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 الممخص:
ينصرؼ مضموف البحث الى دراسة االتيامات الموجية الى منظمة الصحة العالمية وفؽ محوريف 

لمروائي االمريكي داف براوف , واتياـ واقعي اعمنتو دوؿ عدة اتياـ متخيؿ , قدمتو رواية ) الجحيـ( ,
فمثمما دعت المنظمات  في مقدمتيا تصريحات رئيس الواليات المتحدة االمريكية , ) دونالد ترامب( ,
الدراسات  ضمف الدراسة الدولية الى تكاتؼ الجيود وتوحيدىا في مواجية تمؾ االزمة , فمقد اندرجت  

ـ بمواجية المشكالت المجتمعية واالقميمية والعالمية التي تتطمب تداخؿ االختصاصات البينية التي تيت
االوؿ بتطورات جائحة كورونا  اذ يسير البحث وفؽ مستوييف , يتعمؽكافة بغية تجاوز تمؾ االزمة , 

بتحميؿ ثيمات المتخيؿ السردي الذي يبحث في  وموقؼ منظمة الصحة العالمية, فيما يتعمؽ الثاني
وضوعة تخميؽ فيروس , ُيختمؼ في تصنيفو فيما لو كاف وباء او انقاذا لمبشرية ودور منظمة م

الصحة العالمية والمنظمة الغامضة المرتبطة بيا, اذ تبحث الدراسة التشابو الحاصؿ بيف الفيروس 
في ذلؾ وال شؾ  واتيامات المنظمة في المستوييف , وقد يكوف ثمة تشابو أو اختالؼ بيف المستوييف ,

فنحف نحاوؿ مقاربة االتياـ حوؿ دور المنظمة الى حد ما  وطبيعة عمميا في الواقع, والصورة التي 
الجية المسؤولة االولى عف ظاىرة التضخـ  –اي المنظمة  –حاوؿ المتخيؿ تقديميا, بوصفيا 

, والمفارقة التي السكاني في المتخيؿ السردي , والمسؤولة عف تفشي الجائحة في العالـ المعيش/الواقع
المنقذ ( لمبشرية -قد يجدىا القارئ اف المنظمة التي تحاوؿ مالحقة أو ايقاؼ انتشار )الفيروس /الوباء

بحسب ما تقدمو الرواية, ىي نفسيا التي تقاعست في دورىا واسيمت في انتشار جائحة كورونا 
تعمؽ كؿ عمى ثالثة محاور اسة الدر فقمد تفرعت لذلؾ  تيامات المجتمع الدولي االخيرة ليا,بحسب ا
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بعد محاجة قدمت فييا الباحثة  الظاىرة االجتماعية التي تسببت محور بإحدى مراحؿ االزمة , 
وبحسب ما تذىب اليو نظرية المؤامرة في تخميؽ  –بحسب ما فرضتو الرواية  –باألزمة الصحية 
ومف ثـ تمويميا,  آليةية واىدافيا و ثـ سرد موجز ألولية تأسيس منظمة الصحة العالمفايروس كورونا , 
, اذ تناوؿ المحور عبر البحث في داللة العنواف واختيار االمكنة رواية الجحيـ  تحديد خصوصية

تناوؿ فييا اسباب تخميؽ الفيروس في  , (ونصوص االتيام ق الفيروسيخمتدوافع )االوؿ ثيمتي 
المحور الثاني  تناوؿفيما ,  والصريحة لممنظمةواالدانة الواضحة المتخيؿ السردي والغرض النبيؿ منو 

موقؼ الدوؿ مف دور المنظمة  اذ تناولت الدراسة موقؼ المنظمة بين االتيام واالشادة العالميين ( ) 
تحوالت ) المعنوف بػالثالث المحور  فيما تناوؿ,  كؿ مف الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي والصيف 

عبر ثالثة  وتداعياتيا عمى المجتمع الدوليتحوالت االزمة  ياسية( االزمة الصحية الى أزمة س
وتكمف أىمية الدراسة , منظمة لممسارب اطالؽ التسمية العنصرية وأزمة الثقة وايقاؼ الدعـ االمريكي 

االزمة , وفؽ مقاربة تكاممية مف زوايا معرفية مختمفة , تسيـ -بكونيا تتناوؿ دراسة الظاىرة/المشكمة
 بالتالي في معالجة الظاىرة وتقريب االسباب والمعالجات . 

 رواية الجحيـ(. ،جائحة كورونا  ،منظمة الصحة العالمية  ،المتخيؿ الفني)الكممات المفتاحية: 

The Trial of the World Health Organization's Artistic Visualizer  In 

light of the Corona pandemic - Hell's novel as a model 

Dr.. Khaleda Hatem Alwan 

The Ministry of Education / General Directorate of Education in 

Baghdad, Rusafa First / Institute of Fine Arts - Rusafa First / Audio-

Visual Department 

Abstract: 

The content of the current  research is to study accusations directed against 

the World Health Organization according to two axes, visualizer accusation, 

presented by the novel (Hell) by the American novelist Dan Brown  and  

realistic accusation announced by several countries, foremost of which is the 

statements of the President of the United States of America, Donald Trump. 

As  the international organizations called for  lobbying the efforts  to confront  

this crisis, the  current study is inserted within indication studies that are 
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concerned over  confronting the  community , territorial and  international 

problems  required to interfere all specializations in order to overcome this 

crisis. As the research proceeds according to two levels, the first relates to the 

developments of the Corona pandemic and the position of the World Health 

Organization, and the second one analyzes  themes of the narrative 

imagination that examines the issue of creating a virus, which differs in its 

classification as to whether it is an epidemic or a rescue of humanity and the 

role of the World Health Organization and the  mysterious Organization  

associated with it . The study searches the similarity  between the virus  and 

the Organization accusations into two levels , either there will be  similarity 

or difference between these two levels. Undoubtedly, we are trying to 

approach the accusation about the role of the organization and the nature of 

its work, as well as the image the visualizer tried to present  since it is 

considered the official one that is responsible for   overpopulation  according 

to the narrative visualizer and it is responsible for  spreading the virus in the 

world. As the novel indicated that  the organization tried to stop the spread of 

pandemic and it is the same organization slacks in its role and contributed to 

the spread of the Corona pandemic, according to the recent accusations of the 

international community to it. So the study was divided into three axes , each 

axis relates to the crisis, after an argument in which the researcher presented 

the social phenomenon that caused the health crisis - according to  What the 

novel imposed - and according to what the conspiracy theory goes to in the 

creation of the Corona virus, then a brief account of the initial establishment 

of the World Health Organization, its goals and its financing mechanism, and 

then determining the specificity of the Hell novel by researching the meaning 

of the title and choosing the places,  as the first axis dealt with my theme 

(motives for creating the virus  and the accusation texts), in which he 

addressed the reasons for creating the virus in the narrative imagination, its 

noble purpose, and clear and explicit condemnation of the organization.  

While the second axis (the organization between global accusation and 

praise) dealt with the position of countries on the role of the organization, as 

the study dealt with the position of the United States, the European Union 

and China, while the third axis entitled (transformations of the health crisis 

into a political crisis) deals with transformations and  crisis and its 

repercussions on the international community through three  sections : the 

racist , the crisis of confidence, and the cease of the American support for the 

organization. The importance of the study lies in the fact that it deals with the 
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study of the phenomenon / problem - the crisis, according to an integrative 

approach from different cognitive angles, thus contributing to addressing the 

phenomenon and bringing the causes and treatments closer.  

Key words : (Artistic visualizer , World Health Organization , Corona 

pandemic , Hells novel).    

لما كانت الظاىرة تبحث في ازمة صحية شمت مرافؽ الحياة , تحولت الى  /محاجة
وتعني انتشار المرض  –والجائحة لغويا ىي المصيبة أو الكارثة  –جائحة عالمية 
, وكانت مجاالت الدراسة بعيدة  وبطريقة غير قابمة لمسيطرة عبر الحدود بصورة سريعة 

, وكذلؾ بعض الظواىر االجتماعية  -كنخبة عف الموضوعات العممية  –الى حد ما 
التي لـ تأخذ حيزا في الدراسات , وبسبب مف طبيعة الدراسة سواء ثيمة المتخيؿ أـ 
الظاىرة/ الجائحة, فمقد استدعت الييكمية تقديـ محاجة نبيف فييا تعريفا بالظاىرة 

اسة في تخب لمدر ومتعمقاتيا وكذلؾ التعريؼ بالمنظمة بوصفيا النموذج التطبيقي المن
لعالقتيا المباشرة بمستويي الدراسة , لذلؾ توزعت المحاجة عمى  ضوء عينة المتخيؿ
 ثالثة مسارب ىي : 

بين المتخيل السردي وتصورات نظرية المؤامرة  فرضية االنفجار السكاني  1-1
 لفايروس كورونا 

بدراسة   Demography –الدراسة االحصائية لمسكاف  –ييتـ عمـ الديموغرافيا 
الظواىر المتعمقة بالسكاف بيف معدالت الوفيات والوالدة  واليجرات والمتغيرات االساسية 
التي تؤثر عمى حجـ السكاف, لذلؾ اىتـ الديمغرافيوف بمبدأ السيطرة عمى النسؿ في 

لما ليا مف عالقة بكمية الموارد  المجتمعات التي تؤمف بضرورة تحديد سكانيا
عمى ذلؾ فمقد صاغ العالـ البريطاني مالتوس نظريتو " بما أف االنساف  , وبناء1الطبيعية

ال يستطيع الحياة دوف غذاء فإف ىاتيف القوتيف غير المتساويتيف في النمو, انتاج الغذاء 
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وتزايد السكاف , البد ليما مف موانع تدفع بيما الى التكافؤ وىذا يعني تقميؿ نسبة التزايد 
اذا أخذنا في الحسباف اف مالتوس قد  -, 2نسبة االنتاج الغذائي"السكاني , لتتعادؿ مع 

مف ىنا ,   -صاغ فرضيتو حيف كاف عدد سكاف األرض ال يصؿ الى  المميار نسمة 
التي تشير الى حدوث  Human overpopulationانبثقت فرضية االنفجار السكاني 

المتاحة لالستيالؾ  اختالؿ في التوازف بيف سكاف االرض وكمية الموارد الطبيعية
, ولما كانت تمؾ المشكمة تيدد وجود الجنس البشري 3البشري مثؿ الغذاء والماء واليواء

عامة , فمقد قدـ المتخيؿ السردي في رواية "الجحيـ" رؤيتو لتمؾ المشكمة العالمية عمى 
لساف عالـ الجينات ) بيرتراند زوبريست( في حديثو مع مديرة الصحة العالمية في 

اولة لفت انتباىيا لمخطر السريع  الذي ييدد الوجود البشري, اذ يشير الى نضوب مح
موارد الطبيعة بسبب االنفجار السكاني, الذي يتضح في المخطط البياني الذي قدمو 
بيرتراند زوبريست لمديرة الصحة العالمية د. )اليزابيث سينسكي( مع لقاح انفيرنو الذي 

 التي عرضيا عمى الشاشة. اقترحو  , اذ تضمنت الصورة 

اذ يستعرض )بيرتراند( في تقرير المنظمة نتائج النمو السكاني المتسارع عمى النظاـ 
البيئي  , ما يشير في مجممو الى العجز اليائؿ في الموارد الطبيعية التي ستنعكس 
الحقا عمى الصحة العالمية لالفراد, تمييا المشاكؿ االخرى المتعمقة بالعجز االقتصادي 

الظاىرة/المشكمة وتقديميا لة أولية مف الروائي لمتعريؼ بومف ثـ الخدمي في محاو 
 . لمقراء

كما ال تخفى اشارة الروائي الى النتائج المترتبة عف االنفجار السكاني التي تتمثؿ      
بالفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي لألفراد وارتفاع مستويات الجريمة وتدني القيـ , 

ينا لتجربتيا في دولة الفمبيف حيف ذىبت في رحمة مع وىو ما تجسد في استذكار سي
فالراوي ، مجموعة , اذ استطاع الروائي اف يوجز كؿ تمؾ النتائج عبر تمؾ التجربة 
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يشير عبر تمؾ التجربة المستذكرة الى  مشاكؿ التموث اوال بسبب الكثافة السكانية 
, كما ويشير الى  -ي ما يشير ضمنا الى مشكمة االحتباس الحرار  -العالية لمبمد  

مشكمة االتجار بالبشر بسبب عدـ قدرة الدوؿ عمى تأميف احتياجات مواطنييا االمر 
الذي جعؿ تمؾ القضية تشكؿ ظاىرة عالمية صنفتيا منظمة حقوؽ االنساف بالجريمة , 
وبذلؾ تعد مشكمة التضخـ السكاني احد عوامؿ ظيور ما يسمى بالجريمة المستحدثة 

, كما 4نية االجتماعية واالقتصادية لمدوؿ التي تعاني مف التضخـ السكانيالمتعمقة بالب
بحسب ما قدمت لو الرواية بعرضيا مشيد  –انيا تقمؿ مف فرص عيش الحياة الكريمة 

التسوؿ والدعارة وتجارة االطفاؿ  , فكمما زاد معدالت النمو زادت معدالت االنفاؽ في 
حالتيف, وىذا ما ينسحب عمى اصحاب نظرية كؿ المجاالت ,فالعالقة طردية بيف ال

المؤامرة الذيف اعتقدوا اف الفايروس تـ تخميقو  لسببيف , يتعمؽ االوؿ بتقميؿ سكاف 
االرض, فيما يتعمؽ الثاني بتقميؿ النفقات االقتصادية المتعمقة بكبار السف, ولما كانت 

والذي لخصت فيو منظمة الصحة العالمية قد قدمت تقريرىا المتعمؽ بكبار السكف 
المشكمة التي يعانييا سكاف العالـ, وفي مقابؿ ذلؾ االدعاء فمقد اكد الطبيب البريطاني) 

اذ يصرح بأنيا قد تكوف  –فيرنوف كوليماف(  صحة تمؾ الفرضية وفقا لدراسة اجراىا 
احدى نظريات المؤامرة المجنونة, ويفسر اسباب مبالغة الحكومات ومنظمة الصحة 

الفيروس واعداد الوفيات اذ يرى اف " التوقعات في الوقت الحالي مضخمة العالمية ب
% مف 88بطريقة بذيئة , الخبراء واقوؿ "الخبراء " بيف قوسيف , يدعي الخبراء اف 

السكاف في جميع البمداف سيصابوف بفايروس كورونا , واف عدد االشخاص الذيف 
الييف , في المممكة المتحدة سيحتاجوف لمذىاب الى المستشفى سيقاس بعشرات الم

مالييف شخص مصابيف في المشافي بفيروس كورونا ,  8وحدىا يتحدثوف عف حوالي 
ال احد يعرؼ كيؼ " بحؽ اهلل " يعرفوف ىذا ؟انيـ يعرفوف ىذا النيـ يخترعوف االرقاـ 
مف الفراغ .. صانعوا الدراما يقولوف اف كؿ ىؤالء الناس سيموتوف .. اف ىذه ليست 
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ة االولى التي تعمؿ فييا الحكومة ووسائؿ االعالـ عمى تضخيـ المخاوؼ .. لماذا المر 
تنتقي الحكومة مف يزيد عمرىـ عمى السبعينيات , انو ألمر غريب حقا, ألف جميع 
االشخاص الذيف ماتوا بسبب فيروس كورونا حتى االف كانوا يعانوف مف امراض اخرى 

عمى مف يعني مف مشكمة صحية في الصدر  .. قد يكوف مف المنطقي القوؿ انو يجب
او مشكمة صحية اخرى اف يبقى في البيت ويبتعد عف االخريف , عمى امؿ اال يصاب 
بكورونا , لكف الحكومة تقوؿ اف عمى مف ىـ فوؽ سف السبعيف اف يحبسوا انفسيـ .. 

سيئة  واالف نأتي  لألجندة الخفية , يقوؿ االطباء في جميع انحاء العالـ اف األزمة
لمغاية لدرجة انيـ لف يتمكنوا مف عالج المرضى الذيف ىـ في سف السبعينيات او 
الثمانينيات مف العمر لف يتمكنوا مف عالجيـ مف فايروس كورونا فقط , لكنيـ لف 
يكونوا قادريف عمى معالجتيـ مف أي شيء, سيشعروف بالضغط الشديد عند التعامؿ مع 

ػ مف العمر, 88او  78مشكمتو الصحية اذا كاف فوؽ الػىؤالء المالييف .. ميما كانت 
لدي شؾ في اف ىذه ليست سوى البداية , اعتقد اف ما يحدث ىنا ىو شيطنة وتيميش 
وتجريد المسنيف مف انسانيتيـ, ألف المسنيف اصبحوا مشكمة عالمية مف الناحية 

البمداف, ومف اجؿ االقتصادية , كؿ ىذه المعاشات تدمر الجدوى االقتصادية لمعديد مف 
التخمص مف ىؤالء المسنيف , تقـو الحكومات في كؿ مكاف ببعض االشياء الغريبة 

, ويتضح مف المقاؿ االتياـ الصريح لمحكومات بتنسيؽ عالمي بالتخمص مف 5والشريرة "
, اذ يشير الى قضية العمر  –بحسب وجية نظر الطبيب البريطاني  –كبار السف 

لصحة العالمية  التي تتواطأ مع الحكومات في اىماليـ. ويبدو بوصفيا ىدفا لمنظمة ا
اف ذلؾ التصريح قد اثار موجة استياء شديدة , االمر الذي جعمو يعتزؿ ويمتـز جانب 

 الصمت , بعد اف تـ حظره مف وسائؿ االعالـ الرئيسة مثؿ )بي بي سي (.
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مير اقتصاد الصيف وثمة فرضيات اخرى تتعمؽ بتخميؽ الفيروس منيا ما يذىب الى تد
وقد  بوصؼ الفايروس قد انتشر في مدينة "ووىاف " اكبر المدف الصينية الصناعية

( مؤسسة صناعية وتجارية 44تناسى اصحاب ىذه الفرضية اف لمواليات المتحدة )
وخدمية واستثمارية يعدف مف كبريات الشركات في ووىاف , وكذلؾ توجد لالتحاد 

, وبعد اف انتقؿ الى الواليات ( مؤسسة تستثمر في ووىاف 48االوربي  ما يقارب الػ )
المتحدة والدوؿ االوروبية, ذىبت بعض الفرضيات الى انو سالح بيولوجي صيني موجو 
ضد اميركا لكي تتصدر الصيف المشيد العالمي ,ويبدو اف أزمة عدـ الثقة بيف الدولتيف 

محاور العظمييف قد تسببت بخمؽ نظريات المؤامرة تمؾ , والتي سنتابع تداعياتيا في ال
 التالية واسقاطاتيا عمى المتخيؿ السردي. 

 عن منظمة الصحة العالمية .. النشأة واالىداف  1-2

احدى   The world Health Organization )تعد منظمة الصحة العالمية )
المنظمات الدولية التابعة لألمـ المتحدة , وتعرؼ المنظمات الدولية بوصفيا " تنظيـ 

لدواـ وبالشخصية الدولية , وتتفؽ مجموعة مف الدوؿ بموجب دولي , يتمتع بصفة ا
زمة )المطمقة او المقيدة( لشإشراؼ الميثاؽ أو اتفاقية عمى انشائو ومنحو الصالحيات ال

جزئيًا أو كميًا عمى بعض شؤونيا المشتركة , والعمؿ عمى توثيؽ أواصر التعاوف 
عف مواقفيا ووجيات نظرىا في المجتمع والتقارب فيما بينيا, والقياـ بتمثيميا, والتعبير 

ظاىرة  –وبضمنيا منظمة الصحة العالمية  –, وقد عدت ىذه المنظمات 6الدولي"
, وربما يكمف سبب ذلؾ 7سياسية تؤدي دورا اساسا في المجتمع الدولي ال يمكف تجاىمو 

اليات الدور بسبب الدعـ المالي الذي تتمقاه المنظمة مف الدوؿ االعضاء اذ " تعد الو 
أكثر مف  2819المتحدة ىي أكبر مانح عمى االطالؽ , وبمغت مساىمتيا بحموؿ نياية 

. ومؤسسة بيؿ غيتس الخيرية ىي ثاني  2819-2818مميوف دوالر في ميزانية  888



 هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق   

 

 
  882 

, فعمى الرغـ مف كوف التمويؿ يتـ وفؽ مستحقات  8أكبر مانح لممنظمة , تمييا بريطانيا"
البمد وتعدد سكانو وكذلؾ المساىمات الطوعية عدا  الدوؿ االعضاء بحسب ثروة

, اال اف المموؿ االكبر ىي الواليات المتحدة االمريكية ) وىو ما 9مستحقات االشتراؾ
 سيقود الى ازمة سياسية سنبحثيا الحقا( .

ومف التمويؿ الى االىداؼ , اذ " تقوؿ المنظمة انيا تسعى الى معالجة المسائؿ 
وتوفير الدعـ التقني  وضبط برنامج البحوث الصحيةالعالمي الصحية عمى الصعيد 

وتعزيز النظـ الصحية  واالمف الصحيلمبمداف االعضاء, كما تسعى الى دعـ التنمية 
لمبمداف االعضاء, اضافة الى اصدار معمومات صحية موثوؽ بيا وارساء شراكة فاعمة 

بوصفيا  -ة االمف الصحي  , ولما كانت تنمي18مع عدة اطراؼ لتنفيذ البرامج الصحية"
ضمف  -11ضماف الحد االدنى مف  العناية الصحية لمواجية االمراض والوقاية منيا 

اىداؼ المنظمة وترتبط بدراسات االمف الدولي, فمقد حامت  الشكوؾ حوؿ دور 
المنظمة وارتباطيا بتصنيع االمراض وايجاد المقاحات بغية تحقيؽ المكاسب المادية, 

يي المميد االوؿ الستخداـ االسمحة البيولوجية سواء في الحروب اـ عوضا عف ذلؾ ف
 في التجارب . 

فتمؾ الشبيات قد وجدت صداىا في المتخيؿ السردي , وتحديدا في عمؿ المنظمة 
( المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية التي ارسمت عمالءىا  الغامضة )الكونسورتيـو

ت المنظمة الحصوؿ عمى الفيروس بعد معرفة لتعقب عالـ الرموز )النغدوف( , اذ ارتأ
شفرات )زوبريست( لصالحيا, ىذه الثيمة تحديدًا تثير الشكوؾ بعمؿ ونوايا موظفي تمؾ 
, عف كيفية تجنيد النغدوف  المنظمة , اذ يعترؼ العميد/ مسؤوؿ في منظمة الكونسورتيـو

تعمؿ بالتنسيؽ دوف عممو, ما يشير الى منافسة تمؾ المنظمات لمنظمة الصحة التي 
 معيا لمحصوؿ او االستئثار بالعقار عمى الرغـ مف معرفتيـ بخطره .
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 خصوصية رواية الجحيم  1-3

عمى الرغـ مف القيمة االدبية الكبيرة التي تتمتع بيا نتاجات )داف برواف( الروائية, اال 
بموازاة  اننا نجد اف ليذه الرواية خصوصيتيا, ربما مف قبيؿ الصدفة قراءتنا ألحداثيا

احداث جائحة كورونا, فثمة عالقة كبيرة بيف األنثروبولوجيا والمتخيؿ السردي, ذلؾ اف 
ادخؿ القارئ الى عالـ اليندسة الوراثية عبر معالجة ظاىرة اجتماعية لـ تحظ  االخير قد

عمى الرغـ مف كونيا اىـ قضايا التحديات البشرية عمى كوكب االرض  –باىتماـ كبير 
ؿ الروائي عرض المشكمة/الظاىرة  والتنبيو لمخاطرىا في زمف االنشغاؿ , اذ حاو  -

بحروب التمدد والييمنة بيف الدوؿ العظمى  عف المشاكؿ البيئية التي تيدد الكوكب , 
الجحيـ(  لمبحث في عالـ المشكمة/الكثافة السكانية ومف ىنا جاءت رمزية العنواف)

, وفي كؿ وىندسة النظاـ البشريوتداعياتيا, في مقابؿ الدخوؿ الى عالـ التكنولوجيا 
ذلؾ فاف الرواية تستحضر قصيدة دانتي ) الجحيـ( في الكوميديا االليية في عالقة 

ؿ موقؼ منظمة الصحة توالدية , وما تجدر االشارة اليو اف الروائي يديف في االص
العالمية مف ظاىرة االنفجار السكاني ورفضيا فكرة تقميؿ النسؿ بوصفو مبدأ ترفضو 
الكنيسة, وىو ما أكده الراوي عمى لساف )زوبريست( حيف رّد بسخرية عمى )د. 
سينسكي( التي اخبرتو انيا والمنظمة تفعؿ ما بوسعيا لتوعية الناس في افريقيا حوؿ 

لذلؾ فإف وصؼ الروائي لمديرة الصحة العالمية بالعقـ , ما ىو اال رمزًا تحديد النسؿ , 
لعقـ المنظمة في اتخاذ القرار/الحؿ الذي مف شأنو اف يحافظ عمى سكاف الكوكب, ولما 
كانت المنظمة قد رفضت فكرة تخميؽ الفيروس/المقاح , فمقد بدأت احداث الرواية 

ت( الذي استعاف بمنظمة غامضة تدعى بمطاردة عالـ الجينات )بيرتراند زوبريس
( التي تتمتع بصالحيات وامكانيات مذىمة ,) وما يثير االنتباه اف ليذه  )الكونسورتيـو

العتبة )المنظمات مكاتب اقميمية في ارض الواقع وىو ما اشار اليو الروائي في 
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رؼ النظر الروائية( تتعاوف ىذه المنظمة مع الباحثيف واالطباء وتدعميـ في بحوثيـ بص
عف طبيعتيا !! , وفي المقابؿ تحاوؿ المنظمة صحة العالمية االستعانة بعالـ الرموز 
)روبرت النغدوف( الذي تنجح منظمة الكونسورتيوـ بتجنيده دوف عممو لمعرفة مكاف 
فيروس/وباء زوبريست, وما ييمنا ىنا الدخوؿ في عالـ منظمة الصحة العالمية ومعرفة 

يات عمميا وكذلؾ الدخوؿ في عالـ اليندسة الوراثية والمكاتب او دورىا وتمويميا وال
المنظمات /الغامضة التي تعمؿ بالتنسيؽ معيا واسقاط تمؾ القراءات عمى الواقع الجديد 

الذي تجب عمينا اعادة قراءتو , او عمى االقؿ محاولة  -واقع جائحة كورونا  –
 االنسجاـ معو . 

العنواف وخصوصية اماكف الرواية لمكشؼ عف مقصدية  كما وستركز الدراسة عمى داللة
 الروائي. 

 داللة العنوان  -أ -1-3

يؤطر فصؿ الجحيـ مف  الكوميديا االليية لدانتي  احداث الرواية , اذ يشير بدءًا الى 
الموقؼ مف االزمة التي يواجييا العالـ والتي ال يعي خطرىا أحد او باألحرى ال يولونيا 

يتناسب وخطرىا , عدا عالـ الجينات )زوبريست( , لذلؾ فانو يشبو تمؾ اىتماما كبيرا 
المشكمة بجحيـ دانتي , اذ استميـ منو العقاب الذي ينتظر اصحاب الخطيئة, وفي 
الرواية فاف اصحاب الخطيئة كؿ الذيف وقفوا ضد مشروع زوبريست , فأوؿ عبارة كتبيا 

ؾ الفكرة بوضوح" أحمؾ االماكف في الروائي في مفتتح الرواية النصي تشير الى تم
, كما اف 12الجحيـ ىي ألولئؾ الذيف يحافظوف عمى حيادىـ في األزمات االخالقية"

)زوبريست( يوضح لرئيسة المنظمة انعكاسات االنفجار السكاني ونتائجو التي تتشابو 
مع اصحاب الجحيـ في كوميديا دانتي, فحاوؿ اف يوضح ليا بعد اف رفضت مقترحو 
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ا اياىا بالخطايا/ الجرائـ, لذلؾ فمقد حاوؿ )زوبريست(الخروج مف عالـ الخطيئة مذكر 
عبر ابتكاره المقاح , والخروج المادي عبر االنتحار والتخمص مف مطارديو / منظمة 

في حؿ  –بحسب ما طرحتو الرواية  –الصحة التي لـ تتحمؿ مسؤوليتيا االخالقية 
 المشكمة . 

 . زحام البندقية ... تنوع اسطنبول داللة االماكن .. -ب-1-3

الشؾ اف الروائي يعمد الى توظيؼ امكنتو ... لتعبر عف وجية نظره , والعنصر 
االساس في طرح الثيمة , اذ يظير المكاف ممثال لوجية نظر الروائي بصورة واضحة, 

احية  محاوال التأثير في القارئ الذي يتأممو ,والسيما في اختياره الماكف ذات معالـ سي
ليا ابعادىا الحقيقية في العالـ المعيش, مف ىنا جاءت خصوصية امكنتو ) البندقية 
واسطنبوؿ( ودقة وصفو لمعماريتيا وتاريخيا في محاولة ايياـ القارئ بواقعية ذلؾ 
الوصؼ حيف  يعمد الى ادخاؿ " العالـ الخارجي بكؿ تفاصيمو في عالـ الرواية 

يعيش في عالـ الواقع ال عالـ الخياؿ, ويخمؽ انطباعا التخييمي , فيشعر القارئ انو 
, لذلؾ فإف الروائي يربط بيف قيمة المكاف وقدرتو في 13بالحقيقة أو تأثيرأ مباشرا بالواقع"

تجسيد الثيمة , فقيمة االماكف تكمف بتاريخيتيا , لذلؾ فأنيا تعد اىـ االماكف السياحية , 
ىو ما اكده الراوي في معرض تأمؿ ) )النغدوف( وبالتالي اكثر االماكف زخما بالبشر. و 

, اذ استغراب ودىشة )سيينا(لمدينة )البندقية( التي اثار ازدحاـ الحشود فييا مف السياح 
تبدو فكرة الروائي في اختيار البندقية مكاف لمسرح احداث الرواية او لنشر الفيروس 

 .  المفترض نموذجا تطبيقيا مصغرا لنظرية االنفجار السكاني

فيما يقدـ )النغدوف( افتراضو الختيار )زوبريست (اسطنبوؿ مكانا لنشر الفيروس , 
واستذكاره لمعالقة بيف انتشار مرض الطاعوف والكثافة السكانية في تركيا حتى بداية 
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القرف السابع عشر. اذ يركز ايضا عمى الزخـ السكاني في المدينة فضاًل عف كونيا 
اي مكانا نموذجيا لنشر الفيروس في انحاء الكرة االرضية , مركزا سياحيًا عالميًا , 

بدليؿ معاناة البمد مف مرض الطاعوف لفترات طويمة بسبب االكتظاظ السكاني ! , كما 
اف السياح القادميف سيكونوف مف مختمؼ االعراؽ واالدياف والقوميات , والسيما اف 

ائؼ عدة, وىو ما سيسيؿ بالتالي االماكف السياحية مثمت احداثا تاريخية وتحوالت لطو 
 انتقاؿ الفيروس بصورة اسرع لدوليـ .  

وفي كال المكانيف يبدو اف الروائي اراد اف يشير الى زحاـ الكرة االرضية وضيقيا فيما 
لو استمر البشر بيذا العدد مف الزيادة السكانية , وما استعراضو لتاريخ االوبئة وامكنتيا 

 الجغرافية واسبابيا اال دليؿ عمى ما ذىبنا اليو.  

   نصوص االتيامدوافع تخميق الفايروس و المحور االوؿ ) أ ( 

ىي االسمحة االكثر " فتكا وتدميرًا  –بوصفيا اسمحة العصر  –تعد االسمحة البيولوجية 
.. لسيولة تصنيعيا خالؿ وقت قصير وبإمكانيات مادية وتكنولوجية بسيطة , وانيا 
يمكف استخداميا مف دوف الوصوؿ الى الفاعؿ سواء بواسطة مخابرات الدوؿ او بواسطة 

رىابية , ألف تأثيرىا ال يظير اال بعد فترة حضانة معينة , يكوف الفاعؿ الجماعات اال
, ويبدو أف عالمي الجينات 14الحقيقي قد اختفى تماما اثناءىا قبؿ اف يتـ اكتشاؼ أمره "

المسؤوليف عف تخميؽ فيروس كورونا بحسب تصريحات الطبيب االمريكي ) رشيد 
طوارئ اثناء خدمتو في الجيش االمريكي بتار(  الذي عمؿ كمواء جراح ومدير طب ال

ويشغؿ اليـو مدير منصب المدير الطبي لمراكز الطب المتقدـ مع عيادات في 
كاليفورنيا ونورث كارولينا , قد استغموا ذلؾ , اذ اعمف ) د. بتار( في لقاء مع احدى 

تـ  روس , و" وجو فيو االحتياؿ الذييالف) نشأة(القنوات االمريكية عف كيفية خمؽ 
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 مركز السيطرة CDCالعالمية و  منظمة الصحةتكريسو في جميع انحاء العالـ عبر 
وبيؿ جيتس والدولة العميقة .. ووسائؿ االعالـ .. إلخافة  عمى االمراض والوقاية منيا

, كما اشار الى تستر مركز االبحاث االمريكي عمى 15سكاف العالـ عبر بيانات خاطئة" 
فاوتشي مدير المعيد الوطني لمحساسية واالمراض المعدية ( عمى د. فاوتشي )انتوني 

, اال اف الطبيب )  2814الرغـ مف رفض المركز  لعممية تطوير الفايروس, منذ العاـ 
فاوتشي( بحسب ما وصفو دكتور بتار قد استمر في ابحاثو عمى تطوير الفيروس بعدما 

ذ يركز مقدـ البرنامج فيما لو كانت ابمغو مركز االبحاث بايقافو  فذىب الى الصيف , ا
" مسؤولية د. فاوتشي بشكؿ مباشر عف ىذا الوباء , ألنو تالعب بالماؿ , التؼ عمى 
قرار الوقؼ .. أبقى ىذا البحث الزمني مستمر في الصيف , ىؿ ىو المسؤوؿ ليس 

 الى 17المباشر فقط عف الوباء؟ ولكف ايضا ردة الفعؿ التي قتمت االقتصاد , وضعت 
مميوف شخص خارج العمؿ , ىؿ د. فاوتشي المسؤوؿ المباشر؟ سأقوؿ .. وأعتقد  22

مف  –..  ورأيت بعض االلتماسات تدور , أنا اعرؼ د. شيفا قاؿ انو يجب طرده 
الحزب أعتقد اف ىذا اجمؿ شيء يمكف القياـ بو لمدكتور فاوتشي ,أعتقد انو يجب اف 

ضد الحكومة بالنسبة لي يبدو انو خيانة اف يفعؿ ذلؾ.. ىو مجـر خرؽ القانوف وذىب 
تفعؿ عندما تقر الحكومة الئحة وىو في اعمى المستويات .. المعيد الوطني لمصحة .. 

, يبدو تصريح د.بتار واضحا وعمنيا عف 16وىو يتواطأ مع حكومة أجنبية لمقياـ بذلؾ "
رات صينية, عممية تخميؽ الفيروس وتصنيعو وخروجو مف مختبرات اميركية الى مختب

 .وليتو اميركا والصيف عمى حد سواءوىو اعتراؼ باف الفيروس معدؿ , تشترؾ في مسؤ 

اذ يشرح أللية تطوير الفيروس والتعديالت التي يتـ ادخاليا عميو بغية الحاؽ الضرر 
ا بدأت ارى اف ىذه نسخة خيمرية االكبر في الجسـ البشري في حاؿ مقاومتو " عندم

ر مف نوع مف الفيروسات( شيء تـ تطويره ىنا في الواليات اي مصنعة مف أكث)
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انو طور في جامعة نورث كارولينا  Natureُنشر في مجمة  2815المتحدة في عاـ 
العميا حيث ُأجريت جميع الدراسات االولية لمبحث الخيمري ) تصنيع الفيروسات( عمى 

حث الخيمري يعني الرغـ مف امر الحكومة االمريكية بحظر اي بحث خيمري .. الب
انيـ يأخذوف فيروس موجود بشكؿ طبيعي ومف ثـ تحويره .. تعديمو وراثيًا تغيير 
التكويف الشكمي الكتساب الوظيفة يطمؽ عميو دراسات أو بحوث كسب وظيفة ) اي 
اعطاء الفيروس قدرات غير موجودة طبيعيا فيو( وىذا يعني في االساس انيـ يقوموف 

فعؿ بعض القدرة إلحداث الضرر .. لجعمو اكثر ضررًا واكثر بشيء قد يكوف لديو بال
ساللة مف فيروس كورونا  SHC014مقاومة وىذا ما وجدتو في االساس انيـ اخذوا 

اخذوا مكوف " مولد المضادات " السطحي منو , وجمبوا الييكؿ االساسي مف فيروس 
لبشرية وعمموا وجمعوىا معا ثـ ادخموا فيروس نقص المناعة ا SARSكورونا سارس 

 .  17دمج غير متجانس فوقو لجعؿ الفيروس اكثر ضراوة "

الفيروس في العالـ المعيش , الى كيفية تخميقو في المتخيؿ ) تحوير( ومف تخميؽ 
السردي وكيفية اختيار وضع بيئي يناسب نوعو , اذ يشرح عميؿ المنظمة نوع الفيروس 

 ريست( , اذ نمحظ الدقة في الوصؼ. وبيئتو الحاضنة وفقًا لمفيمـ الذي تركو )زوب

مالييف دوالر  3.7وبالعودة الى مقابمة )د.بتار( الذي يقاطعو المقدـ " عف تحويؿ مبمغ 
مف المعيد الوطني لمصحة تـ تحويميـ الى الصيف حتى يتمكنوا مف مواصمة البحث 

و عمى الرغـ مف امر الحظر , لذا قاموا بشكؿ اساسي باالستعانة بمصدر خارجي ى
 2814الصيف .. ىؿ ىذا الخبر ىو مما تتحدث عنو؟ نعـ بالضبط , انو يعود لمعاـ 

حيف قررت الحكومة االمريكية بناء عمى بعض عمماء االحياء في ذلؾ الوقت , قالوا ال 
يوجد مبرر ليذا النوع مف البحث. ىناؾ احتمالية اف يسبب الضرر.. يسبب وباء 

اـ بيذا النوع مف البحث. لذلؾ قررت الحكومة الحظر عالمي لذلؾ ال يوجد مبرر لنا لمقي
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, الميزانية المخصصة لدكتور فاوتشي , الميزانية المخصصة ليذا  2814في العاـ 
انو النوع مف البحث ... لقد خرؽ القانوف بشكؿ اساسي واكبر مف تجاوزه لمقانوف , 

الـ تـ انشاؤه بواسطة التي نراىا االف ..االغالؽ الكامؿ لمع خمق ىذه االزمة بأكمميا
)د. فاوتشي( خالؼ القانوف. عمؿ ضد الحظر الحكومي  2815ىذا الوضع .. في 

, في عاـ  19أخذ امواؿ دافعي الضرائب وموؿ البحث الذي أدى اآلف الى كوفيد 
تـ توثيقو في جامعة جورج تاوف يقوؿ انو سيكوف ىناؾ وباء , واف ىذه الرئاسة  2817

 2818اف شيئا ما )وباء( سيحدث في  2817يؼ عرؼ في عاـ ستواجو ىذا الوباء ك
, ال يوجد, ال يمكنؾ التنبؤ باألسواؽ بعد ثالثة اياـ ..كيؼ عرفت  2828او  2819اـ 

انو سيكوف ىناؾ جائحة عالمية؟ ... النظاـ االمريكي قد تغاضى عنو .. تـ القفز عميو 
بسبب ابحاثو التجريبية , فإف . واذا كاف الدكتور) فاوتشي( قد خمؽ ىذه االزمة 18"

منظمة )الكونسورتيوـ( في المتخيؿ السردي قد اقتربت كثيرًا مف ىذه االحداث , اذ 
مولت بحث احد طالبيا عالـ الجينات) بيرتراند زوبريست( والقى كممة عف مشروعو 

(H+  اي ما وراء االنسانية الذي يستيدؼ تقميؿ عدد سكاف االرض في محاضرة )
بحسب وجية نظر العميد في منظمة  –ب في خمؽ وباء او فيروس )انفيرنو( والذي تسب

 . - 19الكونسورتيـو

فيما يعود )د.بتار( ويتساءؿ عف سبب سكوت االطباء الذيف يعمموف جيدا باف  
الفيروس تـ تخميقو وليس طبيعيا , " ما يزعجني حقا يوجد االالؼ مف االطباء والعمماء 

ياؿ وال يقولوف شيئًا .. مف أجؿ الرب اناشدكـ .. اف ىذا يغير الذيف يعرفوف اف ىذا احت
الكوكب وكؿ عالـ وكؿ طبيب يعرؼ اف ىذه واجية زائفة يجب أف يفتح فاىو ويتكمـ .. 
يتـ تجاىؿ الجوانب االساسية لكيفية عمؿ النظاـ البشري يتـ وضع الفسيولوجي ) عمـ 

ب مف حديث الدكتور )بتار( , ىذا الجان28وظائؼ االعضاء( في سمة الميمالت "
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يقترب مما طرحو المتخيؿ في القفز عمى اساس نظاـ عمؿ الجسـ البشري , اذ تشرح 
نى التطور الجيني السريع )د. سينسكي( مديرة الصحة العالمية لمبروفيسور)النغدوف( مع

 .ونتائجو

بمفاجأة    وفيما يستطرد د. بتار عف د. فاوتشي  وسجمو التاريخي والميني, يصدـ المذيع
, وصؼ فيروس 1981, في عاـ  1981" سأخبرؾ شيئًا عف د. فاوتشي يعود لمعاـ 

نقص المناعة البشرية /االيدز في مرض المثمييف وكاف الشخص الذي موؿ البحث وراء 
عقار , حتى قبؿ ثالث سنوات مف اثبات وجود فيروس حقيقي , الفيروس وجد عاـ 

لدواء يقوـ بوقاية الناس مف حالة  –خطة  –دة كاف يدفع اجن 1981, مف عاـ  1984
تـ اعتبارىا اآلف مرتبطة بنمط الحياة .. الحالة الغذائية.. وانواع اخرى ..كاف يدفع 

 39.. نتحدث عف 1981بخطة لدواء سبب الكثير مف االذى.. وىذا يعود الى عاـ 
 .21سنة .. ىذا الرجؿ لديو تاريخ في دعـ اجندة "

بتار واضحا لمدكتور فاوتشي في ىذه الفقرة عف تنفيذه ألجندة  يبدو اتياـ الدكتور
شركات االدوية العالمية , ويستشيد بموقفو مف عالج مرضى االيدز , وما يمفت 
االنتباه, تصريحات د. فاوتشي االستباقية عف االمراض وكيفية التنبؤ بيا, ما يجعؿ 

 طروحات د. بتار اقرب الى المنطؽ . 

نا , دوافع خمؽ الفيروس في ارض الواقع , اذ يتضح لتحقيؽ مكاسب وما يمفت النظر ى
مادية لشركات االدوية والعقاقير, في مقابؿ سكوت منظمة الصحة العالمية , وىذه 
الثيمة قد طرحيا المتخيؿ السردي عبر تبرير )العميد( ألسباب طمب )زوبريست( تأميف 

قابة لكي يعمؿ عمى تخميؽ الحماية لو وتييئة مختبر آمف ومكاف بعيد عف الر 
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فيروسو/لقاحو, اذ يقترب طرح المتخيؿ السردي مف طرح د. بتار في التأكيد عمى 
 التفكير باألرباح المادية واالفادة مف االمراض عبر تطوير المقاحات. 

والمفارقة التي رصدتيا الدراسة اف د. فاوتشي قد اختير احد اعضاء الخمية االمريكية 
 ورونا !! لمكافحة فيروس ك

ومف مافيات االدوية والمتاجرة وتحقيؽ المكاسب المادية في عالمنا المعيش واف كانت 
, الى العالـ المتخيؿ  -بحسب ما وصفو د. بتار –عمى حساب تغيير النظاـ البشري 

السردي واسباب تخميؽ الفيروس , اذ تحاوؿ )سيينا( اف توضح لػ)النغدوف( وجية نظر 
ح لنبيمة مف وجية نظرىما في تخميؽ الفيروس , ومحاولة اصال)زوبريست( وغايتو ا

, اذ تطرح الرواية ثيمتيا االساس عبر وجية نظر زوبريست النظاـ البيئي وانقاذ الكوكب
التي نقمتيا )سيينا( لػ )النغدوف( وحاولت ايضاحيا ,بؿ واقناعو بيا , فعمى الرغـ مف 

لمعيش والمتخيؿ , اال اف الفكرة موجودة , اختالؼ غاية تخميؽ الفيروس بيف العالميف  ا
 ويمكف تطبيقيا بنفس االليات مع اختالؼ الغايات. 

وفي محاولة لفت  الروائي النتباه القارئ عف دور منظمة الصحة , يقدـ اسباب رفض 
)سيينا( التعاوف مع منظمة الصحة بعد أف غيرت رأييا , وحاولت منع انتشار الفيروس 

ة, اذ يوجو الروائي اتيامو الصريح لممنظمات الحكومية ومنيا في المحظات االخير 
منظمة الصحة العالمية, فينقؿ حوار )النغدوف( و)سيينا( , ليجعؿ القارئ يعيد تفكيره 
بدور المنظومة وكيفية توظيفيا لمبحوث البيولوجية, فيصؼ رّد فعؿ )النغدوف( حيف 

 شرحت لو )سيينا( انيا تريد تدمير الفيروس

يبدو تخوؼ سيينا واضحًا مف شكيا في مصداقية وامانة منظمة الصحة العالمية , و     
اذ انيا تشير الى مشروع الجينوـ البشري , والتخوؼ في حاؿ االنتياء مف اعداده انو " 
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قد يمكف بعض الدوؿ مف اكتشاؼ اختالفات متميزة في جيش او شعب معيف, مما 
تـ توجييو الى ىذا الشعب الذي يحمؿ ىذا يمكف  اعداؤه مف اعداد سالح بيولوجي ي

. وينسحب 22الجيف الذي يميزه عميو, او يصيبو ببعض االمراض الخطيرة او المزمنة"
ىذا التصور عمى فرضية السيد )حسف روحاني( رئيس الجميورية االسالمية, حيف 

 وصؼ الفايروس بسالح بيولوجي  امريكي موجو ضد االمة االيرانية . 

 المنظمة بين االتيام واالشادة العالميين ي )ب( المحور الثان

, تعرضت منظمة الصحة العالمية 1948عبر مسيرتيا التاريخية التي تشكمت منذ العاـ 
( خالؿ عامي  1اف  -1لمتشكيؾ في ادارتيا لالزمات الصحية بدءًا بأنفمونزا )اج 

افريقيا عاـ  , وكذلؾ فقدانيا السيطرة عمى تفشي وباء ايبوال في غرب2818و2889
, وىا 23( الؼ شخص11الذي تسبب بمعدؿ وفيات عاٍؿ وصؿ الى ما يقارب ) 2814

ىي اليوـ تتعرض لموجة مف االنتقادات والشكوؾ وسط أزمة جائحة كورونا بسبب 
عمى حسابيا الرسمي تويتر في الرابع عشر مف  –اي المنظمة  –التغريدة التي نشرتيا 

, االمر الذي اثار 24ؿ عمى انتقاؿ المرض بيف البشريناير اكدت فيو بعدـ وجود دلي
استياء بعض الدوؿ ومنيا الواليات المتحدة واستراليا بسبب التقميؿ مف خطورة المرض , 
الذي تسبب بوفيات مرتفعة في تمؾ الدوؿ الموبوءة , في محاولة عدـ اثارة غضب 

ة اوؿ االمر , وفي , التي انطمؽ المرض منيا , ومف  منطقة ووىاف الصناعي25الصيف 
المقابؿ فمقد ُأشيد بدور المنظمة وحسف ادراتيا لالزمة ممثاًل بالصيف , فيما اكتفى 
االتحاد االوروبي بالتشديد عمى ضرورة التعاوف لمعالجة االزمة , وستعمد الدراسة الى 

 ايضاح مواقؼ تمؾ الدوؿ ووجية نظرىا. 
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ي االمريكي ) دونالد ترامب( اتياما / موقؼ الواليات المتحدة : اذ وجو الرئيس 1-ب
مباشرا وصريحا لممنظمة محمال اياىا سوء ادارتيا لالزمة الصحية العالمية بسبب 
تضممييا بالمعمومات المقدمة لمرأي العاـ بقولو " اف العالـ تمقى الكثير مف المعمومات 

منظمة الخاطئة حوؿ انتقاؿ العدوى والوفيات الناجمة عف الوفيات. واضاؼ اف ال
, فيما اكتفى 26بعد ظيوره بالصيف" 19-أخفقت في واجبيا االساسي لتفشي وباء كوفيد

رئيس المنظمة )تيدروس ادانوـ غيبريسوس( بالرد خالؿ مؤتمر صحفي بانو " لـ يتـ 
اخفاء شيء عف الواليات المتحدة منذ اليوـ االوؿ , مكررا عدة مرات " ال أسرار في 

( االمريكية والتي مقرىا في  وكانت وكالة ) اسوشييتد برس ,27منظمة الصحة العالمية""
نيويورؾ كانت قد اشارت الى الدعـ الذي قدمتو الصيف لرئيس المنظمة في االنتخابات, 

الوكالة  -عمى حّد تعبير –وىو ما دفعو الى رد الجميؿ بإطرائو عمى شفافية بكيف 
مف  الشكوؾ الكثيرة حوؿ  بتقديـ االحصائيات الخاصة بتفشي الفيروس عمى الرغـ

, اذ تبمور الموقؼ االمريكي في النياية عف ايقاؼ الدعـ المالي 28مصداقية الصيف.
 لممنظمة . 

موقؼ االتحاد االوربي : عمى الرغـ مف تنديد االتحاد االوربي بتصريحات ترامب  2-ب
االوربي الخطوة وانتقاده بسحب التمويؿ وايقاؼ الدعـ عف المنظمة, اذ عّد " االتحاد 

, اال بعض  29" 19-معيقة لنشاط المؤسسة الضروري لمواجية جائحة كورونا " كوفيد
المسؤوليف االوربييف قد اعربوا عف استيائيـ  مف الطريقة التي تعاممت بيا الصيف مع 

بوصفيا اسموبا جديدا لمييمنة او التمدد الجيو  –ازمة الدوؿ االوربية مع الجائحة 
اثارتيا لحممة عف المساعدات التي تقدميا سواء ما يتعمؽ بتبرعاتيا , و   -سياسي 

لمنظمة الصحة العالمية اـ عبر ارساليا خبراء الى ايطاليا او تبرع بالمواد الوقائية 
 . 38لفرنسا
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موقؼ الصيف : عمى الرغـ مف اشادة الصيف بأداء المنظمة واداراتيا لالزمة ,  3-ب 
السماح لممثمي المنظمة بالوصوؿ الى مختبرات ووىاف ,  اال انيا كانت ترفض باستمرار

اذ " اعمف ممثؿ منظمة الصحة العالمية في الصيف , غوديف غاليا, اف السمطات 
الصينية ترفض بشكؿ مستمر الطمبات التي تقدميا المنظمة العالمية لممشاركة في 

لـ تسمح لمنظمة التحقيؽ في ظيور فيروس كورونا المستجد ... واف السمطات الصينية 
مركز انتشار  –الصحة العالمية بالوصوؿ الى وثائؽ مختبري الفيروسات في ووىاف 

, وما يمفت االنتباه موجة التنديد الدولي التي وجيت ضد 31فيروس كورونا المستجد"
ايقاؼ دعـ المنظمة, عمى العكس مف التعامؿ مع موقؼ الصيف في رفضيا التعاوف 

 في ظيور الفيروس في ووىاف .   بشأف المشاركة بالتحقيؽ

اذ تبدو حممة الواليات المتحدة ضد المنظمة بسبب اخفاء معمومات عف المجتمع الدولي 
بسبب محاباة المنظمة لمصيف, فيما تبدو اتيامات االتحاد االوروبي مع الصيف بدال مف 

 , اما الصيف فتبدو -مع سكوت المنظمة  –المنظمة بسبب اىداؼ سياسية لمصيف 
سيدة الموقؼ مع المنظمة التي لـ تستطع اتخاذ اجراء بعد اف رفضت التعاوف بالتحقيؽ 

 الدولي لنشوء الفيروس .  

واذا كانت المنظمة قد اتيمت صراحة بسوء تقديرىا لألزمة , بؿ واخفائيا معمومات عف 
( الغامضة التي تتعاوف مع منظمة الصحة العال مية الفيروس, فأف منظمة )الكونسورتيـو

في ميمة البحث عف فيروس)انفيرنو( , كانت ىي المسؤولة عف نشره بالدرجة األساس 
بسبب دعميا لػ)ػزوبريست(, دوف التحقؽ مف طبيعة المشروع بحسب ما يدعيو العميد 
في المنظمة, فاالتياـ موجو لمنظمة الكونسورتيوـ بوصفيا الممولة االولى لممشروع , 

الصحة العالمية , بدليؿ اشارة الروائي في العتبات  وىذا ال ينفي مسؤولية منظمة
اذ تبرز مقصدية الروائي في التركيز عمى الجيات  –النصية االولى لمرواية/ النص 
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عف   -المتنفذة التي قد تتجاوز صالحياتيا المنظمات الحكومية الدولية االعمى منيا 
ع دوؿ لكف جرى تغيير اف منظمة الكونسورتيوـ ىي منظمة حقيقية وليا مكاتب في سب

, كما اف العميد يحدد سبب االزمة الرئيس في سوء تقديره وقراره 32اسميا لدواع امنية 
الخاطئ بقبوؿ مشروع )بيرتراند زوبريست( , االمر الذي قاد الى كارثة صحية بالتالي, 
 وما ييمنا ىنا , اشارة الروائي الى الوكاالت او المنظمات التي تتعامؿ مع الباحثيف
واالطباء في مجاؿ اليندسة الوراثية بعمـ منظمة الصحة العالمية, وكأننا بو يشير الى 
اتياـ ضمني لسكوت منظمة الصحة العالمية عف طبيعة عمؿ تمؾ المنظمات والجيات 

 الداعمة ليا. 

   تحول االزمة الصحية الى أزمة سياسية) ج(  المحور الثالث

تشير الى حالة التوتر بيف الكيانات ذات العالقة  لما كانت االزمة في ابسط تعريفاتيا
وتمثؿ نقطة تحوؿ , تتطمب اتخاذ قرارات قد تكوف ذات مواقؼ سمبية او ايجابية تؤثر 

, وكانت أزمة )جائحة كورونا أزمة صحية 33عمى طبيعة عالقات تمؾ الكيانات 
تسببت بأزمة  عالمية( سببت صدمة لممجتمع الدولي افقدتو توازف التعامؿ معيا, فمقد

سياسية بيف الواليات المتحدة االمريكية والصيف مف جية , وبيف الواليات المتحدة 
ومنظمة الصحة العالمية , وذلؾ لألسباب التي اظيرتيا مستجدات الجائحة , التي 

 تمثمت بمسارب ثالث ىي : 

لـ تمر تسمية الرئيس االمريكي لفيروس كورونا   اطالق تسمية عنصرية 1-ج
الفيروس الصيني( , مرور الكراـ حيف نشر تغريدة عمى حسابو في برنامج تويتر بػ)

مطمقا الوصؼ ألوؿ مرة بالقوؿ " ستدعـ الواليات المتحدة بقوة تمؾ الصناعات, مثؿ 
,حتى ثارت ثائرة  34الخطوط الجوية وغيرىا, التي تتأثر بشكؿ خاص بالفيروس الصيني"
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العالمية تمؾ التسمية , واصفة اياىا بكيف ورفضت عمى لساف "منظمة الصحة 
 . 35بالعنصرية عمى لساف المتحدث باسـ وزارة الخارجية الصينية

فيما  ىاجـ ترامب منظمة الصحة العالمية لتياونيا وسوء إدارتيا لالزمة بحسب ما نشره 
عبر حسابو في تويتر ايضا , تساءؿ عف اسباب تجاىؿ منظمة الصحة العالمية لجممة 

يا تجاىميا لرسالة مسؤوؿ الصحة في تايواف يحذر فييا مف احتماؿ انتقاؿ امور , من
المرض بيف البشر, فضال عف معمومات المنظمة غير الدقيقة او المضممة حوؿ الوباء , 
خاتما استفساراتو تمؾ عف السبب الذي منع المنظمة في اعالف المرض ) جائحة( حتى 

 .  36مطمع  اذار

منظمة الصحة العالمية  عمى لساف المدير التنفيذي لبرنامج  وفي المقابؿ , فمقد ردت
الطوارئ الصحية عمى ما أسمتو "فيروس ترامب الصيني " بالقوؿ" الفيروسات ال تعرؼ 
حدودا وال تيتـ بعرقؾ او لوف بشرتؾ او كـ مف الماؿ لديؾ.. ومف الميـ اف نكوف 

المختمفة .. نشأ وباء  حذريف في المغة التي نستخدميا ىناؾ العديد مف االصوؿ
في امريكا الشمالية وال نسمييا انفمونزا أمريكا الشمالية , لذا  2889االنفمونزا في عاـ 

,  37مف الميـ جدا اف يكوف لدينا نفس النيج عندما يتعمؽ االمر بالفيروسات االخرى "
لكف ويبدو اف سوء ادارة المنظمة قد دفعت الرئيس االمريكي واعضاء الحزبيف 

 جميوري والديمقراطي الى قرار ايقاؼ دعـ وتمويؿ المنظمة . ال

وفي المتخيؿ السردي نجد اف )النغدوف( قد اشار الى المنطقة الجغرافية التي انتشر 
منيا وباء الطاعوف ثـ انتقؿ الى الدوؿ االوربية دوف اف يطمؽ تسمية عمى الوباء مقترنا 

منيا اوؿ مرة , اذ اشار الى الوسط الناقؿ  باسـ المنطقة الجغرافية  او الدوؿ التي ظير
ليا فقط, يتضح ذلؾ في معرض تأممو لجماؿ مدينة "البندقية" واثر الطاعوف عمييا 
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, فعمى الرغـ مف عدـ الكارثة االنسانية وكيؼ تسبب تأخر معرفة سبب الوباء بتمؾ 
الذي تسبب تسمية الوباء بالطاعوف الصيني , فمقد اشار الروائي الى المكاف االوؿ 

بانتشاره , وىي الصيف أسوة بفيروس كورونا , كما اشار الى اجراءات العزؿ المشابية 
إلجراءات عزؿ السفف قبؿ اغالؽ المنافذ الحدودية لكؿ الدوؿ اثر تفشي جائحة كورونا 
, والسؤاؿ الذي تطرحو الدراسة, ىؿ كاف مف باب المصادفة اف تتجو اصابع االتياـ 

ر الجائحات , الصيف دائما , اذا ما عرفنا اف االنفمونزا االسبانية قد الى مناطؽ انتشا
 جاءت مف الصيف ايضا ؟!!! 

  ازمة الثقة  2-ج

تتمثؿ ازمة الثقة باتساع الفجوة وفقداف الثقة بيف الواليات المتحدة والصيف مف جية , 
عمؽ باألزمة وبيف الواليات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية مف جية اخرى , ففيما يت

اي ازمة الثقة بيف الواليات المتحدة والصيف , فمقد تشكمت بسبب  –في محورىا االوؿ 
, واذا كاف دور وسائؿ االعالـ قد تسبب بتشكيؿ أزمة اواًل الشائعات وغياب اليقيف 

دولية بيف قوتيف عظمييف , فاف تداعياتيا قد امتدت لتشمؿ التحقيؽ في طبيعة 
بيف الدولتيف ومنيا المشاركة في ميرجاف االلعاب العسكرية العالمية العالقات العسكرية 

الذي اعتادت الصيف عمى تنظيمو وىو اكبر حدث رياضي لمعسكرييف , اذ نظمتو في 
 . 38في مدينة ووىاف 2819/اكتوبر /17

اذ يمكننا  –ومف اتيامات المشيد السياسي الدولي الواقعي الى بنية المتخيؿ السردي 
وآلية نشر المرض ومدة  -عّد عدـ اخبار )سيينا( لممنظمة بأزمة ثقة مع االخيرة ايضًا 

احتضاف الفايروس, نجد تشابيًا في الوقائع , فالمكاف , االكتظاظ /االحتفاؿ, والزماف 
دة االطوؿ مف فايروس سارس واالقؿ مف فايروس كورونا , وما مدة اسبوع , ىي الم
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ييمنا ىنا ىو تشابو الوقائع , اذ تكتشؼ )سيينا( بعد عناء بحثيا عف كيس الفيروس اف 
التاريخ الذي حدده )زوبريست(  لـ يكف لالحتفاؿ بإطالؽ الفيروس ونشره , بؿ كاف 

اذ يبدأ اتياـ )النغدوف( لػ , اطالقو  لالحتفاؿ بانتقالو بيف الناس بعد مرور اسبوع عمى 
)سيينا( لمحاولتيا اطالؽ كيس الفيروس ودفاع )سيينا( عف نفسيا , ومحاولتيا توضيح 
الحقائؽ, يتضح ذلؾ عبر حوارىما باتياـ )النغدوف( بالقوؿ" افيـ انِؾ خضت في المياه 

" , بدا االرتباؾ لشؽ الكيس القابؿ لمذوباف! أردِت تحرير فيروس زوبريست قبؿ احتوائو
في عيني سيينا " الكيس القابؿ لمذوباف ! ال أعرؼ عما تتحدث روبرت لقد ذىبت الى 
ىناؾ لمحؤوؿ دوف انتشار فيروس بيرتراند.. لسرقتو واخفائو الى االبد .. لكي ال يتمكف 

لماذا تريدين اخفاءه عن منظمة أحد مف تحميمو حتى سينسكي والمنظمة". " سرقتو ! 
, لكف االواف قد فات... مدت يدىا الى  قالت ثمة امور كثيرة ال تعرفيا... ؟"الصحة

جيبيا واخرجت منشورا رطبا .. وقالت انظر الى التواريخ. نظر النغدوف الى التواريخ 
تكرارا, لسبب ما اعتقد اف ىذه الميمة كانت ليمة االفتتاح, واوؿ حفمة مف الحفالت السبع 

بدخوؿ الخزاف الموبوء... الميمة ىي ليمة الختاـ !  التي تيدؼ الى اغراء الناس
االوركسترا تعزؼ منذ اسبوع ... اصبحت االف اعرؼ اف التاريخ المدوف عمى الموحة 
ليس تاريخ اطالؽ الوباء , بؿ تاريخ شيء اخر ؛ اكثر أىمية بالنسبة الى تحديد 

في انحاء العالـ كافة..  ىدفو".. انو تاريخ االشباع العالمي , اي تاريخ انتشار الفيروس
., ومف مالحظة التصريح وثيمة النص حوؿ الية 39وانتقاؿ العدوى الى جميع الناس" 

انتشار الفيروس يتضح سكوت منظمة الصحة عف تمؾ التصريحات , بعد تراشؽ 
االتيامات بيف الدولتيف , فايف مختبراتيا وفروعيا التي تعمؿ في الدولتيف بوصفيما 

لمنظمة؟ , كما يتضح الدور المستقبمي لميندسة الوراثية الذي يمكف اعضاء في تمؾ ا
توظيفو او استغالؿ االبحاث التي ُتعمؿ في مراكز االبحاث الدولية قد تكوف مف مافيات 

 العقاقير, والتي ستعمؿ عمى تحديد السياسات وتغيير انماط العيش .
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اذا سجمت ايطاليا واسبانيا والتساؤؿ الذي قد يطرح نفسو في اذىاف الكثيريف اآلف لم
وايراف اعمى نسب االصابة بالفيروس؟ واالجابة يمكف استشفافيا مف النص الروائي 

 بسبب الطبيعة السياحية لمبمديف . 

اما موقؼ الواليات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية , فمقد ساده التوتر بعد اتياـ 
وتحيزىا لمصيف , وتأخرىا في اعالف  الرئيس االمريكي المنظمة بسوء ادارتيا لالزمة,

المرض بوصفو جائحة ,  االمر الذي افقدىا حياديتيا وبالتالي مصداقيتيا في نشر 
 االحصائيات وبيانات الوباء .

  ايقاف الدعم  3-ج

يأتي قرار الرئيس االمريكي )دونالد ترامب( بإيقاؼ دعـ المنظمة  بسبب الئحة مف 
التياـ توجيت نحوىا بمحاباة الصيف كونيا ثاني أكبر االتيامات , اذ اف " اصابع ا

مميوف دوالر في موازنة  29مساىـ في موازنتيا , حيث تسيـ بمد المميار الصيف بنحو 
منظمة الصحة العالمية , فيما تعتبر الواليات المتحدة أكبر مساىـ في موازنة المنظمة 

رتبة عمى ايقاؼ التمويؿ وفؽ ما , ويمكننا ايجاز النتائج المت 48مميوف دوالر" 58بنحو 
صرح بيا )آدـ سكوت( االستاذ المشارؾ في مركز االمف الدولي بجامعة سدني 

 :41االسترالية , باآلتي 

 قد يتسبب ايقاؼ التمويؿ بإفالس المنظمة في منتصؼ معركتيا مع الجائحة . -1

البمداف يتوجب عمى المنظمة تسريح بعض موظفييا قد يكونوف مف العامميف في  -2
 ذات الدخؿ المنخفض والمتوسط .
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فقداف قدرة التنسيقات الدولية حوؿ ابحاث المقاحات وشراء معدات الحماية الصحية  -3
 الشخصية لمعامميف الصحييف .

فقداف الدوؿ ذات الدخؿ المنخفض قدرة الحصوؿ عمى االدوية الحيوية ,ما يؤدي  -4
 بالتالي الى خسائر في االرواح . 

( مميوف دوالر لممنظمة ضمف جيود 38ابؿ , فمقد اعمنت الصيف تقديميا لػ )وفي المق
مكافحة ازمة كورونا, يأتي التوقيت بعد اعالف الرئيس االمريكي ايقاؼ التمويؿ, فعمى 
الرغـ مف حساسية الوضع وتعقده , اال اننا نالحظ الصراع السياسي واضحًا بيف 

 الدولتيف .

واذا كاف ذلؾ الصراع قد بّيف لنا الجيات المانحة لممنظمة , ففي  عالـ المتخيؿ 
السردي, نجد الروائي  يممح الى جيات مانحة لمباحثيف واالطباء في اليندسة الوراثية 
دوف الخوض في تفاصيؿ عمميا وتبعيتيا والتي تعمؿ بعمـ منظمة الصحة العالمية , 

( التي تمثؿ شخصية وما ييمنا ىنا ىو آلية الدعـ  , اذ تمثمت في منظمة) الكونسورتيـو
العميد رئيسيا التنفيذي والذي يعمؿ بالتنسيؽ مع منظمة الصحة العالمية , اذ يروي 
العميد لػ)النغدوف( كيفية انضماـ )سيينا( لممنظمة ومف ثـ تعرفو عمى ) بيرتراند 

عف عمؿ يوفر ليا زوبريست( فيستذكر حيف " وافؽ عمى توظيؼ طالبة طب تبحث 
الماؿ... وسرعاف ما تحولت بفضؿ مواىبيا الفذة الى عميؿ اساسي في الكونسورتيوـ , 
فيمت سيينا فورا عمؿ المنظمة , وشعر العميد انيا معتادة ىي نفسيا عمى حفظ 

 االسرار. 
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  : نتائج ال

ورونا بعد االنتياء مف عرض مستويات التشابو واالختالؼ في تعاطينا لوقائع جائحة ك
ىا عمى مستوييف اوقراءتنا لرواية الجحيـ ,توصمت الدراسة الى جممة نتائج , اوجزن

منفصميف, ثـ ربطنا بيف االثنيف وفؽ ما رصدتو الدراسة مف مؤشرات تشابو واحاالت , 
 ولعؿ اىـ تمؾ النتائج: 

 فيبدو واضحا اف الروائي عمد –اي المتخيؿ السردي  –ما يتعمؽ بالمستوى االوؿ  -
مف خالؿ معالجتو لموضوعة االنفجار السكاني واثره المستقبمي عمى الكوكب في ظؿ 

نقوؿ  عجز وادانة واضحة لمنظمة الصحة العالمية عف االضطالع بدورىا المفترض,
الى كيفية خمؽ وعي لدى القراء/الجماىير, وتحديدا خمؽ الوعي االجتماعي ,  عمد 

 القرار في ىذه االزمة .  وقدرتيـ عمى ايجاد الحؿ بوصفيـ اصحاب

السؤاؿ الذي حاوؿ طرحو الروائي , مف الذي يقود منظمة الصحة العالمية؟ وىؿ ىي  -
؟ وما مصداقيتيا في البيولوجيوما دورىا في مشروع التسميح بعيدة عف االيديولوجيا؟ 

 . مةالتعامؿ مع البحوث المبتكرة؟ بمعنى أخر اف الرواية قدمت قراءة الوجو االخر لممنظ

يمثؿ استعراض الروائي لتاريخ االوبئة وتحميميا واالجراءات المتبعة مع كؿ جائحة  -
محاولة لمربط بينيا وبيف النمو السكاني ومعرفة العالقة في محاولة طرح المشكمة 

 والتأكيد عمييا بشكؿ آخر . 

وعبر اسقاط تمؾ النتائج عمى واقعنا المعيش في ظؿ الجائحة ومحاولة مقاربة تمؾ 
داية تفشي الوباء حتى بالعودة الى بعد التالية نتائج الاالوضاع , يمكننا اف نتوصؿ الى 

 الدراسة لحظة انجاز 
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" انو ظير في  –بحسب الرواية االولى  المتفؽ عمييا  –ما يتعمؽ بنشأة الفايروس _ 1
مشكمتنا الرئيسة ... الى "االكتظاظ "   مصطمح يحيمناوؽ مكتظ لمحيوانات البرية" اال س

 ؟... قمة االوكسجيف ... االحتباس الحراري .. العالقة بالتموث الكثافة .. الى الى 

البحث في رمزية العقـ مع مديرة منظمة الصحة العالمية.. اال يحيمنا الى عقـ  -2
نشأت ألجميا؟ لممشاكؿ الصحية التي كاف مف المفترض انيا أُ المنظمة في ايجاد حموؿ 

بؿ اف المنظمة اصبحت سببًا لالزمات السياسية في ظؿ واقع معقد , اتيمت فيو بعدـ 
, فضاًل عف ارتباطيا بمكاتب تعمؿ عمى تطوير الفيروسات حياديتيا ومصداقيتيا

اسة , وىو اف احد اىـ , كما اف ثمة تناقضا صريحا كشفت عنو الدر المسببة لألمراض
اىداؼ منظمة الصحة ) ضبط البحوث الصحية( فأيف المنظمة مف عمميات خمؽ 
الفيروسات المحظورة ؟ وايف موقفيا مف االتياـ الصريح الذي وجيو د. رشيد بتار 

 .   لعضو فريؽ عمؿ البيت االبيض المعني بمعالجة جائحة كورونا؟!! 

بعد أزمة كورونا ىي مشكمة التمييز العنصري, واجو المجتمعات ت_ لعؿ أخطر ما س3
وتحديدا تجاه الصيف بعد موجة االنتقادات التي وجيت الى المنظمة بسبب محاباتيا ليا 

الى أزمة  المجتمعاتيرجع  والتأخر في اعالف المرض بوصفو جائحة عالمية , سُ 
ديدا في الدوؿ العرقية وتح لألقمياتالخطاب البيولوجي ,الذي سيتحوؿ الشؾ الى أزمة 

ذكر المظاىرات التي سادت مدف العالـ بداية االزمة تاالوربية والواليات المتحدة, ولعمنا ن
آكؿ الخفافيش وبسبب طبيعة أكؿ الصيف عمى وجو العموـ , اذ  خص سببيا حيف شُ 

 China… Stop eating everything that )رفع المتظاىروف الفتات كتبوا عمييا 
moves ) ,  وىو ما يشير الى بداية تبدؿ الصورة الذىنية والتي ايدىا خطاب )دونالد

ترامب ( عبر تسميتو العنصرية لمفيروس بػ"الصيني" , والشؾ اننا سنالحظ انعكاساتيا 
 عمى المدى القريب .  
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زمنة كاف سببيا الزحاـ واالكتظاظ كؿ االمراض التي فتكت بالبشرية عبر األ -3
... كؿ االوبئة التي ونزا االسبانية, واالف جائحة كورونا مطاعوف واالنفالسكاني, بدليؿ ال

تنتقؿ باليواء , االمر الذي استدعى تطبيؽ الية العزؿ او التباعد االجتماعي, لذلؾ ال 
, عمى الرغـ مف أف منظمة غرابة اف عالـ ما بعد كورونا سيتأسس وفؽ مبدأ التباعد

ة في اوضح صورىا, فيؿ سيبقى لممنظمة دور في الصحة العالمية تمثؿ نموذج العولم
 المستقبؿ؟ .

عمى الرغـ مف تفعيؿ  -ما بعد كورونا -ستتغير في عالـ  –الشؾ  –كؿ الدراسات  -4
مبدأ التباعد والعزلة, اال اف توجو الدراسات وطبيعتيا ستفرض نظاما مغايرا في محاولة 

, ولعؿ الدليؿ دراستنا ىذه التي ترتكز عمى اربع مجاالت المتخيؿ استيعاب الواقع الجديد
 . والتنمية البشرية والسياسة واألنثروبولوجيااالدبي 

ولعؿ النتيجة االىـ في المستوييف التي خرجت بيا الدراسة , اف المنظمة مثمما فشمت 
ت فشميا في احتواء الفيروس في المتخيؿ السردي بصرؼ النظر عف غايتو , فقد اثبت

جديدة , ستجد طريقيا في الدراسات  زماتٍ في احتواء الجائحة, بؿ انيا فتحت الباب أل
 المستقبمية اف شاء اهلل . 

 اليوامش:

                                                           
. ينظر : معجـ عمـ االجتماع: الديمغرافيا :, تحرير: البروفيسور  دينكف ميشيؿ,  1

 -وزارة الثقافةتر: الدكتور: احساف محمد الحسف, دار الرشيد لمرشيد, منشورات 
 188:  1988الجميورية العراقية, سمسمة الكتب المترجمة, 

. توماس روبرت مالتوس , مف نظرية السكاف الى لعنة االبادة, عمي سفر , مقاؿ  2
  26/4/2828تـ االطالع بتاريخ     www.alarab.comمف شبكة المعمومات 

http://www.alarab.com/
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تـ   ar.m.wikipedia.orgفجار سكاني , مقاؿ مف شبكة المعمومات . ينظر ان 3

  26/4/2828االطالع بتاريخ 
. ينظر: الجرائـ المستحدثة, دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائـ, سحر فؤاد مجيد,  4

  65:  2819المركز العربي لمدراسات والبحوث العممية  لمنشر والتوزيع, مصر, 
يروس كورونا, الدكتور فيرنوف كوليماف , رابط فديو مف شبكة . االجندة الخفية لف 5

 27/4/2828تـ االطالع بتاريخ   https://libyaalmokhatar.comالمعمومات , 
العنواف االصمي لممقاؿ " كنت عمى حؽ" وقد نشره الدكتور عمى موقعو  و

https://www.vernoncoleman.com   16/3/2828بتاريخ  
. التنظيـ الدولي, النظرية العامة واالمـ المتحدة, ابراىيـ احمد شمبي, الدار الجامعية  6
  8: 1986بيروت , –
. ينظر: في المنظور الحضاري, المنظمات الدولية .. رؤية تأصيمية, د.سامي  7

تاب االمة , سمسمة  دورية تصدر عف ادارة البحوث والدراسات االسالمية , خزندار, ك
  38: 2811,  1قطر, ط –الدوحة  –وزارة االوقاؼ والشؤوف االسالمية 

. ما الذي يعنيو تجميد التمويؿ االمريكي لمنظمة الصحة العالمية؟ مقاؿ مف شبكة  8
  28/4/2828تـ االطالع بتاريخ   www.alhurra.comالمعمومات 

. ينظر: منظمة الصحة العالمية / تمويؿ المنظمة,  مقاؿ مف شبكة المعمومات  9
www.who.int   28/4/2828تـ االطالع بتاريخ 

  www.aljazeera.net. منظمة الصحة العالمية , مقاؿ مف شبكة المعمومات  18
  28/4/2828تـ االطالع بتاريخ 

التحديات , منصور  –المياديف  –. ينظر : السياسة االمنية الجزائرية , المحددات  11
  12:  2815,  1لخضاري, المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات , قطر, ط

  5. الجحيـ: 12
الرواية, دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ, د. سيزا احمد قاسـ  , دار  . بناء 13

  81:  1985التنوير لمطباعة والنشر, بيروت , 

https://libyaalmokhatar.com/
https://www.vernoncoleman.com/
https://www.vernoncoleman.com/
http://www.alhurra.com/
http://www.who.int/
http://www.who.int/
http://www.aljazeera.net/
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. االسمحة البيولوجية والكيميائية بيف الحرب والمخابرات واالرىاب, د. عبد اليادي  14

,  288,  1ة , طمصباح , تقديـ : د. أسامة الباز, الدار المصرية المبنانية, القاىر 
  16المقدمة : 

. طبيب امريكي شيير .. مف صنع فيروس كورونا ولماذا؟ وكيؼ تـ التالعب ,  15
 https://youtu.be/GS_qH6SMi3Yمركز دراسات الواقع والتاريخ, رابط يوتيوب 

   24/4/2828تـ المشاىدة بتاريخ  
 مريكي شيير .. مف صنع فيروس كورونا  . طبيب ا 16
 . طبيب امريكي شيير.. مف صنع فيروس كورونا 17
 . طبيب امريكي شيير .. مف صنع فيروس كورونا  18
 274. الجحيـ  19
 . طبيب امريكي شيير .. مف صنع فيروس كورونا   28
 . طبيب امريكي شيير .. مف صنع فيروس كورونا   21
  15. االسمحة البيولوجية والكيميائية بيف الحرب والمخابرات واالرىاب: 22
 . ينظر : ما الذي يعنيو تجميد التمويؿ االمريكي لمنظمة الصحة العالمية؟  23
. ينظر : أزمة كورونا تضع منظمة الصحة العالمية في قفص االتياـ , منى  24

تـ االطالع بتاريخ   https://elaph.comشمبي , مقاؿ مف شبكة المعمومات 
1/5/2828  
 . ينظر : ـ. ف  25
. ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويعمؽ دعميا بسبب سوء ادارة االزمة ,  26

تـ االطالع بتاريخ   https://www.bbc.comمقاؿ مف شبكة المعمومات 
1/5/2828 . 
. منظمة الصحة العالمية ترد عمى اتيامات واشنطف بشأف كورونا, مقاؿ مف شبكة  27

 . 1/5/2828تـ االطالع بتاريخ   www.aljoumhouria.comالمعمومات 

https://youtu.be/GS_qH6SMi3Y
https://elaph.com/
https://www.bbc.com/
http://www.aljoumhouria.com/
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كة . ينظر تايواف تحتج عمى اتيامات رئيس منظمة الصحة العالمية , مقاؿ مف شب 28

 . 1/5/2828تـ االطالع بتاريخ   https://arabic.rt.comالمعمومات 
. انتقادات دولية لقرار تعميؽ المساىمة المالية االمريكية في منظمة الصحة  29

تـ االطالع   www.france24.comhttps//:العالمية , مقاؿ مف شبكة المعمومات 
 .1/5/2828بتاريخ 

ينظر: السخاء المريب والخطيئة االصمية , الصيف تتمدد تحت غطاء الدبموماسية  38
 www.aljazeera.netالصحية واوروبا تبدي استياءىا , مقاؿ مف شبكة المعمومات 

  1/5/2828تـ االطالع بتاريخ  
. موقؼ مفاجئ لمصيف مع تطورات التحقيؽ بمصدر كورونا, مقاؿ مف شبكة  31

  1/5/2828تـ االطالع بتاريخ  www.ahadath24.comالمعمومات 
  7. ينظر رواية الجحيـ :  32
والمراحؿ واالليات,  فيد احمد الشعالف, اكاديمية . ينظر: ادارة االزمات, االسس  33

 24:  1999نايؼ العربية لمعمـو االمنية, الرياض . د. ط, 
. ترامب يصؼ كورونا بالفيروس الصيني.. ويؤكد سندعـ الصناعات المتأثرة,  34

ـ االطالع بتاريخ ت  https://www.youm7.comمقاؿ مف شبكة المعمومات 
29/4/2828  
. بكيف تعرب عف "استيائيا" مف وصؼ ترامب لكورونا المستجد بػ " الفيروس  35

تـ االطالع بتاريخ   www.france24.comالصيني" , مقاؿ مف شبكة المعمومات 
29/4/2828  
لمية مجددا .. أسئمة عبر تويتر, مقاؿ . ينظر: ترامب يياجـ منظمة الصحة العا 36

  29/4/2828تـ االطالع بتاريخ   www.alarabiya.netمف شبكة المعمومات 
. منظمة الصحة العالمية ترد , مقاؿ مف شبكة المعمومات  37

omhttps://arabia.cnn.c   29/4/2828تـ االطالع بتاريخ  

https://arabic.rt.com/
https://www.france24.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.ahadath24.com/
https://www.youm7.com/
http://www.france24.com/
http://www.alarabiya.net/
https://arabia.cnn.com/
https://arabia.cnn.com/
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. كيؼ تحاوؿ الصيف بيدوء بناء رواية اتياـ واشنطف بمؤامرة الوقوؼ وراء كورونا,  38

تـ   https://www.alquds.co.ukد. حسيف مجدوبي, مقاؿ مف شبكة المعمومات 
  27/4/2828االطالع بتاريخ 

  345-394. الجحيـ :  39
 . ترامب يياجـ منظمة الصحة العالمية مجددا.. أسئمة عبر تويتر  48
. ماذا يحدث عندما توقؼ امريكا تمويؿ منظمة الصحة العامية , مقاؿ مف شبكة  41

 . 2/5/2828تـ االطالع بتاريخ   https://m.arabi21.comالمعمومات 
 
 مصادر والمراجع ال

 اوال المصادر

رواية الجحيـ , داف براوف , تر: زينة ادريس, مراجعة وتحرير: مركز التعريب  -1
 .  2813, 1لبناف,ط –والبرمجة, الدار العربية لمعمـو ناشروف, بيروت 

ادارة االزمات, االسس والمراحؿ واالليات,  فيد احمد الشعالف, اكاديمية نايؼ العربية  -2
  1999منية, الرياض . د. ط, لمعمـو اال

. االسمحة البيولوجية والكيميائية بيف الحرب والمخابرات واالرىاب, د. عبد اليادي  -3
  2888, 1مصباح , تقديـ : د. أسامة الباز, الدار المصرية المبنانية, القاىرة , ط

 –جامعية التنظيـ الدولي, النظرية العامة واالمـ المتحدة, ابراىيـ احمد شمبي, الدار ال -4
  1986بيروت , 

الجرائـ المستحدثة, دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائـ, سحر فؤاد مجيد, المركز  -5
  2819العربي لمدراسات والبحوث العممية  لمنشر والتوزيع, مصر, 

الجغرافية الثقافية , أىمية الجغرافية في تفسير الظواىر االنسانية , تأليؼ: مايؾ  -6
نتاؽ, سمسمة عالـ المعرفة, المجمس الوطني لمثقافة والفنوف كرانغ, تر: د. سعيد م

  2885, يوليو 317الكويت العدد  –واآلداب 

https://www.alquds.co.uk/
https://m.arabi21.com/
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التحديات , منصور لخضاري,  –المياديف  –السياسة االمنية الجزائرية , المحددات  -7
  2815,  1المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات , قطر, ط

ثالثية نجيب محفوظ, د. سيزا احمد قاسـ  , دار التنوير  بناء الرواية, دراسة مقارنة في -8
  1985بيروت ,  -لمطباعة والنشر

في المنظور الحضاري, المنظمات الدولية .. رؤية تأصيمية, د.سامي خزندار, كتاب  -9
االمة , سمسمة  دورية تصدر عف ادارة البحوث والدراسات االسالمية , وزارة االوقاؼ 

  2811,  1قطر,ط –لدوحة ا –والشؤوف االسالمية 
معجـ عمـ االجتماع: الديمغرافيا :, تحرير: البروفيسور  دينكف ميشيؿ, تر: الدكتور:   -11

الجميورية العراقية,  -احساف محمد الحسف, دار الرشيد لمرشيد, منشورات وزارة الثقافة
   1988سمسمة الكتب المترجمة , 
 ثانيا / شبكة المعمومات 

أزمة كورونا تضع منظمة الصحة العالمية في قفص االتياـ , منى شمبي , مقاؿ   -11
  1/5/2828تـ االطالع بتاريخ   https://elaph.comمف شبكة المعمومات 

السخاء المريب والخطيئة االصمية , الصيف تتمدد تحت غطاء الدبموماسية الصحية  -12
تـ   www.aljazeera.netاستياءىا , مقاؿ مف شبكة المعمومات واوروبا تبدي 

 1/5/2828االطالع بتاريخ 
الصحة النفسية وكبار السف, موقع منظمة الصحة العالمية , مقاؿ مف شبكة   -13

  27/4/2828ع بتاريخ تـ االطال  www.who.intالمعمومات 
االجندة الخفية لفيروس كورونا, الدكتور فيرنوف كوليماف , رابط فديو مف شبكة  -14

تـ االطالع بتاريخ   https://libyaalmokhatar.comالمعمومات , 
كتور عمى العنواف االصمي لممقاؿ " كنت عمى حؽ" وقد نشره الد و 27/4/2828

  16/3/2828بتاريخ   https://www.vernoncoleman.comموقعو 

https://elaph.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.who.int/
https://libyaalmokhatar.com/
https://www.vernoncoleman.com/
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انتقادات دولية لقرار تعميؽ المساىمة المالية االمريكية في منظمة الصحة العالمية   -15
تـ االطالع   ttps://www.france24.comh, مقاؿ مف شبكة المعمومات 

  1/5/2828بتاريخ 
تـ االطالع  ar.m.wikipedia.orgانفجار سكاني , مقاؿ مف شبكة المعمومات   -16

  26/4/2828بتاريخ 
مميوف دوالر لمنظمة  38. بعد التعميؽ االمريكي لمساعداتيا.. الصيف تتبرع بػ  -17

تـ    www.aljazeera.netالصحة العالمية , مقاؿ مف شبكة المعمومات 
  2/5/2828االطالع بتاريخ 

. بكيف تعرب عف "استيائيا" مف وصؼ ترامب لكورونا المستجد بػ " الفيروس   -18
ع تـ االطال  www.france24.comالصيني" , مقاؿ مف شبكة المعمومات 

  29/4/2828بتاريخ 
ترامب يعاقب منظمة الصحة العالمية ويعمؽ دعميا بسبب سوء ادارة االزمة ,   -19

 مقاؿ مف شبكة المعمومات
       https://www.bbc.com   1/5/2828تـ االطالع بتاريخ . 

تر, مقاؿ مف شبكة ترامب يياجـ منظمة الصحة العالمية مجددا .. أسئمة عبر توي  -21
  29/4/2828تـ االطالع بتاريخ   www.alarabiya.netالمعمومات 

ترامب يصؼ كورونا بالفيروس الصيني.. ويؤكد سندعـ الصناعات المتأثرة, مقاؿ   -21
تـ االطالع بتاريخ   .youm7.comhttps://wwwمف شبكة المعمومات 

29/4/2828  
تايواف تحتج عمى اتيامات رئيس منظمة الصحة العالمية , مقاؿ مف شبكة  -22

 . 1/5/2828تـ االطالع بتاريخ   https://arabic.rt.comالمعمومات 
يؼ تـ التالعب , طبيب امريكي شيير .. مف صنع فيروس كورونا ولماذا؟ وك  -23

مركز دراسات الواقع والتاريخ, رابط يوتيوب 
https://youtu.be/GS_qH6SMi3Y  24/4/2828 تـ المشاىدة بتاريخ    

https://www.france24.com/
http://www.aljazeera.net/
http://www.france24.com/
https://www.bbc.com/
http://www.alarabiya.net/
https://www.youm7.com/
https://arabic.rt.com/
https://youtu.be/GS_qH6SMi3Y
https://youtu.be/GS_qH6SMi3Y
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كورونا والمؤامرة عمى كبار السف , سامر مسوح, مقاؿ مف شبكة المعمومات  -24
https://amalberlin.de   27/4/2828تـ االطالع بتاريخ  

كيؼ تحاوؿ الصيف بيدوء بناء رواية اتياـ واشنطف بمؤامرة الوقوؼ وراء كورونا,   -25
  lquds.co.ukhttps://www.aد. حسيف مجدوبي, مقاؿ مف شبكة المعمومات 

  27/4/2828تـ االطالع بتاريخ 
ما الذي يعنيو تجميد التمويؿ االمريكي لمنظمة الصحة العالمية؟ مقاؿ مف شبكة   -26

  28/4/2828تـ االطالع بتاريخ   www.alhurra.comالمعمومات 
ونا , بالؿ ياسيف, مقاؿ مف ما حقيقة نظرية المؤامرة حوؿ انتشار فيروس كور   -27

  28/4/2828تـ االطالع بتاريخ   https://m.arabi21.comشبكة المعمومات 
ماذا يحدث عندما توقؼ امريكا تمويؿ منظمة الصحة العامية , مقاؿ مف شبكة   -28

  2/5/2828تـ االطالع بتاريخ   /:m.arabi21.comhttps/المعمومات 
مف نظرية السكاف الى لعنة االبادة, عمي سفر , مقاؿ مف شبكة المعمومات   -29

www.alarab.com     26/4/2828تـ االطالع بتاريخ  
بكة موقؼ مفاجئ لمصيف مع تطورات التحقيؽ بمصدر كورونا, مقاؿ مف ش  -31

  1/5/2828تـ االطالع بتاريخ  www.ahadath24.comالمعمومات 
تـ  www.aljazeera.netمنظمة الصحة العالمية , مقاؿ مف شبكة المعمومات   -31

  28/4/2828االطالع بتاريخ 
منظمة الصحة العالمية ترد عمى اتيامات واشنطف بشأف كورونا, مقاؿ مف شبكة   -32

  1/5/2828تـ االطالع بتاريخ   www.aljoumhouria.comالمعمومات 
منظمة الصحة العالمية / تمويؿ المنظمة,  مقاؿ مف شبكة المعمومات   -33

www.who.int   28/4/2828تـ االطالع بتاريخ  
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