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ألمى أبو سمرة *
لم يبدأ التطبيع العلني للعرب مع إسرائيل
بـ ــزيـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس املـ ـصـ ــري الـ ـس ــاب ــق أنـ ــور
ال ـ ـسـ ــادات إلـ ــى األرض امل ـح ـت ـلــة وتــوق ـي ـعــه
اتفاقية كامب ديفيد في أواخر سبعينيات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،ك ـمــا ي ـت ـضــح أنـ ــه ل ــم يـنـتــهِ
بإعالن نقل السفارة األميركية إلــى القدس
أواخـ ـ ــر عـ ــام  ،2017ف ـهــا ه ــو رئ ـي ــس وزراء
ال ـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،فــي زي ــارة ـ ـ أقل
ما يقال فيها إنها مشينة ـ ـ لسلطنة عمان،
وتـصــريـحــه بــأنـهــا لــن ت ـكــون س ــوى مقدمة
مل ـج ـمــوعــة زيـ ـ ـ ــارات ل ـ ــدول عــرب ـيــة أخ ـ ــرى ال
تقيم «الـســام» مع إسرائيل ،وذلــك لتعزيز
«ال ـس ــام» فــي املـنـطـقــة .ج ــاء ذل ــك مــع توجه
وزير االتصاالت في حكومته أيوب قرا إلى
دبي للمشاركة في مؤتمر دولي لالتصاالت،
ّ
في وقت حلت فيه وزيرة الثقافة والرياضة،
م ـيــراي ريـغـيــف ،ضـيـفــة فــي أب ــو ظـبــي على
رأس مـنـتـخــب الـ ـج ــودو اإلســرائ ـي ـلــي ال ــذي
فــاز بامليدالية الذهبية ،وكذلك زيــارة وزير
املواصالت واالستخبارات ،يسرائيل كاتس،
ل ـع ـمــان ب ـعــد أسـ ـب ــوع م ــن زيـ ـ ــارة نـتـنـيــاهــو
لـلـمـشــاركــة ف ــي مــؤتـمــر دول ــي لـلـمــواصــات
حيث عرض خطته التي تحمل اسم «سكك
حديدية للسالم» ،التي ستربط دول الخليج
بالبحر األبيض املتوسط من خالل األرض
املحتلة ويكون األردن محورها.
لــم يكن التطبيع بحاجة إلـ ُـى «تكبد عناء»
ُ
مد سكك حديدية لـ«يؤتي أكـلــه» ،إذ يكفي
تصفح كـتــاب «Cell of Cells: The Global
Race to Capture and Control the Stem
 »Cellsاملنشور عام  2007للكاتبة األميركية
« »Cynthia Foxإلدراك أن قطار التطبيع في
املنطقة يسير وفق جدول مواعيد منتظمة
ودونما عقبات تذكر ،وأن البحوث العلمية
عامة والطبية خاصة ليست ســوى إحــدى
مـحـطــاتــه امل ـت ـعــددة .يطلعنا ال ـك ـتــاب ،الــذي
يـحـمــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ش ـخــص كــات ـب ـتــه ،وهــو
مــا يعتبر غــريـبــا فــي الـكـتــب ًالعلمية ،على
منهجية التفكير العاملية عامة واألميركية
ً
خ ــاص ــة ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـب ـحــث الـعـلـمــي،
وذلــك عبر السباق العاملي للوصول ،ال بل
للسيطرة على ّأم الخاليا ،إن جاز التعبير،
أال وهي الخاليا الجذعية .املميز في الخاليا
الجذعية باختصار هو قدرتها على التكاثر
ل ـعــدد غ ـيــر م ـح ــدود م ــن امل ـ ــرات لـتـعـطــي أي
ن ــوع م ــن ال ـخــايــا ،وبــال ـتــالــي األن ـس ـجــة في

الجسم ،لــذا بإمكانها أن تشكل ،إن أحسن
الـ ـخـ ـب ــراء ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا وتــوج ـي ـه ـهــا،
ً
ً
ح ــا ج ــذري ــا وف ـع ــاال لـلـعــديــد م ــن األم ــراض
املزمنة كالسكري والزهايمر وباركينسون.
أضف إلى ذلك إمكانية تخطي املضاعفات
الـعــديــدة املرتبطة ب ــزرع األع ـضــاء فــي حال
تشكيل العضو امل ــزروع مــن خاليا جذعية
مستحصلة من املريض عينه.
تنتقد الكاتبة بـجــرأة الـتــأخــر النسبي في
تـ ـق ــدم ه ـ ــذا املـ ـج ــال ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
باملقارنة مع بقية املراكز البحثية املختصة
فــي الـعــالــم ،وذلــك كنتيجة لسياسة جــورج
ب ـ ــوش االب ـ ـ ــن وإص ـ ـ ـ ـ ــراره م ـن ــذ ب ـ ــدء والي ـت ــه
فــي مطلع  2001عـلــى رف ــض تـشــريـ ّـع جــواز
الحصول على هذه الخاليا من األجنة.
https://www.youtube.com/
watch?v=EAiZp5jT04I
هـ ــذه ال ـســاب ـقــة ك ــان ــت ن ـق ـطــة ال ـب ــداي ــة الـتــي
وج ـه ــت م ـس ــار أبـ ـح ــاث ال ـخ ــاي ــا الـجــذعـيــة
على املستوى العاملي لتأخذ املنحى الــذي
ســارت عليه ،ولتستحق النتائج املنشورة
ف ـ ــي املـ ـ ـج ـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،وألول م ـ ـ ــرة فــي
التاريخ ربما ،أن توسم بوسمUNmade in :
 ،Americaأي «لــم تصنع في أميركا» وذلك
باعتراف األميركيني وأوالهم كاتبة الكتاب،
ول ـت ـس ـب ـق ـهــا فـ ــي ريـ ـ ـ ــادة ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال عـلــى
الترتيب :سنغافورة ،الصني ،اليابان ،كوريا
الجنوبية ،إي ــران ،لتأتي بعدها وتتصدر
الـقــائـمــة مـصــر ثــم إســرائ ـيــل .ال يخفى على
القارئ تركيز الكاتبة الواضح في سياقات
مختلفة على الـتــآثــر الجيوبوليتيكي بني
إس ــرائـ ـي ــل والـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـطــة ب ـه ــا خ ــاص ــة،
وانعكاسات ذلك على واقــع البحث العلمي
في منطقة الشرق األوسط وحتى في العالم،
ـواح
وم ــن غـيــر الـشــائــع ع ــادة الـتـطــرق إل ــى ن ـ ٍ
كهذه في الكتب العلمية البحتة.
تتعزز هــذه الفكرة عند املــرور على مقاطع
كاآلتي:
ـ ـ «هناك العديد من األسباب التي تجعل من
املهم للغرب أن يفهم الشرق األوســط ،ومن
بينها حماسة بعض الدول العربية لتكون
حاضنة للخاليا الجذعية الجنينية ،حيث
قــال سلطان باهابري ،عضو مجلس إدارة
مدينة  Biocityفي جــدة ذات امليزانية التي
تصل إلى مئة مليون دوالر« :باعتقادنا أن
التقانة الحيوية بإمكانها أن تكون النفط
الجديد للمملكة العربية السعودية»،
وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ـ ـتـ ـ ــوى ب ـ ـجـ ــواز

الحصول على الخاليا الجذعية من األجنة
واستخدامها لغايات عالجية وبحثية في
العالم اإلسالمي ،بعكس ما هي عليه الحال
فــي دول ــة علمانية ـ ـ ظــاهـرًا فقط ـ ـ كأميركا
ً
مثال.
ـ ـ ثم تتابع الكاتبة« :أشاد آية الله خامنئي
بالخاليا الجذعية الجنينية كأنها أسلحة
ُ
ح ــرب .أح ـب ـطــت ك ــل م ـح ــاوالت أعـ ــداء إي ــران
إلضـ ـ ـع ـ ــاف هـ ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة وإذالل ـ ـ ـهـ ـ ــا وذل ـ ــك
ب ـف ـضــل جـ ـه ــود ال ـع ـل ـم ــاء اإلي ــرانـ ـي ــن ال ـتــي
تستحق الثناء .تسري شائعات بأن األردن
خ ـص ـصــت خ ـم ـســن م ـل ـيــون دوالر إلن ـشــاء
مركز متخصص بالخاليا الجذعية ،كما أن
دبي قامت بإنشاء مركز للخاليا الجذعية،
لـتـكــون اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة الــدولــة
األولى في العالم التي تقوم بتوجيه دعوة
رسمية إلــى سيفرينو انتينوري ،الطبيب
املثير للجدل الذي ارتبط اسمه باستنساخ
األجنة ،ليحاضر باملجتمع الطبي هناك».
ال تغفل الكاتبة في سياق سردها تفاصيل
رح ـل ـت ـهــا إل ـ ــى األرض امل ـح ـت ـلــة وزي ــارت ـه ــا
ً
مرتفعات الـجــوالن أن ت ــورد تحليال لواقع
س ـ ــوري ـ ــا الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي آن ـ ـ ــذاك
وسـيـطــرة الـقـطــاع ال ـعــام فيها عـلــى املــرافــق
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـب ـح ـث ـيــة ،ح ـتــى ف ـتــرة ليست
بـبـعـيــدة بـ ــدأت فـيـهــا ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
بالحصول على تراخيص ،فتكون سوريا
إذًا خ ـ ـ ــارج ه ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــاق .ت ـن ـت ـقــل ب ـعــدهــا
ملناقشة واقع مصر ،وتفوقها بعدد عيادات
طفل األنـبــوب على إســرائـيــل ،وذلــك نتيجة
لــاعـتـبــار ال ـســائــد ب ــن املـسـلـمــن ب ـضــرورة
اإلنجاب ،ما يجعل من هذه العيادات بنوكًا
للخاليا الجذعية ال تقل أهمية عن أي منجم
للثروات الباطنية أو حقل من حقول النفط،
فتختم الكاتبة فكرتها بالقول« :هناك من
األس ـب ــاب مــا يكفي لــاعـتـقــاد بــأنــه إن شــاء
الـشــرق األوس ــط أن يكون حاضنة للخاليا
الجذعية الجنينية ،فهو قادر على ذلك».
ال تنتهي األف ـك ــار امل ـث ـيــرة لـلـجــدل ه ـنــا ،بل
ت ـت ـع ــداه ــا إل ـ ــى الـ ـتـ ـط ــرق إل ـ ــى ت ـح ــال ــف بــن
الطبيب والـبــروفـســور املـصــري ـ ـ األميركي
إسماعيل بــراده وإسرائيل لتأسيس مركز
ب ـح ـثــي ل ـل ـخــايــا ال ـج ــذع ـي ــة ،ل ـي ـك ــون بــذلــك
املركز البحثي املتخصص األول في الشرق
األوس ـ ـ ــط خـ ـ ــارج حـ ـ ــدود إس ــرائـ ـي ــل .ش ــاءت
املـ ـص ــادف ــة أن يـ ـك ــون بـ ـ ــراده هـ ـ ــو ال ـط ـب ـيــب
النسائي الخاص بجيهان الـســادات ،أرملة
ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا أن ـ ــه زوج

الـنـجـمــة الـسـيـنـمــائـيــة امل ـصــريــة لـبـنــى عبد
الـعــزيــز ال ـتــي اعـتــزلــت املـهـنــة لـسـفــرهــا معه
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـعــد زواجـهـمــا .مــن
جهة أخرى ،تأتي املفارقة في انتقاء مدينة
 6أك ـت ــوب ــر ك ـحــاض ـنــة ل ـث ـمــرة ال ـت ـع ــاون مع
إســرائـيــل ،تلك املدينة املستحدثة التي من
املـفــروض أن تخلد باسمها هــذا أحــد أكثر
األحداث في التاريخ الحديث مبعثة للفخر
عند املصريني النتصارهم فيه على إسرائيل
عام  .1973في املقابل ،وليس بعيدًا عن املركز
البحثي ،تقبع األهــرامــات الفرعونية ،رمز

خلود الحضارات ،معززة بطريقة أو بأخرى
هاجس العلماء بالحصول والسيطرة على
الـخــايــا الـجــذعـيــة ال ـتــي تـشـكــل ب ــذرة لفرع
جــديــد م ــن ف ــروع ال ـطــب ال ـق ــادر عـلــى إطــالــة
األعـمــار أكـثــر مــن أي استراتيجية عالجية
أخرى عرفها التاريخ.
ه ــذا ال ـت ـحــالــف ب ــن الـطـبـيــب وال ـبــروف ـســور
املصري مع إسرائيل إلنجاز مشروع ضخم
كهذا لم يكن لفائدة املصريني أو العرب أو
سكان الشرق األوسط بقدر ما هو استكمال
ل ـل ـم ـجــد ال ـع ـل ـم ــي مل ــؤس ــس امل ـ ـشـ ــروع الـ ــذي

ل ــم يـحــالـفــه ال ـحــظ ه ــذه امل ــرة بــإي ـجــاد بيئة
حــاض ـنــة مل ـشــروعــه ف ــي الـ ـغ ــرب ،أض ــف إلــى
ذل ــك املـصـلـحــة امل ـت ـبــادلــة ب ــن ه ــذا الطبيب
وإسرائيل من جهة ،والغرب من جهة أخرى،
ك ــون ال ـش ــرق األوس ـ ــط بـكـثــافـتــه الـسـكــانـيــة
الـكـبـيــرة يشكل بنكًا وف ـي ـرًا لـهــذه الـخــايــا،
وفرصة لالستثمار في مكان أكثر ما يطغى
ف ـيــه ج ـهــل امل ـت ـبــرعــن م ــن ال ـب ـس ـطــاء قليلي
الـثـقــافــة وال ــوع ــي ،وك ــون قــرارات ـهــم مـتــأثــرة
كثيرًا بالهيئات اإلفتائية التي أدت دورها
عـلــى نـحــو أك ـثــر م ــن جـيــد ملـصـلـحــة ال ـغــرب

تأتي المفارقة
في انتقاء
مدينة  6أكتوبر
كحاضنة لثمرة
التعاون مع
إسرائيل

المصادفة
شاءت
ّ
«المطبع»
أن يكون
هو الطبيب النسائي
الخاص بجيهان
السادات (أ ف ب)

بإفتائها جواز الحصول على هذه الخاليا
من األجنة ما لم «تبث فيها الروح» بعد ،أي
في األيام الـ  120األولى من تكون الجنني.
ع ـنــد إجـ ـ ــراء ب ـحــث س ــري ــع ع ــن بـ ـ ــراده عـلــى
شـ ـبـ ـك ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ب ــالـ ـلـ ـغ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة،
فـ ــإن أك ـث ــر م ــا ي ـل ـفــت ال ـن ـظ ــر ه ــو غ ـي ــاب أي
م ـع ـل ــوم ــات م ـف ـي ــدة ع ـن ــه ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ملـحــة
مقتضبة منشورة في Houston Chronicle
فــي  16أي ـلــول  ،2012وذل ــك بـعــد مــا يـقــارب
خمسة أسابيع على تــاريــخ وفــاتــه ( 6آب/
أغـسـطــس  ،)2012وم ـم ــا يثير االهـتـمــام أن
املؤبنني يشيرون بفخر بهذه اللمحة إلى
ك ـت ــاب « »Cell of Cellsك ـمــرجــع مل ــن أراد
االستفاضة عن مجمل أبحاثه ومنهجيته
الفكرية التي يكبرونها كثيرًا .أما بإجراء
الـبـحــث عــن اس ـمــه بــالـعــربـيــة ،وكــونــه زوج
ال ـن ـج ـمــة ل ـب ـنــى ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،فـ ــإن نـتــائــج
الـبـحــث ال تـتـعــدى بـضــع مـقــابــات أجرتها
الـص ـحــف الـفـنـيــة م ــع أرم ـل ـتــه ع ـقــب وفــاتــه.
إذًا ،غياب املعلومات عن هذا الباحث على
شبكة اإلنـتــرنــت مــا هــو إال مــدعــاة لتعزيز
ال ـش ـكــوك وال ــري ـب ــة ،ال ب ــل غ ـيــر م ـتــوقــع إذا
نظرنا إلى األمر من منظور أهمية مشروع
أم الخاليا ألم الدنيا ،مصر.
ّ
متعمد
إذًا ،ن ـحــن ه ـنــا أمـ ــام حــالــة تـطـبـيــع
للعالقة مــع إســرائـيــل ،ورغــم إع ــراب كــل من
األردن وامل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة في
وق ــت م ــن األوق ـ ــات ع ــن نيتهما االسـتـثـمــار
في مراكز ألبحاث الخاليا الجذعية ،تشير
ً
ال ـك ــات ـب ــة ن ـق ــا ع ــن ب ـ ـ ــراده إلـ ــى ان ـق ـط ــاع أي
نــوع من التواصل معه بعدها من الجهات
املعنية في هذين البلدين .في هذه الحالة،
وإن أقصينا إسرائيل ،نجد أن أقــرب مركز
لـلـتـحــالــف ل ـهــذا ال ـبــاحــث س ـي ـكــون منطقيًا
إيـ ـ ــران ،وخ ــاص ــة أن ـهــا كــانــت تـنـشــر نـتــائــج
أبـحــاثـهــا املـتـعـلـقــة بــاملــوضــوع ف ــي مـجــات
علمية مرموقة ،لكن هــذا الباحث املصري،
كـمــا أق ــر لـلـكــاتـبــة ،وج ــد ف ــي حــالــة الـسـبــات
العلمي التي تعيشها الدول العربية فرصة
ال تفوت ليبرز ويحقق إنجازًا غير مسبوق
كعربي في منطقة الشرق األوسط ،وذلك إن
أحسن استغالل الفرص وتحرك بسرعة.
ق ــد ي ــدع ــو ال ـب ـعــض إلـ ــى وضـ ــع الــوط ـن ـيــات
ج ــان ـب ــا والـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ــى ال ـن ـص ــف امل ـ ـلـ ــيء مــن
الكأس ،ففي هذه الخاليا مستقبل عالجي
واع ــد وخ ــاص ألعـ ــداد هــائـلــة مــن املــرضــى
الذين يعانون يوميًا مع أمراضهم املزمنة
وال يـجــدون الـعــاج امل ـجــدي .إن هــذا الكالم

صحيح في بلدان يتمتع مواطنوها بالحد
األدنى من الرعاية والضمان الصحيني ،أما
في بلدان ال يجد السواد األعظم من سكانها
شــروط الحياة البسيطة ،وتنعدم القوانني
ال ـحــام ـيــة لـحـقــوقـهــم اإلن ـســان ـيــة والـطـبـيــة،
ف ــذل ــك ه ــو االسـ ـتـ ـغ ــال ب ـع ـي ـنــه .ل ــم يـخـجــل
ب ــراده مــن اإلف ـصــاح للكاتبة عــن بحثه عن
مـشــروع يستكمل بــه بناء أمـجــاده العلمية
وذلك بعد بلوغه سن التقاعد وفقًا للقانون
األميركي ،فما كان منه إال أن سلك الطريق
األسهل واألقصر ،آخذًا بمبدأ «الغاية تبرر
الوسيلة».
مـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي الـ ـقـ ـل ــق أن بـ ـع ــض امل ـث ـق ـفــن
واملـسـتـنـيــريــن ي ـن ـظــرون إل ــى امل ــوض ــوع من
منظار وردي على أنه أول خطوة في سباق
األلـ ـ ــف م ـي ــل ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وأنـ ـ ــه سـيـســاهــم
ب ـط ــري ـق ــة أو بـ ــأخـ ــرى فـ ــي االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
الـخـبــرات األجـنـبـيــة لتأهيل ك ــوادر وطنية
واالرت ـقــاء باملستوى البحثي أو بمستوى
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،جــاهـلــن أو متجاهلني
دأب املــراكــز البحثية واألكــاديـمـيــة الغربية
ع ـل ــى ح ـص ــر امل ـ ـهـ ــارات ال ـع ـم ـل ـيــة وم ـفــات ـيــح
املـعــرفــة ل ــدى نـخـبــة م ـح ــدودة ومـنـتـقــاة من
قبلهم ووفـقــا ملعاييرهم ،كما أنها بديهيًا
خاضعة لسلطة الجهة املمولة ألبحاثها،
ففي حــال كانت هــذه الجهة حكومية ،آلية
ع ـمــل ه ــذه امل ــراك ــز س ـت ـكــون ،ك ــأي م ـشــروع،
رهنًا للتشريعات والقوانني السارية لهذه
الحكومات .أما إن كانت جهة خاصة ،وهي
ح ــال امل ــرك ــز امل ـح ــدث ف ــي مـصــر ال ــذي اتـخــذ
م ــن جــامـعــة مـصــر لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا
حاضنًا لبداياته (جامعة خاصة تأسست
ع ــام  )1996لينتقل بـعــدهــا إلــى مستشفى
الشيخ زايــد على مسافة كيلومترات قليلة
من الجامعة ،فذلك أمد املتحكمني باملشروع
بمساحة من الحرية نوعًا ما في تحالفاتهم
وتعاوناتهم.
ليس علينا أن ننسى في هذا الزمن الصعب
أن التداعيات الحرجة التي تعيشها منطقة
الـشــرق األوس ــط حاليًا مــا هــي إال انعكاس
منطقي لتاريخ طــويــل مــن الخيانات التي
تحركها أطـمــاع الـغــرب ،ليس فقط بالنفط
والـ ـث ــروات ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،ب ــل ت ـت ـعــداه إلــى
أبسط صــورة من الحياة ،أال وهــي الخلية،
فـتـكــون بــذلــك سـبـبــا خـفـيــا آخ ــر مل ــا تشهده
ّ
املنطقة من فوضى مدمر ٍة لنا ،وخلقةٍ لهم.
* باحثة وحائزة الدكتوراه في العلوم الدوائية
من جامعة باريس

القمني من شرفة اإلهداء
محسن المحمد *
ـدى ق ــراء ت ــه
ق ــد ي ـخ ـطــر ع ـلــى ّبـ ــال الـ ـق ــارئ لـ ـ ً
عنوان مقالتنا أن اإله ــداء ،مقارنة بالنص
بأكمله ،يشغل مساحة ضئيلة تجعل من
غـيــر املـمـكــن االن ـط ــاق مـنــه لـتـحــديــد معنى
ال ـنــص .وه ــذا انـتـقــاد وج ـيــه ،لـكــن إل ــى حـ ّـد.
فــالـنــص ال يـحـضــر بـحــالـتــه املـ ـج ـ ّـردة ،على
مــا يــؤكــده جـيــرار جينيت دائ ـمــا ،بــل يكون
مصحوبًا بـ«عتبات» (أو ما يدعوه النص
ُ
امل ـ ـ ــوازي) ه ــي ال ـتــي تـ ـح ـ ِّـدد حــال ـتــه كـكـتــاب.
وهــي الـتــي تـشــرط «تلقيه» ّ و«اسـتـهــاكــه»،
وفق مصطلح جينيت ،وتوفر للقارئ إمكان
الدخول إليه .لكن هذا النص املوازي يرتبط
فــي نـهــايــة امل ـطــاف بـعــرى وثـيـقــة مــع النص
األصلي ،ليسلط الضوء أو ليحدد املدخل،
تبعًا للمعنى الحرفي ملفهوم العتبة .وكما
فعلنا في مقالتنا حول اإلهــداء في كتابات
الجابري ،سنحاول أن نعد اإلهــداء بمنزلة
شــرفــةٍ نطل منها أيـضــا على كتابات ّ
سيد
القمني .يكتب القمني في إهداء كتابه «أهل
الــديــن والــديـمـقــراطـيــة»« :إل ــى عــراقـنــا اآلتــي
ق ــاط ــرة لـلـمـسـتـقـبــل» .لـنـنـظــر إل ــى ال ـصــورة
ً ُ
أوال .طـ ِـبــع ه ــذا الـكـتــاب سـنــة  ،2005ل ــذا إن
الـعــراق ـ ـ الـقــاطــرة املقصود فــي اإله ــداء هو
ال ـع ــراق الـ ــذي ك ــان يـعـيــش ف ــي زم ــن مغلق،
بسبب االستبداد ،وبات اآلن يعيش في زمن
مفتوح بفضل االحتالل الرأسمالي الغربي
ٍ
األميركي .باإلضافة إلــى ذلــك ،كلمة قاطرة
ُ
تعني عربة تقطر بها عربات ،أي إن العراق
أصبح إذًا ّ
حرًا ديموقراطيًا ،بفعل التحرير

الرأسمالي األميركي ،ونموذجًا على الدول
ال ـع ــرب ـي ــة أن تـ ـح ــذو ح ـ ـ ــذوه .ه ــل تـفـكـيـكـنــا
لإلهداء يقارب الصواب؟
يبدو أن نصوص القمني واضحة في تأكيد
القراءة السابقة؛ ففي كتابه ذاته (أهل الدين..
والديموقراطية) ،وفي معرض تهكمه على
دعــاء أهــل الدين ورجــالــه ،خصوصًا الدعاء
على أميركا ،يكتب متهكمًا عارضًا النتائج
املـخــالـفــة لــدعــائ ـهــم« :م ــع مــزيــد م ــن الــدعــاء
ً
انهارت ليبيا تقبيال على أيدي سادة األرض
في انحناء مذل« ،فسبحان املعز املذل» ،هذا
نــاهـيــك ع ــن ج ـلــوس ال ـحــاكــم األم ـيــركــي في
عاصمة الـخــافــة ليسمح للشعب العراقي
ب ـكــل م ــا س ـبــق أن حــرمــه إيـ ــاه ن ـظــام ص ــدام
حسني الوطني!» ( .)1فالجماهيرية الليبية
اسـتـجــابــت ل ــأوام ــر الـغــربـيــة ـ ـ ـ األمـيــركـيــة،
فتخلى نظامها عــن سالحه االستراتيجي
بشكل مــذل ،واألهــم في قــول القمني هو أن
االحتالل األميركي للعراق حمل معه الحرية
والــديـمــوقــراطـيــة والـعـيــش الـكــريــم للشعب
العراقي ،بعد أن كان محرومًا إياها بسبب
االس ـت ـب ــداد ،وبــال ـتــالــي نستطيع ال ـق ــول إن
جرائم هذا االحتالل والفظائع التي ارتكبها
مــا هــي إال ثـمــن للتقدم وال ـحــريــة .لـكــن هــذا
املـشــروع الديموقراطي العلماني الــذي بدأ
يسري في العراق ،وفقًا لتوصيف القمني،
انقلب إلى كابوس ،والسبب في ذلك الدول
املحيطة بالعراق التي سهلت عمل املقاومة
الـعــراقـيــة ،مــا دف ــع بــاألمـيــركــي لـلـعــودة إلــى
حلفائه القدامى من جنراالت وملوك.
يكتب القمني في كتابه «انتكاسة املسلمني

إلى الوثنية»« :وفي حالة من الفجر العلني
دع ـم ــت ك ــل دول امل ـح ـيــط ل ـكــل م ــا اسـتـطــاع
ً
إلـيــه سـبـيــا ،مــا أس ـمــوه املـقــاومــة العراقية
[ ]...ليتحول مـشــروع الحلم الديموقراطي
الـ ـعـ ـلـ ـم ــان ــي إل ـ ـ ــى ك ـ ــاب ـ ــوس عـ ـل ــى امل ـن ـط ـق ــة
جميعًا» ( .)2فـمــا قــامــت بــه ق ــوى االحـتــال
مــن تــدمـيــر لـلــدولــة الـعــراقـيــة ومؤسساتها
وم ــن تـعـمـيــق لـتـخـلــع الـبـنـيــة االجـتـمــاعـيــة
العراقية ومــا أقرته بالتعاون مع التيارات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـحـ ـلـ ـيـ ـف ــة ل ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن قـ ــوانـ ــن
للمحاصصة الطائفية والقومية ،ذلــك كله
ّ
عده القمني مشروعًا ديموقراطيًا علمانيًا.
ال ي ـقــف ال ـق ـم ـنــي ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،ب ــل يــرى
فــي اإلمبريالية األميركية نموذجًا يقيس
على أســاســه تـجــارب الـشـعــوب فــي املاضي
والحاضر .هكذا ،في سياق عرضه ملا ّ
يعده
وحشية االحتالل اإلسالمي ملصرّ ،
ميز بني
ّ
نــوعــن مــن االح ـتــال :احـتــال يـحــرر ويــولــد
ال ـت ـقــدم ،ون ـمــوذجــه االس ـت ـع ـمــار األم ـيــركــي،
وآخـ ـ ــر ه ـم ـجــي ووحـ ـش ــي ي ـن ـشــر ال ـت ـخ ـلــف،
ونموذجه االحـتــال اإلســامــي .والـحــال أنه
ل ــم يـجــد ف ــي تــاريـخـنــا س ــوى حــالــة واح ــدة
مطابقة لـلـنـمــوذج األمـيــركــي الكولونيالي
وتـتـمـثــل بــاالسـتـعـمــار امل ـصــري الـفــرعــونــي.
يكتب في هذا الصدد« :لم يحتل املصري بلدًا
آخــر ليستقر فيه ويسكن ويستوطن ،ألنه
كــان عاشقًا لوطنه [ ]...لذلك كانت سياسة
مصر االستعمارية تقوم بعد االحتالل على
إقامة حكام يدينون لها بالوالء [ ]...ليعود
الفرعون وجيشه إلى مصرهم ،ومعهم أبناء
هؤالء امللوك الخاضعني ،ليتربوا في قصور

الـفــرعــون ويتعلموا بعلم مصر وفنونها،
ليعودوا ويرتقوا بشعوبهم البدوية» (.)3
ويـ ـضـ ـي ــف لـ ـي ــوض ــح لـ ـن ــا أن هـ ـ ــذه ال ـح ــال ــة
مطابقة للنموذج« :إنه فعل اإلمبراطوريات
الـحـضــاريــة مـنــذ دول ــة مـصــر الـثــالـثــة .إنها
التجربة املصرية الفريدة والسياسة التي
تتبعها كبرى دول العالم اليوم «أمريكا»»
ً
( .)4فـضــا عــن ذل ــك ،يــذهــب القمني بعيدًا
في تمجيد النموذج الرأسمالي األميركي.
ففي سياق سرده ألوهام أهل الدين ،يرى أن
الــواليــات املتحدة والـغــرب الرأسمالي هما
م ــن يـمـنــع ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي م ــن اجـتـيــاح
ال ــدول الـعــربـيــة ،يكتب بـصــراحــة« :مــع عدم
مالحظتنا أنــه لــو رفـعــت أمـيــركــا يــدهــا عن
إسرائيل هي وبقية ذلــك العالم الحر الذي
ن ـك ــره ــه ،ل ـع ــرب ــدت إس ــرائـ ـي ــل وس ــاح ــت فــي
املنطقة كيفما شــاءت ودون رادع يردعها.
وه ـ ــو أم ـ ــر ج ــدي ــر ب ــال ـن ـظ ــر واالع ـ ـت ـ ـبـ ــار مــن
جانبنا بشأن أميركا والضمير الحر» (.)5
الحقيقة التي ُيغيبها القمني هنا هي أن
العدو الصهيوني لم يشن حربًا على العرب
إال ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى أوام ـ ــر امل ــؤس ـس ــات الـحــاكـمــة
ف ــي الـ ـغ ــرب ال ــرأس ـم ــال ــي (وب ـش ـك ــل رئـيـســي
املؤسسة الحاكمة في الواليات املتحدة) أو
بموافقتها.
ه ــذه الــذهـنـيــة الـتــي يتحكم فيها الـنـمــوذج
الكولونيالي تدفع بالضرورة إلــى تمجيد
املؤسسات الحاكمة في الغرب ومــا تنتجه
م ــن س ــردي ــات فـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ،وهـ ــذا ما
ي ــؤك ــده ت ـح ـل ـيــل ال ـق ـم ـنــي ل ـخ ـط ــاب أوب ــام ــا
الشهير فــي الـقــاهــرة ،فيكتب« :إن ــه لــم يأت

ليخلصنا ،لكنه جــاء مخلصًا ألميركا من
عثرتها فــي بــادنــا ولتحييد شــرنــا عنها،
وبتكاليف أقــل مــن تكاليف طريقة الحزب
الـجـمـهــوري األم ـيــركــي بـمــا ال ي ـق ــارن ،وفــي
وق ـ ــت ت ـس ـت ـف ـحــل ف ـي ــه األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـعــامل ـيــة» ( .)6ي ـقــوم الـقـمـنــي هـنــا بعملية
ت ـ ـبـ ــرئـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة
فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا مـ ـم ــا ف ـع ـل ـت ــه عـ ـب ــر ت ــاري ـخ ـه ــا
(الديموقراطي أو الجمهوري) من تشجيع
وتوظيف للمنظمات اإلرهابية املتأسلمة،
فـهــذا الـشــر ال ــذي ج ــاء أوبــامــا إل ــى الـقــاهــرة
بهدف التخلص منه ،كما حدد القمني في
تحليله ،هو في نهاية املطاف صناعة املركز
الرأسمالي ،وال سيما اإلمبريالية األميركية
وجيوبها الوظيفية.
يضيف أيـضــا ً فــي مـعــرض تحليله خطاب
أوباما أطروحة ال تختلف عن القول الزائف
ال ــذي تـصــرح بــه الخارجية األميركية عند
ك ــل ح ــدث ان ـف ـجــاري ف ــي فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
وي ـك ـتــب« :ال ــرج ــل (يـقـصــد أوب ــام ــا) يعرفنا
جيدًا ويعرف كيف نفكر ،لذلك تابع رحلته
مــن ال ـقــاهــرة إل ــى ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة ليعلي
رصـ ـي ــد االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
املستقلة ووقف بناء املستوطنات ،وليؤكد
لـلـمـسـلـمــن أن ــه ص ــاح ــب ال ـق ــول فـ ــورًا بـبــدء
الحشد من أجل الفعل بضغوط دولية على
إســرائـيــل» ( .)7ال يستدعي تحليل القمني
األخير أي نقد ،فقد فندته وكذبته الوقائع
واألحداث التي جرت منذ خطاب أوباما في
القاهرة حتى اليوم.
ت ـق ــرن هـ ــذه ال ــذه ـن ـي ــة الـ ـخ ــاص ب ــاالن ـخ ــراط

واالنــدمــاج مــع امل ـشــروع الـغــربــي الــرأسـمــالــي،
ولــذلــك تـعــد األنـظـمــة الـتــي ت ـنــدرج فــي فضاء
امل ـش ــروع األم ـيــركــي أك ـثــر قـ ــدرة عـلــى تـجــاوز
ال ـص ـع ــاب ،م ــا يـسـمــح ب ــدخ ــول مـجـتـمـعــاتـهــا
في مرحلة الــرخــاء ،حتى لو كــان ذلــك النظام
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم أيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ديـ ـنـ ـي ــة س ـل ـف ـيــة
ّ
يعدها القمني سببًا من أسباب االنحطاط،
فــاالل ـت ـحــاق ب ــامل ـش ــروع الــرأس ـمــالــي ال ـغــربــي،
خــاصــة بشكله األمـيــركــي ،يقطع مــع مــا قبله
وي ـم ـح ــوه .يـ ـق ــارن ال ـق ـم ـنــي ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
ب ــن مـصــر وال ـس ـعــوديــة لـيـثـبــت صـحــة رأي ــه،
فيكتب« :مع انهيار اإلمبراطورية البريطانية
واالستعمار القديم ،ظلت السعودية حليفة
لــأمــريـكــان حـتــى يــومـنــا .بينما كــانــت مصر
اآلخـ ــذة ب ـح ـضــارة ال ـغــرب تـتـحــول عـنـهــا إلــى
الـنـظــام الـعـسـكــري ،وتـعـلــن حــربـهــا عـلــى هــذا
ً
الغرب ممثال في إسرائيل وأميركا ،ما أدخلها
فــي هــزائ ــم ون ـك ـســات مـتـتــالـيــة ،وبـثـمــن دم ــاء
أبنائها ارتفع سعر البترول في بالد ابن عبد
الوهاب حتى أصبحت السعودية واحة غناء
فــي معجزة اقتصادية غير مسبوقة ،بينما
كانت مصر في انحدار يتلوه انحدار» (.)8
يـ ـغ ـ ّـي ــب الـ ـقـ ـمـ ـن ــي ف ـ ــي عـ ــرضـ ــه ال ـت ـب ـس ـي ـطــي
واملتهافت السابق قضية أساسية مفادها:
أننا مع االقتصاد السعودي أمام بنية هشة
(دون أساس صناعي) وتابعة تبعية مطلقة
ل ـل ـمــركــز ال ــرأس ـم ــال ــي ،وح ــال ــة ال ــوف ــرة الـتــي
يـعـيـشـهــا غــالـبـيــة سـكــانــه نــاتـجــة ع ــن الــريــع
النفطي ال ــذي راك ــم رأس امل ــال ل ــدى العائلة
الحاكمة وفئة ّ
مقربة منها ،ما سمح بوصول
فــائــض كبير مـنــه إل ــى الـسـكــان ،فاالقتصاد

الحصر للمشكلة
بالجانب التراثي
الديني ينسجم
مع النموذج
األميركي
المتحكم في
ذهن القمني

ال ــري ـع ــي ال ي ـخ ـلــق ب ـن ـيــة ق ــوي ــة ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ال ـص ـمــود إل ــى ف ـتــرات ًطــوي ـلــة؛ بـمـعـنــى آخ ــر:
تكون هذه البنية ُعرضة ألن تدخل في أزمات
أو تـنـهــار فــي كــل لـحـظــة .وإن ـنــا لــو رصــدنــا،
أخيرًا ،تأثير هذه الذهنية ،التي يتحكم فيها
النموذج األميركي ،على معالجة املشكالت
التي تعاني منها بلداننا العربية ،ألدركنا
م ـبــاشــرة أن ـن ــا أمـ ــام مـعــالـجــة أيــديــولــوج ـيــة
تعلق التاريخ أو تلغيه ،فسبب تخلفنا ـ ـ في
رأي القمني ـ ـ هو املاضي الديني ،وحضوره
في حاضرنا هو السبب الرئيس ملشكالتنا.
إن هــذا الحصر للمشكلة بالجانب التراثي
الديني إنما ينسجم مع النموذج األميركي
ال ـك ــول ــون ـي ــال ــي امل ـت ـح ـكــم ف ــي ذهـ ــن ال ـق ـم ـنــي،
ألننا إذا جعلنا املشكلة مرتبطة بالحاضر
وش ــروط ــه االج ـت ـمــاع ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،فـهــذا
يعني حـضــور ال ــدور الــرأسـمــالــي األمـيــركــي
(وج ـ ـيـ ــوبـ ــه ال ــوظ ـي ـف ـي ــة :األنـ ـظـ ـم ــة ال ـتــاب ـعــة
والصهيونية) الفاعل في تخلفنا وانحطاط
واقـعـنــا االجتماعي واالق ـت ـصــادي ،وذل ــك ما
يريد القمني تغييبه على وجه التحديد.
لــذلــك عـنــدمــا نتتبع نـصــوصــه ال ـتــي تعالج
قـضــايــا تــراث ـيــة ،ن ـجــده يـنـتـقــي الـسـلـبــي من
التراث (الذي تتأتى سلبيته من انتزاعه من
سـيــاقــه ال ـتــاري ـخــي فـحـســب) لـكــي يـهــاجـمــه،
وهــذا واضــح في نصوصه التي تغلب فيها
الــروايــة والحكاية االنتقائية (إع ــادة إنتاج
رواي ــة الطبري واب ــن األثـيــر بلغة معاصرة)
وتـغـيــب عنها ال ـق ــراءة التحليلية العلمية.
وذلك كله بهدف تحطيم التراث في الذهنية
العربية املـعــاصــرة لتسهيل عملية انــدمــاج

ال ـ ـعـ ــربـ ــي وامل ـ ـس ـ ـلـ ــم ف ـ ــي امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـغ ــرب ــي
الــرأسـمــالــي .فــي املـقــابــل ،وعلى النقيض من
ه ــذه ال ــرؤي ــة الـكــولــونـيــالـيــة ل ـل ـت ــراث ،لــديـنــا
ال ـ ـقـ ــراءة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة امل ــوض ــوع ـي ــة ال ـقــائ ـمــة
على إدراك العالقة الديالكتيكية بــن الفكر
وال ــواق ــع وع ـل ــى ثـ ــراء الـتـحـلـيــل وع ـم ـقــه ،أي
ال ـقــراءة املنتجة للمعرفة الحقيقية للتراث
التي تجعله قريبًا من الناس ،ومن ثم تسقط
النظرة العاشقة والكارهة للقديم ،ما يمهد
ل ـت ـجــاوزه ال ـجــدلــي .أل ـيــس ه ــذا هــو مـشــروع
املـفـكــر وال ـبــاحــث الـكـبـيــر عـبــد ال ـلــه ال ـعــروي
الذي كتب في إهداء كتابه «ثقافتنا في ضوء
ال ـتــاريــخ»« ،إل ــى عـصــام الــديــن ال ــذي يعشق
القديم ألنه لم يشاهده عن قرب».
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