﷽
شركتا فايزر وبيونتيك تﻌﻠنان عن لقاح ممتاز ضد فيروس كورونا
لكن تقنية الﻠّقاح جاءت أوﻻ ً إلى الغرب من البﻼد اﻹسﻼمية
)مترجم(
الخبر:
ذكرت ﺷﺑكﺔ ﺳﻲ إن إن اﻹخﺑاريﺔ ﻓﻲ العاﺷر من تﺷرين الثانﻲ/نوﻓمﺑر أن العقول التﻲ تقف وراء لقاح
كوﻓيد 19-الجديد المﺳتند إلى الحامض النووي الريﺑﻲ ) ،(mRNAوالذي ﺑلغت نﺳﺑﺔ ﻓعاليته ما يزيد عن
 ٪90ﻓﻲ منتصف المرحلﺔ الثالثﺔ من التجارب الﺳريريﺔ ،هما من أصول تركيﺔ ،وأضاﻓت أن "ﺷاهين
الرئيس التنفيذي وتوريتﺷﻲ المديرة الطﺑيﺔ مدرجان ضمن قائمﺔ أغنى  100ﺷخص ﻓﻲ ألمانيا" ﺷاركوا
ﻓﻲ تأﺳيس ﺷركﺔ تﺳمى ﺑيونتيك ،والتﻲ "عينت  500من موظفيها للعمل ﻓﻲ المﺷروع" .ﺑيونتيك هﻲ
ﺳﺳوها ويتم اﻹﺷادة ﺑها كمثال على القيمﺔ التﻲ يمكن أن يضيفها
ﺷركﺔ التكنولوجيا الحيويﺔ الثانيﺔ التﻲ أ ّ
المهاجرون اﻷجانب إلى ألمانيا .وكان عنوان ﺳﻲ إن إن هو" :العلماء اللذين طوروا لقاح كوﻓيد)19-ﻓايزر
وﺑيونتيك( ،هما زوجان ألمانيان رائعان من أصول تركيﺔ".
التﻌﻠيق:
هناك العديد من العلماء من الﺑﻼد اﻹﺳﻼميﺔ الذين غادروا ﺑﻼدهم اﻷصليﺔ وحقّقوا إنجازات علميﺔ
عظيمﺔ ﻓﻲ أوروﺑا والوﻻيات المتحدة ،ولكن لماذا نادرا ً ما نﺳمﻊ عن إنجازات مماثلﺔ تنﺷأ من داخل الﺑﻼد
اﻹﺳﻼميﺔ؟ ﻻ يوجد نقص ﻓﻲ المواهب العلميﺔ ﻓﻲ تركيا والﺑﻼد اﻹﺳﻼميﺔ اﻷخرى ،والذكاء العالﻲ منتﺷر
ﺑين الناس من جميﻊ الثقاﻓات .ولكﻲ نكون منصفين ،تعمل تركيا على تطوير لقاحات خاصﺔ ﺑها لكوﻓيد-
 ،19وﻓقا ً لوﺳائل اﻹعﻼم التركيﺔ ،والتﻲ ذكرت أن "لقاحين طورتهما جامعﺔ إرجييس ﻓﻲ مقاطعﺔ قيصري
ﺑوﺳط الﺑﻼد وآخر من ﺷركﺔ كوجاك ﻓارما الخاصﺔ ،وكانتا قريﺑتين من التجارب الﺑﺷريﺔ" .ومﻊ ذلك ،ﻻ
توجد مقارنﺔ ﺑين حجم اﺳتثمارات تركيا واﺳتثمارات ألمانيا ،ﻓفﻲ حين إنه من العدل تكريم اﻹنجازات التﻲ
ﺳﺳا ﺑيونتيك وقادا تطوير تقنيﺔ لقاح جديدة ،ﻓمن اﻹنصاف أيضا ً أن نذكر
حققها العالمان التركيان اللذان أ ّ
أنه كان لديهم ﻓريق مكون من  500ﺷخص يعملون معهم ﻓﻲ المﺷروع .هذا المﺳتوى من اﻻﺳتثمار ﻓﻲ
الموارد الﺑﺷريﺔ جعل من الممكن أن تصﺑﺢ ﻓكرة جيدة لتصﺑﺢ واقعيﺔ ت ُنتﺞ مثل هذه اﻷﻓكار الجيدة واﻷحﻼم
المتفائلﺔ والتﻲ تموت ﺑاﺳتمرار ﻓﻲ جامعات الﺑلدان اﻹﺳﻼميﺔ .وعندما تعجز اﻷﻓكار أن تصﺑﺢ واقعا ،ﻓإن
الفﺷل هو ﻓﺷل القيادة وهذا هو الفﺷل الﺳياﺳﻲ .قد يقول الﺑعض إنها قدرات اقتصاديﺔ وأن الرأﺳماليﺔ ﻓﻲ
الغرب ﺳمحت ﺑتوﻓير اﻷموال لدعم اﻷﻓكار الواعدة لﺑناء المﺷاريﻊ الصغيرة وإﻓﺳاح المجال أمام الﺷركات
الناجحﺔ لمزيد من التطوير .ومﻊ ذلك ،ﻓقد ت ّم تﺑنّﻲ الرأﺳماليﺔ ﻓﻲ كل مكان ﻓﻲ الﺑﻼد اﻹﺳﻼميﺔ منذ هدم
الخﻼﻓﺔ .إن الثروات وﻓيرة وﻻ يوجد نقص ﻓﻲ الﺑنوك ولكن ﻻ يزال الناس وأحﻼمهم تموت قﺑل اﻷوان.
يرجﻊ الفضل إلى إدوارد جينر ﻓﻲ الكتب المدرﺳيﺔ ﻓﻲ جميﻊ أنحاء العالم ﺑاعتﺑاره مؤﺳس مفهوم
عمليﺔ التطعيم ﻓﻲ عام  1796عندما اﺳتخدم ﻓيروس جدري الﺑقر كلقاح للحمايﺔ من الجدري .ومﻊ ذلك،
كانت الدولﺔ العثمانيﺔ هﻲ التﻲ أوجدت الوعﻲ على التطعيم ﻓﻲ إنجلترا .حيث قتل مرض الجدري حوالﻲ
نصف مليون ﺷخص ﺳنويا ً ﻓﻲ أوروﺑا خﻼل القرن الثامن عﺷر ،لكن الﺑلدان اﻹﺳﻼميﺔ كانت محميﺔ إلى
حد كﺑير من الجدري ﻓﻲ ذلك الوقت ﺑﺳﺑب التطعيم .ﻓفﻲ عام  ،1718قامت الﺳيدة مونتاجو ،التﻲ كان

زوجها ﺳفيرا ً ﻓﻲ تركيا ،ﺑتلقيﺢ اﺑنها الﺑالغ من العمر ﺳت ﺳنوات ﻓﻲ عاصمﺔ الدولﺔ العثمانيﺔ .حيث كتﺑت
وأرﺳلت إلى صديقﺔ لها قائلﺔً " ...ﺳأخﺑرك ﺑﺷﻲء أنا متأكدة من أنه ﺳيجعلك تتمنين لو كنت هنا ،يُعد
مرض الجدري ،قاتﻼً جداً ،وهو منتﺷر ﺑيننا ،وأصﺑﺢ يعتﺑر غير ﻓتّاك ﺑعد إيجاد اللقاح ،وهو المصطلﺢ
الذي يطلقونه عليه .هناك مجموعﺔ من النﺳاء المﺳنات يجعلن عملهن أخذ اللقاح كل خريف… .كل عام
اﻵﻻف يخضعون لهذه العمليﺔ ...وﻻ يوجد من مات ﺑﺳﺑب هذا اللقاح .وأريدك أن تعرﻓﻲ ﺑأننﻲ راضيﺔ
تماما ً عن ﺳﻼمﺔ التجرﺑﺔ ...وﺑﺳﺑب وطنيتﻲ لﺑلدي ﺳأتحمل عناء جلب هذا اﻻختراع المفيد لكﻲ يتم نﺷره
ﻓﻲ إنجلترا؛ ولن أتوانى أو أتراجﻊ عن الكتاﺑﺔ إلى ﺑعض أطﺑائنا ﺑﺷكل خاص حول هذا الموضوع" .لم تكن
الﺳيدة مونتاجو وحدها تتمنى لجميﻊ صديقاتها حظا ً طيﺑا ً ﺑاﻻﺳتمتاع ﺑفوائد الحياة ﻓﻲ الدولﺔ العثمانيﺔ ،ﻓفﻲ
عام  ،1714تم تعميم رﺳالﺔ كتﺑها إيمانويل تيمونيوس ﻓﻲ جميﻊ أنحاء أوروﺑا تفيد ﺑأن اللّقاح ضد الجدري
كان يﺳتخدم ﺑﺷكل ﻓعال للغايﺔ "ﺑين اﻷتراك وغيرهم ﻓﻲ القﺳطنطينيﺔ" .ﺑعد قراءة هذه الرﺳالﺔ ،رد كوتون
ماذر ،الذي كان وزيرا ً نصرانيا ً ﻓﻲ أمريكا الﺷماليﺔ ،ﺑأنه كان لديه عﺑد أﻓريقﻲ جاء مما تﺳمى اﻵن ليﺑيا
والذي "خضﻊ لعمليﺔ جراحيﺔ أعطته ﺷيئا ً من الجدري وﺳيحميه منه إلى اﻷﺑد؛ مضيفا ً أنه غالﺑا ً ما كان
يﺳتخدم ﺑين قومه" .وقد ت ّم اﺳتخدامه على نطاق واﺳﻊ ﻓﻲ ﺷمال أﻓريقيا قﺑل عام  1700وﻓقا ً لرﺳالﺔ ﺑاللغﺔ
العرﺑيﺔ كتﺑها ﺳفير طراﺑلس قاﺳم الجيدا آغا "يموت أقل من اثنين ﺑالمئﺔ من ﺑين مائﺔ ﺷخص يتم تلقيحهم؛
ﻓﻲ حين إنه على العكس من ذلك ،من ﺑين هؤﻻء اﻷﺷخاص الذين أصيﺑوا ﺑطريقﺔ طﺑيعيﺔ ﺑالجدري ،يموت
حوالﻲ ثﻼثين ﺑالمئﺔ من اﻷﺷخاص تقريﺑا ً .وهو قديم جدا ً ﻓﻲ ممالك طراﺑلس وتونس والجزائر ،حيث إنه
ﻻ أحد يتذكر متى ظهرت ،وهﻲ تمارس ﺑﺷكل عام ليس ﻓقط من ﺳكان المدن ،ولكن أيضا ً من عرب
الﺑاديﺔ" .هناك أيضا ً ﺳرد مطول للدكتور ﺑاتريك روﻓيل نُﺷر ﻓﻲ عام  1768يصف انتﺷار المعرﻓﺔ
ﺑالتطعيم ضد الجدري ﺑين العرب ﻓﻲ حلب ،حيث "يتذكر أولئك الذين ﺑلغوا الﺳﺑعين عاما ً وما ﻓوق أنهم
ﺳمعوا الحديث عن التطعيم كعادة ﺷائعﺔ ﻷﺳﻼﻓهم".
أعيد ﺑناء تركيا كدولﺔ علمانيﺔ وﻓُرضت عليها الرأﺳماليﺔ منذ عام 1924م ولكنها لم تحاﻓظ على
مجدها وقيادتها الﺳاﺑقﺔ ولم تﺳتعدها .ﻓقد تآمر مصطفى كمال على الخﻼﻓﺔ العثمانيﺔ وأﺳس جمهوريﺔ
علمانيﺔ واعدة ﺑمﺳتقﺑل جديد عظيم لتركيا؛ ﻓأعاد صياغﺔ لغﺔ الناس ،وأهان الثقاﻓﺔ اﻹﺳﻼميﺔ ،وقتل من لم
يعتنق ﺑرنامجه العلمانﻲ ،وتوﻓﻲ قﺑل  82عاما ً ﻓﻲ نفس تاريخ يوم صدور تقرير ﺳﻲ إن إن عن العلماء من
اﻷصول التركيﺔ.
ّ
إن تركيا والﺑﻼد اﻹﺳﻼميﺔ هﻲ اﻷكثر غنا ًء ﺑالموارد الﺑﺷريﺔ وجميﻊ الموارد اﻷخرى ،لكن هذه
اﻹمكانيات تضيﻊ ﻓﻲ غياب القيادة المﺑدئيﺔ الصادقﺔ التﻲ تو ّحد عقول وثروات اﻷمﺔ ﻓﻲ دولﺔ واحدة تكاﻓﺢ
ﻓﻲ خدمﺔ كل تنميﺔ تحقق الرخاء والﺳﻼم للجميﻊ.
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