
١ 

 موضوع الساعة! فیروس الكورونا أل�س �ذلك؟

  ∗البروفسور األب سل�م دّ�اش ال�سوعي

 �عض األفكار:
، عالم البرمجة والعقالنّ�ة واالصطناعيّ  عالمنا ال �حّب المفاجآت وهو عالم الذ�اء ال�شريّ : أّوًال 

م �المستقبل. إ لدهر ال�ائد ازدهرت من منطقة أّن المفاجأة حدثت، حیث إّن جرثومة من جراث�م ا الّ والتحكُّ
إنسان. �شفت الجرثومة أّن نظام الصّحة إلى نائ�ة في الصین لتصل إلى أقاصي األرض من إنسان 

هو على شيء من الهشاشة وأّن ما تكّرسه الحكومات خصوًصا تلك الد�موقراطّ�ة  المحّلي والعالميّ 
ما �خّصص لتعز�ز القدرات التسل�حّ�ة والحر�ّ�ة. لأل�حاث في األو�ئة ومكافحتها هو جّد قلیل �النس�ة إلى 

حتى الیوم عشرات أّن المفاجأة حصلت وقد حصدت  الّ إنسان القرن الواحد والعشر�ن ال �حّب المفاجآت، إ
 ات!اآلالف من الوف�

�م أّن الطّب ال بل عالم الطّب �طّب حدیث هو "رسالة" مهّمته الدفاع  اكتشفنا ثان�ة وثالثةً ثانً�ا: 
اإلنسان المهّدد في أعّز أمر لد�ه أي ح�اته. نرى بوضوح أّن هذه الرسالة التي هي رسالة ِقَ�م  عن
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ذلك الذي نسمّ�ه "الحك�م" أي ذلك الذي �شّخص المرض و�حكم �علمه  وأخالقّ�ات وأنسانّ�ات حملها طو�ًال 
ال وصوب شر�ات األدو�ة ومعرفته و�نسانّیته على الحالة وعلى ما یداو�ها. رّ�ما راح الطّب صوب الم

الرأسمالّ�ة فضاعت �عض الشيء الحكمة واإلنسانّ�ة. فقّل وجود الحكماء و�ثر المتعاملون مع رأس المال 
إلى  م أ�قراط في النس�ان. هذه الجرثومة هي مناس�ة إل�قاظ الضمیر ف�عود علم الطبّ سَ ورّ�ما سقط قَ 

الحدیث الذي �ان قد قضى على المعالجین �األعشاب نصاب قواعده ونظامه القائم على أخالقّ�ات الطّب 
 والتعز�م.

أّن الطّب تحّول إلى صناعة وصناعة متقّدمة تعتمد على التكنولوج�ات الحدیثة في ال شّك ثالًثا: 
أّن هذا  الّ وعلى شر�ات التأمین بتنّوعه، والهدف األّول هو تأمین أفضل الحما�ة لصّحة اإلنسان، إ

أّن إنسانّ�ة الطبیب تراجعت إلى الوراء لتص�ح الوسیلة التكنولوجّ�ة هي  األّولن: التدّخل أصا�ه أمرا
تخص�ص الموازنات الكبیرة جاءت لمعالجة األمراض المعروفة فأص�حت المصلحة  أنَّ  الثانياألساس. و

الك فیها نسیت أّن هن والعلميّ  مرتفعة الثمن، في حین أّن هذه الشر�ات وحتى مراكز ال�حث الجامعيّ 
هو موجود و�قّوة في الئحة األو�ئة التي حدثت منذ مئة سنة، منذ و غیر مرئّي  أً خ�َّ خطًرا خبیًثا �امًنا مُ 

 SARSرس احتى جنون ال�قر والدجاج وغیرهما من فئة الس ١٩١٨اإلنفلونزا اإلس�انّ�ة في السنة 
 والكورونا سوى النذیر للو�اء الذي �جتاح عالمنا الیوم.

"، "ببیتنا الداخليّ بـمّجًدا" إلى االعتناء ا قداسة ال�ا�ا فرنس�س في رسالته الراعوّ�ة "فل�كن مُ یدعونرا�ًعا: 
عظم��ا لألج�ال  ستهالكّ�ة، فتص�ح ه�كًال انجعل منـها مجّرد ماّدة ال وأن  ،أي األرض �مختلف قطاعاتها

والتلّوث الكث�ف هما األرضّ�ة العالمّ�ة لتفّشي  الالحقة. واضح للعدید من العلماء أّن االحت�اس الحراريّ 
 Covid-19الذي �سّب�ه و�اء الكورونا  واالقتصاديّ  أمام هذا الواقع ومع الدمار ال�شريّ . األو�ئة وازدهارها

مساحات الح�اة االقتصادّ�ة ونزعتها إلى تطو�ر االستهالك �طر�قة في تكاثرت الدعوات لكي ُ�عاد النظر 
لكي ال ُیدّمر على ساكن�ه. فعندما تقهر الطب�عة، فواضح أّنها "تنتقم" �ما �قول  بیت الداخليّ حفظ بـها ال�ُ 

 F. William( مؤّلفه ف. و�ل�ام انغدالل Seeds of destruction بذور التدمیرالمثل المأثور. �تاب 
Engdahl(  ّوارد القّوة العالمّ�ة، للتحّكم �م الزراعيّ  – الحیوانيّ  – ال�شريّ  حول أسرار التعدیل الجیني

. نعرف الیوم أّن �ّل وذلك للس�طرة على االقتصاد العالميّ  ،�فضح الطر�قة التي تّم بـها إخضاع الطب�عة
 هذا مضّر للصّحة ولح�اة اإلنسان.

ومحّط أنظار  للمجتمع ال�شريّ  وأخیًرا: الحداثة فلسف��ا حصلت من الفرد المحور األساسيّ  خامًسا
الن وحمالت إستهالك المنتوجات الصناعّ�ة التكنولوجّ�ة وغیرها. وهذه الحمالت أسقطت اإلعالم واإلع

�اطنّ�ة اإلنسان وروحانّیته لتجعله أسیر استمالك األش�اء المتعّددة �حیث أص�ح مستعبًدا لـها. و�اء 
اته البیولوجّ�ة هي الكورونا الشب�ه �الكولیرا أوجد اإلنسان �ّل إنسان أمام واقع تناساه أو تجاهله أّن ح�

سر�عة العطب وأّن الخوف الذي �ع�شه الیوم أمام الموت المحّدق �ه. فالمأساة التي نع�شها الیوم، �ما 
ملك أو �ما نإذ إّن الح�اة ال ُتقاس �ما  ،�قول قداسة ال�ا�ا تدفعنا لكي نأخذ على محمل الجّد ما هو جّدي

�قضي �أن نضّحي ونبذل ذواتنا من أجل اآلخر�ن ومن  بل �مق�اس الحّب الذي ،هو مظهرنا أو مظاهرنا
 أجل أنفسنا.
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 ،ّن الغّد، وهذا ما نرجوه، لن �كون مثل األمسإفیروس الكورونا وما �خّلفه من مأساة �جعلنا نقول 
فهناك خوف  ،حیث إّن رسالة اإلنسان أكان طبیً�ا أم ال، هو أن �خدم الح�اة و�حمیها. الخوف نعم

ون المستقبل في نظر العلماء، هو مستقبل نرى ف�ه ما هو أقوى وأقسى من �ورونا أن �كمن وتخّوف 
لكي تكون أمینة وفّ�ة  ،محّ�ة الح�اة والخدمة خدمة الح�اة ،المستقبل هو لرسالة المحّ�ة ،. لذلك٢٠١٩

 للروح الذي �قّو�ها و�غّذیها.

أّن أّ�ام الحجر  الّ ّنه حجرنا وحجزنا إإقل ومع هذا الفیروس وآثاره المؤلمة هل تتغّیر نوعّ�ة الح�اة؟ فلن
أّن  الّ �كون الفیروس قد انتصر علینا. إ الّ وأ ،تغییر و�ناء اإلنسان الجدید والح�اة المتجّددةإلى الهي دعوة 

قّوة الروح هي ها هنا تساعدنا على الخروج من المحنة وتغلیب ح�اة الِقَ�م فینا على �ّل ما �عّطل الح�اة 
  فینا.


