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مع تزايد نزعتهم إلى تقليد الغرب، يتوجه صينيون إلى خيارات تتعارض مع تقاليدهم وحتى مع قوانين السلطات، وبينها استئجار 
أرحام أميركيات وأوروبيات لتغيير جينات األطفال

ترف صيني
»أرحام غربية« لـ»تحسين« الجينات

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــرة  ــ ــيـ ــ انــــتــــشــــرت فـــــي الــــفــــتــــرة األخـ
ظاهرة محاولة أثرياء في الصني 
ــة،  ــويــ ــيــ تـــحـــســـني جـــيـــنـــاتـــهـــم اآلســ
ــاء أوروبــــيــــات  عـــبـــر اســـتـــئـــجـــار أرحـــــــام نـــسـ
واسعة  بعيون  أطفال  إلنجاب  وأميركيات 
في  الرغبة  هــذه  ومالمح غربية. وساهمت 
ازدهــار سوق جديد وفريد من نوعه شهد 
فتح مكاتب سمسرة ووكــاالت متخصصة 
في تسهيل اإلجـــراءات عبر الــقــارات وتتبع 
تنفيذها. وتفيد أرقام متداولة على مواقع 
صــيــنــيــة لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــــأن كلفة 
إنــجــاب طفل واحــد تناهز 150 ألــف دوالر، 
عــلــمــا أن الـــقـــانـــون الــصــيــنــي يــمــنــع تــأجــيــر 
ــدة، مــا  ــــات املـــتـــحـ ــــواليـ األرحـــــــــام، بـــخـــالف الـ
يشكل أحد أسباب لجوء الشباب الصيني 
إلى السوق األميركية. لكن مراقبني يرون أن 
األمــر ال يتعلق بمجرد الرغبة في تحسني 
املـــواصـــفـــات الــجــيــنــيــة لــلــجــيــل الــجــديــد، بل 

أيضا بارتفاع معدالت العقم في البالد. 

حماسة
يكشف لو مينغ البالغ 27 من العمر ويعمل 
مــبــرمــجــا فـــي شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــة بــمــديــنــة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن فــكــرة  تـــيـــانـــجـــني، لــــ
اإلنجاب عبر الحدود راودتــه أكثر من مرة، 
 بــكــل تفاصيل 

ً
وأنـــه بـــات يملك إملــامــا كــامــال

ــكـــن مــــا أعـــــــاق مـــهـــمـــة تــحــويــل  ــوع، لـ ــ ــــوضــ املــ
ــع رفــــض والــــديــــه تــنــفــيــذهــا  ــ الـــفـــكـــرة إلــــى واقـ
ــتـــعـــارض مــــع الـــقـــانـــون الــصــيــنــي.  كـــونـــهـــا تـ
ــة لـــدي  ــبــ ويـــــقـــــول: »لــــســــت مــــتــــزوجــــا وال رغــ
فــي فــعــل ذلــــك، لــكــنــي أفــضــل اإلنـــجـــاب بهذه 
لــدي طفل  فــأن يكون  الطريقة في املستقبل، 
على صعيد  الصينيني  أقــرانــه  عــن  مختلف 
املالمح والنسب أيضا، أمر يثير حماستي. 
الــصــيــنــيــون يــمــلــكــون عــيــونــا صــغــيــرة جـــدًا، 
الــغــربــيــون  يتميز  بينما  مــســطــحــة،  وأنـــوفـــا 
بــأنــوفــهــم الــطــويــلــة واملــســتــقــيــمــة وعــيــونــهــم 
الواسعة والجميلة. وهم دائما محط إعجاب 
شعوب الــدول األخـــرى، خصوصا في شرق 
آســـيـــا«. مــن جــهــتــه، يــقــول تــشــون وان، وهــو 
صاحب مركز أللعاب الفيديو في العاصمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »والــــداي يلحان  بكني لـــ
عامني،  قبل  تخرجت  أن  منذ  بــالــزواج  علي 
 
ً
ألنــنــي وحــيــدهــمــا، ويــريــدان أن أنــجــب طفال

يحمل اســـم الــعــائــلــة ويــحــافــظ عــلــى نسلها. 
فــكــرت فـــي األمــــر قــبــل أن أقــــرأ عـــن مــوضــوع 
ــد اســتــهــوتــنــي الــفــكــرة  تــأجــيــر األرحــــــــام، وقــ
كثيرًا، إذ أستطيع بهذه الطريقة أن أحصل 
عــلــى طــفــل مـــن دون تــحــمــل أعـــبـــاء االقـــتـــران 
بزوجة، فأنا صعب املراس، وال أعتقد بأن أي 
سقف  تحت  معي  تعيش  أن  تستطيع  فتاة 
واحد. كما أنني ال أريد أن أجلب زوجة تعكر 
أجواءنا العائلية الهادئة«. ويربط باحثون 
ــان الـــصـــيـــنـــيـــني عـــــن الــــــــزواج  ــبــ ــشــ عــــــــزوف الــ
بــانــجــذابــهــم إلــــى الــقــيــم الــغــربــيــة املــتــحــررة. 
ويقول الباحث في مركز »شــني جــن« لفض 
»العربي  النزاعات االجتماعية تيان شانغ لـ
الــتــحــوالت االجتماعية  الــجــديــد«: »فـــي ظــل 
الــتــي طـــرأت على املجتمع ووجـــود خــيــارات 
ــات الـــشـــبـــاب يـــفـــضـــلـــون حــيــاة  ــ ــعــــددة، بــ ــتــ مــ
العزوبية، وبدأ املتزوجون في التوجه نحو 
الطالق. ويهدد ذلك مفهوم األسرة الصينية، 
ويــتــســبــب فــي انــقــطــاع ســــالالت الــعــائــالت«.

هوامش

)Getty /شبان صينيون يريدون أطفاًال غربيين )غونغ بو

رد اعتبار
أمـــا الــطــالــب فــي جــامــعــة بــكــني لــلــدراســات 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  تـــاو فيتحدث  لينغ 
بنفس قومي. ويعتبر أن »فكرة استئجار 
ــات قـــد يــمــثــل وســيــلــة لــرد  ــيــ أرحـــــام أوروبــ
ــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي عـــانـــت من  ــ اعــتــبــار األمـ
ويالت تعاقب املستعمرين الغربيني على 
أراضيها. ونهضة الصني اليوم وتقدمها 
متقدمة  دول  على  وتفوقها  االقــتــصــادي 
التعامل  فــي  الــحــق  شبابها  يمنح  كثيرة 
مــع الــغــرب بــقــدر مــن الــدونــيــة، مثلما كان 
يــنــظــر املــســتــعــمــرون لــلــمــواطــن الــصــيــنــي 
خـــالل الــعــقــود الــســابــقــة، بــاعــتــبــاره مجرد 
عــبــد يــلــبــي رغــبــاتــهــم، ويــنــفــذ أوامـــرهـــم«. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــشـــرح الــبــاحــثــة إيـــمـــي تــان 
الصيني  القانون  بأن  الجديد«  »العربي  لـ
ــعــــارض بــــوضــــوح اســـتـــئـــجـــار األرحـــــــام،  يــ
ويعاقب من يخالفه بالسجن مدة ال تقل 
عن خمس سنوات، ما دفع شبانا كثيرين 
املتحدة  الواليات  الغرب، خصوصا  نحو 
الــتــي يــســمــح قــانــونــهــا بـــذلـــك«. وردًا على 
ســـؤال عــن الـــدوافـــع الـــذي تــقــف وراء هــذه 
الــفــكــرة وانــتــشــارهــا بــني الــشــبــاب وتــزايــد 
احتمال وضعها قيد التنفيذ، تشير إيمي 
تـــان إلـــى سببني رئــيــســيــني: األول ارتــفــاع 
نسبة العقم عند الرجال، ما يعني أنه في 
األرحـــام في  السلطات استئجار  ظل منع 

البدائل املحلية قد يجد  الــداخــل وانــعــدام 
هؤالء ضالتهم في السوق األميركية. أما 
الــســبــب الــثــانــي فــيــرتــبــط بــالــتــرف املــفــرط 
املجتمع  داخـــل  الــبــرجــوازيــة  الطبقة  لـــدى 
الصيني، والذي يجعل الكثير من أفرادها 
يتنكرون للقيم والتقاليد املحلية السائدة 
مــن خـــالل اتــبــاع املــوضــة الــغــربــيــة فــي كل 
مظاهر الحياة، سواء على صعيد املظهر 
اللغة«. تضيف: »نحن  العادات وحتى  أو 
أمام جيل غير متصالح مع نفسه، ولديه 
جموح نحو تقليد كل ما هو غربي، وبلغ 
الرغبة في  اليوم حّد اإلنجاب ملجرد  ذلك 

تحسني الجينات الوراثية«. 

حمالت السلطة
وسبق أن شنت السلطات الصينية حملة 
كبيرة خالل األعــوام املاضية على مكاتب 
ســـمـــســـرة كـــثـــيـــرة مـــســـؤولـــة عــــن تــســهــيــل 
إجـــراءات تأجير األرحـــام، خصوصا بعد 
وتداول  واتساعها،  الظاهرة  انتشار هذه 
ــع الـــتـــواصـــل  قـــصـــص وصــــــور عـــلـــى مــــواقــ
إلى  بــادروا  االجتماعي ألطفال أشخاص 
تنفيذ هذه الخطوة، علما أن الفكرة حظيت 
بترحيب واســع من مستخدمي اإلنترنت 
ــبـــالد، بــاعــتــبــارهــا تــطــور الــجــيــنــات  فـــي الـ
فــي املستقبل.  املــواطــنــني  وتحسن مــالمــح 
لكن هذه التعليقات وردود الفعل املحبذة 

لــلــظــاهــرة واملــــؤيــــدة لــتــطــبــيــقــهــا أغــضــبــت 
ما  مسؤوليها،  سخط  وأثـــارت  السلطات 
دفــعــهــا إلـــى إغــــالق أكــثــر مـــن 120 منصة 
إلكترونية، وحذف نحو 150 ألف منشور 
ــام فــي موقع  ــ تــنــاول مــســألــة تــأجــيــر األرحـ
ــذي يــــعــــادل مــوقــع  ــ ــو« الـــصـــيـــنـــي الـــ ــ ــبـ ــ »ويـ
»تويتر«. والالفت أن إقبال الصينيني على 
بنسبة  ارتفع  أميركيات  أرحــام  استئجار 
18 في املائة بحسب تقديرات محلية غير 
املاضية،  الخمس  السنوات  رسمية خالل 
 2010 عامي  بــني  املمتدة  بالفترة  مقارنة 
و 2015.  وعــزا مــراقــبــون ذلــك إلــى ارتفاع 
نسب العقم ووصولها إلى مستويات غير 
مــســبــوقــة، إذ حــــددت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الذين  الصني عدد  اإلنجابية في  للصحة 
 55 بحوالى  البالد  في  العقم  من  يعانون 
مليون شخص العام املاضي، مع توقعها 
أن يــتــجــاوز الـــعـــدد حـــاجـــز املـــائـــة مــلــيــون 
بحلول عام 2030، بسبب مشكالت التلوث 
ــانـــع. وكـــان  الــنــاجــمــة عـــن مــخــلــفــات املـــصـ
نشطاء حــذروا سابقا من خطورة تأجير 
ــام عــلــى املــجــتــمــع الــصــيــنــي، ودعـــوا  ــ األرحـ
السلطات إلى »الضرب بيد من حديد كل 
من يتخطى الخطوط الحمراء«، معتبرين 
أن »إقبال الشباب على هذا اإلجراء يهدد 
 مشوها 

ً
الصينية ويخلق جيال الجينات 

فكريا وثقافيا واجتماعيا«.

استئجار األرحام 
ظاهرة ترف لدى 

الطبقة البرجوازية في 
املجتمع الصيني الذي 
يتبع املوضة الغربية 
في كل مظاهر الحياة

■ ■ ■
منع السلطات 

استئجار األرحام 
في الداخل وانعدام 
البدائل املحلية جعل 
من يعانون من العقم 
يجدون ضالتهم في 

الخارج

■ ■ ■
إقبال الصينيني على 

استئجار أرحام 
أميركيات ارتفع 

بنسبة 18 في املائة 
خالل السنوات 
الخمس املاضية

باختصار

نجوى بركات

فــي بــاريــس، عـــدُت أمــشــي. أنــا إجــمــاال ال أبتعد عن 
منذ  هبطُت  حيث  الخامسة،  الدائرة  املقفلة،  دائرتي 
أنا  وهــا  األهلية.  الحرب  في خضّم  لبنان  مغادرتي 
اللبناني.  م االنــهــيــار 

ّ
الــيــوم قــد عــدُت إليها فــي خض

الرياضة عموما، على  أنــي لسُت من محّبي  والحق 
أنواعها، ولطاملا أشعرني كسلي الجسدّي، إذا صّح 
التعبير، بالذنب والتخاذل عن ممارسة حركٍة تحظى 

عموما بكل التقدير واالعتبار. 
ــدُت أمــشــي بـــإرادتـــي، ومــرغــمــة، كي  فــي بـــاريـــس، عــ
أتـــفـــادى ركـــوب املـــتـــرو. لــســُت أدري إن كـــان املشي 
أو ممكنا  أو محّببا  متوفرا  أمــرا  العربية  املــدن  فــي 
مدنهّن،  شـــوارع  فــي  ني 

ّ
تمش ما 

ّ
قل فــهــؤالء  للنساء، 

الــنــزول  الــعــام ُيقصيهّن ويــطــردهــّن.  الــفــضــاء  حيث 
 

ٌ
ه الــذكــور بشكل كــامــل خــرق

ّ
إلــى فــضــاء عــام يحتل

بات  لذلك  ، استفزاز، وهو  واألعـــراف، تحدٍّ لألصول 
إجماال  ُيسمح  لــذا، ال  واملضايقة.  بالتحّرش  ُيــداوى 
اّمحت،  إذا  إال  الشارع  إلــى  بــأن تنزل  العربية  للمرأة 
طيل. 

ُ
 سوداء تعُبر بخفر وال ت

ً
اختفت، صارت بقعة

في بيروت، كان الفضاء مفتوحا لنا، نحن النساء، 
الطرقات ضّيقة، واألرصفة ضائعة، واملساحة  لكن 

مصادرة ومقفلة في وجه املشاة. 
هنا، عدُت أمشي. أنا ال أحكي عن املشي كرياضة، 
العيش.  أفــعــال  بقية  يشابه  كفعل  حــيــاة،  كفعل  بــل 
اإلنـــســـان تــطــّور بــفــعــل الـــحـــراك. لــو لــم يــمــِش، لبقي 
مختبئا في األشجار. وإذ تقّدم مرتفعا على قائمتيه 
الستشراف خطر مقبل، حــّرر يديه ومــن ثم عقله. 
أنا، كنت أمشي في عقلي، أمشي حتى اإلنهاك، حتى 
ا غير قادرٍة على النهوض. الكتابة مشٌي 

ً
الوقوع أرض

في الــرأس. قال نيتشه إن األفكار القّيمة تأتي فقط 
خالل املشي الذي يحّرر الفكر، فيما اعتبر الجلوس 
ــن الــفــالســفــة أشـــــادوا  ــٌر مـ ــه. كــثـــ ــيـ خــطــأ وإســـــــاءة إلـ
بــفــضــائــل املــشــي وتــأثــيــره عــلــى اســتــقــدام األفــكــار  
الذي  فلوبير  إلــى  أميل  دائما  لكني كنت  وأفــكــارهــا، 
قال: »ال يمكننا الكتابة والتفكير إال جلوسا«.  لقد 
السير،  أثناء  في  الكتابة  السورياليني  بعض  حــاول 
كما كان يفعل أرسطو الذي شاع عنه أنه كان ُيعطي 

تعاليمه سائرا. 
 مرتبط 

ٌ
املدافعون عن املشي وأتباعه يقولون إنه فعل

فُيرجعون  العلماء  أمــا  الفكر.  بتاريخ  وثيق  بشكل 
الــدمــاغ بالدماء،  ي 

ّ
إلــى أن تحريك الجسم يغذ األمــر 

وُيــبــقــي الــعــقــل مــتــنــّبــهــا. هــنــاك رهـــط مــن الفالسفة 
ائني من أمثال روسو الذي اعتبر أن »في املشي 

ّ
املش

ط فكري ويحييه. أنا ال أستطيع التفكير 
ّ

شيٌء ينش
حتى إذا بقيت في مكاني، ينبغي أن يهتز جسدي 
لكي ينشط فيه عــقــلــي«. كــانــط كــان يــقــوم كــل يوم 
باملشوار نفسه، وفي املوعد الدقيق ذاته، بحيث قيل 
على  كــانــوا يضبطون ساعاتهم  مدينته  ــان 

ّ
إن ســك

ميعاد مروره، باستثناء اليوم الذي خرج فيه لشراء 

الصحيفة التي نشرت خبر اندالع الثورة الفرنسية!. 
أنــا، أخــيــرا، عــدُت أمشي في بــاريــس. ويوميا، أشعر 
باتت تقصر شيئا  أقطعها  التي  املسافة نفسها  أن 
فشيئا. يوميا، أعد نفسي بإطالتها، لكني أنكفئ في 
ــر بــأن املشي بــات فعل مــقــاومــٍة في 

ّ
آخــر لحظة. أفــك

 شــيء فيه إلــى الــركــون. كــل شــيء. 
ُّ

زمــن يدفعنا كــل
ــاءات افـــتـــراضـــيـــة، ومــســاحــاٌت  ــائـــل نـــقـــل، وفــــضــ وسـ
ــاق تــتــالشــى، وحــريــاٌت  ــص، ومـــدى يــنــعــدم، وآفــ

ّ
تــتــقــل

باتت  البشرية  الكسيح وامــِش.  أيها  م 
ُ
ق . هيا 

ّ
تضيق

أبـــدا عــن ســيــرهــا. إذا  ــفــت 
ّ
كسيحة. البشرية مــا تــوق

فت ماتت. في كتابها »فّن املشي«، تقول الباحثة 
ّ
توق

األميركية ريبيكا سولنيت عن آلة املشي أو الركض 
البيت، وال تسمح بالذهاب إلى  التي نستخدمها في 
مكان، »إنها جزء من التجهيزات العديدة التي تشّجع 
بهذا  ل 

ّ
وتشك الــخــاص،  الفضاء  نحو  االنــكــفــاء  على 

قنع الناَس، في نهاية األمر، 
ُ
 ُيخشى أن ت

ً
املعنى تسوية

بعدم املساهمة في جعل العالم قابال للسكن، أو بعدم 
اآللة،  .. على  الجماعية  الحياة  املشاركة ببساطة في 
 عالقة بالتأّمل، باللقاء، باالكتشاف، 

ّ
يفقد املشُي كل

 ألطرافنا السفلى«.
ً
 متناوبة

ً
ليصبح حركة

المشُي ِفْعل ُمقاومة

وأخيرًا

اإلنسان تطّور بفعل الحراك.
لو لم يمِش، لبقي مختبئًا 

في األشجار
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