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جورج يونان *
َ
ُ
قلت في مقالني سابقني («األخـبــار» 11 ،و31
ّ
ِّ
تـ ّـمــوز ّ )2017إن الـعـنــايــة الـصـحـيــة الـجــيــدة
هي حق املواطن ومسؤولية الدولة والجهاز
ّ
ّ
ال ـط ـبــي .وبـ َّـي ـنـ ُـت أن ه ـنــاك ه ــدرًا ك ـب ـي ـرًا ،وأن
ُ َ
ـزام بــأبـعــاد
ه ــذا ال ـه ــدر ال ي ـع ــال ــج إال ب ـ َـااللـ ـت ـ ِ
َّ
العناية الصحية الجيدة؛ األمر الذي يتطل ُب
ّ
نـظــامــا تــتـبـعــه األمـ ـ ُـم الــراق ـيــة فــي مسيرتها،
ُ
وهــو االعـتـمــاد على املعلومات اإللكترونية
ّ
 ،IT. Information Technologyألن ٌجـمـ َـع
املعلومات ،في املجال الصحيٌ ،
أمر غاية في
ّ
األهمية .وإذا نظرنا إلى الوضع الصحي في
َّ
لـبـنــان ،فــإنـنــا ال ن ــرى أي ج ـهــاز ،حـكــومــي أو
ّ
يهتم بجمع املعلومات عن األوضــاع
نقابي،
الصحية للمواطنني اللبنانيني حتى يتسنى
له أن يقوم بتحليل ودراســة هذه املعلومات،
واإلت ـي ــان بـبــرنــامــج فـ ّـعــال يـعــالــج املـعـضــات
املــوجــودة في الجهاز الصحي ،وهــي كثيرة.
ُّ
عمل
ال ،بل ليس هناك أي مبادرة قيادية لبدء ٍ
كهذا .فالرغبة في الجهاز الحكومي الفاسد
ِّ
ُ
لب
واملترهل مفقودة ،والرؤيا النابعة من ص ِ
املـعــانــاة ،ومــن الفكر الـقـيــادي ،ومــن االلـتــزام
بقضايا املجتمع ،ليست متوفرة في الجهاز
ـاس ف ــردي ،وال
الطبي حتى اآلن ،ال على أس ـ ٍ
على أساس نقابي ،مع أن هذا الجهاز يحتوي
من اإلمكانيات الطبية األكاديمية
على
ٍ
كثير ّ
العالية والشفافة في عملها ،إال أنها مبعثرة
وغير منظمة.
وهـكــذا َ
بقيت األم ــور على مــا هــي عليه ،ولم
ّ
ّ
ـود مــن الـسـنــن .ثقافة
تـتـغــيـ ْـر خ ــال ع ــدة ع ـقـ ٍ
املحافظة على األمــر الــواقــع هــي التي تسودُ
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي ،ك ـمــا ه ــي س ــائ ــدة في
ق ـطــاعــات املـجـتـمــع األخـ ـ ــرى .امل ـحــاف ـظــة على
الـ ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة هـ ــي الـ ــركـ ــون بـ ـح ـ ّـد ذات ـ ــه.
وب ــال ــرك ــون إل ــى ه ــذا ال ــوض ــع ك ـه ــدف ،يتولد
شعور باالكتفاء واالستراحة غالبًا ما ّ
ٌ
يؤدي
إلــى الــوقــوع في الجمود ،ال بل إلــى التقهقر.
هذا املنطق االستسالمي الذي ُيبقي األشياء
عـلــى حــالـهــا ه ــو عـكــس م ــا قــالــه الـفـيـلـســوف
اإلغريقي هرقليطس في القرن الخامس قبل
ُّ َّ
َ
و«أنت
صل»،
تغي ٌر ُمت
امليالد من أن «األشياء
ُ
ِ َّ
ال ت ـن ــزل ال ـن ـهـ َـر ال ــواح ـ َـد م ـ ّـرت ــن ،فـ ــإن مـيــاهــا
جديدة تجري من حولك أب ـدًا» .فمن سيأخذ
العبرة؟
إن الطبقة السياسية الفاسدة ال تجد حافزًا
لدراسة األوضــاع الصحية للمواطن ،وليس
عـنــدهــا روح امل ـســؤول ـيــة  -كـعــادتـهــا ف ــي كل
القضايا  -في املحافظة على حقوق املواطن،
َّ
ُ
ٍّ
يفتقر إلى التناسق
صحي مفتت،
في جهاز
ب ــن ال ـق ـطــاع ال ـن ـقــابــي ،وال ـق ـطــاع الـحـكــومــي،
وقطاع املشافي .فالقطاع الحكومي طائفي
وعـشــائــري فــي أدائـ ــه .وج ـهـ ُـد قـطــاع املشافي
َ
ـدث األدوات واآلالت
ي ـنــصـ ُّـب ف ــي تــوفـيــر أحـ ـ ِ
الصحية مــن أج ــل زي ــادة الــدخــل ،ولـيــس من
أجــل زيــادة فعالية العناية الصحية الالزمة
للمواطن ،ورفع مستواها.

ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك دوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ُ
ـوجـ ُـب ْعلى العاملني
واجتماعية إنسانية تـ
ِ
في الرعاية الصحية العامة الدأ َب الدائم على
تحسني النتائج النهائية .وهذا ال يتحقق إال
َ
كبير من املسؤولية تجاه هــذا الهدف؛
بــقـ ْـد ٍر
ٍ
وبــاالعـتـمــاد عـلــى االكـتـشــافــات الطبية التي
َّ
ـات وحـقــائــق علمية ،والـتــي
أصـبـ ْحــت مـســلـمـ ٍ
ـوث علمية واس ـعــة فــي مجال
ن ـشــأت مــن ب ـحـ ٍ
الـعـنــايــة الـطـبـيــة Clinical trials؛ وبــالـعـمــل
الدؤوب أيضًا على جمع املعلومات وتدوينها
ـارات إلكترونية ،وربطها بشبكات
فـ
ـي إض ـبـ ٍ
ّ
االت ـصــال اإللـكـتــرونـيــة ،وشـبـكــات املعلومات
املشتركة ،Exchange Information Network
حـتــى ت ـتــوافــر لـلـقــائـمــن بــالـعـنــايــة الصحية
ّ
هؤالء املرضى أينما حلوا ،فال يكون
متابعة ٌ
هناك حاجة لتكرار الفحوصات املكلفة التي
أجريت لهم ،وحتى يتم دراســة وتقويم أداء
نتائجه النهائية،
العمل الصحي ومناقشة ّ
س ــواء كــانــت جـيــدة فـيـتـ ُّـم تـبــنـيـهــا ،أو رديـئــة
ُ
في َ
عمد إلى تالفي تكرارها في املستقبل.
وإذا لــم تــأخــذ نـخـبــة األط ـب ــاء ،والـنـخـبــة في
إدارة امل ـس ـت ـش ـف ـيــات األك ــادي ـم ـي ــة ،والـنـخـبــة
َ
ال ـق ـيــاديــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـتـمــريـضــي ،امل ـب ــادرة
القيادية في هذا املجال ،فسيظل األمر الواقع
ّ
ساريًا وبدون معالجة .كما إن من مسؤولية
َ
إعداد طالبها ،في كليات
الجامعات اللبنانية
الـ ـط ــب ،مل ــواج ـه ــة هـ ــذه اآلفـ ـ ــاق ال ـج ــدي ــدة في
العناية الطبية ،والــوقــوف على متطلباتها
األكاديمية.
ّ
التسعينيات من القرن املاضي ،ظهر
في أوائل
مــا يسمى Business Intelligence Systems؛
وهو مجموعة البرامج اإللكترونية Software
ِّ ُ
 Applicationsالتي تخزن املعلومات األولية،
وتـنـ ّـسـقـهــا ،وتستنطق مــا ي ـتــازم معها من
ّ ُ َّ
معلومات مخزونة سابقًا ،ثم تحلل كل هذا
لـتـعــرضــه ف ــي ت ـقــريــر م ـعــرفــي ن ـهــائــي يـكــون
منطلقًا آلفاق جديدة في التخطيط والبحث
واملـمــارســة املهنية؛ األمــر الــذي يزيد املعرفة
ُ ِّ
ويخدم املجتمع بكل َّيته وبأفراده.
ُ
ُ َ ِّ
ُ
نـعــمُ .جـمــع املـعـلــومــات ي ــول ــد مـعــرفــة تختزن
ّ
وتوظف من أجل إيجاد الحلول والتخطيط
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل .وج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات ه ــو ال ـي ــوم
ه ــاج ـ ُـس األمـ ــم ال ــراق ـي ــة .والــوس ـي ـلــة إل ــى هــذا
ِّ
ك ــل ــه ه ــي اإلض ـ ـبـ ــارة ال ـص ـح ـيــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة
 .Electronic Medical Recordفــاإلض ـبــارة
اإللـكـتــرونـيــة هــي اآلن ض ــرورة تـفــرضـهــا كل
األمــم املتحضرة ،واملعنية بجمع املعلومات
الـصـحـيــة ال ـقـ ّـيـمــة ،لـتـخــزيـنـهــا واسـتـعـمــالـهــا
كمعرفة مكتنزة للدولة وللجهاز االستشفائي
نحو
ولـلـمـجـتـمــع ف ــي رس ــم م ـعــالــم ال ـطــريــق ْ
ال ـجــودة .واإلض ـبــارة اإللكترونية لــم تفرض
ـودهــا ُ ْ
وجـ َ
فعاليتها فحسب ،بــل هي
وتـثـ ِـبــت ٌ
ٌ
اآلن ضــرورة وتوظيف في املستقبل سيكون
ٌ
لــه م ـ ـ ٌ
ـردود ث ـمــن ذو فــائــدة جـلـيـلــة لــأجـيــال
اآلتـيــة ،حتى إن العاملني والـخـبــراء فــي هذا
الحقل يعتبرونها ذات قيمةٍ كقيمةِ ِّ
وليد
أي
ٍ
دعم وعناية ورعاية ،وهو
جديد يحتاج إلى ٍ

يكبر ويتطور ،إلع ــداده ملتطلبات املستقبل.
وح ــديـ ـث ــا نـ ـ ْش ــرت ص ـح ـي ـف ــة «ال ــواشـ ـنـ ـط ــون
َ َ
ـظ ـ َّ
ـري ــة  Scenarioمل ــا سـتـجـلـبــه
ب ــوس ــت» م ــن ـ
األبحاث ،خالل السنوات العشر املقبلة ،على
اإلض ـبــارة الصحية اإللكترونية Electronic
 ،Medical Recordمن ازديــاد فعالية العناية
الصحية ،وذلك بفضل املقتنيات واملحموالت
( Wearablesالهاتف الخلوي ،الساعة ،قالدة
ً
ال ـع ـ َن ــق ،ال ـ ـ ـ ــخ .)...وأعـ ـط ــت ،مـ ـث ــاال ع ـلــى ذل ــك،
مصاب بالصرع أو داء النقطة
مريض
حالة
ٍ
ٍ
 Epilepsyتــدهـ ُـمــه ن ــوب ــة ،فـيـقــع عـلــى األرض
ُ
ّ
اإللكترونية
فتتحسس ساعته
يتخبط،
وهو َ
ُ
وضـعـيــة جسمه وتـحــركــاتــه ،فينطلق منها
ٌ
ُ
فيظهر على الشاشة
نداء إلى مركز اإلسعاف،
ُ
مــوقــع امل ــري ــض .فـتـتـحــرك س ـيــارة اإلس ـعــاف،

ت ـل ـقــائ ـيــا ،ن ـحــو امل ــوق ــع لـتـعـطــي اإلس ـع ــاف ــات
األولية تحت إشراف طبيب مناوب ،ثم تنقله
املستشفى حيث يتلقاه الفريق املعالج،
إلــى
ُ
َ
ُ
فيستنطق ســاعــتــه ال ـتــي تـخـتــزن إضـبــارتــه
الصحية ،ويحصل على كل املعلومات التي
تساعده على املعالجة اآلنية والفعالة .وقد
كشفت ،حديثًا ،املحطة الفضائية األميركية
 CNBCعـ ــن س ـ ـ ُّ ٍّـر ت ـخ ـف ـيــه ش ــرك ــة Amazon
اإللكترونية تجنبًا للمزاحمة في أبحاثها من
ِق َبل الشركات األخ ــرى .فقد َّ
خص َص ْت فريقًا
ُ
مـهـمـتــه الــوح ـيــدة الـبـحــث ع ــن ُس ــب ـ ٍـل جــديــدة
ل ـت ـطــويــر اإلضـ ـ ـب ـ ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وتـ ـب ــادل
املعلومات بــن املــراكــز الصحية .Telehealth
وإل ــى أن تـكـتـمــل ه ــذه األبـ ـح ــاث ،فـقــد عـمــدت
مـعـظــم املـسـتـشـفـيــات ،ف ــي ن ـيــويــورك ووالي ــة
نيوجرسي ،إلى تبني اإلضبارة اإللكترونية
 نظام .Epicُ
ُ
ُ
يدعم املعرفة .وتوظيف هذه
جمع املعلومات
املعرفة في العناية الصحية يحتاج ،ال إلى
إمكانيات
إمكانيات مــاديــة فحسب ،بــل إلــى
ٍ
قيادية.
اإلمكانيات املالية هي من واجــب الــدولــة في
السعي لتطوير وتحسني العناية الصحية،
وذل ـ ــك م ــن ض ـمــن واج ـب ـه ــا ال ـع ــام ف ــي خــدمــة
َّ
املخصصات
املواطن واملجتمع .وتوفير هذه
املالية في ذلك املشروع هو أيضًا في مصلحة
ال ــدول ــة ،ألن م ـ ــردوده هــائــل ف ــي وق ــف الـهــدر
ّ
وتجنيب الخزينة كثيرًا من النفقات .ثم إن
ال ـتــوظ ـيــف ف ــي خ ـل ـ ٍـق م ـج ـت ـمـ ٍـع ص ـحــي يــوفــر
ً
أمواال إضافية للخزينة.
أم ــا اإلم ـك ــان ـي ــات ال ـق ـيــاديــة ف ـه ــي ،ف ــي رأي ــي،
ٌ
موجودة في القطاع الطبي األكاديمي ،وفي
إدارة املـسـتـشـفـيــات ال ـجــام ـع ـيــة ،وح ـت ــى في
ق ـطــاع الـتـمــريــض ،والـكـلـيــات الـطـبـيــة .ولكي
ُ
ال ت ـتـ َـرك األم ــور فــي أي ــدي الـجـهــاز الحكومي
ٌ
ال ـط ــائ ـف ــي الـ ـف ــاس ــد ،ف ــإن ــه واج ـ ـ ــب ع ـل ــى ه ــذه
بدور قيادي في
القطاعات أن تبادر إلى األخذ
ٍ
هذه املهمة قبل فوات األوان؛ فهي مسؤولية
وطنية ومهنية.
ّ
ّ
متعددة ال بـ ّـد من
صفات
والــواقــع أن هناك
ٍ
ـادي ،ف ــي أي مجتمع
ت ــواف ــره ــا ف ــي أي ق ـ ـيـ ـ ٍ
م ــن امل ـج ـت ـم ـعــات ،ح ـتــى ي ـك ــون ه ـن ــاك تـقــدم

وتطور وتجديد في أي قطاع من القطاعات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة األرب ـ ـعـ ــة :ال ـص ـن ــاع ــة ،ال ـت ـج ــارة،
الـ ــزراعـ ــة وال ـث ـق ــاف ــة .وك ــذل ــك ف ــي الـقـطــاعــن
الـجــديــديــن؛ أعـنــي قـطــاع العناية الصحية،
وقـ ـط ــاع ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـح ــدي ـث ــة Information
 . Technologyتلك الصفات هي:
1ـ ـ ـ ـ الـ ــرؤيـ ــا أو االس ـ ـت ـ ـشـ ــراف أو ال ـب ـص ـيــرة
 Visionال ـتــي ه ــي صـفــة ال ـع ـقــول الـخـبـيــرة،
املثقفة ،القيادية ،والرائدة في أي قطاع من
قول
ـورة .فــالــرؤيــا ،بحسب ٌ
القطاعات املــذكـ ٌ
أدون ـيــس« :إش ــراق وك ـشــف»« ...إنـهــا ضربة
تزيح كل جاهز ،أو هي نظرة تخترق الواقع
إلى ما وراءه »،و«تكشف عما يعتبره العقل
ً
مـحــاال»« ...الرؤيا تتجاوز الزمان واملكان...
ِّ
الــرؤيــا إب ـ ــداع«( ».ال ـثــابــت وامل ـت ـحــول» ،ص:
َ
خلدون قوله
 .)169وينقل أدونيس عن ابن ً
ّ
إن «الــرؤيــا مطالعة النفس ملـحــة مــن صور
َ
ُ
الواقعات ،فتقتبس بها علم ما َتتشوق إليه
مــن األم ــور املستقبلية ».وفــي ش ـ ْـرع جبران
ّ
خليل جبران أن الرؤيا هي «العني الثالثة».
 2ـ االختراع  ،Inventionوقد ًيكون آلة ،وقد
ّ
أي
يكون مشروعًا ،وقد يكون خطة .وبفضل ٍ
منها ،تتحول الــرؤيــا إلــى حقيقة .ه ــذا ،إذا
توافرت لها اإلمكانيات املادية والعلمية.
 3ـ ـ االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ،Innovationوه ــو ال ـق ــدرة على
إيـجــاد وظيفة لــاخـتــراع ،تجعله مفيدًا في
تحقيق حــاجــات اإلن ـســان ال ـفــرد ،وحــاجــات
املجتمع ككل ،وذلــك في السعي إلى التطور
ّ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرقـ ـ ــي .وف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ـ ُـة ،أص ـ ـبـ ــح ه ــذا
الجهد ،أيـضــا ،جماعيًاُ .فقد أنـ ِـشـئـ ْـت مراكز
ومؤسسات لالبتكارَ ،
جسور
هدفها إيجاد
ّ ٍ
بني مختلف مجالس األمناء ،التي يختص
ُّ
حقل من حقول األبحاث
كل واحـ ٍـد منها في
ٍ
ح ــول الـعـنــايــة الـصـحـيــة ،وال ـتــي تـهــدف إلــى
إيـجــاد وظــائــف الكتشافاتها واختراعاتها
ومـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا ،تـ ـك ــون ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى خــدم ــة
املجتمع بتحسني العناية الصحية .فالعناية
الصحية ،في الحاالت الطارئة أو املزمنة ،ال
تختلف من مكان إلى آخــر ،ومن َطبيب إلى
ُ
آخــر ،ومن مؤسسة إلى أخــرى .وتــقـ َّـدر كمية
ال ـه ــدر ف ــي أي ــة مــؤسـســة صـحـيــة كـبـيــرة في
العالم بـ 20ـ  30مليون دوالر سنويًا بسبب
التباين بني األطـبــاء في معالجة األمــراض؛
وه ــذا أم ـ ٌـر شــائــع فــي ل ـب ـنــان .فــالـفـحــوصــات
اآللـ ـي ــة وامل ـخ ـب ــري ــة ت ـت ـك ــرر م ــن ط ـب ـي ـ ٍـب إل ــى
طبيب ،ومن مشفى إلى آخــر .فعلى العناية
ّ
الصحية أن تكون َّ
فعالة ،وبأقل كلفة .لهذا
َ
ولذاك ،من الضروري أن يقوم بهذه املهمات
ٌ
فريق من األطباء ذو رؤيا قيادية منسجمة
ّ
َ
كسب
ومــوحــدة .وفــي هــذا املسعى كله ،فــإن
ثقة املواطن ٌّ
مهم جدًا من أجل نجاح تعبئته
في مشروع الوقاية الصحية.
ّ
إن عملية اإلس ـ ُهــام الـحـضــاري تعتمد كليًا
ـدار تــوافــر هــذه الصفات الـثــاث في
على مـقـ ِ
قطاعاته املتعددة .هــذه الصفات متالزمة،
وال يمكن وج ــود الــواحــدة منها بــا وجــود
الـ ـث ــانـ ـي ــة .وهـ ـ ــي ت ــأت ــي بــال ـت ـس ـل ـســل نـفـســه

نقد لصالح الدين األيوبي هجاءً
ردًا على عالء الالمي :ليس كل ٍ
أحمد راسم النفيس *
استوقفني مــا وصفه الكاتب عــاء الالمي
فــي مقاله املـنـشــور فــي صحيفة «األخ ـبــار»
امل ــوق ــرة ( )2017/08/17بــ«حـمـلــة تشنيع
وهجاء ضد بعض الشخصيات التاريخية
العربية اإلسالمية» ،وعلى رأسهم بالقطع
يوسف بن أيوب املسمى بصالح الدين.
الغريب أن الكاتب قرر منذ البدء أن كل ما
الدين من اتهام هو هجاء
يوجه إلى صالح ّ
مــذه ـبــي ،فـيـمــا تـمــثــل آراؤه وح ــده تقييمًا
موضوعيًا.
حـســم الـكــاتــب مــوقـفــه بــالـقــول إن «قــراء تــي
لشخصية ص ــاح الــديــن األيــوبــي ال تعني
عـ ــدم االن ـح ـي ــاز امل ـب ــدئ ــي ل ــه ك ــرم ــز مل ـقــاومــة
الغزو األجنبي اإلفرنجي ،فلست مستشرقًا
أو مأخوذًا باملنهج العلموي االستشراقي
الذي يدس السم بالعسل كبعض الليبراليني
وال ـي ـس ــاري ــن امل ــزي ـف ــن ،وال مـتـســامـحــا مع
القراءات الطائفية السلفية سواء كانت وفق
املنهج التمجيدي السني أو اآلخر الهجائي
الشيعي في الوقت عينه».
ال ن ـع ـت ـق ــد أن هـ ـ ــذا امل ـن ـه ــج ي ـم ـك ــن وص ـف ــه
ب ــامل ــوض ــوع ــي ،بـ ــل هـ ــو نـ ـه ــج انـ ـفـ ـع ــال ــي ال

م ــوض ــوع ــي ،ح ـيــث ي ــرى أن أي ن ـقــد يــوجــه
ل ـص ــاح الـ ــديـ ــن ،ي ــدخ ــل ض ـم ــن م ــا يـسـمـيــه
ب ــال ـل ـي ـب ــرال ــي واالس ـ ـت ـ ـشـ ــراقـ ــي والـ ـيـ ـس ــاري
املزيف.
إن تشخيص املسألة وكأنها مجرد خالف
حول شخص املدعو يوسف ابن أيوب يمثل
استخفافًا بواحدة من أخطر القضايا التي
حولت مسار الحضارة والتاريخ اإلسالمي،
وهـ ــي س ـق ــوط ال ـح ـض ــارة اإلس ــام ـي ــة الـتــي
ش ـ ّـي ــدتـ ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة ال ـف ــاط ـم ـي ــة وت ـح ــول ـه ــا
إل ــى أن ـق ــاض تـمـثـلـهــا أك ـ ــوام مــديـنــة تنيس
(ال ــواق ـع ــة عـلــى ال ـحــافــة الـشـمــالـيــة الـغــربـيــة
لبحيرة تنيس سابقًا املنزلة حاليًا) أعجب
مدينة فــي تاريخنا والـتــي تحولت بفضل
«ال ـك ــاب ــوس األي ــوب ــي» إل ــى ك ـي ـمــان ال يـكــاد
يــذكــرهــا أح ــد أو حـتــى يـعــرف عنها شيئًا.
فسقوط األندلس وبغداد مأساة تستدعي
«قـفــا نبكي مــن ذك ــرى حبيب وم ـنــزل» ،أمــا
سقوط الدولة الفاطمية فاستحقاق طبيعي
ربما يستدعي االحتفاء والتمجيد!

العالم اإلسالمي والتحاقب التاريخي
الذين درسوا التاريخ يعرفون جيدًا أن ثمة
ما يسمى بـ«التفسير اإلجمالي الحضاري

للتاريخ» ( )Macrohistoryأي دراسة تعاقب
امل ــراح ــل الـتــاريـخـيــة وك ـيــف أف ـضــت مرحلة
إل ــى أخ ـ ــرى أو بـمـصـطـلــح أدق «ال ـت ـحــاقــب
التاريخي».
ـف بالقضاء
األيــوبــي ص ــاح الــديــن لــم يـكـتـ ِ
ع ـ ـلـ ــى الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
للفاطميني ال ـتــي أق ـضــت مـضــاجــع الـفــرنــج
الـصـلـيـبـيــن وأجـ ـب ــرت ال ـ ــروم الـبـيــزنـطـيــن
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــزام س ـ ــام دائـ ـ ــم م ـع ـه ــم ،ب ــل مـحــا
البنية الثقافية والحضارية ملصر والعالم
اإلس ــام ــي ع ـبــر تــدم ـيــر مـكـتـبــة الـفــاطـمـيــن
التي ّ
ضمت مليونني من الكتب ،وهي كارثة
تفوق أضعاف أضعاف كارثة مكتبة بغداد
الـتــي دمــرهــا ال ـغــزو املـغــولــي ،ويكفيه هــدم
بعض أهرام الجيزة مستفيدًا من أحجارها
لبناء قلعة تحميه من غضب املصريني.
القضاء على الدولة الفاطمية كلفنا ما هو
أسوأ ،وهو سقوط مصر والعالم اإلسالمي
ف ــي قـبـضــة ال ـع ـب ـيــد امل ـمــال ـيــك ال ــذي ــن دام ــت
دول ـت ـهــم سـتــة قـ ــرون ،اث ـنــان مـنـهــا خالصة
لـهــم ،وأرب ـعــة نـيــابــة عــن العثمانيني الــذيــن
قاموا بتسليمنا غنيمة باردة للغرب.
لم يكلف كثير من كتابنا ومفكرينا نفسه
هـ ّـم دراس ــة هــذا التحاقب املــأســاوي وكيف

انتقلت مـصــر مــن حـكــم مــرتــزقــة السالجقة
إل ــى حـكــم الـعـبـيــد املـمــالـيــك امل ـجـلــوبــن من
شتى بقاع األرض ومعهم آفاتهم األخالقية
وال ــذي ــن وص ـف ـهــم امل ـق ــري ــزي ف ــي «ال ـخ ـطــط»
ب ــأن ـه ــم «أزن ـ ـ ــى م ــن قـ ـ ــردة وألـ ـ ــص م ــن ذئ ــب
وأفسد من فأر».
األيــوبـيــون ،إخ ــوة صــاح الــديــن ،وأحـفــاده،
فشلوا في حكم مصر فتسلمها عبيده ،أي
املـمــالـيــك الـبـحــريــة (قـطــز وبـيـبــرس وأيـبــك)
فـكــان أن انـتـفــض األشـ ــراف ضــدهــم بقيادة
ال ـشــريــف ف ـخــر ال ــدي ــن اب ــن ثـعـلــب وكـ ــان أن
علقت لهم املشانق من بلبيس إلى القاهرة
(قرابة مائة كيلومتر).
ول ـئــا يـعـتـقــد األس ـت ــاذ الــامــي أن ـنــا نـهــذي
فعليه أن يراجع مذكرات أحمد عرابي الذي
تمثلت مصيبته الكبرى ومصيبة مصر عام
 ،1882أي بعد نهاية العصر الفاطمي بستة
قرون في الضباط الجراكسة أحفاد اململوك
خاير بيك الذي سلم مصر للعثمانيني.

صالح الدين قاهر الصليبيين؟!
هكذا تعلمنا في املــدرســة حتى في دروس
اللغة اإلنجليزية .قصة القدس تحتاج إلى
ش ــرح وتـفـصـيــل حـيــث تـمـكــن الـصـلـيـبـيــون

