاء  أو  التّخزين 

الّسلع الغذائيّة يف حاويات القاممة أو أعالفا للحيوانات يف 

األماكن الّريفيّة(.

الفئات  ميل  والحذر  الحيطة  سلوك  عن  ترّسخ  لقد 

وأنواع  والكحول  للجافال  املفرط  االستعامل  إىل  الوسطى 

الجال املعّقم، كام تّم تخصيص أثواب للخروج واالختالط، 

تنزع عند الرضورة مبجرّد العودة إىل البيت. أّما يف األسواق 

الحرص  ظهر  فقد  والّدكاكني  املحاّلت  أصحاب  وعند 

باعتباره سلوكا  وورقيّة  والّنقود معدنيّة  األيدي  تعقيم  عىل 

احتازيّا إضافيّا يُجّنب بل يحّد من انتشار العدوى.

الحوارض  مركز  عن  والبعيدة  رفاها  األقّل  الفئات  أّما 

فقد تجىّل ميلها إىل إيجاد حلول أقّل كلفة: مثل غْل أوراق 

اإليكاليبتوس أو اإلكثار من دخان البخور يف غرف املنازل 

وأماكن الّسكن الجامعّي، أو امليل إىل األطعمة الحّريفة عرب 

اإلفراط يف استهالك الفلفل والثّوم والبصل، أو املرشوبات 

الجبل.  والزّنجبيل وحشائش  القرنفل  التي تحوي  الّدافئة 

صفحات  عىل  وبكرثة  الفيديوهات  هذه  بعض  )راجت 

الرّقميّة ولقيت نِسب مشاهدة عالية خاصة متى  الوسائط 

زعمت أّن تجارب العالج كلّلت بالّشفاء(. 

اإلنعاكسات الّسلوكّية:  -3
بلوغ حافة اذّلعر:  	

يف  الجائحة  تفّش  تتابع  وهي  البرشيّة  أّن  يف  شّك  ال 

وبلدان  املتّحدة  والواليات  الّصني  مثل  العامل  من  مناطق 

أوروبّا، قد استفادت كاّم غري قليل من الخربات وراكَمتْها 

عىل صعيد املامرسة. بدءا باالنخراط يف سلوكيّات جمعيّة 

أقرب إىل االرتجال ومحاولة التّأثري عرب الّسبق املعريّف، ولو 

برسعة نرش اإلشاعات أو تهويل األخبار أو حتّى اختالقها 

جراء  املستشفيات  أقسام  بعض  يف  املقيمني  موت  )أخبار 

ملسؤولني  فيديوهات  نرش  األوكسيجني]19[...  انقطاع 

يائسني يرّددون بأّن حلول األرض قد نفذت.... نرش أخبار 

نقص  أو  الطّبّية....  األطقم  صفوف  بني  اإلصابات  توّسع 

)صور  اآلفاق  انسداد  ترسم  ملشاهد  )الّتويج  األدوية...( 

قبور تنتظر جموع املوىت... أو مشاهد حرق جامعّي للجثث 

يف الصني والهند. ... أوصورة رئيس وزراء إيطاليا وهو يرّدد 

انتهت حلول األرض واألمر موكول إىل الّسامء......(

الذي  الجائحة  إبّان تفش  الجموع  املتابع لسلوك  إّن 

يُغفل  أن  ميكن  ال  الجنون،  أو  الهسترييا  حالة  إىل  يرتقي 

 Ross Clarke كالرك  روس  الربيطايّن  الّصحفّي  موقف 

وهو يجادل بشكل مقنع يف مجلّة "Spectator" بأّن "أخطر 

يشء يف فريوس كورونا هو حالة الهسترييا". ليعّقب فيليب 

صحيفة  يف  االقتصاد  محّرر   Philip Aldrick ألدريك 

من  أكرث  الّذعر،  حالة  هو  نخافه  أن  يجب  "ما  التّاميز 

الفريوس بحّد ذاته"]20[.

طغيان اذّلوتنة:  	
مفهوم  انهيار  مالمح  بعض  رصد  ميكن  هنا  ومن 

ماديتْ  )افتكاك  القانون  سلطة  وتراجع  الحدايّث  املجتمع 

الّسميد والطّحني ونهبهام يف بعض املناطق املعزولة أو ظهور 

فيديو انهيار وبكاء مدير مستشفى ماطر يف تونس بسبب اقتاب نفاد األكسجني 2021-07-19  ]19[

)https://www.youtube.com/watch?v=DXS7h7bj5W0(  

نورمان لويس، مقال حافّة الّذعر الكوين. ترجمة مروى بن مسعود. مجلّة الّدوحة أفريل2020 ص150   ]20[



باالعتداء  أحيانا  واقتانها  االحتجاجات  صنوف  بعض 

اختالط  إغفال  دون  العاّمة.  أو  الخاّصة  املمتلكات  عىل 

الّسياسيّة بتلك املشاكل  االحتجاج عىل فشل الحكومات 

االجتامعيّة الناتجة عن البطالة والتّهميش وبأخرى مطالبة 

باملساواة العالجيّة والّصحيّة... (

ويف جميع تلك املامرسات وإن ضاقت، طغياٌن للّذْوتَنة 

األفراد  والجامعّي، تشّكل يف نكوص  الفردّي  املستوى  يف 

إىل مفاهيم أسبق من املواطنة مثل العائلة والعشرية والقبيلة. 

وصل األمر إىل حّد رفض العاملني مبستشفى مدنني قبول 

إيواء مصابة بالفريوس قادمة من جزيرة جربة، ماّم أحدث 

أزمة قدمية متجّددة أسالت الكثري من الحرب والّنقاشات. 

اشتك فيها بعض الّسياسيني وحتى األكادمينّي من أساتذة 

استقالل جزير جربة  تناول مسألة  ليعيدوا  الجامعات]21[. 

"إداريّا" بني ممكنات قرارات الّدستور يف املرحلة االنتقاليّة 

والتخّوف من العواقب التي ميكن أن تنجّر عن االستجابة 

تعيشها  انتقاليّة  عمليّة  ظّل  يف  خاصة  املقتح،  هذا  ملثل 

واالجتامعيّة  االقتصاديّة  األوضاع  بهشاشة  وتتميّز  البالد 

مسألتني  يف  التخّوفات  هذه  حرصت  وقد  والّسياسة. 

أساسيّتني: أوالهام التخّوف من تغذية الّشعور الجهوّي أو 

ما يطلق عليه بـ “الجهويّات” مع ما يعنيه ذلك من خطر 

انعزالها  بحكم  الّدولة. ألّن وضع جزيرة جربة  عىل وحدة 

أمام  عائقا  يقوم   )isolement/insularité( الطبيعي 

الّتاب  بقية  عن  جغرافيا  منفصلة  والية  رتبة  إىل  ارتقائها 

مثل  تنجّر عن  أن  التي ميكن  املخاطر  وثانيهام  الوطنّي(. 

هذا القرار مبطالبة مناطق أخرى بإحداث واليات جديدة. 

وهو ما من شأنه أن يدخل البالد يف دّوامة من عدم االستقرار 

االجتامعّي والّسيايّس.

يعنينا  ما  فإّن  الطّروحات  هذه  مآالت  كانت  ومهام   

التّوازن  باختالل  االحساس  ظهور  يف  الجائحة  إسهام  هو 

الّشعور بعدم اإلنصاف لدى رشيحة  الجهات وتغذية  بني 

هاّمة من املواطنني من سّكان املناطق الّداخلية أو األحياء 

الشعبيّة بسبب ضعف التّجهيزات والخدمات العموميّة. 

أّما تفّش األنانيّة فقد جلّته حاالت رفض إعادة بعض 

مكثّفات األوكسيجني بعد استخدامها من طرف عائالت 

بعض املصابني رغم أّن الجهات املوفّرة لها إّما أفراد خواّص 

وإّما جهات غري حكوميّة تنتمي إىل جمعيّات املجتمع املديّن. 

كذلك كرثة االعتداءات عىل األطقم الطّبّية أو اللّهفة عىل 

تخزين األدوية املخّصصة ملكافحة الفريوس وتخزينها حتّى 

قبل اإلصابة بالعدوى أو ظهور عالماتها.

التّفكري  عن  العزوف  ظهر  فقد  ثالث  شّق  عند  أّما 

أو مهرب  البحث عن ملجأ  الحلول، ومحاولة  الجّدي يف 

الّداخليّة  البنية  تكشف  هّشة  ترفيهيّة  حلول  ابتكار  عرب 

للّشفقة  مثرية  تركيبة  وهي  الّنفوس]22[.  يف  للأمساوّي 

ومخيفة يف آن ألنّها تستعيد تعريف جورج باطاي "لطقوس 

الكينونة  باتّصال  الّدقّة  وجه  "عىل  عالقتها  يف  االنتهاك" 

التي تجلّت ألولئك الذين يركّزون انتباههم عىل موت كائن 

منفصل خالل طقس جامعّي]23["؟

الّدولة  ويف مقابل طغيان األنانيّة املفرطة ظلّت أجهزة 

واملؤّسسات  املديّن  املجتمع  مؤّسسات  بعض  رفقة   - تسعى 

العريّب  املعهد  لاّلجئني،  التّونيس  املجلس  )مثل  الّدوليّة 

لحقوق اإلنسان- فرع الجنوب، والجمعيّة الجهويّة للصّحة 

اإلنجابيّة، وجمعيّة أطبّاء العامل بتونس...(- يف إطار وعيها 

بتشبيك العالقات جاهدة إىل اإلحاطة ببعض الرّشائح فاقدة 

الّسند.

تُعنى  أنشطة  اإلنسان  لحقوق  العريّب  املعهد  نظّم  فقد 

الخاّص  خلدون  ابن  مبيت  تعقيم  مثل  الاّلجئني  بشؤون 

بالاّلجئني يوم 09-04-2020، كام عقد زيارات ميدانيّة إىل 

الاّلجئني  ومخيّم  ذهيبة-وازن  معرب  مثل  الحدوديّة  املعابر 

لنتائج  استباقا  رمادة  معتمديّة  إقامته يف  املُزمع  بالفطناسيّة 

الرّصاع بني طريف األزمة يف ليبيا آنذاك]24[. 

ورغم ما رافق هذه األنشطة من دعم قانويّن مثل حزمة 

 07 يوم  التّونسيّة  الحكومة  عنها  أعلنت  التي  اإلجراءات 

ميكن اإلحالة عىل اجتامع طقوس الخوف واإلحساس باملأسوّي من ناحية وطقوس العربدة واإلرساف من ناحية أخرى: يف : اإلرهاب   ]22[

املقّدس، تريي إيجلتون. الفصل األّول: "دعوة إىل طقوس عربيدة". ترجمة أسامة إسرب. ط. دار بدايات سورية 2007 

جورج باطاي، اإليروسيّة، ترجمة محّمد عادل مطيمط، دار التّنوير للطّباعة والّنرش، ط1، 2017 ص30   ]23[

عن صفحة املعهد العريّب لحقوق اإلنسان فرع الجنوب بتاريخ: 2020-04-09  ]24[



إيجابيّة  سابقة  اعتربت  قانونيّة  مبادرة  )وهي  أفريل2020، 

يف الّدول العربيّة( ظلّت نسبة إقبال األجانب عىل التّلقيح 

ضعيفة]25[.

الوقائيّة  الّصحة  مدير  رّصح   2021 أوت   11 ففي   

يف  العنز  زيد  الدكتور  مبدنني  للصّحة  الجهويّة  باإلدارة 

ترصيح ملراسلة إذاعة تونس الرّقميّة أّن املهاجرين املقيمني 

ضّد  التّطعيم  تلّقي  عن  امتنعوا  قد  ومدنني  جرجيس  يف 

 64 تجاوز عمرها  واحدة  امرأٌة  قَِبلته  فيام  فريوس كورونا، 

إىل  يعود  االمتناع  سبب  أّن  العنز  الدكتور  وأضاف  سنة. 

معلّلني  جانبيّة.  مضاعفات  حدوث  من  الاّلجئني  خوف 

األمر بأّن بنيتهم الجسديّة تسمح لهم مبواجهة الجائحة]26[. 

وحتويل  جديدة  أخالقّية  هندسة  اجرتاح   	
الفضاء اإللكرتوين إىل فضاء يزخر بالقصص امللهمة:

العامليّة حاولت  األزمة  هذه  ظّل  أنّه يف  إىل  بدءا  نشري 

وتحّولت  املواجهة.  تجربة  أخذ حيّز يف  الّدينيّة  املؤّسسات 

العامل  يف  الّدينية  للقيادات  الّرعويّة  األعامل  من  الكثري 

الواقعّي إىل الفضاء اإللكتويّن. ويف ذلك محاولة لإلحاطة 

والتّوجيه واملواساة ألولئك الذين يعانون من مشاعر القلق 

والخوف والعزلة والفجيعة. حيث تدّخلت املنظاّمت الّدينية 

الرّضورية  االحتياجات  بتوفري  املحتاجة  املجتمعات  لدعم 

إجراءات  التّخاذ  وكذلك  العدوى،  تجّنب  بشأن  وتثقيفها 

للُمْعِوِزين  املناسبة  االجتامعيّة  الخدمات  توفري  لضامن 

واملحتاجني. ويكفي هنا أن نذكر دور املركز العاملّي للحوار 

مع  التّواصل  عىل  العمل  يف   )KAICIID األديان]27[  بني 

اإلجراءات  اتخاذ  يف  ومساعدتهم  إرشادهم  بهدف  الّناس 

املناسبة لتلبية احتياجات مجتمعاتهم. وقد تّم ذلك أحيانا 

بعرض قصص األمل النابعة من املجتمعات الّدينية املتنّوعة 

حول العامل أو بتسليط الّضوء عىل املوارد والربامج التّدريبيّة 

اإلنتنت  عرب  املتاحة  األدوات  استخدام  بكيفيّة  املتعلّقة 

لتيسري العبادات الّدينية ونرش رسائل التّعاون واملشاركة يف 

اتّخاذ إجراءاٍت عمليٍّة تخّفف من مظاهر املعاناة.

أّما محلّيا فإّن الهندسة األخالقيّة لتداعيات الجائحة 

إىل  أعاد  الجربيّة  اإلقامة  بوطأة  إحساس  من  رافقها  وما 

بالخراب  اإلحساس  قبيل  من  فلسفيّة  مفاهيم  األذهان 

وانعدام الجدوى والّسقوط. فباتت كلّها ممكنات للعيش 

والتّجريب تدّل عىل انتصار "العدم والفراغ" عنرصا خامسا 

أقرّه فالسفة اإلغريق منذ القديم.

فئات  عّولت  بالفراغ  اإلحساس  مرحلة  يف  وهناك   

أخرى عىل مقولة الخلق بواسطة الفقدان، ولو فقدان القيم، 

أنواع  وإعداد  والطّبخ  االستهالك  االنغامس يف  وذلك عرب 

مختلفة من األطعمة أو متابعة فيديوهات الرّقص والتعّري. 

اليوتيوب ومواقع التيك توك التي راوحت  فظهرت بطالت 

يف  واالنغامس  اليومّي  الّنشاط  نقل  بني  التّسجيالت  فيها 

مشاهد العري واإلثارة... رمّبا بدافع األزمة املالية الخانقة 

األموال  لكسب  االفتايّض  الفضاء  استثامر  يف  محاولة  أو 

عرب تكثيف عدد املشاهدات]28[...

أّما يف تونس تحديدا فيعرث املتصّفح للفضاء االلكتويّن 

مقال  املغاِربيّة عىل  األخبار  موقع  يف   2020/03/19 بتاريخ 

التّونسيّني من الوباء  بعنوان تونس: نرمني صفر]29[ تحمي 

"برقصة الكورونا". نرشه عامد بن سعيّد مؤرّخا ألوىل رقصات 

نرمني صفر والتي تزامنت مع خطاب الرّئيس التّونيس قيس 

سعيّد الذي وجهه إىل التونسينّي حول تفّش فريوس كورونا، 

https://www.google.com/search?q=%D8%AF.%D8% :صورة الدكتور زيد العنز من موقع  ]25[

مريم املرزوقي: مدنني مهاجرون يرفضون التّلقيح ضّد كورونا. )عن الّصفحة الرّسميّة لتونس الرّقميّة يف اليوتيوب بتاريخ 11 أغسطس   ]26[

)2021

دليل الحوار بني أتباع األديان يف مواجهة جائحة كوفيد-19 الذي أصدره مركز الحوار العاملي )كايسيد( )وهو مركز امللك عبد الله   ]27[

بن عبد العزيز العاملّي للحوار بني أتباع األديان والثقافات )KAICIID(. وهي منظّمة دوليّة تأسست عام 2012 برشاكة بني الّسعودية 

وجمهورية الّنمسا ومملكة إسبانيا إىل جانب الفاتيكان بصفته عضوا مراقباً. ويقع مقرّها يف مدينة فيينا عاصمة النمسا. تسعى إىل 

تعزيز ثقافة احتام التنّوع وإرساء قواعد العدل والّسالم بني األمم والّشعوب.

موقع "صوت األمة" املرصّي: مقال: يوتيوب  vs تيك توك".. "من سيفوز يف الحرب املحتدمة بسبب كورونا؟" 2020.  ]28[

هي راقصة وفّنانة استعراضيّة تونسيّة ذات صيت واسع عىل مواقع التواصل االجتامعّي.  ]29[



"تحّدي  بعبارة  أرفقتها  طبّي  بقناع  لها  حيث نرشت صورة 

الكورونا بالرّقص / حالة وعي، شّد دارك )اِلزم بيتك(. ومل 

التونسينّي  من  عددا  أّن  إىل  يشري  أن  املقال  صاحب  يفت 

رقصاتها  وجدوا  والتي  صفر  نرمني  بعرض  اهتاممهم  أولوا 

أمتع من خطاب الّسياسيني عىل حد تعبري بعض الّناشطني 

عىل اإلنتنت. إذ ذكرت بعض وسائل اإلعالم التّونسيّة أّن 

رقصة نرمني حّققت عىل اإلنتنت نسبة مشاهدة أعىل من 

خطاب الرّئيس )تابعها مئة ألف شخص(. كام أوردت خرب 

ليلة  بالرّقص كّل  التزامها  نرشها فيديو أعلنت من خالله 

أو  بوك  فيس  مبارش عىل صفحتها عرب  بشكل  للتّونسيني 

متاِبعيها"  و"مُتتع  وتغّني  لتقص  إنستغرام.  عرب  حسابها 

خطاب  وهو  الّنفوس.  يف  والفرحة"  "األمل  بّث  محاولة 

وصفه البعض بأنّه يبّث التّفاؤل أكرث من الخطاب الرّسمي 

الحكومّي لدى التونسيّني، ويرفع من درجة وعيهم بخطورة 

تنّدر  مصدر  إىل  الحقا  األمر  تحّول  بل  املعدي.  الفريوس 

وبهجة. فأحدهم استغّل فيديوهات الرّقص واسعة االنتشار 

وكتب باحثا عن قريب له مل يره منذ سنوات، عَساه يقرأ 

نداءه عىل بّث نرمني املبارش. وحّول البعض اآلخر املسألة 

اللّيلة"...  نرمني  رقصة  "تعّذرت  بكتابة  نكتة  مصدر  إىل 

عرب فربكة صورة مفتي البالد، واستعارة عبارة "تعّذرت رؤية 

الهالل" املرتبطة يف الّذاكرة الجمعيّة مبوعد إعالن العيد أو 

دخول شهر رمضان. 

خاتمة:
أزمة  أثناء  الّسلوكيّة  العيّنات  هذه  تناول  من  نخلص 

كوفيد 19 بجنوب رشق تونس إىل جملة نتائج تربط الّسلوك 

البرشّي يف هذا الحيّز اإلفريقّي بردود فعل كونيّة تجلّت يف 

أكرث من قارّة وعىل أكرث من صعيد.

أّولها أنّه تّم اللّجوء عىل صعيد الوعي الفردّي أو الجمعّي 

إىل وضع ضوابط سلوكيّة وأخالقيّة جديدة منها إعادة الّنظر 

مثل  املناسبات  وحضور  الّزيارة  وآداب  الجامعة  مفهوم  يف 

كرم  من  املتوارثة  القيميّة  املبادئ  بني  التّوفيق  محاوالت 

واالنعزال  التّباعد  رشوط  وبني  ُمؤاكلة،  أو  تحيّة  وآداب 

وتقليص العدوى. وهنا يكفي أن نحيل عىل موقف الطبيب 

الّنفيّس األملاين جان كالبيترس ]Jan Kalbitzer]30 يف كتابه 

الرّقميّة  بالبارانويا  "أن تكون مصابا  بعنوان   2020 الّصادر 

تناول  وقد   Digitale Paranoia: Online bleiben

مسألة الرّهاب العاملّي العاّم بدءا من حرائق غابات أستاليا 

فيفري 2020 مرورا باملتغرّيات املناخيّة، وصوال إىل جائحة 

كورونا التي خلقت نوبات من الهلع االستباقّي خشية ما هو 

آت، وقّوت شعور الّشعوب باالرتباك والعجز نتيجة القطيعة 

بينها وبني واضعي الّسياسات.

وثانيها وبعيدا عن املامرسة، متّت إعادة الّنظر يف مسائل 

ظلّت لعقود حكرا عىل حقول معرفيّة أقرب إىل االختصاص 

وطقوس  املوت  حقيقة  يف  التّفكري  مثل  األنرثوبولوجّي 

الّدفن وحرمة الجسد. وهو ما جعل الوعي العاّمي البسيط 

من  اإلناسيّني  عند  إاّل  معروفة  تكن  مل  أفكار  عىل  ينفتح 

 philippe Ariès]31[ أمثال املؤّرخ الفرنيّس فيليب آرياس

الذي درس تيمة املوت وميّز يف الحيّز الثقايف األورويّب بني 

املوت املرّوض واملوت الحقيقي واملوت الزّائف أو محاوالت 

جورج آرنس يف كتابه "االنتحار: حركة املوت غري املرشوع- 

ميونيخ2001" الذي ميّز يف التّاريخ األورويّب بدءا من العرص 

الوسيط بني أشكال أربعة يف التّعامل مع املوت]32[. 

أّما ثالثها فقد غرّي مجيء كورونا وجه العامل. وسجن 

اإلنتاج  دورات  وأوقف  منازلهم.  يف  والجامعات  األفراد 

وأوصد أبواب املساجد والكنائس. وحّول املطارات والفنادق 

الّرعب  "رسديّة  وسادت  يبابًا.  أرضا  الّسياحيّة  واملزارات 

املعّمم"]33[ بني التّهوين والتّهويل. ووضع هذا العدّو الاّلمريّئ 

الحكومات والّشعوب أمام ضعفها وعجزها الطّبيعيّني. وهنا 

بات الهّم الوجودّي هو تخزين الطّعام وتأمني الّدواء. فظهرت 

يف  التّفكري  وبدأ  املعطوبة.  والفردانيّات  املقيتة  األنانيّات 

هندسة سلوكيّة جديدة أساسها التّباعد وتقليص االختالط 

طبيب نفيّس ورئيس وحدة العالج يف عيادة أوبريبرج kurfurstendamm يف برلني   ]30[

Philippe Ariès, Essais sur l'histoire de la mort en Occident, Du Moyen Âge à nos jours, 1974  ]31[

ضبط آرنس أشكاال أربعة للموت: 1- املوت املرّوض / 2- املوت الّذايتّ / 3- موت الغري / 4- املوت املنقلب إىل ضّده  ]32[

عبد الرّحيم العطري، "من الحجر إىل الّضجر"، مجلّة الّدوحة، عدد173، مارس2022  ]33[



وتحيني آداب التحيّة والطّعام وحتّى العمل والتّمدرس. ولعّل 

التّعاطي الّسيايّس واالقتصادّي مع الجائحة قد أسهم بدوره 

وتوجيهه  العاّم  الجامهريّي  والقلق  الهلع  منسوب  رفع  يف 

نحو االستهالك، تجسيدا ملخرجات رأسامليّة تحرص عىل 

الجامهري  لتوجيه  ]34[ سبيال  العاّم"  والقلق  املرض  "تسليع 

بفضل  األزمات  وضعيّة  يف  االنسايّن  الّسلوك  يف  والتحّكم 

إمكانات العرص الرّقمّي بدرجة أوىل.

دروسه  يف  جدا  ودميقراطيّا  عادال  كورونا  كان  لقد 

عىل  والنامية  القويّة  الّدول  استهدافه  وأّولها  التّعليميّة. 

الّسواء، والفئات الغنيّة واملهّمشة، بل حتّى مختلف املراحل 

العمريّة دون متييز يف الّسّن أو اللّون أو الهويّة أو الّديانة.

واملعرفة  العلم  رصح  إعالء  فكان  الثّاين  الّدرس  أّما 

عىل  واملراهنة  التّفاهة  ثقافة  ألّن  للمواجهة.  أوحد  مفتاحا 

تقَي  لن  والّسينام  املوضة  وحتّى  بل  والكرة  الغناء  نجوم 

العامل من مصري كاريّث. وهنا تعرّت حقيقة قطاعات حيويّة 

اإلنفاق  من  التقليل  –بدعوى  أُهملت  عامليّة  وحتّى  دوليّة 

الُعمومّي- بسبب رشوط الجهات املانحة أو القوى الكربى 

املُقرضة للامل. 

املصري  حقيقة  بتلميع  الثّالث  الّدرس  تعلّق  وأخريا 

األقطار.  تباعدت  وإْن  واحدة  فاملعاناة  للبرشيّة.  املشتك 

والَخَساراُت ُمشتكة وإْن تنّوعت الثّقافات والّديانات. وهنا 

لتدفعها  أخالقيّا  البرشيّة  إفالس  عرّت  قد  كورونا  تكون 

بدل  لإلنسان  واالعتبار  التفكري  إعادة  رضورة  إىل  مجّددا 

تركه عرضة للّضياع وثقافة التّفاهة والتّسطيح.

جان كاليبست، مقال العامل غري آمن وعلينا التكيّف. ترجمة محّمد اإلدرييس. الّدوحة أفريل2020  ]34[


