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شأُن الطبِّ التقليديِّ واإلسرتاتيجيَّات املجتمعيَّة يف مكافحة كوڤيد 19
أْنِهال ِيهَسَهِنَيا أوَليَّا رِْهِكيَنْيه

رة ذوات األصل اإلفريقّي يف كولومبيا تهميشاً كثرياً يف أثناء الجائحة ولكنها أخذت  وجدِت الجامعات املهجَّ
َف وطأَة داء الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(. من معارف َسَلِفها لتحاول أن تخفِّ

اإلفريقـيّ يف كولومبيـا نحـو %12  ان ذوو األصـل  ـكَّ السُّ يبلـغ 
بالتَّقريـب مـن جميـع النَّازحـني الداخليِّـني يف البلـد. إذ ُقرِسَت 
تـرِك  عـىل  اإلفريقـيّ  األصـل  ذوات  واألرس  الجامعـات  آالف 
مـدٍن  أطـراف  يف  الحرضيـة  املناطـق  إىل  واالنتقـال  أرضهـا، 
كبوغوتـا وميديلـني وكايل. ومـا تـزال جامعـات أخـرى محصورًة 
غـري  املسـلحة  الجامعـات  عليهـا  تسـيطر  التـي  األرايض  يف 

)الَكرِْتيـل(. املخـدرات  احتـكار  وعصابـات  الرشعيـة 

ان ذوو األصل اإلفريقـيّ مصاعب من حيث  وقـد اعـرتض السـكَّ
أحـوال املعيشـية والعنصّيـة والتَّهميـش واإلقصـاء، وكّلها تؤثر 
يف وصولهـم إىل الخدمـات الصحّيـة والعمـل والتَّعليـم. ومنـذ 
األمـن  تأثَّـر   ،)19 )كوڤيـد  التاجيـة  الُحَمـة  داء  جائحـة  َبـْدِء 
الغـذايئ وحـال التَّغذية وُسـُبل املعـاش عظيَم تأثُّـر. فإذ ضاقت 
ر  ف الصّحـي تعذَّ سـبل الوصـول إىل مـاء الـرشب ومرافق الـصَّ
انتظـام–  اليديـن عـىل  النَّظافـة –كغسـل  امتثالهـم توصيـات 

للوقايـة مـن عـدوى داء الُحَمـة التاجيـة )كوڤيـد 19(.1

فجـاءت اسـتجابتهم يف طريقـني: َوْضع إسـرتاتيجيَّات مجتمعية 
ب  للتَّخفيـف مـن أخطـار العـدوى، وَبْحـث عـن حلـوٍل يف الطِّ

التَّقليدي.

إِسرتاتيجيَّات الحامية 
لضبـِط  رَْصـٍد  نظـام  املحلّيـة  املجتمعـات  بعـض  أنشـأت 
)الفـريوس(  الُحَمـة  انتشـار  لَحـْصِ  والسـعي  النـاس،  تحـرُّك 
الخدمـات  إىل  وصولهـا  يكـون  التـي  املحلّيـة  املجتمعـات  يف 
الصحيـة ضيِّـَق السـبيل لنـدرة الخدمـات وَنْقـص وسـائل َنْقـل 
الخدمـات. ويف املناطـق الريفيـة الواقعـة عـىل ضفـاف النهـر، 
ريـن أحد أفرادها لـرشاء الطعام واملياه  تعيِّـني مجتمعـات املهجَّ
كلَّ شـهٍر مـن املجتمعـات امُلِضيفـة املجـاورة. ثـّم إّنـه أنشـئت 
صـة لتطهـري املالبـس وغسـل اليديـن،  مواضـع تنظيـٍف مخصَّ
وقـد ُمِنـَع النـاس مـن دخـول مجتمعاتهـم املحلّية مـن مناطق 

أخـرى.

وإضافـًة إىل الفائـدة املبـارشة لحاميـة املجتمـع، أعانـت هـذه 
األنظمـة عـىل الرشوع بإعـادة تقويٍم لِصَيـغ التَّنظيم املجتمعي 
ـَلف التي عند الكولومبيِّـني ذوي األصل اإلفريقّي. ومعـارف السَّ

ب التَّقليدي األخذ من الطِّ
الحصول عىل ماء الرشب مشكلة تاريخية وبنيوية تعرتض السكان 
الحال النتفاء أنظمٍة صحية  ذوي األصل اإلفريقّي، وتتفاقم هذه 
عند  فاالكتظاظ  رون.  امُلهجَّ يعيش  عليه  الذي  ولالكتظاظ  شاملة 
بِه من  ُينَصُح  ما  اتباع  عليه من صعوبة يف  يرتتب  رين وما  املهجَّ
الُحَمة  داء  من  الوقاية  تعرتض  َخِطرٌة  عقبٌة  االجتامعي  التَّباعد 

التاجية )كوڤيد 19( واالستجابة له.

ولقد َنَقَل القادة ذوو األصل اإلفريقّي بعض ما استفادوه من ِعرَبِ 
الجوائح إىل الحيِّز العميلِّ يف الواقع، ومن ذلك إيبوال التي أرضَّت 
بالسكان األفارقة الذين ال سبيل لهم إىل ماء الرشب، والذين حفروا 
اآلبار ليصلوا إىل املياه الجوفية. وقد ُكرِّرت معارف َحْفِر اآلبار هذه 
ويف  وهندوراس  اإلكوادور  يف  اإلفريقّي  األصل  ذوي  السكان  عند 

مجتمعات كويلومبا يف الربازيل. 

محاوالت  يف  بقوة  التقليدي  الطب  ظهر  نفسه،  الوقت  يف 
ُتسَتعَمُل  فهناك  )الفريوس(.  الُحَمة  َدْحَر  املحلّية  املجتمعات 
األعشاب وغريها من النباتات ألغراض طبية ولصنع املطهرات التي 
معرفة  ت  وأدَّ انتشارها.  ومتنع  )الفريوس(  الُحَمة  أعراض  تخفِّف 
الطب التقليدي وتطبيقه الذي طبقه هؤالء يف أثناء هذه الجائحة 

ب التقليدي املستمرَّة.  رهم لقيمة الطِّ إىل تغيري تصوُّ

ويف سنة 2020، اضطر أكرث من 28500 شخص ذي أصٍل إفريقيٍّ 
إىل مغادرة منازلهم هرباً من االشتباكات بني الجامعات املسلحة. 
رين يف األرايض املجاورة، شاركوا معرفتهم  ومع إعادة توطني املهجَّ
ماتاراتون  مثل  الطبية،  لألغراض  واألشجار  النباتات  استعامل  يف 
أو االستعامل  التي يغىل زهرها لالستهالك  )غلرييسيديا سيبيوم(، 
قالت  املناعة.  جهاز  َحْفِز  عىل  تعني  أنها  ويعتقد  الحاممات،  يف 
اتنا الخصائص العالجية لبعض النباتات  توليا مارتينيز: »علمتنا جدَّ
املالريا  آثار  تخفيف  عىل   ... املعارف  هذه  أعانتنا  لقد  الطبية. 

واإلنفلونزا والشيكونغونيا وأمراض أخرى«. 

النباتات  هذه  مثل  استهالك  أو  استعامل  أن  عىل  علمّياً  دليَل  ال 
التاجية )كوڤيد 19(. ومع  الُحَمة  الناس من داء  يكن أن يحمي 
ذلك، فالطب التقليدي ذو األصل األفريقّي هو أحد األدوات القليلة 

التي بني أيديهم يحاولون بها تخفيف األعراض أو منع العدوى. 
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داء  تأثري  بسبب  العرقّي  التفاوت  وجوه  تعميق  سياق  ويف 
الُحَمة التاجية )كوڤيد 19( وتقاطعه هو وعوامل أخرى، تؤكد 
رة حاجتها إىل استعامل الطب التقليدي. ثم  املجتمعات املهجَّ
لهم خدمات  ُيضَمَن  أن  املمكن  غري  من  أنه  عىل  د  تشدِّ إّنها 
رعاية صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة وتأيت يف وقتها، من 
غري إقراٍر بعادات أسالفهم وتقاليدهم الثقافية، التي ال ُيِقرُّ بها 
الكولومبية  الدولة  الوطني. فتحتاج  الصحي  النظام  العادة  يف 
إىل إدماج الطب التقليدي يف أنظمتها وتقوية كفاءتها العابرة 

للثقافات بإدماج املهنيني الصحيني ذوي األصل اإلفريقّي.

يات الباقية  املتحدِّ
األصل  ذوي  رين  املهجَّ يف  تؤثر  التي  الشديدة  ْعف  الضَّ وجوه 
املعدية  األمراض  من  لكلٍّ  خصوصاً  عرضًة  جعلتهم  اإلفريقّي 
وأمراض  القلب  وأمراض  والسكري  كالرسطان  املعدية  وغري 
لخطر  عرضًة  أكرث  يجعلهم  وهذا  املزمنة.  التنفس  الجهاز 
)كوڤيد  التاجية  الُحَمة  داء  بها  يأيت  التي  الوخيمة  العواقب 
19(. وذكر ممثلو السكان ذوي األصل اإلفريقّي أّن الدولة مل 
تقّر بعوامل الخطر هذه عند إعداد وتنفيذ تدابري النظافة التي 
بإعداد  الدولَة  السكان  هؤالء  ويطالب  الجائحة.  بها  واجهت 
بروتوكوالت لرعايٍة خاّصة لذوي األصل اإلفريقّي املصابني بداء 
الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(، وهي بروتوكوالت تأخذ يف االعتبار 

أحوالهم األساسية.

ومطلٌب آخر مهم، و هو إنشاء نظام معلومات إحصائية مع 
من  وهذا  ن.  والسِّ والجنس  العرق  بحسب  مصنفة  معطيات 

لعدم  املتناسب  التأثري غري  قياس  املمكن  أن يجعل من  شأنه 
ل من ثّم َوْضَع  رين، وهو ما سيسهِّ املساواة العرقية بني املهجَّ
إسرتاتيجياٍت مناسبًة ملراقبة الجائحة والوقاية منها ومكافحتها 

يف هذه الفئة من السكان.

سية مع  فمن الرضورّي لهذا الغرض أن تفتح الدولة أحيازاً مؤسَّ
حوارات  بإجراء  هذا  يسمح  إذ  واملشاركة؛  للتشاور  رين  املهجَّ
عابرٍة للثقافات بغيَة إدماج الطب التقليدي يف االستجابة لداء 
الُحَمة التاجية )كوڤيد 19(. وقد تكون سياسة العمل املوجب 
د الثقافات مفيدًة عند مواجهة الجوائح  يف ميدان الصحة املتعدِّ
يف املستقبل، ويكن أن تسهم أيضاً يف إصالِح ما أحدثته قروٌن 

من التَّمييز والتهميش واإلقصاء.

أْنِهال ِيهَسَهِنَيا أوَليَّا رِْهِكيَنْيه 
 yesenia-olaya@fas.harvard.edu 

قٌة أكاديّيٌة، وحاملة شهادٍة يف الدراسات اإلفريقية األمريكية  منسِّ
الالتينية، يف معهد البحوث اإلفريقية األمريكية الالتينية، بجامعة 
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