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يُظهر البحث جناح اجملتمعات »األكثر تقيداً ابلقانون« يف احنسار انتشار فريوس كوروان - وأن 
على بقية اجملتمعات أن يتعلموا التكيف لدحر هذا الوابء«

مع تزايد عدد القتلى إىل أكثر من 2 مليون وإصابة ما يقرب من 100 مليون شخص يف 
مجيع أحناء العامل، ال يزال فريوس كوفيد-19 يعيث الفوضى حىت مع تقدمي اللقاحات. ومع ذلك، 
فإن توزيع الوفيات يف بلدان العامل غري متساوية على اإلطالق. إذ قد تغلبت بعض الدول على الوابء 
بنحٍو فعال؛ بينما تعرضت البلدان األخرى لضربة أقوى يف انتشار املرض. فقد سجلت الياابن –

بنسبة سكانية تصل لــــ 126 مليون مواطن ايابين- ما يزيد عن 5000 حالة وفاة، يف حي عانت 
املكسيك -مع عدد سكان متطابق تقريبا- من أكثر من 150.000 حالة وفاة والعد مستمر.

ما الذي يفسر هذه االختالفات الصارخة؟ هل هي الثروات؟ قدرة القطاع الصحي؟ السن؟ 
عمقاً:  وأكثر  أبسط  شيء  على  اعتمد  فريوس كوفيد-19  دموية  أن  اتضح  أنه  إال  املناخ؟  أم 

االختالفات الثقافية يف رغبة اجملتمعات يف اتباع القواني.
لدى مجيع الثقافات أعراف اجتماعية، أو قواعد غري مكتوبة للسلوك االجتماعي. حنن نلتزم 
مبعايري امللبس، وأتديب أطفالنا، وال نتدافع يف الطرق املزدمحة ليس ألهنا قواني تشريعية، بل ألن 
هذا التصرف يساعد جمتمعنا على التقدم. أظهر علماء النفس أن بعض الثقافات تلتزم ابألعراف 

االجتماعية بنحٍو صارم؛ بينما البعض اآلخر أكثر حتررًا- وعلى استعداد خلرق القواني.
هذا التمييز، الذي الحظه هريودوت1 ألول مرة، ميكن قياسه يف العصر احلديث من قبل 
علماء النفس وعلماء األنثروبولوجيا. مقارنة ابلوالايت املتحدة واململكة املتحدة وإسرائيل وإسبانيا 
وإيطاليا، فقد ثبت أن دواًل مثل سنغافورة والياابن والصي والنمسا أكثر تقيداً، وهذه االختالفات 
بفضل  هريودوتس  ُعرف  امليالد.  قبل  اخلامس  القرن  يف  عاش  آسيواًيً  يواننًيا  كان مؤرخا إغريقًيا  هريودوت أو هريودوتس:    .1

كتابه اتريخ هريودوتس الذي يصف فيه أحوال البالد واألشخاص اليت القاها يف ترحاله حول حوض البحر املتوسط.

سبب تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 في البلدان ذات 
السمات الثقافية غير المقيدة

ميشيل جيلفاند *

*  أستاذة يف جامعة مرييالند.
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أن  احلجم  واجملتمعات صغرية  القومية  الدول  من  األحباث يف كل  أظهرت  فقد  ليست عشوائية. 
أو  معدية  أمراض  أو  طبيعية  املزمن -سواء كانت كوارث  التهديد  من  اتريخ  هلا  اليت  اجملتمعات 
جماعات أو غزوات- تضع قواعد أكثر صرامة تضمن النظام والتماسك. وتتطبق تلك اجملتمعات 
شعار »اتباع القواعد يساعدان على النجاة من الفوضى واألزمات«. بينما على اجلانب اآلخر، 

ميكن للمجموعات األكثر مرونة واليت واجهت هتديدات أقل أن تكون أكثر تساهاًل.
ال يوجد جمتمع أفضل أو أسوأ يف احلالة الطبيعية- إىل أن ظهر الوابء العاملي. ويف شهر 
آذار بدأت كاتبة املقال تشعر ابلقلق أبن الثقافات األكثر حترراً قد ختالف القواني، وأهنا ستستغرق 
وقتاً أطول لكي تلتزم بتدابري الصحة العامة، اليت قد ترتتب عليها عواقب مأساوية. وكانت أتمل 
الكاتبة أبن تصبح هذه الثقافات أكثر تشدداً، إذ أن مجيع مناذج الكمبيوتر قبل فريوس كوفيد-19 

اقرتحت أهنا ستتغري.
إال أن تلك الثقافات مل تتغري. إذ توصل البحث الذي تتبع أكثر من 50 دولة، والذي ُنشر 
يف جملة النسيت بالنيتاري هيلث )Lancet Planetary Health(، إىل أن يف البلدان ذات 
السمات الثقافية غري املقّيدة كان عدد حاالت اإلصابة مخسة أضعاف عدد احلاالت يف البلدان 

ذات السمات الثقافية املقّيدة، وعدد الوفيات أكثر من مثاين أضعاف.
مل يؤثر الواقع أبداً يف هؤالء السكان ألن األشخاص يف الثقافات اليت تتكيف مع مستوايت 
خطر طفيفة مل تستجب بسرعة »إلشارة التهديد« اليت جيسدها الوابء عند حدوثه. ميكن أن حيدث 
هذا يف الطبيعة أيضاً. إذ تعد احلالة األكثر تطابقاً هي انقراض طائر الدودو الشجاع يف موريشيوس، 
الذي تطور وتكاثر بدون وجود حيواانت مفرتسة، ومع أول اتصال له مع البشر تعرض لالنقراض 

يف غضون قرن فقط.
ُتظهر قصة طائر الدودو أن الصفات اليت تتشكل يف بيئة واحدة واثبتة ميكن أن تصبح 
عبًئا حينما تتغري البيئة. هذا ما يسميه العلماء عدم التطابق التطوري، وهو ما أدى إىل اآلالف من 
الوفيات غري الضرورية نتيجة فريوس كوفيد-19 يف اجملتمعات ذات السمات الثقافية غري املقّيدة. 
ولكن  األرض،  وجه  على  من  االختفاء  مصريها  يكون  لن  اجملتمعات  هذه  فإن  احلال،  وبطبيعة 

معاانهتم املستمرة مع جائحة عمرها عام فقط ُتظهر الصعوابت اليت يواجهوهنا يف التكيف.
القواني. وأفضل  الفريوس فعااًل بنحٍو خاص يف حتويل نزعة بعض اجملتمعات خلرق  كان 
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األمثلة على ذلك ما حدث يف اجملتمعات األمريكية، اليت مل تتبع القواني اليت فرضت نتيجة تفشي 
أقنعة طبية  بال  والتسوق  إقامة احلفالت  املواطني  الوابء، وبداًل من ذلك، واصل عدد كبري من 
خمصصة. بنحٍو عام، سخر اجملتمع األمريكي من الفريوس. إن حتفيز شعور اخلوف والقلق لدى تلك 
اجملتمعات غالباً ما يكون بطريقة خاطئة، إذ خياف الناس من إجراءات فرض حظر جتوال وقواني 

ارتداء األقنعة الطبية أكثر من الفريوس نفسه.
جعلت هذه االختالفات الثقافية من الصعب متييز إشارة التهديد. وأدت تصرحيات الرئيس 
السابق ترامب إىل عدم شعور املاليي من األمريكيي ابلتهديد الذي يشكله الفريوس. إذ بعد وفاة 
أكثر من 300 ألف أمريكي، قال ترامب يف 10 آذار 2020: »حتّلوا ابهلدوء، سيزول املرض«، 

واشتكى من مبالغة مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها يف قلقهم.
ويف بريطانيا، ساعد رئيس الوزراء الربيطاين، بوريس جونسون، على كبت رد فعل اخلوف يف 
اململكة املتحدة. مع ارتفاع احلاالت يف شهر آذار 2020، قال جونسون: »كنت يف مستشفى 

الليلة املاضية حيث كان هناك عدد قليل من مرضى فريوس كوروان، ولقد صافحت اجلميع«.
ولتقليل أعداد الوفيات للمصابي بفريوس كوروان، ولتجهيز الشعوب للتهديدات اجلماعية 
املستقبلية، على الدول ذات السمات الثقافية غري املقّيدة التكيف واالستجابة إلشارات التهديد 
الصحيحة. وتقرتح الباحثة اتباع ثالثة إجراءات أساسية متكننا ابلبدء ببناء ذكاء ثقايف للتغلب على 

التهديد.
الذي نواجهه. حنن  التهديد  نتعامل با على وفق نوع  اليت  الطريقة  تغيري  أواًل، حنتاج إىل 
ابألمراض  يتعلق  فيما  أّما  سريع.  بنحٍو  احلروب-  –مثل  وامللموسة  احلية  للتهديدات  نستجيب 
واجلراثيم غري املرئي، فمن السهل جتاهل التهديدات اليت تفرضها على األفراد. حيتاج مسؤولو الصحة 
العامة إىل توضيح خماطر فريوس كوفيد-19. ومع ذلك، فإن ختويف الناس ميكن أن أييت بنتائج 
عكسية: »فحينما نشعر ابلعجز، يرى علماء النفس أننا نتخذ موقفاً دفاعياً سلبياً. وإلقناع األفراد 

بتغيري سلوكهم، جيب أن نكون صرحيي بشأن أعراض الفريوس«.
منتهكي  األفراد  يعلم  حينما  مؤقتة.  والتضييق  احلظر  إجراءات  أن  نوضح  أن  اثنياً، جيب 
فكلما  اإلجراءات.  لتلك  سيمتثلون  حينها  هناية حمددة،  اإلجراءات  هلذه  أن  والضوابط  القواني 
تقّيدان ابلقواعد الصحية املفروضة بنحٍو أكرب، كلما قللنا من التهديد بنحٍو أسرع، كلما استعدان 
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حريتنا بنحٍو أسرع. ما حتتاجه مجيع الدول هو ما نسميه ابلرباعة الثقافية: القدرة على ضبط التشدد 
ابإلجراءات أو ختفيفها بناًء على مدى خطورة الظروف، وتعد نيوزيلندا أفضل مثال على ذلك. إذ 
يشتهر النيوزلنديون على أهنم شعب ال يتقّيد ابلقواني واألنظمة، إال أن حكومتهم اختذت من أكثر 
اإلجراءات صرامة يف العامل يف وقت مبكر - وخففوا من أطباعهم املخالفة للقواعد واألنظمة، وهو 

ما حد من وفيات فريوس Covid-19 إىل 25 فقط وفاة فقط.
أخريًا، حنتاج إىل إدراك أننا مجيًعا مشرتكون يف هذا. تكلمت صحيفة واشنطن بوست عن 
بلدة صغرية جتسد هذا النهج. لعدة أشهر، كانت جزيرة طنجة يف والية فريجينيا خالية من أي 
إصاابت. ولكن حينما تفشى املرض، توّحد مجيع سكان هذه املنطقة يف عكس صورة واضحة 

وقوية المتثاهلم لقواعد الصحة العامة.

املصدر: 
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2021/feb/01/
loose-rule-breaking-culture-covid-deaths-societies-pandemic?s=03


