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 الجزء االول

 

 الثورة المعرفية 

 
A human handprint made about 30,000 years ago, on the wall of the 
Chauvet-Pont-d’Arc Cave in southern France. Somebody tried to say, ‘I was 

here!’ 
 

 

 

 

 

 



1 

 حيوان اعزل 

 

 المادة رباعي الوجود حيز الى هرظ مضت، سنة مليار 13.5 حوالي قبل

 .الكبير االنفجار باسم يعرف ما ضمن الفضاءوكذلك  والطاقة والزمن

  .لكوننا األساسية السمات هذه قصة الفيزياء لناوتروي 

 االندماج في والطاقة المادة بدأت ا،مظهوره من سنة 300،000 حوالي بعد

 منها لتتشكل الحقا اتحدت حيث ،أطلق عليها اسم الذرات معقدة، بنيات في

  .وتفاعالتها والجزيئات الذرات قصة برواية الكيمياءوتعتني . جزيئات

 جزيئات اتحدت األرض، يسمى كوكب على سنة، مليار 3.8 يناهز ام منذ

. الحية الكائنات تسمى خاص بشكل ومعقدة كبيرة لبنات لتشكيل يعينها

  .الكائنات من النوع هذا قصة االحياء علملنا  ويروي

 اإلنسان جنس إلى تنتمي التي الكائنات نشأت سنة، 70،000 حوالي قبل

 ويعالج التاريخ. الثقافات اسم الحقاعليها  أطلق نااتقا أكثر بنى في العاقل

  .الزمن عبر البشرية الثقافات هذه تطور

 والتي بدأت المعرفية الثورة: التاريخ مسار شكلت هامة ثورات ثالث هناك

 سابقتها نمو في عتسر   التي ةيالزراع الثورةو  .مضت سنة 70،000 منذ

 تزال ما التي العلمية الثورة يراواخ .الميالدقبل  سنة 12،000 ليوذلك حوا

 لتفتح التاريخ االخيرة الثورة هذه تحسم وقدقرون  خمس منذ سبيلها تسلك

 هذه قصة يروي الكتاب هذاو .سابقتها عن ومختلفة كلية جديدة صفحة

 البشر وجد لقد .محيطهم وعلى البشر على وكيف اثرت الثالث الثورات

 العصري االنسان مثل مثلها ناتالحيوا ظهرت وقد .التاريخ صناعة قبل

 االنسان وضع يتمايز لم خلت. وألجيال كثيرة سنة مليون 2.5 زهاء منذ

  .محيطها تقاسمه التي الكائنات من جيرانه بقية عن

 2.5منذ  الشرقية ريقياأف ادغال في وانت تغامر تعترضك ان المحتملومن 

 على صاتحري أمهات .لديك المألوفين البشر من زمرة سنة مليون

 الفتيانوهناك . الطين فيوقد أغرقوا اظافرهم  اللهين أطفالهن احتضان



في و  .المجتمعاكراهات  من االفالت ونحاولي المتقلبةاالمزجة ذووا 

 ؛فحسب السكينة عن يبحثون الذينالمتهالكين  الشيوخزاوية أخرى تجد 

خبر  شيخ القرية وبجانبه حسناوات اغراء الذي يحاول الوسيم الفتى كذلك

.بشيء يعبأ يعد وتقلباتها ولم نيالسن   

واللهو  الخالعةيقضون اوقاتهم في  االقدمون البشر كان هؤالءلقد 

 كانوا كما بين بعضهم البعض. وثيقة صداقاتفي تشكيل  كذلكويشرعون 

ولم . الفيلةو والبابون الشمبانزي، مثل تماما - والقوة الجاه على يتنافسون

أنفسهم  البشر عن ناهيك الزمن، ذلكفي  أحد ال ء.يش عنا يميزهم يكن

 سطح ما على يوما يسيرون سوفأحفاد هؤالء  بأن ئالتنببمقدوره كان 

ربما،  او الوراثية الشفرة اغوار يسبرون او ،يشطرون الذرة او القمر،

  .التاريخ في يؤلفون كتبا

 همونبك تتعلق التاريخ قبل ما بشر فترة عن معرفته تجب شيء أهم ان

 بيئتهم في التأثير لىع القدرة لهم ولم تكن خلق ذات غير حيوانات كانوا

.البحر قنديل حتى او اليراعات او الغوريال لدى مما أكثر  

 الحيوانات أن ويقال. أنواع إلى الحية الكائناتعادة البيولوجيون  يصنف

 بلتنج بينها، فيما التزاوج إلى عادة تميل النوع نفس إلى تنتمي التي

 لديها مثال والحمير الخيولف .ابويهما من خصوية اكثر يكونون صغارا

 دي ايبت ال انها غير. الجسدية السمات من العديد مشترك وتتقاسم سلف

 ،نسلها فان تزاوجت ان صادف ما وإذا. البعض بعضها تجاه جنسي نزوع

 النووي الحمض طفرات ان حيث .عقيمة الغالب في تكون ،وتسمى البغال

 هذينان  اذ. بالعكس والعكس الخيول، مع نيهجالت ر عمليةتيس   ال مارللح

انهما  ذلك البعض بعضهما عن نامتمايز يعتبران الحيوانات من النوعين

 ،ذلك من وعلى النقيض. منفصلة تطورية مسارات طول على يتحركان

 ينتميان فهما ومع ذلك جدا مختلفان يبدوان والسبانيال بدلوق الكلب ان نجد

وبالتالي  بهما الخاصة مجموعة الجينات نفسويتقاسمان  نفسه النوع الى

 كالب مع لتقترنجراؤهما  سوف تكبروبينهما  فيما يتزاوجان سوف فأنهما

.الجراء من مزيدا لتنجب خرىا  

مسمى  تحت سويةحشدها  يتم مشترك سلف من تطورت التي األنواع ان

   مختلفة انواع هي هودلفوا والنمور األسودف(. اجناس الجمع" )جنس"



 الكائنات افراد على االحياء علماء ولقد اعتاد" بانثيرا"  اسمه جنس داخل

 سبيل على األسود،. النوع اسم يليها الجنس اسم التينيين: باسمين الحية

 كل ان ومن المحتمل. للنوع وبانتيرا للجنس ليو ليو، بانثيرا تسمى المثال،

 سابينز نوع - العاقل اإلنسان تحت فئةينضوي  الكتاب هذا يطالع من

.(انسان) هومو جنس من( الحكيم)  

والفهود  االسود) السنانير مثل عائالت في جمعها يتم واالجناس بدورها

 كالفيلوالفيليات ) والثعالب وابن اوى( كالذئاب) الكلبيات او (والقطط

.(والمأموت والماستودنت  

 على القطط، كل. البطريرك أو ؤسسالم إلى نسبها تتبع األسرة أفراد جميع

 تتبادل الشرس، االسد الى وصوال المنزل هريرة أصغر من المثال، سبيل

.مضت سنة مليون 25 عاش قبل الذي السنوريات من مشتركا جميعها سلفا  

 هذه كانت وإذا أسرة. أيضا الىالهوموسابيانس  ينتمي جنسوبالمثل  

 المحفوظة األسرار أكثر ذلك من مع بقيت فإنها االهتمام تثير ال الحقيقة

الزمن  من طويلة حقبة منذ مياال العاقل اإلنسان كانلقد و.  عبر التاريخ

 له إخوة ليس ،يتيم األسرة الحيوانات، عن منفصال جنسا نفسه اعتبار الى

. حاله هذه تليس ولكن. االبوين يتيم سيما وال عمومة، أبناء أو وأخوات

 القردة تسمىرف ظتتسم بال كبيرة عائلة في ءضاأع كرهنا ام فنحن احببنا

 واألورانج والغوريال الشمبانزي األحياء أقربائنا أقرب وتشمل. الكبيرة

 احدى ان ويحتمل. االنسان من قرابة اكثرها الشمبانزييعتبر و. اوتان

 سلفا همااأحد أصبحت انثيين سنة ماليين 6 منذ انجبت قد القرود اناث

.البشر لبني جدة غدت شقيقتها حين يف ،الشمبانزي لجميع  

 هياكل عظمية في الخزانة 

 اثارة. حيث أكثر يبدو خرآ سرا حجب قد العاقل اإلنسان الراجح انمن   

 ولكن حصلفحسب  الهمجيين العمومة من ابناء كثيرا نملك ال اننا اتضح

.انزر كانواان وواخوات  اخوة لدينا كان ان   

، انجبته االرضالذي  البشر من الوحيد النوعنا كون التفكير على اعتدنا لقد

 االمر ان . غيرالماضية سنة 10000ال  مدى على كذلك بالفعل كنالقد و

 حيوان اعتباره هو اإلنسان لكلمةالخاطئ  المعنى ان اذ ذلك، خالفعلى 



 األنواع من العديد هناك ان هرظانه  غير ".هومو" الجنس الى ينتمي

 سنرى كما ذلك، على وعالوة. العاقل اناإلنسجانب  الى عاشت األخرى

 غير أخرى في مستقبل مرة ضطرن قد الكتاب،هذا  من األخير الفصل في

 لتوضيح .نوع من البشر من غير السابيانس مع التعامل جدا إلى بعيد

 على للداللة" سسابين" مصطلح غالبا استخدم سوف النقطة، هذه انارةو

 لإلشارة" البشر" االحتفاظ بمصطلح مع العاقل، اإلنسان جنس من أعضاء

.هومو جنس من موجودة أعضاء جميع إلى  

 من جنس قبل من سنة مليون 2.5 حوالي قبل أفريقيا شرق في البشر تطور

 2 حواليو ."الجنوبي القرد" يعني ما وهو أسترالوبيثكس، دعي القرود

 يف وطنهم االوائل والنساء الرجال هؤالء بعض مضت ترك سنة مليون

 وأوروبا أفريقيا شمال من شاسعة مناطق استيطانبغاية مغامرة  رحلة

 شمال في الثلجية لغاباتا في الحياة قيد على البقاء قانون انوبما   .وآسيا

 الحياة قيد على للبقاء المرغوبة الصفات عن مختلفة صفات يتطلب أوروبا

 .مختلفة بطرق ةاالنساني الجماعات تأقلمت ، فقذالرطبة اندونيسيا ادغال في

 علماءال لها ابتكر متمايزة، بشرية أنواع عدة ظهرت ان النتيجة وكانت

.انةرن   التينية اءاسم  

 
2. Our siblings, according to speculative reconstructions (left to right): 
Homo rudolfensis (East Africa); Homo erectus (East Asia); and Homo 

neanderthalensis (Europe and western Asia). All are humans. 

 

 اإلنسان) نياندرتالنسيس إنسان إلى آسيا وغرب أوروبا في البشر تطورو

". نياندرتال إنسان" باسم ببساطة شعبيا إليها ويشار ،(نياندر وادي من

 الذي االمر ،سسابين لدى مماعضالت أضخم و حجم النوع أكبر هذا يعتبر



 غرب ساد الذي الجليدي للعصر البارد المناخ مع فاتكي أكثر لهيجع

يستوطن  كان فقد المنتصب بالرجل المدعو ايريكتوس الهومو اما. أوراسيا

 2 يناهز لما اكهن عاش انه والذي يحتمل اسيا في الشرقية المناطق جل

 داومت التي االنسان نواعا أكثر يكون ان يؤهله مما ،مضت سنة مليون

 الزمني السجل هذا ينتهك ان الوارد من غيرو انقطاع. نود الحياة على

.سسابيان الهومو قبل منالطويل   

 سنة االلف زهاء البقاء نوعنا بمقدور كان إذا فيما ايضا فيه ومن المشكوك

بما ال  التأقلم علىقدرتنا  تجاوزي النيانتردال سجل يجعل ما هذاو أخرى.

  يقارن.

 من رجل" سولنسيس، هومو عاش سيا،ونيإند فيالواقعة  جاوة، جزيرة في

وعلى جزيرة .المدارية المناطق في للحياة مؤهال وقد كان ،" السولو وادي  
 البشر خضع - فلوريس من صغيرة جزيرة وهي - أخرى اندونيسية

 جزيرة الى البشر انتهىوقد  (.قصيرمن ) نةرالقص لعملية البائدون

 الى كان االبحاروحيث  جد منخفض البحر مستوى كان حينما فلوراس

 بعض كان أخرى، مرة البحار مستوى ارتفع عندماو .نسبيا سهال الجزيرة

 كانتوإذا  .الجزيرة في حوصروا قد البداية في ستوطنوهاا الذين الناس

 يتصفون الذين السكان فان االساسية الموارد فيقلة  من تشكو الجزيرة

 جيدا تأقلموا الذين النحيفين اال ولم يصمدأوال  حتفهم لقواالهياكل  بضخامة

 الموارد لندرة نتيجة اقزاما فلوراس قوم أصبح الزمن وبمرور المحيط. مع

والمعروف  االوائل البشر من الفريد النوع وقد كان هذا .وقلتها االساسية

 المتر يتجاوز لم الذي بالقصر يتسم ،فلورانزيس بالهومو العلماء قبل من

 اقادر كان ذلك ومع .غرام كيلو العشرين وزجاتت لم التي وبنحافة الجسم

 مطاردة األحيان من بعض في وربما تمكن حجرية، ادوات إنتاج على

 فان عادلةالمعركة  وحتى تكونالجزيرة.  تستوطن التي الفيلة من بعض

أيضا. هم ااقزام كونهم صفة تشاطرهم كانت كذلك الفيلة  

 علماء عثر حيث النسيان، نم االنسان اشقاء أحد إنقاذ جرى 2010 عام في

 في الواقع دينيسوفا كهف في متحجرة عضمي إصبع بقايا على االثار

 انساني غير نوع إلى ينتمي العظم أن الوراثي التحليل أثبت وقد .سيبيريا

 الكثير هناك يزال دينيسوفا. ولربما ما وسمه بالهومو تم قبل من معروف



 مناخات في يعيشون او الجزر او الكهوف في يرقدون االنسان اقارب من

.العلماء قبل من اكتشافهم متمايزة يترقبون  

 في يةتطور عملية الى تخضع سالالت البشر احدى كانت وفي حين

 أفريقيا شرق مناطق في نظيرتها المقابل في نجد وآسيا، أوروبا مناطق

 تطور احتضان في اإلنسانية مهد واستمر التطورية. العملية نفس تواكب

 من رجل" رودولفنسيس، كالهومو النظراء الجديدة من األنواع من دالعدي

 تطور ذلك فيبما  "،العمل رجل" إرغاستر، "، والهومورودولف بحيرة

 اي ،سسابين الهومو اعتباطي بشكل وسمناها والتي بنا، الخاصة األنواع

." الحكيم الرجل' ' 

 ببنيات البقية تميزت حين في بالضخامة االنواع هذه من طائفة وقد اتسمت

 في الطرائد صيد في براعته عنه عرف بعضها ان الى اضافة م. هذااالقزا

.المختلفة االشجار من الثمار جني في الباقونل قاست حين  

 ومن هنا "الهومو" ساللة نفس الى تنتمي المنقرضة االنواع تلك كانتوقد 

.يشريه خواص ذووا سوادهم اعتبار  

 خضعت البشرية االنواع هذه كل بان ادعتقاال الشائعة المغالطات منو

 نوع مع مشترك أصل ذات انها اعتبار ومن ثمة صاعد خطي لتطور

والذي  النياندرتال انسان من بدوره والذي انحدر القائم ايرقاستار الهومو

 الى للتطور الخطي النموذج هذا يؤدي .سابيانس الهومو الى بدوره تطور

 يستوطنون البشر من فقط واحد نوع كهنا كان انه يفيد خاطئ انطباع

 مجرد االنواع واعتبار بقية التطوري التاريخ من معينة حقبة في االرض

 هاته بجميع مأهولة كانت االرض انالثابت  لكن .لنوعنا تليدة نماذج

وحتى  سنة مليوني منذ الممتدة الفترة نفس في   تعايشت التي االنواع

 نزال ما اننا اعتبار على مقبول الزعم ذاوه الميالد.قبل  سنة االف العشرة

 لها ليس التي)والدببة والخنازير  الثعالب من مختلفة انواع تعايش نشاهد

 من انواع ستة يقطنها كان االرض ان على ويتفق العلماء .(مشترك سلف

 الجرم ان غير .مضت سنة ألف 100 منذوهذا  تقدير اقل على البشر

واستعالئنا وليس  تفردنا ميزةب يرتهن فيه نوعنا وقع الذي المشهود

 اسالفنا ذاكرة نكران الى قادنا ماوهذا  التاريخ في انواعنا تعدد باكتشاف

.االشقاء  



التفكير تكلفة  

 ذلكمع  تتقاسم فأنها البشرية االنواع بين الكثيرة االختالفاتبالرغم من   

نات. لحيواا ببقية مقارنة االدمغة ضخامة أبرزها السمات من العديد

 200 يعادل ما الدماغ حجم متوسط لديها يكون كلغ 60 تزن التي فالثدييات

 فقد سنة مليون 2.5 منذ عاش الذي البشري بسلفنا وفيما يتعلق .مكعب مص

 دماغ حجم متوسط يبلغ حين في مكعب صم 600 بحجم دماغا يملك كان

 الدماغ ويزداد حجم. مكعب صم 1400و 1200 بين ما عصرنا انسان

.النيانترتال ساللة لدى ةامضخ  

 بغاية ناجحا حال كان الكبرى لألدمغة الطبيعي االنتخاب ويحتمل ان 

 باستعمال االمر تعلق إذا خاصة بذكائنا جدا مزهوون اننا والظاهر .التأقلم

 ان المفروض فمنالشاكلة  هذه على االمر نجاعة. وإذا كان بأكثر ادمغتنا

 استطاعولكن لماذا  الحساب. في ينهرما غاراص السنوريات عائلة تنجب

 جبارة من تفكير لةآ يطور ان الوحيد في المملكة الحيوانية البشري النوع

؟الحيوانات كل بين   

 من ليس انه اذ الجسد. طاقة تستنزف كثيرا الدماغ ضخامة ان الواقع

 انه كما جمجمته في كبيرة دماغا عاتقه على حامال االنسان طواف اليسير

 لدى الدماغ ان عرفنا إذا وبخاصة زمةاال   بالطاقة امداده يرالعس من

 25 ويستهلك للجسم الكلي الوزن من ئةبالما 3 الى 2 يشكل الهوموسابيانس

. السكون حالة في الطاقة من الجسم كامل يستهلكه ما نسبة من ئةبالما

 8 سوى تستهلك ال االخرى القردة ادمغة ان نجد فأننا ولغاية المقارنة

 يتحملوا ان االوائل البشر على كان لقد .هجوعها حالة في الطاقة من ئةمابال

 لكثير قضائهم في االولى تتمثل بوسيلتين ذلك وكان ادمغتهم ضخامة وزر

 هذاو عضالتهم في اضمور عنها فنتج الثانية اما الغذاء عن بحثا الوقت من

 التربية لفائدة الدفاع نفقات تحول ماحين الحكومة به تقوم لما يشبه االمر

 همخاليا لفائدة همعضالت طاقة حولوا حين االقدمون البشر فعله ما ذاوه

 خصوصا الفشل عن بمنأى يكن لمالتكيفي  الحل هاذ مثل واتباع .العصبية

 الذي الشمبانزي حالة فيف .جمة اخطار من وما تكتنفه السافانا اطقنم في

 يكن لم االنسان ان اال تفكيرلا بملكة يتعلق فيما االنسان يضاهي ان يمكن ال

.المحتوم موته ذلك ففي لوجه وجها القرد قوة مجابهة بمقدوره  



   نصنع صرنا اننا حتى بإتقان غدت ادمغتنا تشتغل الراهن عصرنا في

القرود وكذلك  تقدر عليه مما أكثر بسرعة تنقالتنا لنا تيسر التي العربات

 وجها مصارعتها عوض يرةكبال الطرائد صيد على تساعدنا التي البنادق

.لوجه   

 2 عن يزيد لما النمو البشر في لدى العصبية الخاليا شبكة استمرت لقد

 لم انيةوالخناجر الصو   السكاكين صناعة في وباستثناء تمرسه سنة مليون

 أدركنا إذا خصوصا المزيد اكتشاف على القدرة يملك االوائل البشر يكن

 الذي . ويبقى السؤالحديثتين ظاهرتين رانتبيعوالبنادق  العربات ابتكار ان

 الى بكراأل االنسان دماغ دفع الذي ما هو االن لحد اجابة له نملك ال

.االمر جلية نعرف ال نحن الحالي. صراحة الشكل بهاذ التطور   

 لنا سهل لقدقدمين.  على بالسير المتعلقة تلك الفريدة البشرية ومن السمات

 او صيد الطرائد بغاية سواء السافانا محيط سبرقدرتنا على  انتصابنا

 عتقت فقد لتحركاتنا الزمة تعد لم التي االذرع اما بنا. يتربص عدو مجابهة

 او لإليعاز اداة اتخاذها او بالحجارة كالرشق اخرى وعدت ألغراض

 من نهيكتسو ما رهين نواالقدم البشر نجاح وهكذا أصبح االرشاد.

 حشد الزمن التطوري عبر عن الضغط وقد نتج .اتقانا أكثر يدوية مهارات

 من الدقيقة بكل العضالت وكذلك ربط العصبية الخاليا مستوى في مطرد

 اعقد تأدية على قادرين البشر وبالمحصلة غدى وكف القدم. الصابعا

 على وتدل الحفريات .جدا دقيقة واستخدام ادوات صنع ذلك من االعمال

 وان صناعتها علما مضت سنة مليون 5.2 حوالي االدوات نشا انتاج ان

 البشر على االثار للتعرف علماء يعتمدها التي المعايير من واستعمالها هما

.االقدمين   

 اثار عنه نتجت قد البشر لدى منتصب بشكل السير ان نغفل ان وال يجب

 السنين من ماليين استغرق الرئيسيات اسالفنا هياكل تطور ان ذلك سلبية.

 صغيرة راس وجود مع أرجل اربعة على الهيكل دعم الى فقط يهدف كانو

 كان اذ جدي مواجه تحدفي بالنسبة للبشر  يفالتك عملية كانت لذلك نسبيا

 ما مقابل االنسانية قايضت لقد .كبيرة يدعم جمجمة ان الهيكل على لزوما

 من تعانيأصبحت  ان االيديوبراعة  النظر حدة ميزة من عليه حصلت

 الثمن باهظا لككذ البشر اناث دفعتكما  .الرقية وتصلب رهظال آالم علة

ضيقة وهذا  اوراكها تكون ان يتطلب كان منتصبة سيرها ان ناحية من



 شيئا تكبر الصغار ادمغة فيه بدأتزمن  في الوالدة قناة من يقلص بدوره

 وفي المقابل. اإلناث على كبيرا خطرا الوالدة أثناء الوفاة وأصبحت .فشيئا

 نسبيا وراسه صغيران الوليد دماغ يكون حين مبكرا نتلد االتي اءنسال فان

وهكذا  أبناء. وتنجب اطولاالزمة لتعيش  من التعافي ولينان باستطاعتها

 أنجع باعتبارها المبكرة الوالدات مكرسا لظاهرة الطبيعي االنتخاب يغدو

وان الا لبق يولدون البشر فان االخرى للبقاء. ومضارعة للحيوانات وسيلة

 تكتمل لم او النمو طور في ماتزال الحياتية نظمهم من الكثير والحال ان

.بعد   

والدته  بعيد لحظات يخب ان يمكنه سالفر مهر فان البشر صغار بخالفو

 من اسابيع بضع خالل الطعام عن بحثا امه يترك ان وباستطاعة الهر

معتمدين  ةوال قو لهم حول يولدون ال البشر صغار ان حين في والدته.

.والحماية والتعليم الطعام اجل الكبار من لسنوات علىو كلية    

 غير اجتماعية قدرات تمظهر في كبيرا إسهاما الحقيقة هذه ساهمت وقد

ذلك ان  .خصوصيةاجتماعية  مشاكل بروز وكذلك في للبشرية اديةياعت

لهن ولذريتهن  طعام عن يبحثن أن يستطعن بالكاد الوحيدات األمهات

 تربية اصبحت لذلك .الكفالة في هم الذين المحتاجين بعض األطفالول

 وكذلك اآلخرين األسرة أفراد من مستمرة مساعدة إلى األطفال تحتاج

 ومن باسرها. بيلةق مجهود تظافر تطلبت طفل تربية والحقيقة ان. الجيران

. قوية اجتماعية ابتداع روابط على القادرين يصطفي قد التطور فإن ،ةثم

 يمكن فانه النمو، مكتملي غير يولدون البشر أن وبما ذلك، إلى اإلضافةبو

 الحيوانات لدى يحصل مما بكثير وحسن المعاشرة أكثر التربية نعلمهم ان

 من الخارج الخزف مثل مثلها التكوين مكتملة تولد مثال فالثدييات األخرى.

 البشر ان نحي في تكسره. او تخدشه قد تشكيله إلعادة محاولة كل الفرن

 خيوطا منه نصنع ان باإلمكان، المصهور الزجاج مثل الرحم من ونغيبز

 تلقين هذا السبب يمكننا اليوم ألجل الحرية. من كبير قدر مع وان نشكله

 اشتراكية، أو نزعة رأسمالية بوذيين، ذووا مسيحيين أوليصبحوا  أطفالنا

.عاشقين للسالم محاربين أو  

 التعلم وقدرات األدوات، واستخدام الكبير، اغالدم سمة أن نفترض ونحن

 الجلي من يبدو عظيمة. ميزات هي المعقدة والبنيات االجتماعية المتفوقة

 بقاء وبالرغم من. األرض وجه على الحيوانات أقوى البشر من جعلت هاأن



 جيدا استثمروا انهم اال سنة يمليون امتداد وهامشيين على ضعيفين البشر

 من دائم خوف في سنة مليون منذ البشر عاش يجة لذلكنتو .الفوائد تلك

 لألدواتوصناعته  الكبيرة أدمغته من الرغم المفترسة على الحيوانات

 يعتمدون كانوابل  كبيرة،الالطرائد  يصطادون كانوا ما نادرا  و .الحجرية

 الصغيرة الحيوانات ومطاردة الحشرات، وجمع النباتات، جمع على أساسا  

 أكثر اللحوم آكلة االخرى الحيوانات خلفتها التي المتبقية ثثالج وأكل ،

.قوة  

 الحصول أجل من كان الحجرية لألدوات شيوعا أكثر االستخدامات أحدان 

ه هي البيئة هذ أن الباحثين بعض ويعتقد .الفرائس بقايا عظام نخاع على

 الحشراتاستالل  في متخصص نقار الخشب كما . تماماالمالئمة لعيشنا

 نخاع استخراج في مهروا قد االولين كانوا البشر فان األشجار، جذوع نم

 من زمرة تشاهد أنك لنفترض حسنا، بالتحديد؟ النخاع لكن لماذا. العظام

بأناة  االسود تنتظر انت االن ما زلت لتلتهمها. زرافة على األسود هوت

 ضياعلا كتسبق فقدبعد  يحن لم زال ما وجبتها. لكن دورك من تنتهي حتى

 سوف فقط عندها. معها العبث على ان تجرا تستطيع وانت ال وابن اوى

 شديد بحذر حولك من متطلعا الجيفة، من يصحبونك النفر الذينبمعية تدنو 

لألكل. الصالحة االنسجة من تبقى فيما اصابعك تغرس ومن ثمة  

 يحتل "الهومو" جنس كان ونفسيتنا. لقد تاريخنا لفهم المفتاح هو هذا

 البشر ضلو. الغذائية السلسلة منتصف جدا، قريب والى وقت سوخرب

 طريقهم في ويلتقطون النباتات الصغيرة الطرائد يصطادون السنين لماليين

 ألف 400 ومنذ حوالي  مفترسة.ال الحيوانات خطر الى أنفسهم معرضين

 بشكل الكبيرة الطرائد قنص في البشر انواع من كثير طفقت فقط سنة

 نوع بزوغ مع اال الغذائي الهرم قمة البشر م يدركلو مألوف.

.مضت سنة ألف 100 يقرب ما منذ الهوموسابيانس   

 بقية باستطاعة يكن لم التيوعواقب جسيمة  المذهلة الطفرة لتلكلقد كان 

 تدريجي بشكل اال يدركوها والقروش ان االسد نظير االخرى الحيوانات

 لألسود التدريجي )التطور رماال هذا وحيث ذلل .السنين ماليين عبر

 الضوابط من جملة تطوير نحو الطريق البيئي للنظام (والقروش

 ففي الدمار. من الكثير احداث والقروش من االسود منعت والتوازنات التي

 المقابل في الغزالن طورت فتكا أكثر االسود فيه غدت الذي الوقت



 على أكبر قدرة الضباع اكتسبت حين في السريع الركض على مقدرتها

.فضاضة طبعه أكثر القرن وحيد حيوان وغدى افرادها بين التعاضد     

 دون حال الذي االمر بانسياب القمة نمسيت ان للبشرية أمكن المقابل وفي

 أنفسهم شربال فشل فقد ذلك وعالوة على التكيف. على البيئي النظام قدرة

 السيطرة غريزة سبتاكت التي الضخمة ألغلب الضواري خالفا التكيففي 

 فان ذلك من وعلى النقيض السنين. ماليين لتطور نتيجة ذاتها على اعتمادا

 زمن الى الموز. واذ كان جمهورية دكتاتور حكم في يعتبر الهوموسابيانس

 صاحبه فقد السافانا يستوطنون الذين المستضعفين فئة من معتبرا قريب

وغير  قاسطبع ذو  جعله ذيال . االمرهوضع والهلع تجاه الخوف من كثير

 مبتدئا نوازل من تاريخه اقترفه عبر فيما الجانب. وعالمة ذلك مؤتمن

 تلك سببه االمروهذا  بالمحيط اضرارا الحاقه ومنتهيا الى المبيدة بالحروب

.المفرطة التطورية الطفرة  

الطهاة سباق  

 قطري في العمالقة الخطوات أحدوتذليلها  النار اكتشاف مرحلة تعتبر

 اعتمدت قد البشرية االنواع من طائفة ان ومن المحتمل القمة. الى البشر

 وقبل حواليخلت.  سنة ألف 800 حوالي منذ عابرة مناسبات في النار على

 المنتصب االنسان بمجيئ مألوفا امرا بالنار االنتفاع أصبح سنة ألف 300

االنسان  صيحومنذئذ االهوموسابيانس.  واخيرا نوعنا وانسان النيانتردال

 االسود ضد مميت سالحكوالتدفئة واستعمالها  لإلنارة مجد بمصدر يتحوز

 يني من جيرانه بيوت لحرق النار االنسان تهاجمه. ولربما استعمل قد التي

 تحويل بمستطاعه كان فقد الزمة بعناية النار ترويض له وإذا أمكن جلدته.

 وبعد ان .بالطرائد تزدحم مروج الى عبرها المرور يشق عقيمة اجمات

 الولوج الحجري العصر من المهرة بمقدور ساعتها يكون الحريق يخمد

 والدرنات وكذلك الجوز المتفحمة الفرائس بقايا ليلتقطوا النار مثوى الى

.(: المترجمالبطاطس فصيلة من نبات)  

 يستطيع ال التي لطهي. فاألطعمةبغاية ا كان النار استخدامات أثمن ان غير

 أصبحت - والبطاطا واألرز القمح مثل -طبيعتها  بحسب هضمها البشر

 الغذائية، المواد كيمياء من فقط تغير لم فالنار .الحميتنا بفضله ااساسي غذاء

 الجراثيم قتل على وساعد الطبخ البيولوجية. مكوناتها من ايضا غيرت لقد



 تقضي التي الغذاء. وهكذا وخالفا للقردة عادة تغزوا التي والطفيليات

 من عملية فلل قد خالطب فعل فان الغذاء مضغ يوميا في ساعات خمس

 غبمض االمر تعلق سواء اليوم في ساعة يتجاوز فلم البشر لدى ضمهال

  .الحشرات او الجوز او الفواكه

 وتكريس الطعام، أنواع من المزيد تناول من البشرالطبخ  ظهور مكن وقد

وامعاء  صغيرة اسنان على فقط يعتمد ان وأصبح بإمكانه لتناوله أقل وقت

 الطبخ، ظهور بين مباشرة صلة هناك أن العلماء بعض ويعتقد قصيرة.

 جهة من البشري الدماغ ونمو جهة، من البشرية األمعاء مسار وتقصير

 الطويلة معاءاال من كل ان الحسبان في وضعنا إذا اخرى. خاصة

 يكنولم  الطاقة كهالاست في عضوين شرهين يعتبران واالدمغة الكبيرة

 ونقص بذلك االمعاء تقلصت نا كليهما. فكان مع يتعايش ان الجسم بمقدور

 شهيته فتح في الطبخ ساهم الذي الدماغ لفائدة للطاقة استهالكها مستوى

 ومن خلفه ردالندالنيا بزوغ امام ويفتح الطريق ضخما ليغدو

.الهوموسابيانس  

 فاذ. األخرى والحيوانات اإلنسان بين رةبمعت فجوة أول النار شقت كما

وحجم  اعضالته قوة جهة من اأجساده تقريبا على تعتمد كانت الحيوانات

 استغالل الرياح قدرتها على من بالرغمو .اورحابة أجنحته ااسنانه

 القوى هذه على السيطرة على قادرة غير اال انها الهوائية، والتيارات

مثال  فالنسور .الجسدي ميمهاصتاكراهات  الى خضوعها بحكم الطبيعية،

 الكبيرة اجنحتها تمدد االرض من الصاعدة الحرارية االعمدة تميز حين

 على السيطرة تستطيع الولكنها  األعلى. الى يحملها الحار للهواء لتترك

 تتناسب لديها القصوى الرفع قدرة ان حيث الحرارية، األعمدة موقع

 اختيار بإمكانهم أصبح ور،نسال خالفعلى  فالبشر جناحيها. مع حصريا

 والجدير بالمالحظة شاو. ألي النار ومكانه وكذلك استغاللها اشعال زمان

 واحدة امرأة ان اذ الجسدية البشر ببنية او مرتهنة بشكل تعد لم النار قوة ان

 نار. من واحد سببق قليلة لحظات في كاملة غابة تشعل ان بمقدورها كان

.جلل امر بقدوم اشربم النار تدجين كان لقد  

 

 



 اشقاؤنا الحراس 

 وفرته مما بالرغم هامشية كائنات سنة ألف 150 حوالي قبل البشر لظ دقل

 في الناريستعملون  وان كانوا االسود يهابون وايزال لم فوائد. من النار لهم

 االحايين. بعض في الغابات يحرقون كانوا كما. قارسة ليالي ذات مواقدهم

 المليون انواعهم الحقبة تعداد تلك في يتجاوز لم البشر ناف وباكتشاف النار

والجزيرة االبيرية.  االندونيسي االرخبيل بين الواقعة المناطق يستوطنون

 كان االيكولوجي. لقد المشهد في ليلق نزرسوى  يمثلونحيث لم يكونوا 

 في منزو كان انه العالمية غير الساحة على حاضرا الهوموسابيانس نوعنا

.االفريقية القارة من ما ركن   

فصيلة  من الحيوانات ومتى استهلت اين اليقين وجه على نعرف ال نحن  

 دميين. االاآل من مبكر صنف من ابتداء مرة الهوموسابيانس تطورها اول

 سنة الف 150حوالي  حصل قد االمر ان على يجمعون العلماء غالبية ان

.خلت   

 افريقيا. ولو حدث شرق مناطق الهوموسابيانس استوطن ان حصل لقد 

 لن الطبيب ان المحتمل فمن مشرحة في محفوظ افرادهم أحد على عثر ان

 اأسنان للبشر غدى النار، نعمة وبفضل بعينها. فوارق مالحظة على يقدر

 أدمغة لديهم أصبحوبالمقابل  أسالفهم، بروزا من وفكوكا اقل أصغر

 انتقل قد سبيناس أن على أيضا العلماء ويتفق ادمغتنا. احجام تشبه ضخمة

 سنة، ألف 70 حوالي قبل العربية الجزيرة شبه إلى أفريقيا شرق من

.األوراسية اليابسة مساحة كامل اجتاح وسرعان ما  

 اخرى طائفة هناك كان العربية، الجزيرة على العاقل اإلنسان نزل عندماو

 اقترح م؟خبره كان فما اوراسيا. منطقة معظم في استقرت قد البشر من

  شكال.اإل هذا لحل نظريتين المختصون

 حيث theory interbreeding التهجين وتدعى نظرية االولى النظرية

 لتفسير والجنس وكذلك االختالط االنجذاب عناصر الى االخيرة هذه تلجا

 العالم حول افريقياسكان  تفرق البشري. فحين النوع ذلك انقراض اهرةظ

 التهجين عملية سليل اليوم نوعنا وهكذا يكون ليينالمح السكان مع تزاوجوا

 وأوروبا، األوسط الشرق إلى المثال، سبيل على سسابين وصل تلك. عندما

 سابيانس لدى مما متانة اشد عضالت يمتلك كان الذي واجه نياندرتال



 للعيش تكيفية اكتسابه قدرة الى اضافة كبيرة ادمغة على يضاا وكان يحتكم

  .ردةباال المناخات في

 .اماهر والنار. وكان صيادا ريةجالح االدوات يستخدم النياندرتال كان لقد

 علماء اكتشف وافراده العجزة )لقد مرضاه يرعى كان انه واغلب الضن

 بان توحي مما اضرارا تحمل النياندرتال ألنسان عظمية بقايا االثار

 من فهناك ذلك ورغم حياتهم(. مدة اقربائهم في برعاية تمتعوا قد اصحابها

وعضروط.  أحمق اانسان منه تجعل مضحكة بطريقة رسمه على يصر

.النظرة من هذه غيرت فد االثرية االدلة ان تظافر غير  

 النياندرتال بينالتزاوج  حصل فقد التهجين حسب نظريةبو 

 االوائل يسكنها التي المناطقاألخير في  هذا هبط والهوموسابيانس حينما

 االمر كان العرقين. وإذا تمازج الى المطاف نهاية يف االمر افضى حتى

 من ليسوا هذا يومنا في اوراسيا سكان ان المرجح فمن الحال هذه على

 كال بين خليط اعتبارهم االحرى رحاء. بلالص   الهوموسابيانس نوع

 ورثاء والكوريين الصينيين اعتبار يمكن مماثل نحو وعلى. العرقين

.المنتصب االنسان شبيهه مع الهوموسابيانس لتزاوج   

 replacement "االستبدال نظرية" فتدعى المعارضة النظر وجهة اما

theory عن  تتحدث حيث حدث. مال تماما معاكسة قصة وهي تحكي

 االبادة حد وصلت ربما التي وكذلك البغضاء عدم المؤالفة عناصر

 سابيانس موالهو بين اختالفات هناك توجد النظرية، لهذه ووفقا .الجماعية

وحتى  وعادات التزاوج التشريح حيث من االخرى واالنواع البشرية

 جنسية ميوالت يظهروا ان بوسعهم يكن لمنتيجة لذلك و  اجسادهم. رائحة

 في نياندرتال نوع من روميو وقع ان حصل البعض. وإذا ما بعضهمتجاه 

 اءابن ينجبا ان المحتمل من يكن فلممن نسب سابيانس  جوليات غرام

 جسرها. يستحيل الرهطين بين تفصل هناك هوة جينية ان بسبب ولودون

فيه  الذي انطفئ الوقت الى بعضهما عن تماما نيمنفصلت الجماعتان وظلت

  .مورثاته جميع معه حامال لإلبادة ضتعر   نياندرتال او

 من سبقوه من جميع محل حل قد السابيانس نوع فان الراي هذا وفي زعم

 بني نسب فان النحو اهذ على االمر كان اذا بهم. و يختلط نا دون السكان

 عاشوا الذين حصريا افريقيا شرق سكان الىيعود  قد الحاليين البشر



 السابيانس ساللة من جميعنا وهكذا نكون خلت. سنة الف 70 حوالي

.الصرحاء  

. 

 

 

 

 

Map 1. Homo sapiens conquers the globe. 

 ألف 70 فاصل ان ذلك. النقاش هذا على مآلها يتوقف االمور من الكثيرو

. فاذا ظهر ان نظرية تطوري منظور من نسبيا قصيرا يعتبر سنة

 ويغدو الوراثية، التركة نفس األحياء البشر لكل يكون صحيحة،االستبدال 

 ذلك من العكس على ظهر إذا ولكن جدا. ضئيال بينهم العنصري التمييز

 األفارقة بين جينية فوارق اكنه تكون فقد ،التهجين نظرية صحة

 االمر وهذا. السنين من اآلالف مئات الى تعود واآلسيويين واألوروبيين

 النظريات النفجار الالزمة المواد يوفر ويمكنه أن سياسي، ديناميت يعتبر

.وقت اي في العنصرية  

 الحكمة المنصرمة بمثابة العقود خالل"  االستبدال نظرية" كانت لقد

 التي االثرية المدعمات خالل وذلك مناالختصاص  اهل نيب المشتركة

. politically correct المقبول السياسي االتجاه مع متماشية عادة تكون

 خالل العنصرية من نحو باندورا صندوق فتح في العلماء يرغب )ال

وبنهاية  .(الحديثين البشريين السكان بين الكبير الوراثي بالتنوع المطالبة



 ألنسان جينية خريطة وضع من فرغوا قد الوراثة علماء كان 2010 العام

 جمعوا ان بعدو المضنى. العمل من سنوات اربعة استغرقتهم النياندرتال

 بإنسان بمقارنتها قاموا بعدئذ النياندرتال احفورات النووي منالحمض 

 .عليها المتحصل بالنتائج العلمي المجتمع ذهلوقد  .الحالي عصرنا

 الحديثين للسكان النووي الحمض من المئة في 4 الى 1 من انه لقد تبين 

 النياندرتال مورثات مع جدا متماثلارويا و االوسط الشرق يقطنون الذين

قد و األولى. للوهلة لتهآض رغم كبرى اهمية على ينطوي االمر هذا ومثل

 وضع من الوراثة علماء فرغ حينما أشهر بضع بعد ثانية تلتها صدمة

 حينها النتائج وقد بينت دينيسوفيا. إلنسان تابعة إصبع احفورة من خريطة

 واستراليا في ماليزيا سكانل النووي الحمض من ئةالم في 6 من ان أكثر

 .دينيسوفيا انسان الى هنسب رجعي الحالي عصرنا

 اعتبارنا في نضع أن المهم من كان إذاو - صالحة النتائج هذه كانت ذااف 

 هذا فان - االستنتاجات هذه تعدل أو تعزز قد الجارية البحوث من مزيدا أن

ان  يعني ال هذا لكن ".التهجين نظرية" االحقية ل من مزيدا يعطي قد االمر

ونظيره  دينيسوفيا انسان بان سلمنا ما تماما. فاذا خاطئةاالستبدال  نظرية

 هذا فان الحالي عصرنا انسان مورثات في قليل بنزر ساهما قد نياندرتال

واالنواع  الهوموسابيانس بين اندماج بحصول االعتقاد الى يدفعنا ال مرالا

 الكفاية فيه بما كبيرة تكن لم بينهما االختالفات أن من بالرغم اذ .األخرى

نادرا  االتصال لجعل كافية كانت انها اال تماما، عملية التزاوج لتعطيل

   .جدا

 نسانوا لسابينسبين ا البيولوجية الصلة نفهم أن إذن لنا ينبغي كيف

 كما كليا متمايزة أنواعا تكن لم أنها الواضح من ؟ودينيسوفيا نياندرتال

 البشرية تكن لم ذلك وعالوة على والحمير. للخيول بالنسبة الحال

 لدوقبوال لكلب بالنسبة الشأن هو مثلما النوع نفس مختلفة من مجموعات

 او )ابيض المرفوع الثالث امبد وفق يشتغل ال االحياء السبانيال. فعلم او

 تطورا نانوع كل. مهمة بينية مناطق أيضا توجد حيث  (.: المترجماسود

 نفس من نيمجموعت ما وقت في والبغال كانا الحمير مشترك مثل سلف من

قد  تكون ان الضرورة منو .والسبانيال البولدوق كلب غرار على النوع

 امبعضه تجاه نييزتمامت ناالمجموعت فيه كانت الزمن من مرت فترة

 نادرا التمر وان يكن التزاوج على بالقدرة تتمتع تزال ما ومع ذلك البعض



 جعلت اخرى وراثية طفرة ولكن بحصول ولودة. ذرية إنجاب علىكذلك و

 القدرة على ان في لكليهما ريقالط لتترك انهائي المجموعتين بين التمايز

 .االخر عن مستقال يتطور

 قد ونياندرتال وكذلك دينيسوفا نساسابي من كل ونكي ان المحتمل منو

مضت.  سنة ألف 50 منذ البعض بعضهم مع تماس خطوط في واعاش

 في سنرى وكما  وليس دائما. غالبا منفصلة انواعا يشكلون حينها كانوا

 تماما مختلفا جعلته سمات على تحوز قد الهوموسابيانس كان الورقة، هذه

 مالمحهمن جهة  فقط الدينيسوفا. وذلك ليسلك وكذ النياندرتال من كل عن

 المعرفية بمكتسباته يتعلق فيما الوراثية ولكن ايضا شفرته او الجسدية

 والنياندرتال من السابيانس من كل يمنع لم وهذا االمر ،واالجتماعية

 ينجح لم الظرفي التزاوج هذا لكن .اخصب وإنجاب نسل بينهما فيما التزاوج

 الى النياندرتال مورثات بعض انتقال في ساعد انه ريغ العرقين مزج في

 ان نتصور ان وكذلك االثارة - لالنزعاج المثير ومن .الهوموسابينس

 نوع من حيوان مع الجنس فيه مارس زمن عليه مر قد الهوموسابيانس

نسل وأنجب منه له مغاير  

 
A speculative reconstruction of a Neanderthal child. Genetic evidence hints 

that at least some Neanderthals may have had fair skin and hair. 

 

 مع تتزاوج لم التي االخرى البشرية االنواع جميع اختفت ذاالم ولكن

 السابيانس. سببه كان انقراضهم ان تقول االجوبة احدى ؟الهوموسابيانس

 يسكن حيث نلقاالب واديهبطت في  قد السابيانس من طائفة ان تخيل



 في حينها الجدد الوافدون شرعلقد من السنين.  االالف لمئات النياندرتال

 الرئيسي الغذاء تعتبر والتوت التي وجني المكسرات االيائل اصطياد

 كما الصيد في مهارة الكائنات أكثر من الهوموسابيانس كانو .للنياندرتال

 من اكتسبه ما وكذلك حجرية ادوات من اخترعه ما بسبب الجني في

 عجل وانتشارهم. وهذا االمر تكاثرهم الى متطورة ادت اجتماعية قدرات

 افرادهم من القليل اال منهم ولم يبقى مؤونتهم لنقص اندثار النياندرتال في

.السابيانس بجيرانهم االلتحاق الى اضطروا    

نس والهوموسابيا النياندرتال بين التنافس ان فتزعم الثانية الفرضية اما

 ابادة الى عملية افضى المجموعتين بين عنف الى ادى الموارد على

 للتقنية امتالكه بحكم) النياندرتال حقفي  الهوميوسابيانس ارتكبها

 اليوم نالحظه ما هو الراي هذا (. وما يدعم: المترجموالقدرات االجتماعية

 الفاخت اي ان الهوموسابيانس. اذ ميوالت من ليست التسامح قيمة ان من

 بين الحرب شرارة يقدح ان بإمكانه الدين او اللهجة او اللون في طفيف

 الى يميلون نواالقدم السابيانس كان هلف .االخر أحدهما ليبيد الفرقاء

 لم هذا االمر ان من المحتمل ؟المتنوعة البشرية االنواع تجاه المسامحة

 تصفية حملة تهيجنت كان وبين النياندرتال بينه تالقي . فأولشمائله من يكن

.التاريخ في عرف ما عرقية. اول  

 واألنواع) نياندرتال فإن االمر، بها حدث التي الطريقة عن النظر وبغض

؟لو ماذا... التاريخ في االسئلة اهم من واحدة تطرح (األخرى البشرية   

 لدينيسوفاا نظيرهبمعية  النياندرتال تعايش لو سيؤول االمر كان كبف تخيل

 والمجتمعات الثقافات من نوع أي .الهوموسابيانس مع جنب الى جنبا

 بشرية أنواع عدة فيه تتعايش عالم في ظهرتس تكان السياسية والهياكل

 كان هل ؟البشرية االنواع تعدد مع ستتصرف االديان كانت كيف ؟مختلفة

 وهل كان؟ وحواء ادم من بدورهم ينحدرون النياندرتال ان ليعلن االنجيل

 ان القران بمقدور وهل كان ؟الدينيسوفا خطايا اجل من لبليص المسيح

لربما و ؟له المنتمي النوع عن النظر بغض صالحا عمل من كل جنته يدخل

 فيعمل لربما  وا الرومانية الجحافل في ان يشارك ر لنياندرتالقد  

 حقيقة تكون ان الممكن من كان هلو .الصين امبراطورية بيروقراطية

 جنس افراد جميع ان من االمريكي االستقالل اعالن به جاء ما بديهية



 جميع يحرض ان ماركس كارل على كان وهل ؟متساوين خلقوا البشر

؟الوحدة على البشرية االنواع كافة عمال   

 االعتقاد على الماضية سنة االف 10 ال خالل الهوموسابيانس اعتاد لقد

 ما تصور علينا بصعال من أصبح الذي االمر الوحيد االنساني النوع بانه

 المثال باننا نفكر وشقيقات يجعلنا ألشقاء فقداننا ان .العادة هذه يخالف

 .الحيوانية المملكة عن فصلتنا هوة معه نشأت الذي للخلق االمر الفريد

 خرآ نوع مجرد هو الهوموسابيانس كون الىاول مرة  داروين حلم   حينماو

 يزال ما هذا الناس يوم بالغبن. وحتى الكثيرون شعر الحيوانات من

  .الفكرة هذه يرفض معظمنا

 فيهبوطه  ادى الذي الهوموسابيانس على اللوم نضع ان لزوما كان هل

 هومو بقايا آخر تعود ؟انقراضهم الى االصليين السكان مستوطنات

 هومو أثره على مضت. اختفى سنة 000،50 حوالي إلى سولونزيس

 من يقرب ما قبل نياندرتال جالء هالت ثم. قصير بوقت ذلك بعد دينيسوفا

 ألف 12 حوالي فلوراس لجزيرة م األقزام البشر نسل باد ثم سنة. 000،30

 واألدوات العظام بقايا من نزر وراءهم خلفوا وقد  الميالد. قبل سنة

 ذلك منواألهم  النووي حمضنا في تقبع من الجينات ونتف الحجرية،

 مبلغ الهوموسابيانسوعقبهم  وبة.جا عن تبحث التي األسئلة من الكثير

 كيف السابيانس. انوعن تفوق سر عن يسال االنسانية. ولسائل ان األنواع

 كيفو  ؟المتعددة البيئية المثاوي من العديد في االستقرار من ابتداء تمكنا

 عجز لماذا ؟النسيان نحو االخرى البشرية االنواع معظم دحر على قدرنا

 الباس شدة من به يتمتع ما رغم بطشنا تجاه الصمود عن النياندرتال

 األكثر الجواب ان قائما. السجال زال ما ؟القر ضد مناعة واكتسابه والذكاء

 غزو ان القول في يكمن متاحا امرا النقاش من والذي يجعل رجحانا

 اكتسابه الى شيء كل قبل يعزى المعمورة اركان جميع الهوموسابيانس

.ةفريد للغة  
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معرفة شجرة ال  

 بالفعل هبط قد كان سسابين ان من الرغم على أنه رأينا السابق الفصل في

 استأنف انه غير سنة، ألف 150 حوالي قبل أفريقيا شرق مناطقفي 

 نحو البشرية االنواع بقية نفسه االن في املجئ المعمورة بقية اكتساحه

 نينالس الفآ وفي غضون االن. من سنة ألف 70 وذلك حوالي االنقراض

 اليوم نمتلكها وتلك التي الكبيرة ادمغتهم من كل بين الشبه وبالرغم من

 يؤثر لم كما البشرية االنواع ببقية مقارنة خاصة بميزات يستأثروا لمفإنهم 

 تعرف لم لكونهم الصنع. اضافة دقيقة حجرية ادوات ابتدعوا اية انهم عنهم

،بعينها ثرآم عنهم  

والنياندرتال  الهوموسابيانس بين مواجهة لاو جرت انه وتخبرنا الحفريات 

 من زمرة هاجرت خلت سنة ألف 100 منذو األخير. لهذا الغلبة فيها كانت

 انسان مهبط كانت التي االوسط الشرق الى الهوموسابيانس افراد

 الى ذلك مرد يكون قد اقدامها. تثبيت اخفقت في انها غير النياندرتال

 بسبب وربما كذلك المناخ قساوة او السيئة االصليين السكان امزجة

 اضطر فقد امرمن  ومهما يكن المهاجرون. يألفها لم التي الطفيليات

 منطقة يسودون منفردين النياندرتال تاركين التقهقر الى الهوموسابيانس

األوسط. الشرق   

 بنية بان االفتراض الى االثار علماء لجا حاسمة أحفوريه ادلة وفي غياب

 ان غير يشبهوننا كانوا . لقدتماما عنا مختلفة تكون قد سالسابيان دماغ

 محدودة كانت والتذكر وكذلك التخاطب التعلم مستوى في المعرفية قدرتهم

 في يعتقد جعله او اإلنجليزية اللغة الهوموسابيانس تعليم الغالب. ان في

 الممارسة هذه مثل التطور نظرية استيعاب الى دعوته او المسيحي االيمان

 الصعوبة نفس سنواجه كنا . وبالمقابل فقدالذريع الفشل الى لتتعرض نتاك

.اوجه تفكيره نفهم اوان لغته نتعلم ان حاولنا لو  

 بمزاولة العاقل اإلنسان شرع مضت، سنة 000،70 حوالي وابتداء من 

 الهوموسابيانس من عصبة غادرت الحقبة واثناء تلك متميزة. نشاطات

وبقية  النياندرتال انسان دحروا الطور وفي هذا. الثانية للمرة افريقيا



 على من بل االوسط الشرق منطقة من فقط ليس االخرى البشرية االنواع

 من جدا قصيرة فترة غضون في وتمكن الهوموسابيانس البسيطة. وجه

 الميالد قبل سنة ألف 45وحوالي  .الشرقية وكذلك اسياارويا اكتساح 

 التي استراليا ونزلت مناطق البحر سسابيانالهومو من العصبة تلك عبرت

 شهدت وقد .قط انسان قدم هاأتط لم ابكر اارض ذلك الحين الى كانت

 اختراع خلت سنة الف 30 حدود سنة الى الف 70 من الممتدة الحقبة

 كانت التي) واإلبر والسهام األقواس كذلك و الزيتية المصابيح و الزوارق

 اول ظهرت الفترة وخالل هذه .(ئةالداف المالبس لخياطة ضرورية

 على ايضا عثر كما فنية. سمة ذات انها القول يمكن التي المصنوعات

 تجارية تداوالت والى وجود دينية ممارسة الى بوضوح تشير دالئل

.االجتماعية الطبقات ضهور الى باإلضافة    

 ةثور نتاج كانت المسبوقة غير اإلنجازات هذه أن الباحثين معظم ويعتقد

 قادوا الذين البشر كون ويشددون على. للسابيانس المعرفية القدرات في

 االسد الرجل وصقلوا منحوتة أستراليا، واستقروا االنقراض، إلى نياندرتال

 ان صادف لو مثلنا. وذووا مشاعر خالقين كانوا"  ستادل"  كهف في

 مقدوركصاحبه. ولكان ب لغة يتعلم ان لكليكما فنانيهم المكن أحد اعترضك

 العجائب بالد في اليس مغامرات من ابتداء عرفهت ما كل عن له عربت ان

 لك يفصح ان بمقدوره كان الكمومية. ومن جهته الفيزياء وانتهاء بمفارقات

.الكون لرؤية عن منظوره  

 هذا قبل سنة ألف 30 حدود الى سنة ألف 70 من الممتدة الفترة وفي اواسط

 صياغة وفي التخاطب في التفكير في ةجديد هور عاداتظ ساهم اليوم

 لسنا اننا الحقيقة مصدرها. كان ما يسال ولسائل ان المعرفية. الثورة

 ربما بانه تجادلحاليا  المقبولة النظريات معظم انغير االمر.  من واثقين

 العصبية الخاليا تغيير شبكة في ساهمت وراثية حصلت طفرة ان اتفق

مستحدثة.  جد بطرائق يفكر ان ستطاعهمب جعلتالهوموسابيانس.  لدماغ

"  عليها اسم نطلق ان بإمكاننا للتخاطب. اللغة من كلية جديد نوع مستخدما

 الطفرة تلك جعل الذي السبب عن نتساءل ان ولنا».  المعرفة شجرة طفرة

 كانلقد   .النيندرتال انسان دون السابيانس لنوع النووي الحمضتاب تن

 فهم في يكمن ذلك من األهم ولكن .نعتقد ما على خالصة مصادفة االمر



 االمرهو  ماثم  .بأسبابها التعلق من أكثر المعرفة شجرة طفرة عواقب

؟العالم غزو من عرقنا مكن الذي المستحدثة السابيانس لغة في المميز  

 تتمتع الحيوانات معظم ان . ذلكفحسب اللغة اكتسابنا رهين االمر يكن لم

 كيف تعرف مثال النملوبيوت  النحل ل. فخالياواصالت وسائل من ما بنوع

 عن البعض بعضها تخبر نأاالحكام ك في غاية بطريقة بينها فيما تتواصل

 للغة. فكثير الصائتة الميزة الى فرادتنا تعزى ال كما وجود الغذاء. مكان

 صوتية. فالقرد حباال ن تمتلكديوالسعا القردة ذلك في بما الحيوانات من

 حين المتنوعة االصوات من العديد يستخدم المثال سبيل على االخضر

تعبيرا  يميزوا ان الحيوان علماء استطاع قدعشيرته. و افراد مع يتواصل

 وفي"  نسور هناك حذار"  به يقصد وكان الصرخات تلك مجمل من

 حينماو ."اسود اكنه حذار"  المعنى يكون قليال مختلفة اخرى صرخة

 مزاولة عن كفت مسامعها على" نسور هناك رحذا" النداء تسجيل اعيد

 علىالباحثون  وعندما ردد .األعلى الى بعيونها فزعة وتطلعت نشاطها

 تسلق الى ودالقر زمرة نفس سارعت"  اسود هناك حذار" النداء اذانها

.الشجرة   

 لدى مما وضوحا أكثراصواتا  ينتج ان هوموسابيانسلل متاحا وإذا كان

 .لإلعجاب مثيرة قدراتأيضا  الفيلة يمتلكانو الحوت فان الخضراء القردة

 رنات يقلد او ان ألينشتاين مقالة مسامعنا على يعيد ان بمقدوره الببغاء نا

 تكن ومهما. اإلنذار وصفارات األبواب صفق اصوات او الهاتف جرس

 الصوتية القدرات الى عزوها يمكن فال الببغاء عن اينشتاين افضلية

؟بالتحديد لغتنا يميزي الذ مااذن  .فحسب   

  الدهشة. الى يدعو الذي االمر مرنة طبيعة ذات لغتنا ان السائد الراي

 ال عدد إلنتاج والعالمات األصوات من محدود عدد الربط بين وسعناب

 وبالتالي بمقدورنا معنا مغايرا. منها واحدة كل تحمل الجمل من له حصر

 .العالم ارجاء وشحنها نحو المعلومات من ارةبج كميةوتخزين  استيعاب

 رفاقه محذرا يصرخ غير ان وسيلة من امامه ليساألخضر  كان القرد إذا

 ان بمقدوره أصبح العصري االنسان فان ،الجوار في اسدا هناك من ان

 الوادي. قرب البيزون من قطيع يلحق ألسد مشاهدته ألقرانه قصة يروي

 المؤدية المختلفة مساراتلا ذلك في بما بدقة، الموقع يصف أن يمكنه ثم



 كان اذا ما حول والتحاور من االجتماع عشيرته افراد ليتمكن المنطقة إلى

.البيزون بصيد لالستفراد االسد طرد اجل من الوادي محاذات بمقدورهم   

 حاجتنا بسبب تطورت لغتنا ان القائل الراي مع تنسجم ثانية نظرية هناك

 االكثر المعلومات ان نظال اغلب لكنالمحيط.  حول المعلومات تقاسم الى

قصة االسود  تحكي التي وليس تلك االفراد بمشاغل صلة ذات كانت تداوال

.مع للبيزون   

 ووفقا .gossip لالغتياب كوسيلة تطورت قد النظرية هذه وفق لغتنا فتكون

.  اجتماعي حيوان األول المقام في هو العاقل اإلنسان فانالراي  لهذ

والتكاثر.  للبقاء مفتاحنا هو social cooperationماعي االجتوالتآزر 

 بل والبيسون. األسود وجود مكان والنساء الرجال يعرف أن يكفي وال

 زنى ومن الذي جاره تجاه ضغينة يحمل الذي من معرفة لهم االحوط

 .الخونةوفرز  الشرفاء وبالجملة اختبار اخيه امراةب

 

 
An ivory figurine of a ‘lion-man’ (or ‘lioness-woman’) from the Stadel Cave 

in Germany (c.32,000 years 

 القتفاء وتخزينها عليها الحصول المرء على يجب التي المعلومات كمية ان

 حقا مذهلة لهي االفراد من عشرات لبضع الدينامية العالقات مجموع أثر

 زوجين رادفاال تربط مختلفة عالقة 1225 هناك فردا 50 تضم عشيرة )في

 ان غير المعلومات بمقاسمة كبيرة عناية تبرز القردة معظم (زوجين

.االغتيابي السلوك مستوى في فعالة ليست لديها االتصال وسائل  



 يمارسان كانا قد االوائل الهوموسابيانسوكذلك  النياندرتاليين ان والمرجح

 لكنها تفسر رةمنك هذه الممارسة وإذا كانت العصيبة. االوقات في االغتياب

 الجديدة اللغوية المهارات ان .كبيرة بأعداد التعاون على ذلك القدرة مع

 من هخلت مكنت سنة ألف سبعين حوالي العصري سسابينال اكتسبها التي

 المعلومات جمع خاللها ملل يتم او كلل دون لساعات االغتياب ممارسة

 الصغيرة اتالجماع ان نثق بهم وهذا يعني معرفة من حول الموثوقة

 يطور أن حينئذ سللسابين ويمكن كبيرة. طائفة لتغدو تتوسع ان بإمكانها

.تعقيدا أكثر من التعاون انماطا  

 تدعم الدراسات من العديد ان غير مزحة، وكأنها تبدو قد االغتياب نظرية

 - اإلنسانية االتصاالت من العظمى الغالبية هذا فان يومنا في حتىو. ذلك

 أعمدة أو الهاتفية اوالمكالمات اإللكتروني، البريد ائلسر شكل في سواء

 قد لغتنا كون لفناأ اننا ويبدو باخر او بشكل ااغتياب تعتبر - الصحف

 يلتقون حينما التاريخ أساتذة أن تعتقد هل. لالغتياب نزوعنا لتلبي تطورت

 أن او األولى العالمية الحرب أسباب عن يتحدثون الغداء طعام لتناول

 عن يتكلمون العلمية المؤتمرات في فواصلهم يقضون يينزيائالفي

 اكتشفت التي االستاذة يغتابون هم االوقات من كثير في ولكن .الكواركات

ورئيس  العميد بين حصل الذي الشجار في يخوضون او زوجها. خيانة

 من سرق قد زمالئهم احد ان تزعم التي االشاعة حول يثرثرون او .القسم

 افعالنا على االغتياب يركز ان فارهة. الواقع سيارة ليقتني البحث اموال

 الصحفي دور ان ذلك الدولة في الرابعة السلطة تعد فالشائعات. الشنيعة

.نتهازيينواالبراثن الخونة  من وحمايته المجتمع اعالمفي  ينحصر  

 وان صائبتان. التواصل ونظرية االغتياب نظرية من كال ان الراجح ومن

 خبر تبليغ على قدرتها في لغتنا ميزات الممكن حصر ريغ من كان

 احداث في سرد قدرتها الى االمر عزو االحرى فمن االسود مع الصيادين

 الذين الوحيدون هم الهوموسابيانس فان معرفتنا حد وعلى حقيقية. غير

 وكذلك لم يلمسوها لم او يشاهدوها لم كيانات عن خباراإل بمقدورهم

.االطالق على رائحتها يستنشقوا   

 بزوغ مع مرة واالديان اول والخرافات وكذلك االلهة االساطير ظهرت لقد

 األنواع ذلك في بما الحيوانات من كثيرال بإمكان كان المعرفية. فاذا الثورة

امهرت  قد المعرفية الثورة فان األسود، خطر من اقرانها تحذر ان البشرية



 الحامية الروح هو االسد ان تقول اسطورة ابتداع الهوموسابيانس بقابلية

 للغة الفريدة الميزات من االساطير صنع على القدرة هذه باتت وقد للقبيلة.

.السابيانس   

 الذي الوحيد الكائن هو الهوموسابيانس كون على نتفق ان نسبيا السائغ من

 مستحيلة حكايات وكذلك سرد حقيقية غير امور عن االخبار بمستطاعه

.لوجبته تناوله اثناء   

 الحياة هذي في بموزة عليك ينعم ان القردة أحد طاقتك اقناع فوق وإذا كان

 االشياء اسطرة تحوزت فلماذا .خرتهآ في كثير بموزبالفوز  ترغيبه مقابل

 سمة ذات الخرافة ان علمنا إذا خاصة االهمية هذه كل على السابيانس لدى

 خطيرة. يقبطر misleading and distracting  ةوصارف مضللة

 تكون القرن واالحصنة وحيدة للجنيات طلبا الغابة يقصدون الذين فاألفراد

 الفطر عن شونبين الذين باألشخاص مقارنة احياء للبقاء اقل فرص لهم

 في الزمن من ردحا يقضون االفراد هؤالء كان اذا و. األَي ِّل ثرأويقتفون 

االجدر  من كان نثمي لوقت هدرا ذلك يعد الأخرافية  ألرواح الصالة

 .المجونربما و  القتال او الطعام عن البحث في صرفه

 بشكل مزاولتها االحرى بل االمور تخيل من فقط يمكنا لم الوهم لكن

 الكتاب ابتداع قصة مثل مشتركة خرافات نحيك أن يمكننا . اذجماعي

 األصليين السكان معتقد وهي Jukurpaواسطورة دجوكوربا المقدس،

 االساطير هذه مثل الحديثة. للدول القومية الخرافات ذلك في بما ألستراليا

مجموعات.  ضمن بسالسة للتآزر تضاهى ال قدرة من السابيانس مكنت

 ال انها غير متضافرة تكدح ان النمل بيوت او النحل خاليا بإمكان إذا كانو

 الصرامة. شديد نظام وفي نطاق اقربائها ضمن اال ذلك فعل تستطيع

 تفعله مما ليونة بأكثر التعاون بمقدورها والقرود التي الذئاب يعطق بخالف

 الذين االفراد من صغير عدد داخل اال باألمر تقوم ال لكنها النمل بيوت

 مع التعاون فبمقدوره يالهوموسابيانس وفيما يتعلق  قرب. عن يألفونهم

 ذلك لوألج المرونة. من عالية درجة فيه يشكل الغرباء وكذلك مع اقربائه

 على تتغذى النمل بيوت ضلت حين في العالم على يسيطر السابيانس غدى

 نذر او الحيوانات حديقة في العيش على القرود بعضواكرهت  فضالتنا

 .البحث مخابر لصالح بعضها



  بيجو اسطورة

 من تتكون صغيرة مجموعات في عادة عمومتنا الشمبانزي أبناء يعيش

 من حميمية تمكنهم صداقات ضمنها ناألفراد. ينشؤو من عشرات بضع

 يميل نظامهمو .والفهود البابون من اعدائهم وكذلك مقاتلة معا الصيد

المسيطر ويدعى  الذكر عادة يحكمه هرميا يكون أن إلى االجتماعي

 والذكور عناالناث  بقية فيه تعرب والئي طقس وضمن ".الفا الذكر»

 القهقهات وهذا بعض مصدرينأمامه  الركوع طريق عن الفا اذعانها للذكر

 الذكر يكافحو كها.مل ازاءالسابيانس  رعية ديهؤت الذي السجود خالفب

 بين شجار حصل ما جماعته. فاذا داخل التجانس حفظ علىعادة  المسيطر

 سبب جشعةبو. المتخاصمين الجام الى الفا الذكر اجتهد القرود من فردين

 االناث واستحواذه على االطعمة لذأب االستئثار الى المسيطر الذكر يلجا فقد

.غيره عن دونا لخاصته  

 نآيلج فانهما ،الفا القرد مركز القرود من ناذكر نازع ان صادف وإذا ما

 داخل وذكورا من األنصار اناثا من واسعة تحالفات انشاء الى عادة

 الى الغالب في االئتالف اعضاء بين العالقات وتستند تلك .الجماعة

والتقبيل  اللمس خالل ممارسة من تبرز التي يمية اليوميةحمال االتصاالت

 من المعروف وكذلك اسداء الحشرات من البعض بعضهم وتنقية ابدان

 يطوفون حين االنتخابية الحمالت في السياسة رجال به يقوم مثلما الجانبين

 الصغار. واخرى يقبلون الناس ايدي على يشدون تارة تراهم الجماهير بين

 مجموعة افرادبين  من مركزه من الفا القرد ازاحة الى ينامحالط فان

 صغارها معانقة خالل من انصارها قتمل في كثيرا وقتا تمضي القرود

 وال يعزى في تعزيز مركزه.ألفا  الذكريفلح  غالبا ماو .وتقبيلها ومالطفتها

 ائتالف كبيرا زعامة على وانما لقدرته فقط البدنية لقوته االمر هذا

 الصراعات خالل فقط ليس مركزيا دورا تلعب التحالفات هذه. قرومست

 االنشطة خالل منالظهور  فيأيضا  تستمريل  ألفا، مركز حول العلنية

 بعضهم بمعية اوقاتهم معظم التحالف اعضاء يقضي للقرود. حيث اليومية

.بعضا ويأزر بعضهم الغذاء فيتقاسمون  

 عليها والحفاظ انشاؤها كنمي التي المجموعات لحجم واضحة حدود هناك

 من فانه بانسجام المجموعة أعضاء كل يعمل حتىو الحال. هذا مثل في

 لقاء عدم حصول وفي صورة الفة وتحابب. بينهم تحصل ان يالضرور



 على يقدرا فلن االخر أحدهما ىفل   او اثناؤه تشاجرا القرود من فردين بين

 منهما كل مساعدة مثمرلا من كان وفيما اذا البعض يعضهما في الوثوق

 الطبيعية، الظروف ظل وفي المسيطر. الذكر مركز ألحراز صاحبه

 خمسين إلى عشرين من النموذجية الشمبانزي افراد زمرة تعداد يتراوح

، الجماعة داخل النظام افرادها، يتزعزع استقرار عدد وكلما ارتفع. فرد

 القردة. من دجدي قطيع يتشكل ومن ثمة تمزقه إلى النهاية في يؤدي مما

هناك  ان الحيوان خاللها علماء الحظ التي من الحاالت وباستثناء مائة

 ان تؤكدفالقاعدة  عنصر المائة افرادها عدد يتجاوز مجموعات

 تتنافس والشائع انها بينها فيما تتعاون ما نادرا حديثا المنفصلة المجموعات

 األمد طويلة حرب حصولالباحثون  قوث  وقد  .والغذاء بالمجال التملك على

االبادة حين  اعمال من واحدة حالة سجلوا انهم القرود. حتى جماعات بين

.  الجماعة المجاورة أعضاء معظم بذبح المجموعات إحدى فيها قامت

 في لإلنسان االجتماعية الحياة على العنف من مماثلة أنماط هيمنت وربما

 الشمبانزي، مثل البشر،ان . سسابين القديم اإلنسان ذلك في بما مبكر، توق

 بين) صداقاتتكوين  من اسالفنا مكنت التي االجتماعية الغرائز لديهم

االغارة و وممارسة الصيد ،الجماعة( داخل) وتنظيمات هرميةاالفراد( 

 والبشر اال الشمبانزي من كل فيها يشترك الغرائز وان كانت هذه سوية.

 .وطيدة قرابة ذات صغيرة بشرية بمجموعات لصيقة اثارها نجد اننا

 انقسام. فيها يحدث االجتماعي ويتزعزع نظامها المجموعة تتضخم حينماو

 بالغذاء سابيانس 500 تزود ان بمقدورها التي الخصبة الهضاب في حتى

 فيما االتعايش الغرباء من العدد هذا لمثل كيف لفهم حل من ثمة فليس

 من اوديحد أو الصيد ماكنوا ايقسم او زعيم على يتفقوا ان لهم بينهم. كيف

.معهم تتزاوج أن ينبغيالتي  االسرهي   

 انشاء علىالعاقل  اإلنسانالنميمة ت ساعد المعرفية، الثورة أعقاب في

 فقد. حدود االغتياب له حتى ولكن. استقرارا واكثرها الجماعات أكبر

 عالئق تربطها لمجموعة" الطبيعي"الحجم  أن االجتماعية أظهرت البحوث

 ان لهم يمكن ال الناس معظم ان ذلك. شخص 150 قرابة هو اغتياب

 أكثر فيها مجموعة االغتياب ضمن خالل ممارسة كثب من يتعارفوا عن

 تتجاوز لم البشرية التنظيمات فان هذا الناس يوم وحتى في فرد. 150 من

السحري. الرقم هذا عتبة   



 االجتماعية كاتوالشب والشركات، العتبة، الجماعات، هذه أسفلونجد 

 الروابط خالل من اقدامها توطد ان يمكن التي العسكرية لوحداتاوكذلك 

 حاجة هناك ليساذ  .االشاعة اعر  ز   من وحماية نفسهاافرادها  بين الحميمية

 من النظام. ففصيلة على للحفاظ القانون واالوسمة وكتب الرسمية، للرتب

 جيد بشكل تشتغل أن نيمك مئة جندي من سرية حتى أو جنديا ثالثين

 االدنى الحد توفر مع ،عناصرها بين الخاصة على العالقات فقط معتمدة

 يصبح أن الحد الرقباء الشرفاء يمكن انه العسكري. حتى االنضباط من

 رتبة. منه اعلى ضباط على سلطته يمارس وبمقدوره انللسرية  قائدا

 غياب وتزدهر في ةئمقا تبقى ايضا ان الصغيرة العائلية وبإمكان الشركات

.المحاسبة قسم أو التنفيذي هاورئيس او إدارة مجلس  

 اذ ال الطبيعي عملها األمور تفقد شخصا، 150 عتبة تخطي بمجرد ولكن

 تسير التي الطريقة بنفس الجنود من من اآلالف تتركب فرقة تشغيل يمكنك

 بخصوص الشركات االمر كذلك جندي. ثالثين بضع من فصيلة بها

 وتوظف االزم من أكثر تنمو عندما أزمة عادة تواجه الناجحة التي ليةالعائ

.نفسها تأهيل تستطع لم إذا اإلفالس تواجه فقد العاملين من المزيد  

 نهاية في الحرجة، ليؤسس العتبة هذه عبور من العاقل اإلنسان تمكن كيف

الى  وصوال االفراد من االالف يسكنها عشرات مدنا المطاف

 هذا وراء السر ان يبدوشر. بال من الماليين مئات تسود تامبراطوريا

 من كبير عدد بمقدور اصيح لقد .الخيال ظاهرة بروز في يكمن االمر

.مشتركة اسطورة اعتقادهم في بمجرد معا يتعاونوا ان الغرباء  

 في او حديثة، دولة ضمن كان سواء - النطاق واسع إنساني تعاون أي ان 

 متجذرا تجده - بائدة قبيلة أو غابرة مدينة او طى،الوس القرون من كنيسة

 كذلك. للشعوب الجماعي الخيال في فقط توجد التي الشائعة األساطير في

 وهذا االمر .الشعبية االديان اساطير فيمتغلغال  الكنائسمفهوم نجد ان 

 في معا ينخرطا ان سابقا تالقى ان يحصل لم كاثوليكيين لشخصين يتيح

 يؤمنان انهما لمجرد مشفى لتشييد بأموالهما وان يتبرعا ةالصليبي الحرب

آثامهم. وبهذه  من البشر وصلب ليخلص المسيح في تجسد قد الرب بان

 من اثنان يخاطر وقد .االساطير في القومية الدولة معنى غرس يتم الوسيلة

 يؤمنان ألنهما بعضا بعضهما لنجدة بحياتهما قط يتصادفا لم لصربا

 بالنسبة االمر كذا. الصربي والعلم الصربي والوطن الصربية األمة بوجود



وهذا المشتركة.  القانونية األساطير في صدى لها تجد التي القضائية للنظم

 عن للدفاع جهودهما يحشدا ان حياتهما في قط يتالقى لم محاميين يدفع ما

مثل مفاهيم من  فحسب بوجود يقران النهما تماما عنهما غريب شخص

المحامي وال ننسى اجرة اتعاب والعدالة وحقوق االنسان نالقانو  

 يخترعها التي القصص خارج األشياء هذه من أي يوجد ال ذلك، ومع

 وال دول وال الكون في آلهة توجد ال كما. البعض عضهمويروونها ل الناس

 الخيال خارج عدالة وال قوانين، وال االنسان، حقوق مفهوم وال مال

.للبشر المشترك  

على  تعتمد كانت primitives الغابرة الشعوب أن بسهولة الناس همفي

 وكذلك خالل واألرواح، باألشباح اإليمان على االجتماعي نظامها ترسيخ

. البحيرة حول مع ا للرقص القمر يكتمل فيها ليلة كل في اجتماعها خالل

 دبالتحدي تعمل الحديثة مؤسساتنا أن هو ، نحن،تقديره في نفشل ما ولكن

 التجارية، الشركات عالم المثال سبيل على أخذنل. األساس نفس على

. أقوياء سحرة الواقع في هم المعاصرون والمحامون األعمال ورجال

 المحامين أن يكمن في القبليين الشامان وبين بينهم الرئيسي والفرق

 مثاال بيجو أسطورة وتمنحنا. الغريبة القصص من الكثير يروون الحديثين

 .جيدا

 في عليها عثر التي االسد الرجل منحوتة ما حد الى تشبه   ايقونة تبرز

 النارية والشاحنات وكذلك الدراجات السيارات مقدمة في"  ستادل" كهف

 السيارة محرك لغطاء زخرفة انها العالم. وبقية انحاء باريس في تباع التي

بر وأك أقدم من واحدة وهي بيجو صنع من مركبات بها تزدان التي

 شركة بوصفها ايامها بيجو اروبا. استهلت في السيارات صناعة شركات

 كيلومتر 300 حوالي تبعد التي Valentigney ييفالوتين قرية في عائلية

 موظف ألف 200 قرابة تشغل اصبحت وبمرور الزمن .ستادل كهف نع

البعض.  بعضهم عن غرباء المعمورة. معظمهم انحاء كامل على زعينوم

 بيجو شركة ان بحيث فعال بشكل يتعاونون فانهم ذلك منوبالرغم 

 عائداتها وبلغت سيارة وخمسمائة ألف مليون 2008 سنة تنتج ان استطاعت

 .يورو مليار 55 حوالي

ومستقل؟ خاص كيان لها بيجو شركة ان نفهم ان لنا يمكن كيف  



و فل .الشركة تمثل ولكنها ال الطرقات في مركباتها من الكثير نصادف نحن

 بحد الشركة فان كخردة بيجو شركة مصنوعات كامل بعنا ان افترضنا

 ونشر تقاريرها مركباتها تصنيع في تستمر سوف كيانها. يختفي لن ذاتها

 واالتها ودور عرضها الخاصة مصانعها عادة الشركة تمتلك السنوية.

 يؤلف ال الحشد هؤالء كل وسكرتاريتها. لكن ومهندسيها وكذا محاسبيها

 المصنع وتتلف مكونات بحياتهم تودي كارثة بجميعهم تلم بيجو. فقد شركة

 المال تقترض ان فبإمكانها الوجود في بيجو شركة تستمر تماما. ومع ذلك

 بمقدور كان إذاو .مختصة اخرى عمالة وتجلب له جديدا مصنعا به لتنشا

 عناصر يكونون ال انهم ومساهميها غير مديروها لها يكون ان بيجو

 اسهمها وبيع جميع مديريها جميع طرد يتم ان مكانباإل . اذبمفردهم هاهويت

.الوجود فيها كيان يستمر ذلك ومع  

 على عرض ان حصل وسرمدية. فاذا بيجو منيعة شركة أن يعني ال وهذا 

 واما عمالها العمل في ستستمر مصانعها فان حلها في دعوى القاضي

 على يداومون سوفف الهارأسم ومحاسبيها ومدراءها والمساهمين في

القانون.  بحكم الوجود من سيختفي الشركة كيان لكن .منها التكسب

.وثاق اي المادي العالم الى يشده ال كيان بيجو ان يبدو الحديث مختصر   

؟فعال موجودة هي فهل  

 يدعوه مخيلتناابتدعته  اختالق المنظور هذا من تعد بيجو شركة ان

 باعتباره كيان اليه االشارة يمكن ال حيث"  يالقانون الكيان" المحامون ب

 فان االفراد بين العالقة القانون. كشأن من وجوده شرعية يستمد مادي بل

حدودها.  داخل اهلية العمل من الكيان هذا يمكن الذي هو الدولة قانون

 دفعتومنقوالت. وان  عقارات تملكت ان او بنكيا حسابا فتحت ان افبمقدوره

 اومحاكمته بل ،اضده قضائية دعوى كذلك رفع ويمكنة الحال اهضرائب

الذين  أو ارأسماله في يساهمون الذين األشخاص من أي عن مستقل بشكل

.الصالحه يعملون  

االسم  خفيةشركة  تسمى الكيانات القانونية من معين نوع بيجو إلى تنتمي

 أكثر بين من الشركات من النوع هذا وراء الكامنة الفكرة وتعتبر

 يكون ان بدون دهرا الهوموسابيانس ابداعا. وقد عاش اإلنسانية كاراتتباال

 يتداولها كان الملكية ان نكتشف المدون وبتفحص التاريخ .غرض فيها له



ويمتلكون  قدمين على يسيرون الذينهؤالء  اي فقط الطبيعيين االشخاص

 باتالعر لصناعة الفرنسيين ورشة أحد انشا ان صادف فاذا .كبيرة دماغا

 العربة تعطلت ان حصلو بنفسه عمله وكان يدير عشر الثالث خالل القرن

طلب  في الحق حينها للمتضرر فان االقتناء تلي الذي االول االسبوع في

 يتسبب لم انه رغم الشخصية مسؤوليته الى البائع استنادا من الضرر جبر

 الورشة صاحب اقترض ان حصل وإذا .المزعوم الضرر في مباشرة

 يسدد ان حينئذ مدة. لزمه بعد اعسر ثم مشروعه إلقامة ذهبية ليرة 0010

 او بقرة او يكون منزال نأك الخاصة ممتلكاته بيع طريق عن القرض

 النخاسة. سوق أبنائه في بيع إلى يضطر القرض قد يستوفى وان لم ارضا

 ثالث ال خيارين امام جد نفسهسي دينه ان يسدد ذلك كل رغم يستطع وإذا لم

 عبدا يصبح ان او غرمائه من بطلب السجن في الدولة به تلقيان اما  لهما

 االضرار شخصية وبدون حدود عن صورهب ضامنا الدائن كان لقد .لهم

.ورشته مصنوعات عن الناشئة  

 عليك لزاما لكان الزمن من الحقبة تلك في تعيش انفرصة ال لك تتاح لو

 الوضع هذا لظ فيصا خصو مشروع بعث تنوي ان قبل مرات تفكر ان

 بعث يخشون الناس كان األعمال. لقد ريادة في للعزائم المثبط القانوني

. عائالتهم اودت بإفالس التي االقتصادية وتحمل المخاطر جديدة مشاريع  

 عليه أطلق كيان الى ابتكار البعض قريحة اهتدت العقبة تلك ولغاية اجتياز

 ارادة كل عن مستقال الكيان اذه بات حيث"  محدودة مسؤولية ذات شركة"

 وعلى .تسييره بهم المنوط وكذلك ماله راس في والمساهمين المؤسسين من

 في الريادة مركز تحتل الشركات هذه أصبحت الماضية القليلة القرون مدى

 ان كدنا حتى الكيانات هذه مع العيشنالف  وأصبحنا .االقتصادي المجال

 يطلق المتحدة، الواليات فيو .تنامخيل في اال لها وجود ال ان ننسى

 corporationاسم  محدودةال المسئولية ذات الشركة على الفني المصطلح

التي ) corpusمن الكلمة  مشتق المصطلح ألن للسخرية، مثير أمر وهو

 حقيقية هيئات وجود عدم من الرغم وعلى الجسد(تعني في الالتينية 

 ،ماديين كأشخاص الشركات يعامل األمريكي القانوني النظام فإن ،(مادية)

  .البشر من كانوا لو كما اي

حينما  وذلك ،1896 عام في الفرنسي القانوني النظام نفسه فعل االمر وكذلك

كان  والذي المعادن لبيع امتجر والديه من ورث الذي بيجو، أرماند قرر



. السيارات تجارة إلى ينتقل أن والدراجات، والمناشير النوابض ينتج

اطلق وقد . محدودة مسؤولية ذات شركة أنشأ الغاية، هذه تحقيق لجوأل

 أحد تلفت ان حصل فاذا .عنه مستقلة كانت ولكنها اسمه، الشركةعلى 

 وليس ضد التعويض فيبيجو  شركة ضد يقوم المشتري فان السيارات

اشهرت افالسها  ثم الفرنكات من الماليين الشركة اقترضت مالكها. وإذا

 مبلغ ان بالتعويض. ذلك بيجو ارمان السيد الرجوع على ئنونالدا يقدر فلن

 لقد .الطبيعي الشخص وليس صاحبها الشركة عليه تحصلت قد القرض

 في مستمرة وماتزال شركته 1915 سنة بيجو ارمان السيد االجل وافى

 .النشاط

 بيجو شركة أينش ان المادي الشخص بيجو ارمان للسيد أمكن كيف

 اآللهة والسحرة الكهنة بها انشا التي الطريقة بنفس ؟ويةمعن ذات باعتبارها

 الخوارنة من االف يتبعها يزال والتي ما التاريخ مر على والشياطين

أحد.  يوم كل الكنيسة ابرشيات في المسيح جسد احياء طقس عبر الفرنسيين

 ويدفعان الجمهور اسطورية قصصا يسردان الفريقين ان االمر في غاية ما

 حكاية الناس على يقص فانه الفرنسي الخوري حالة ففي بها. ماناالي الى

 القصة لهذه ووفقا الكاثوليكية. ايمان الكنيسة وموته بحسب المسيح حياة

 لحم الى يتحوال ان المعتادة وكذلك خمرتنا اليومي خبزنا بإمكان فانه

 مهيب يردد يشكل وان رسميا زيا الخوري يرتدي ان ودمه بمجرد المسيح

 hoc est الكلمات بهذه الخوري يهتف .محددة اوقات وفي بعينها اتكلم

corpus meum مرة يصرخ ثم"، جسدي هذا"  بالالتينية والتي تعني 

 وفي اعتقاد .المسيح جسد الحين الى في زبالخ ليتحول "ابراكادابرا "ثانية

 لجسد فعليا يرمزان وشربهم للخمر للخبز اكلهم نفا الفرنسيين من الكثير

 .ودمه مسيحلا

 الشركات مجلة كرستها قد والدتها طقوس فان شركة بيجو حالة فيو 

اتبع  إذا الفرنسي، للمشرع فقاوو .الفرنسي البرلمان قرره مثلما التجارية

 التعويذات كل وكتب المناسبة، والطقوس الليتورجيا كل المعتمد المحامي

 وقيعها بتمهره ثم رائع، بشكل ورق مزينة من قطعة على المطلوبة

 سيم)السحرية.  الكلمةونطق  الوثيقةمن  السفلي الجزء المزخرف في

 على بيجو أرماند عزم عندماو .الحياة الى جديدة شركة تخرج (سالبيم

 االجراءات بكل للقيام المحامين الحد دفع ،1896 عام في تأسيس شركته



 عويذتهوتمتم ت ةالصحيح الطقوس جميع المحامي نفذ ان وبمجرد. الطقسية

وكأنها الشركة  تجاه يتصرفون الفرنسيين المواطنين من ماليين أصبح

  .ودم لحم من طبيعي شخص

معظم  .كبيرة مشقة فعال لهو االسطورة في باالعتقاد الناس عامة اقناع ان

 من الماليين يقنع ان المرء باستطاعة كيف: السؤال هذا حول يحوم التاريخ

 الشركات او القوميات او االلهة نع بقصص تحكي باإليمان االشخاص

 هائلة، ألنه قوة يهب نوع سابينس هانف االمر ينجح حينما ولكن ؟االسم خفية

 مشتركة. أهداف تحقيق على والعمل التعاون من الغرباء من الماليين يمكن

 قانونية أنظمة أو كنائس أو دول إنشاء صعوبة مدى تتخيل أن حاول فقط

 األنهار مثل بالفعل، الموجودة األشياء عن فقط لمنتك أن بإمكاننا كان إذا

.واألسود واألشجار  

 يصدقه ال بشكل القصص معقدة من الناس شبكة نسج السنين، مر علىو

 اقتصادية قوة يراكم ان بيجو مثل لكيان أمكن الشبكة، هذه وضمن أحد

 ويطلق األكاديميون على .الواقع في ماديا وجوده عدم من بالرغم جبارة

 الصور" اسم القصص من كةبش خالل من الناس ينشئها الكيانات التي هذه

والجدير ". االفتراضية الحقائق»وايضا "  تماعيةجاال البنى"  او" 

 ان ازعماذ ان الكذب هو ان . اكذب ليست المتخيلة الحقيقة ان بالمالحظة

 ال إذا فاألمر اطالقا. اسد من ثمة ليس والحال انه النهر حذو اسد هناك

 الخضراء القردةلدى نجد له اثارا  السلوك الكذب. فهذا بمشكلة يتصل

 الىأحيانا  يلتجئ االخضر القرد ان الباحثون الحظ فقد .وكذلك الشمبانزي

 قدوم من اياهم يصرخ محذرا الرعب حينما ويبث فيهم اقرانه على الكذب

.الموز ثمار لقيا من وحده يغنم ان ألجل اسد   

 االيمان الجميع من يستدعي االفترتضي الواقع فان بالكذ مفهوموبخالف 

 الحقائق بمقدور يصبح الجماعة وعي في االعتقاد هذا ترسخ وطالما به.

 بان االعتقاد الى يدعونا وهذا ما الواقع. في تأثيرها تمارس ان المتخيلة

 "ستادل "كهف في عليها عثر التي"  االسد حارس شبح"  منحوتة مبدع

 السحرة من قلة وجد ان الشبح الحامي. وإذا حصل جودوب بحق يؤمن كان

 االلهة حقا بوجود االيمان من بقيتهم يمنع ال االمر فهذا المشعوذين

 ايضا يصدقون الذين الموسرين على ينسحب ونفس االمر والشياطين.

 نشطاء بخصوص الشأن االسم. كذلك وبالشركات خفية الدراهم بوجود



 االساسية الحقوق هذه مثل بوجود بصدق يؤمنون الذين ناالنسا حقوق

 الحكومة طالبوا حينما أفاكون انهم المتحدة االمم ممثلي بخلد ولم يدر للفرد.

 كون من . بالرغم2011 سنة مواطنيها حقوق احترام بضرورة الليبية

 كونها تعدو ال االنسان حقوق مفهوم او ليبيا او المتحدة االمم مثل كيانات

.تنايلمخ ابتدعتها طوائف  

 ثنائية ضمن يعيش السابيانس نوع فتئ ما المعرفية الثورة استهالل ومنذ

واالشجار واالسود  كاألنهار المادية الحقائق حوله توجد ناحية فمن الحقيقة.

 وبمرور الزمن، .والقوميات والشركات االلهة كيانات تسكن وفي مخيلته

وغدى  ابتداء، عليه كانت مماوطأة  اشد المتخيل الواقع سطوة أصبحت

والهويات  كاآللهة الوهمية الكيانات هذه رحمة تحت المادي المحيط

.والشركات  

الشفرة الوراثية  داراتم    

 من كبيرة اأعداد مكنت الكلمات من متخيل واقع خلق على القدرة ان

 الجدة كل جديد امر ظهر ثم .فعال نحو علىفيما بينهم  من التعاون الغرباء

 مجرى تحويل على القدرة الناس امتالك في يتمثل االحداث مسرح على

 الجمهور عليها يعتمد التي الخرافات تلك قيمة ونحن نعلم خاصة اساطيرهم

 في التغيير االشخاص. ويتمثل هذا من عريضة دوائر ضمن العمل في

 يمكن مناسبة ظروف ظل ففي سابقتها. عن مختلفة مبتكرة قصص ابتداع

 تحول معظم حين 1789عام  في حصل ما مثل بسرعة األساطير تتغير أن

 الحق أسطورة في االعتقاد من وضحاها عشية بين نيالفرنسي السكان

 وهذه الممارسة الشعب. سيادة أسطورة في االعتقاد إلى للملوك اإللهي

مضطرا  أصبح الذي للهوموسابيانس المعرفية الثورة بزوغ نشأت مع

 االمر هذا وقد فتح ل.حوااال لتبدل استجابة سريعا سلوكه لتعديل

 تجاوز من تمكنت ثقافية ثورة تأسيس نحو كبيرة للهوموسابيانس افاقا

 بها بقية تخطي التعاون على ومهرته قدرةالبطيء  الجيني التطور عملية

.والحيوانات البشر من نظرائه   

 وظيفة على اعتمادا األخرى االجتماعية الحيوانات سلوك تحديد عادة يتم

 تحديد في الحاسم العنصر هو ليس النووي الحمض كونل اواعتبار .جيناتها

 متأثرا الفردية المناورة فرصة االخير لهذا يبقى فانه الحيوان سلوك



 النوع لنفس تنتسب التي الحيوانات فإن ذلك وبالرغم من البيئية. بالعوامل

 أن يمكن ال .معينة بيئة في مماثلة بطريقة التصرف إلى الغالب في تميل

 طفرات دون االجتماعي السلوك في جذرية تغييرات عام، بشكل تحدث،

 ضمن للعيش وراثي ميل المثال، لديها سبيل على الشمبانزي جينية. فعموم

 وبمن البونو أفراد وبالمقابل يعيش ألفا". الذكر" يرأسها هرمية مجموعات

 هاافراد بين بالمساواة تتميز زمر ضمن قرابة بالشمبانزي تصلهم الذين

 اناث لعموم المتاح من ليسو .مشتركة تحالفات تجمعها اناث عليها تهيمن

انثوية.  يثورة القيام وتشرع في البونوبو اقربائها حذو تحذو ان الشمبانزي

 البرلمان مجلس في االجتماع الشمبانزي بمقدور ذكور ليس انه كما

 لىدا عفصاع اليوم من معلنين " الفا الذكر" بمنص الغاء على للتصويت

 هذه مثل .ةالمساوا قدم على الشمبانزي افراد جميع معاملة وجوب

 حمضهم في طفرة لهم حصلت إذا اال تحصل ال الدرامية التغييرات

.النووي  

. الثورات من نوع اي استهالل نياالقدم للبشر يتهيأ لم مماثلة، وألسباب

 ية،تماعاالج األنماط في التغيرات ان القول يمكننا معرفتنا وعلى قدر

 حصول الى تعزى صناعية وبناء مساكن الجديدة التكنولوجيات واختراع

 عن ناتجة كونها من أكثر المحيط وكذلك اكراهات جيناتنا في طفرات

 على السنين من االف مئات االنسان استمر السببولهذا  ثقافية. مبادرات

 خلت سنة امليون فقبل الخطوات. تلك من انجاز يتمكن ان قبل بدائيته

 االنسان دعي البشر من جديد نوع ظهور على الجينية الطفرات ساعدت

والتي  جديدة حجرية الدواة تطويره ظهورهذا ال رافق وقدب. المنتص

 واستمر هذا. البشري النوع هذا يميز كمعيار هذا يومنا في العلماء يعتمدها

 االدوات نفس تصنيع من سنة بمليوني قدرت البشر لفترة من النوع

.جينية لطفرات تعرضه لعدم نتيجة حجريةلا  

 يغير سريعا ان المعرفية الثورة منذ استطاع الهوموسابيانس وفي المقابل

 تغيرات حدوث ينتظر ان دون نسله الى الحقا ليورثها عادات سلوكه من

 ضهور تكرر الى فلننظر ذلك على وكمثال .نفسها تلقاء من المحيط في

 البوذي ونظام الرهبنة الكاثوليكي، الكهنوت مثل لها عقب ال التي النخب

 أهم مع يتنافى النخب هذه مثل وجود الخصيان الصينية. إن وبيروقراطيات

طوعا  يتخلون المجتمع في المهيمنين األعضاء هؤالء ألن الطبيعية المبادئ



 سلطتهم"  ألفا"  الشمبانزي ذكور   حين يستخدم ففي. اإلنجاب عن

 بغية - اإلمكان وعلى قدر اإلناث من ممكن عدد أكبر مع الجنس لممارسة

 المقابل ذكر في يمتنع -القطيع  صغار من ددع أكبربزعامة  الفوز

 ممارسة عن االمتناع هذا .ورعاية الصغار الجماع عن"  الفا" الكاثوليك

 الرغبة او الطعام في الحاد كالنقص بيئية يعزى فقط الى ظروف ال الجنس

 الكنيسة ضلت لقد العشوائية. الطفرات بعض بباو يس محتمل جوتزا في

 بنقل لخلفه بل الباباوات أحد من التبتل جين بتوريث ليس قرون لعدة قائمة

  .والقانون الكنسي الجديد العهد تراث

الزمن  من عقدين او عقد خالل الهوموسابيانس وبعبارة اخرى استطاع

 وانشطته االقتصادية الشخصية االجتماعية وطبيعة عالقاتهم تغيير بنياته

 محافظة البشر من االخرى ضلت االنواع السلوكيات من وطائفة اخرى

 سكان مثال أحد لك خذ .سنة االف العشرة لزهاء الثابتة ممارساتها على

قضى  سنة. 100 المتوقع عمره وكان متوسط 1900 سنة ولد الذي برلين

 وأمضى ني؛الثا بقيادة فلهلم هوهنزولرن إمبراطورية ضل في طفولته

النازية  تحت والرايخ الثالث فإيمار، حكم جمهورية كهولته تحت اعوام

 بوصفه ووافاه اجله الشرقية ألمانيا حكمت الشيوعية التي بمرحلة مرورا

 صاحبنا في أن نجح وقد. الموحدة الديمقراطية المانيا الى ينتمي مواطنا

   وسياسيا  اعياومتمايزة جدا اجتم متعافية أنظمة لخمسة مواطنا يكون

.يذكر تغيير يصبه النووي لم حمضه أن من الرغم على  

 انسان مبارزه له اتيح لو الهوموسابيانس. لكن سر نجاح وهذا هو 

 مائة بينهما المواجهة تمت لو اما .هزيمة شر زمله   لوجه وجها النياندرتال

منازع. وتعزى  بدون السبق قصب السابيانس يحرز فريق فلسوف لكل فرد

 المعلومات تبادل على القدرة فقط امتالكه الى النياندرتال محدودية

 ابتداع ملكة تكن لديهم لم انهم ومن الراجح االسد تواجد اماكن بخصوص

 وفق تكييفها ثمة وارواحها ومن القبيلة حكايات تروي التي القصص

 قادر غير نياندرتال صار االوهام، اختالق على القدرة فبدون .المتغيرات

 تكييف من يتمكن لم افراده كما بين وبأعداد كبيرة بفعالية التعاون ىلع

.بسرعة المتغير المحيط تحديات مع االجتماعي سلوكه  

 لنفهم النياندرتال عقل في نغوص ان نستطيع ال كوننا من الرغم علىو

 ادراكهم حدود على مباشرة غير ادلة نملك اننا اال يفكرون افراده كان كيف



 بمناسبة - االثار علماء يعثر ان يصادف اذ السابيانس. هممائبغر مقارنة

 تابعة سنة الف30 العمر من تبلغ ارويا وسط في تقع مواقع عن تنقيبهم

 المتوسط االبيض البحر سواحل من متأتية اصداف على- للهوموسابيانس

 داخل الى االصداف تلك جلب تم انه نظال اغلبواالطلسي.  ومن المحيط

 بين مختلف قائمة كانت التي التجارة بفضل طويلة مسافات من القارة

 تفتقر النياندرتال الى تعود التي المواقع الهوموسابيانس. ونجد ان طوائف

 انتجته واحدة بما كل اكتفت حيث مجموعاته بين التجارية الى المبادالت

.المحلية المواد باستخدام ادوات من  

 

 
The Catholic alpha male abstains from sexual intercourse and childcare, 

even though there is no genetic or ecological reason for him to do so. 

 

االثار  علماء اكتشف حيث االطلسي. جنوب من المرة هذه يأتي آخر مثال

 الجديدة إيرلندا جزيرة في عاش الذي - الهوموسابيانس من ارهط ان

 السبج لصناعة له يقال ابركاني ازجاج استعمل قد - غينيا شمال الواقعة

 الى تفتقر وان الجزيرة علما بقوتها وحدتها معا. تتسم معينة ادوات

 بان ريةبمخ تحليالت . وقد اظهرت)زجاج بركاني( السيج زجاج رواسب

 عن عدبت التي الجديدة بريطانيا منطقة من جلبه تم قد المستعمل الزجاج

 من كانوا الجزر هذه سكان ان بعض ضرورة م.كل 400 زهاء الجزيرة

 مسافات على أخرى إلى جزيرة من يتاجرون الذين المهرة المالحين

.طويلة  



 الوهم. من أساس إلى يحتاج ال للغاية، نفعيا نشاطا للناظر التجارة تبدو قد

 التجاري. النشاط في سابيانس ينافس من ثمة ليس هأن هي الحقيقة ولكن

 قد الهوموسابيانس كون الى تشير العصر ذلك من شواهد نملك ونحن اليوم

 يستمر ان يمكن ال التجاري الخيال. فالنشاط عامل على تجارته في اعتمد

 في ثقتنا نضع ان بمكان الصعوبة وكان من الثقة مبدا وجود دون من

 جدا الصعب من وأنه ثقة، دون من توجد أن يمكن ال التجارة ان .الغرباء

 التي الثقة على العالمية التجارة تعتمد هذا الناس يوم فيو .اءبالغرب نثق أن

 في كذلك و الفدرالي االحتياط بنك و الدوالر مثل وهمية في كيانات نضعها

 عن غريبان شخصان يرغب فحينما . التجارية للشركات العالمات

 في مشتركان عادة يكونان فانهما قبلية شركة ضمن المنافع تداول بعضهما

  مشترك. طوطم او سلف او بااله نااليما

 زجاج) السبج و االصداف يتقايضا ان فبإمكانهما كذلك االمر كان واذا

 شبكة وهكذا ينشآن األخبار تبادل بالمناسبة نايستطيع كما( بركاني

 و النياندرتال به يقوم مما اكثر البعض ابعضهم بين واسعة معلومات

م.لصالحه االخرى البشرية االنواع  

 بين االختالفات لتلك اخر اتوضيحي مثاال الصيد تقنيات ار لنوتوف 

 في او بمفرده غالبا يصطاد كان فالنياندرتال .والنياندرتال السابيانس

 على تعتمد وسائل طور قد الهوموسابيانس ان حين يرة. فيغص مجموعات

 .العصابات كثير من بين وربما ايضا االفراد من عشرات بين التعاون

 كامل قطيع المتعلقة بتطويق تلك خاص بشكل الفعالة لطرقى اإحد وكانت

 ضيقة حيث ممر الى اضطرارها ثم مثال، البرية كالخيول الحيوانات، من

 يستطيع الخطة، وإذا نجحت ابيها. بكرة على ابادتها السهل من كان

 إثر على والشحم وجلود الحيوانات اللحم من اطنانا يغنموا ان الصيادون

 او تجفيفه بعد الحقا الكسب هذا كحدة. ويتم استهالوا اعيةمج صيد غارة

 اآلثار علماء اكتشف لقد الثلجية. المناطق لقاطني وتجميده بالنسبة هشي  

عثر  كما الطريقة سنويا بهذه القطعان جميع تقديد فيها يتم كان حيث مواقع

 إنشاء أجل من والعقبات األسوار حولها اخرى اقيمت مواقع على ايضا

.فيها الحيوانات ذبح يقصد االرض وكذلك بلطت االصطناعية فخاخلا   

 صيده منطقة بمشاهدة قانعا يكن لم نياندرتال بان االفتراض الممكن من

له. وربما  مسلخا لتغدو الهوموسابيانسأصبحت تحت سيطرة وقد  التقليدية



 تجاه كليهما مجال عن للدفاع الفريقين بين عنف اعمال احيانا اندلعت

 دائما الفوز يمكنهم فال جولة النياندرتال افراد ربح ان وإذا حصليمه. رغ

 ال الذي االمر خالقة استراتيجية بمقدرة يتمتعون الذين السابيانس على

والتكيف  االبداع على لديه القدرة غياب باعتبار النياندرتال عليه يتوفر

.المحيط متغيرات مع السريع  

 

الثورة المعرفيةماذا حدث في   

 قدرات جديدة نتائج عريضة
تخطيط وتنفيذ عمليات معق دة مثل 
 تجنب األسود وصيد ثيران البيزون

من  ضخمةالقدرة على نقل كميات 
المعلومات تتعلق بالمحيط الذي 

 يعيش فيه الهوموسابيانس 
بروز مجموعات أكبر وأكثر 
 150تماسك يصل عددها الى زهاء 

 فرد

ن ل كميات كبيرة مالقدرة على نق
لق بعالقات سابيانس المعلومات تتع

 االجتماعية
التعاون بين اعداد عريضة من ا: 

 الغرباء
سريع ألنماط سلوكية  ابتكار :ب

 جديدة 

القدرة على نقل معلومات حول 
أمور ال توجد في الواقع مثل 

ة او الشركات  أرواح القبيلة او األ م 
محدودة المسؤولية او حقوق 

ناالنسا  

يولوجياالتاريخ والب  

 من عنه نتج وكذلك ما سابينز، ابتكره الذي المتخيل للواقع الهائل التنوع ان

"الثقافات".  نسميه لما الرئيسية تعتبر المكونات السلوك، أنماط تعدد

وتلك  والتطور، التغيير عن أبدا تكف لم فإنها الثقافات، ظهور وبمجرد

.'خاريالت'عليه  طلقن ما هي عليها تطرأ التي التعديالت  

 عن استقالله التاريخ به دشن الذي االساس حجر المعرفية الثورةتعتبر 

 النوع سلوك كان الثقافية الثورة فيه ظهرت الذي والى الوقت البيولوجيا.

 التاريخ ما قبل مرحلة الى شئت ان او البيولوجيا مملكة الى ينتمي البشري

 كانوا البشر ان ذلك التاريخ قبل ما مصطلح تجنب الى اميل واذ كنت)

. المعرفية( الثورة بزوغ قبل حتى خاصة مكانة ذلك من يحتلون بالرغم



 نوع تطور لتفسير التاريخ نعتمد أصبحنا المعرفية الثورة فجر فمنذ

 نشأة نفهم لكي انه اذ البيولوجية. التفسيرات الى اللجوء من بدال السابيانس

 تفاعالت فهم المجدي من يعد لم الفرنسية الثورة احداث او المسيحية

 في نضع ان لنا الضروري من الجسم. بل في الهرمونات او الجينات

سواء. حد والرغبات على االفكار وكذلك الصور صراع اعتبارنا  

 القوانين عن مستقلين أصبحا وكذلك ثقافته اإلنسان أن يعني ال هذاو

 ان اذمميزاته.  من كثير في الحيوان نقاسمنزال  نحن ما .البيولوجية

 جيناتنا. رحمة تحت تزال ما المعرفية وعواطفنا وكذلك قدراتنا اجسامنا

 بها مجتمعات بنيت التي العناصر نفس من تشكلت قد مجتمعاتنا ان كما

 والعواطف األحاسيس مثل - اللبنات هذه فحصنا وكلما .والقرود النياندرتال

  األخرى. قردةوبين ال بيننا التمايزات ضعفت كلما - األسرية والروابط

 ذلك. األسرة أو الفرد مستوى على التفاوتات عن البحث الخطأ من أنه غير

 الفوارق هذه ان االوبين القردة.  بيننا مذهلو جدا تجانس مربك هناك ان

 عتبة تتجاوز القردة من بجماعة االمر يتعلق حينما للعيان تظهر ما سرعان

ان  اجتهدت فرد. فلو فيلا او ألف من متكونة مجموعة لتغدو فردا 150

او  امريكا( بورصة موقع) ستريت وول ساحة في القردة من االفتحشد 

 عارمة. فوضى على لحصلت المتحدة االمم مةظمن مقر في او الفاتيكان

االماكن.  هذه مثل في باأللف التجمهر على قادر الهوموسابيانس والحال ان

 او التجارة شيكات في نجده مثلما - النظام من انماطا ينشؤون وفي تجمعهم

 نيك لم - السياسية المنظمات مقرات وكذلك داخل الجماعية االحتفاالت

 وبين الشمبانزي بيننا الحقيقي فاالختالف فرادى. يبدعوه ان بمقدورهم

واالفراد واالسر وكذلك  الحشود يشد ميثولوجي غراء وجود في يكمن

 اسياد االسطوري ءالغرا هذا منا ببعض. وقد جعل بعضها الطوائف

  المعمورة.

 .واستعمالها االدوات ابتداع مثل اخرى لمهارات احتياجنا من يمنع ال هذا

 بشكل استخدامها يقع ان باستثناء ضعيفة جدوى االدوات له صنع ان غير

 الكامن السر هو فما المجموعة( عن الدفاع في او مثال الصيد في) جماعي

 من رماح حادة على اال نتوفر لم نناال اوالح يةونو ارؤوس امتالكنا وراء

 تغيير اي يحدث وانه لم خاصة خلت سنة ألف نيثالث منذ الصوان حجر

 ألبرت كان لقد السحيق. الزمن ذلك منذ الفيزيولوجية ينيتنا مستوى في



 والقطف الصيد اعتمد الذي سلفه من يديه استخدام في براعة أقل أينشتاين

ملحوظ.  بشكل تحسن قد الغرباء مع التعاون يف تفوقنا ان حياته. غير في

 في صوان واحدة حربة راسو يصنع فقط ان واحد شخص بمقدور كان لقد

 ان ومساعدتهم. غير اصدقائه بعض مشورة على قليلة معتمدا دقائق

 موزعين الغرباء من كثيرة فئات بين التعاون تستدعي نووية راس صناعة

 من ماالورانيو يستخرجون الذين العمال من بدءا العالم انحاء كافة على

 الرياضية المعادالت كتابة على يعمل الذي الفيزيائي وصوال الى المناجم

.ذرية التحت التفاعالت لوصف  

 نورد المعرفية الثورة تال الذي والتاريخ األحياء علم بين العالقة لتلخيصو

.التالية العناصر  

. العاقل اإلنسان وقدرات كلولس األساسية األحياء المعايير علم يضع.  ا

.البيولوجي المجال حدود داخل تحدث االحداث التاريخية كل  

. ان  سابيانس لنوع يسمح مما للغاية، كبير المربع هذا فان ذلك، ومع .ب 

 أصبح"  الوهم" اختراع على وبفضل قدرته .داج كبيرة بمرونة يناور

.لمناورته تعقيدا أكثر قواعد يبتكر ان بمستطاعه   

 أن لذلك تبعا علينا يجب ،السابيانس يتصرف كيف فهم ومن أجل .ج

.لممارساتهم التاريخي التطور نصف   

 مثابةب تكون سوف نواجهها التي البيولوجية القيود إلى فقط فاإلشارة 

 وبدال من القدم لكرة العالم كأس بطولة يواكب الذي" الرياضي الراديو"

 صيليفت وصف ينقل يكتفي راةالمبا اثناء الالعبون يفعله ما وصف

.للملعب  

 الحجري؟ حقبة العصر في يمارسونها كان أسالفنا التي األلعاب هي ما

 وجدت) االسد الرجل" منحوتة صنعوا الذين الناس فان معرفتنا حدود على

 من تماما يشبهوننا كانوا سنة ألف 30 ( منذ: المترجم ستادل كهف في

 كانوا تراهم ذلك جسدية. ماذاية وكوعاطف ذهنية مهارات امتالكهم حيث

 فطورهم في يأكلون كانوا ماذاوالصباح.  في يستفيقون حينما يفعلون

 احادية يتبعون كانوا هل  ؟مجتمعاتهم تشبه شيء اي الىو  ؟وعشاءهم



 هل أخالقية؟  قواعد او احتفاالت لديهم كان هل  ؟والعائلة النووية الزواج

   ؟بعضا بعضهم غزى هل ؟نيةس ديوطقو رياضية مسابقات لديهم كان

 طبيعة لنتفحص الزمن حجاب وراء من نظرة التالي الفصل في نلقي سوف

 وسبقت الثورة المعرفية الثورة تلت التي ةبالحق خالل سبقونا من حياة

.الفالحية  
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  وحواءيوم من أيام ادم 

 اسالفنا ادمغة داخل الى ننفذ ان يجب وتاريخنا وكذلك نفسيتنا، ذواتنا، فهمل

 كله تاريخه زهاء السابيانس نوعنا عاش ن". لقديالقاطف- نيالصياد"

 القرنين قرابة منذ اال حاله والجبال. ولم يتغير الهضاب في النبش يحترف

 مكاتب في بعمله او يمينه بكد يومه قوت يكسب االنسان فيهما أصبح حينما

 يعمل عناون معظم ظل سنة االف بعشر الزمن هذا االدارة. ولكن قبل

 مقارنة عين طرفة اال تمثل ال الفترة هذه لكن وتربية الماشية. لزراعةبا

 النفس علم" ويشير والقطف. بالصيد مشتغال فيها االنسان بقي التي بالحقبة

 الوقت في والنفسية االجتماعية خصائصنا من العديد أن إلى" التطوري

.اعةزرال قبل الطويلة الحقبة هذه خالل تشكلت قد الحاضر  

 أدمغتنا كون على يؤكدون التطوريل المختصون في علم النفس ما يزاو 

 الغذائية ذلك عاداتنا مثل واللقط الصيد حياة جميعها مع تكيفت وعقولنا قد

وتفاعله  االنسان تكيف لطريقة ثمرة كانت التي الجنسية وحياتنا ونزاعاتنا

 المرحلة بعد ما ئةبي مع اليوم نتفاعل ظللنا ومع ذلك .المحيط ذلك مع

 وأجهزة وهواتف وطائرات خمةظ مدن من منتجاتها بكل الصناعية

 هذه ان صحيح الالقطين. الصيادين وروح اسالفنا عقلية بنفس الكمبيوتر

 التي تلك من أطول وحياة المادية الموارد من المزيد وال تزال البيئة اعطتنا

 واالكتئاب بالغربة رنشع تجعلنا ما غالبا لكن سابق، جيل أي بها تمتع

اليوم  كوننا من التطوريون النفس علماء يجادل السبب، ولفهم والضغوط

واحاسيسنا  رؤيتنا لنا أبدع الالقط( الذي- الصياد) تقصي حياة إلى بحاجة

  .الزمن غياهب منذ فينا تسكن تزال ما التي الحقبة اليوم. تلك



 بالرغم السعرات عالي طعام اكل من الناس يتخم المثال سبيل على لماذا

 داء انتشار من اليوم تعاني فالمجتمعات صحتهم؟ على المضرة االثار من

 واكلنا بنهم شراهتنا تعتبر .النامية البلدان في حتى ينتشر بدا الذي السمنة

 ميزت التي الغذائية العادات شيء كل قبل نفحص لم ما معضلة فعال شديد

 وجود كان مسكنهم والغابات اين ناالسافا مناطق النباشين. ففي اسالفنا

 توفيره كان فقد الغذاء اما جدا النادرة االشياء من السعرات عالية الفاكهة

 واحد نوع على اال يتوفر ان اشبالن سلفنا بمقدور يكن لم ايضا. كما نفيس

 اناث احدى عثرت ان حصل فاذا  .الناضجة الفاكهة -وهي الفاكهة من

 قدر تأكل ان حينها عليها لزام كان د نضجتقو تين شجرة على السابيانس

 في السلوك هذا طبع ولقد تم .البابون قرود عليها تغلبها ان قبل طاقتها

 غالبيتنا ان المرجح من هذه ايامنا فيواسالفنا.  من ورثناه جيناتنا مذ

 ما جيناتنا ان وطاب. غير لذ بما متخمة ثالجة بها فاخرة شقق في يقيمون

 غصنا كأننا نشعر يجعلنا وهذا ماالسافانا.  في تقطن انها لو كما تفكر تزال

 المبرد في واحد مثلج على نعثر وبري حين بان مثلجاتحوض  في

.كبيرة كوكة قنية معه ونكرع  

 ايضا المختصين. هناك قبل من عليها مجمع"  الشراهة جين" نظرية تعتير

 النفس علم في المختصين بعض ان ذلك للجدل. من مثيرة اخرى نظريات

 االسرة مفهوم يعرفوا لم"  النباشين"  زمرة كونب يجادلون التطوري

 العالقات استمرت ذلك، وبدال من فقط. زوجين بها يوجد التي النووية

 والعالقات الخاصة، من الملكية ةخلو  ( كومونات) محلية تجمعات ضمن

 من وعالن هذا في للمرأة يمكن حيث األبوة. مفهوم تعرف ولم االحادية،

 الرجال من العديد مع حميمية روابط تعقد او الجنس تمارس ان الكومونات

 تربية في البالغين الذكور جميع يساهم االنجاب وفي صورة( )والنساء

 بالقرابة يصله االطفال من اي اطالقا يعرف ال الذكر ولما كان. اطفالها

.باألطفال الرعاية في يتساوون الذكور جميع فان   

ذلك  ،الواقع في التحقق مستحيلة يوتوبيا ليس االجتماعي الهيكل هذا مثل  
 أقربائنا، أقرب سيما وال الحيوانات، عالم في جيد بشكل موثقة انها

 التي الحالية البشرية الثقافات من عدد حتى هناك. والبونوبو الشمبانزي

 الباري هنود داخل يحصل ما مثل بشكل جماعي، األبوة فيها تمارس

ط فق ليس يتخلق الطفل فانالقبائل  هذه لمعتقدات وفقاية(. الالتين )أمريكا



 في الرجال من كثير ماء ثمرة امتزاج انه بل واحد لرجل المرأة جماعمن 

 العديد تجامع التي هي الصالحة االم ان المعتقدات وتعتبر هذه المرأة. رحم

 بالتقمس يرث طفلها بحيث بالجنين. حملها مرحلة في خصوصا الرجال من

 االباء من واكثرهم حنانا الحكواتي او او المحارب الصياد صفات أفضل

 فيجب في اعيننا سخيفا االمر يبدو وإذا كان االم. مجامعة في المشاركين

 نوا يملكونويك لم االجنة علم تطور قبل الناس أن اعتبارنا في ان نضع

اإلباء. من الكثير عوض واحد الب الطفل ينسبون تجعلهم دامغة دالئل  

 تميز التي المتكررة الخيانات أن" القديمة الكومونة" نظرية أنصار يجادل

عن  ناهيك الطالق معدل وكذلك علو الحالي عصرنا في الزواج مؤسسة

 اكراه عن حصريا والكهول ناتجة االطفال فئتي بين النفسية العقد تفشي

 انها تظهر احادية والتي عالقات ذات نووية اسر ضمن العيش على الناس

.جيناتنا برمجية مع منسجمة غير   

 أن على ويصرون النظرية، هذه بشدة يرفضون العلماء من العديد مازال

 ألسالفنا. اساسية سلوكيات تعتبر النووية وتشكيل األسر األحادي الزواج

 أكثر تكون أن إلى تميل االقدمين الصيادين مجتمعات أن من الرغم وعلى

 هؤالء فإن الحديثة، المجتمعات من ةاواومس  communal طائفية

 تتكون خلية كل منفصلة خاليا من تتألف كانت كونها من ادلونجي الباحثين

 في الثقافات جميع ان كيف يفسر السبب هاذا و. اطفالهما و ذكر و انثى من

 باعتبارهما النووية االسرة و االحادية العالقات نهج تتبع الحالي عصرنا

 و الرجال تميز التي االستمالك ظاهرة كذلك لنا تشرح و. العامة القاعدة

 من السلطة انتقال لسبب  ايضا اضافة اطفالهما تجاه و بعضهما تجاه النساء

 مثل عصرية انها نفسها عن تقول التي الدول في حتى الذكر ابنه نحو االب

 . سوريا او الشمالية كوريا

 نحن والسياسة، معمجتوال الجنسية حياتنا وفهم الجدل هذا حل أجل من

 كيف لدراسة ألسالفنا، المعيشية الظروف عن شيء معرفة إلى بحاجة

 سنة، 000،70 منذ المعرفية الثورة في الفترة الممتدة من السابيانس عاش

 هناك الحظ، سنة. لسوء 000،12 حوالي قبل الزراعية الثورة بدءحتى 

 بين النقاش ويستند. ناأسالف أجداد بحياة يتعلق فيما اليقين من قليل عدد

. واهية أدلة على" األبدي األحادي الزواج مدارس" و" القديمة الكومونة"

 واألدلة النباشين، عصر من مكتوبة سجالت لدينا ليس أنه الواضح ومن



 واألدوات المتحجرة العظام من أساسا تتكون حوزتنا في التي األثرية

 مثل - للتلف قابلية أكثر مواد من المصنوعة األثرية والقطع. الحجرية

 من فريدة ظروف في إال تنجو الوالتي  – الجلد أو الخيزران أو الخشب

 سبقوا الذين البشر كون من يزعم الذي المشترك ان االنطباع. نوعها

 الى فقط الحجري مستندين العصر في يعيشون كانوا الزراعية المرحلة

 تماما. اذ خاطئ امر لهو االثرية اللقى تلكعلى المؤسس  التحيز هذا مثل

" عصر الخشب "  وبأكثر دقة الحقبة تلك على يطلق ان االجدر من كان

- الصيادين»من القديمة  طائفةال قبل من المستخدمة األدوات معظم ألن

.الخشب من مصنوعة كانت"  الالقطين  

 الباقية األثرية القطع من القدامى الجامعين-الصيادين حياة بناء إعادة إن

 النباشين بين االختالفات أبرز ومن .الصعوبة بالغ أمرلهو  الحياة قيد على

ن في ياالول ان في يكمن والصناعية الحقبة الزراعية في وذريتهم السابقين

 للبحث من االدوات الكثير استعمال الى ملحة حاجة في يكونوا لمالذكر 

. تهمحيا في ا جداضعيف دورا تلعب كانت االشياء تلك الن طعامهم عن

 االشياء من االالف حياته قائم في يمتلك ان اليوم ألحدنا وبالمقابل يمكن

وكرتون  الرضيع حفاضات الى والمنازل وصوال السيارات من ابتداء

 له الترويج يتم لم احساس حتى أو اعتقاد أو نشاط يوجد يكاد الو الحليب.

 المالعق من ءادبتا تسويقها يتم الغذائية ابتكارنا. فعاداتنا من بوسائل

 نستعمللعبنا  في .البحرية االساطيل وصوال الى الهندسية بالمخابر مرورا

 ذوات المالعب وصوال الى البالستيكية البطاقات او الدمى من كثيرا ابتداء

 بالخواتم لها نرمز وجنسية رومانسية عالقات دينا. ولمقعد ألف المائة

 عصريةالوالمطاعم  المثيرة ةوالمالبس الداخلي وباألسرة والهندام الالئق

 وشركات التموين. والفنادق الرخيصة وقاعات الزفاف والواقي الذكري

 وهياكلها الهندوسية ومساجدها االسالمية القوطية بكنائسها واالديان

 القبور شواهدو ، ماتزاه كراتو الميالد، عيد أشجارو البخور،و الشموع،و

  .البركة لحياتنا تجلب كلها ،والرموز

 رقم من االنتقال قررنا متى اال اغراضنا كثرة نالحظ ان يمكننا بالكادو

 او شهر كل في قلوننيت فكانوا النباشين اسالفنا اما. جديد مكان نحو اقامتنا

 يتجاوز يملكونه ما يكن ولم. االحيان بعض في يوميا وربما عواسب كل في

 أو عربات، وأ ناقلة، شركات هناك تكن لم. هورهمظ على حمله يمكن ما



 االكتفاء عليهم كان لذلك،، اعبائهم هملتقاسم مختلفة حيوانات حتى

 من األكبر الجزء أن نفترض أن المعقول ومن. فقط األساسية بممتلكاتهم

 القطع الى اللجوء دون من تأديته تم والعاطفية والدينية العقلية حياتهم

 اآلن من عام فلأ 100 مرور بعد يقومان  آثار عالم يستطيعو .األثرية

 من انطالقا اإلسالمية والممارسة المعتقد عن معقولة صورة بتكوين

 كبير حد إلى سنخسر لكننا. مدمر مسجد في سيكتشفها التي الكثيرة األشياء

 نفس هي وهذه. القدماء النياشين طوائف وطقوس معتقدات فهم محاولة في

 العالم يصور أن عليه كان إذا مستقبلي مؤرخ سيواجهها التي المعضلة

 الحادي القرن في المراهقين حياة دراسة من فقط انطالقا االجتماعي

سجالت  من اثر اي يبقى لن أنه بما - بريدهم بقايا الى استنادا والعشرين

 النصية والرسائل والمدونات اإللكتروني البريد ورسائل الهاتفية المحادثات

.ضيةااالفتر  

 حياة فصو في مضلال سيكون األثرية طعالق على االعتماد فإن وبالتالي

 تفحص هي األمر هذا معالجة طرق القدماء. إحدى"  الالقطين الصيادين"

 دراسة ويمكن هرانينا.ظ بين تعيش تزال ما القديمة التي المجتمعات حياة

 أسباب هناك ولكن. األنثروبولوجية المالحظة خالل من القبائل مباشرة هذه

 من عليها المتحصل النتائج سحب في الشديد رحذال توخي إلى تدعو وجيهة

:الماضي على سحبهاواالثرية( ) المجتمعات هذه   

 يعيشون زالوا ما الذين" الالقطين-الصيادين" جماعات كل نالحظ ان أوال

 من لذلك، جاورتهم. يتوالصناعية ال الزراعية بالمجتمعات تأثروا قد بيننا

 على سحبه يمكن مجتمعاتلا هذهيناسب  ما أن نفترض أن الخطورة

.السحيق الماضي  

 صعبة مناطق في أساسا تعيش الحديثة النباشين مجتمعات ظلتلقد  ،وثانيا

 هذه مثل. للزراعة غير المالئمة والتضاريس المناخية الظروف حيث من

 بها تتميز التي القاسية الظروف التكيف مع في التي نجحت المجتمعات

 توفر األفريقية قد القارة الواقعة جنوب يكاالهار االماكن كصحراء بعض

في  تسكن كانت التي البائدة المجتمعات ةبلمقار جدا مخادعا نموذجا

 السكانية الكثافة تعتبر حيث هتسي اليانغ نهر وادي مثل الخصبة المناطق

 حول تقطن التي بتلك قياسا متدنية خاصة كاالهاري صحراء لمنطقة



 على عميقة آثار االمر له الغابر. وهذا منالز في هاليانغ تسي نهر منطقة

.بينها والعالقات البشرية الطوائف وهيكل بحجم المتعلقة الرئيسية القضايا  

 التي الطريقة في والجمع الصيد مجتمعات سمات أبرز تتمثل ،ثالثا  

 كامل عبر بعضهم عن يختلفون ال وهم. بعضا بعضهم عن بها يختلفون

 التي الواحدة المنطقة نفس في بينهم اختالفا دنج بل فحسب المعمورة انحاء

 الضخم التنوع هو يناأر تدعم التي الجيدة االمثلة واحد. سكناها يتقاسمون

. الستراليا االصليين السكان بين االوائل االروبيين المستوطنون وجده الذي

 غاية الى الف 300 بين ما هناك كان قليل، بزمن البريطاني االحتالل وقبل

 على يتوزعون النباشين الصيادين طوائف من استرالي متساكن فلا 700

 ولكل بطون، الى بدورها فيما تنقسم قبيلة وكل قبيلة، 600 الى 200 بين ما

 أستراليا، جنوب وفي. اعرافها و قواعدها و وديانتها الخاصة لغتها قبيلة

 ويةباأل العشائر من العديد اعتمدت ، بأدياليد اآلن يعرف مما من بالقرب

. بحت إقليمي أساس على قبائل في العشائر هذه وتتحد. االب قرابة على

 إقليمي أساس على قبائل ضمن البعض ببعضها العشائر هذه وترتبط

 من مزيد ا أستراليا شمال في القبائل بعض أعطت المقابل، وفي. صارم

 للشخص القبلية الهوية تعتمد وحيث العضائها، للنسب االمومي األهمية

.(ها)أرضه على وليس( ها)طوطمه ىلع  

 -طوائف الصيادين بين والثقافي العرقي التنوع كونب مالتسلي المنطقي ومن

 التي النسبة كانت وقد سواء. حد على لإلعجاب مثيرا كان النباشين البائدة

 الفترة في - االرض سكنوا الذين النباشين من مليون 8و 5 بين ما تراوحت

 التي المنفصلة الطوائف من الفآ الى مقسمة - يةراعالز الثورة قتبس التي

 حال وعلى اية والثقافات المختلفة. اللهجات من الفآب بعضها عن تمايزت

 مهارة ظهور بفضل اذ المعرفية. الثورة ميراث من يعتبر االمر هذا فان

 التركيبة نفس تتقاسممتجاورة  جماعات بمقدور أصبح"  الوهم صنع"

 تمايزات عن ضمنها تعرب وقصص مختلفة اساطيرتبتدع  ان الجينية

 بأن تدفعنا لالعتقاد اسباب توجد عدة المثال، سبيل على واخالقية. قيمية

 فيه شيدت الذي المكان في سنة 000،30 قبل النباشين التي عاشت جماعة

 رواد اليوم به يتحادث عما تختلف بلهجات لغوا قد اكسفورد جامعة

 حين في بالقتال مولعة احداها تكون ان لمرجحالمذكورة. ومن ا الجامعة

 في طائفية كانت كامبريدج جماعة ويحتمل ان .للصلح ميالة جارتها كانت



 االولون النووية. وربما كان االسرة على عولي كان اكسفورد رهط ان حين

 كان حين في الحارسة الشباحهم تماثيل نحت في اوقاتهم ونضيق الذكر في

 كانوا السابقين عبادتهم. لعل عن تعبيرا رقصلا يمارسون االخيرون

 يكون الالحقون. ويمكن ان منهم حين يسخر في االرواح بتناسخ يؤمنون

األخرى. والحال تحرمه الطائفتين احدى في متفشيا اللواط   

 من بعض فهم في يساعدنا عصرنا لنباشي األنثروبولوجي الرصد كان فاذا

 االقدمين امكانات افق يبقى البائدين نهمكانت متاحة ألقرا التي االحتماالت

. ذلك ان اعيننا محجوبة عن وغالبية ممارساتهم تبقي نتخيل مما اوسع

" للحياة الطبيعية الطريقة" حول رحاها تدور الساخنة التي مناظراتال

 لماذ انه منذ نشأة الثورة المعرفية  :أساسي عنصر الى تفتقد العاقل لإلنسان

 ضمن ثقافية اراتخي هناك كان بل ةطبيعيال حياةللواحد  هناك نمط يكن

اإلمكانات. من مذهلة لوحة  

 مجتمع الرخاء 

 تكان التي الحياة طبيعة على نسحبها ان بمقدورنا التي هي التعميمات ما

 إن السائغ القول من يبدو الزراعة؟ اختراع قبل النباشين تعيشها طائفة

 عدد يبلغ صغيرة حشود في يعيشون كانوا الناس من العظمى الغالبية

 األفراد هؤالء جميع وأن اقصى كحد المئات او العشرات بعض افرادها

 االمر ان ذلك االنتباه منا تسترعي االخيرة وهذه المالحظة البشر من كانوا

 كذلك والصناعية تتكون الزراعية المجتمعات عناصر بديهي. فمعظم غير

 االغنام رؤوس عدد فيها يبلغ التي مثال نيوزلندا ففي .االليفة الحيوانات من

ونصف  مالين اربعة يتجاوز ال هايمتساكن تعداد راس فان مليون خمسون

.نسمة المليون  

 اول هو فالكلب .بالكالب يتعلق اوحيد القاعدة استثناء وتستدعي تلك 

 ليس انه الزراعية. وبالرغم من الثورة وذلك قبل االنسان نسهأاست حيوان

 تقبل ال دالئل نملك لكننا الثابت التاريخ حول الخبراء بين اجماع ثمة

 انضمت تكون الميالد. قد قبل سنة ألف 15 منذ حصل االمر بان الطعن

السنين. فاآل منذ باكرا البشرية الجحافل إلى  

 الوحوش إنذار ضد وكنظاماوالقتال  للصيد وقتها الكالب قد استخدمتل

 األجيال مر على سوية النوعين كال تطورو البشر، منوالطفيليين  البرية



 نشأتها عن منذ العالقة أسفرت وقد .جيد معا بشكل التواصل وقدرا على

 االنسان ربطها اخرى عالقة اية من أكثر والكالب البشر لف عميق بينآت

 بطريقة الميتة دفنت الكالب ان الحاالت بعض اخر. وحصل في حيوان مع

.بشرا الميت كان لو مما طقسية  

 فةلاال وتستمر هذه جدا. وثيق بشكل بعضا بعضهم الطائفة اعضاء يانس

 نادرا. قد حدثا فكانت واالنفراد بالذات العزلة حياة حياتهم. اما طيلة

 ربماو الموارد على للحصول المجاورة العصابات بين يحصل تتنافس

وغالبا ما بينهم.  توادد وجود من يخلو ال االمر ان غير االخر أحدهما يقاتل

 ويعززون اواصر نفيسة ويتقايضون اشياء ويصطادون سوية تصاهروني

 أحد التعاضد هذا وكان الدينية. مناسكهم معا يقيمون كما السياسية تحالفاتهم

نظرائه.  على الحاسم التفوق من مكنته العاقل لإلنسان الهامة االيقونات

 توحدلا الى يدفعها مما الطوائف مختلف بين العالقات تتظافر ويحدث ان

ويخضعون  واساطير مشتركة واحدة لغة بينها امفي تتقاسم كبيرة قبيلة في

.واالخالق المشاعة القيم من مجموعة الى  

 اذ. الخارجية العالقات هذه أهمية تقدير في نبالغ ان لنا ينبغي ال ذلك ومع

او  االزمات مواجهة بقصد فيها لفونآيت التي العصيبة االوقات في حتى انه

 رغم تضل احتفاالتها طقوس معا اقامت او مجتمعة للصيد خرجتلو حتى 

 في التجارة وتقتصر .البعض بعضها تجاه منعزلة تعيش اوقاتها معظم ذلك

 يوجد وال. واألصباغ والعنبر االصداف اعتبارية مثل اشياء على الغالب

 أو واللحوم، الفواكه مثل األساسية بالبضائع قد تاجروا الناس أن على دليل

 أن كما. أخرى من استيرادها السلع على يتوقف واحدة مجموعة وجود نأ

 القبيلة تكن ولم. متقطعة تكون أن إلى تميل والسياسية االجتماعية العالقات

 موسمية، اجتماعات أماكن لها كانت لو وحتى دائما، سياسيا إطارا تشكل

 أشهر عدة أحدهم يبقى ويحدث ان ثابتة. مؤسسات أو مدن هناك تكن فلم

عشيرته. وربما  افراد خارج من خبره يقتفي او انسان شبح يشاهد ان دون

عمره.  كامل في من االشخاصت مئا من بضعا اال االغيار من يالقي ال

 جدا شاسعة مساحات في ةمنتشر تكان الطوائف كون الى االمر ومرد هذا

 لم كآنذا المعمورة كامل في اتعداده ان . حتىاتقاربه يعسر الذي الشيء

  هذه.هرة في أيامنا القا سكان يتجاوز



 إلى مكان من متجولة الطريق، على تعيش السابيانس شراذم معظم كانت

تقتفي  السنة او فصول بدورة تتأثر كانت تنقالتهمو الطعام عن بحثا آخر

وكانوا عادة يطوفون ذهابا  .النباتات نمو مناطق تتعقب او الطيور هجرة

 على تمتد جدا شاسعة وهي اراضي قطنوها التي قالمناط نفس عبر وايابا

  الكيلومترات. مئات مساحة

 أراضيهم خارج منهم لفيف يتجول ان األحيان، بعض ويحصل في

 او الطبيعية الكوارث بعض لذلك تضطرهم جديدة مناطق ليستكشفوا

 وربما بمبادرة لديهم ديمغرافي تزايد حصول او بسبب العنيفة الصراعات

 االساسية المحركات أحد الترحال كارزمي. وكان هذالا زعيمهم من

 طوائف احدى انقسمت ان وإذا حدث. المعمورة رحبة من نحاء في لتفرقهم

 قد طارفة يابسة الى ترحل الناشئة العصبة فان مجموعتين النباشين الى

الشرق. وكانت  الى الكيلومترات من مئات االصلية المناطق عن تبعد

 العشرة زهاء منهم والصين تأخذ افريقيا شرق بين تفصل التي المسافة

.الجتيازها سنة االف  

االستثنائية حين تتوفر على مصدر غذاء غني بشكل  الحاالت بعض وفي 

 ساعدت كما. دائمة وحتى موسمية معسكرات في الحشود تستقرخاص 

 في استقرارهمعملية  في تجميده وتدخينه او الغذاء تجفيف مثل تقنيات

 ان تمكن كله ذلك واالهم من ممكنة زمنية فترة ألطول همناسك مناطق

 حذو او االنهار طول على ثابتة تجمعاتاول  تأسيس من آنذاك البشر

والطيور المائية.  البحر غالل من كبير قدر علىعادة  تتوفر التي البحار

 المرحلة بزوغ قبل المستقرة المستوطنات من التاريخ شهده ما وهي اول

 وجدت التي القرى اولى التجمعات هذه تكون ان ومن الراجح .الزراعية

 من سنة ألف 45 منذ اي مبكر وقت في اإلندونيسية الجزر سواحل على

 المحيط منها ليعبر قاعدته العاقل االنسان هذا. وربما جعلها يومنا

 األطلسي.

 نفسها تزويد من سكنتها التي المناطق معظم في السابيانس عشائر تمكنت

 النمل عن تنبش واالنتهازية. فقد المرونة من الكثير فيها طريقةب اءبالغذ

 والبقر الوحشي وتصطاد الماموت وتطارد االرانب وتقتلع الجذور االبيض

 بسابيانس التصقت التي الصياد صفة شيوع من الرغم على .(البيزون)

 السعرات من احتياجاته له يوفر الذي اللقط على نشاطه في اقتصر انه غير



 والخشب الصوان مثل الخام المواد ايضا وكان يستعمل الحرارية.

.والخيزران  

 االولية المواد عن البحث او الغذاء على النبشب العاقل االنسان يكتف لم

 في كان ألنهم ايضا معرفته بغاية محيطه يستطلع كان فقط. بل ألدواته

 من رقد أقصى ولتحقيق محيطه. عن مفصلة ذهنية خريطة لتكوين عوز

 قدر أكبر حشد الى محتاجين كانواو الغذاء، عن اليومي البحث في الكفاءة

 .حيوان كل النباتات وعادات من نوع كل نمو أنماط عن من المعلومات

 في تتسبب وتلك التي المغذية النباتات بين التمييز إلى بحاجة كانواو

 ايضا مضطرين كانوا كما .كعالج منها االستفادة يمكن التي او مرضهم

 اعصار حصول تسبق التي العالمات لمعرفة المواسم تقلبات استبصار الى

 الهوائية التيارات تدفق اتجاهات في نظروا الجفاف. لقد مموس حلول او

ومناطق  الدببة كهوف وعرفوا اماكن الجوز شجر واستبصروا احوال

 من سكين صنع كيفية يتعلم أن فرد كل على كان .الصوان حجر ترسبات

 وكيف يواجه لألرانب فخا يدفن كيف او رتق عباءة رثة او رحجال

 .الجائعة االسود خطر يامن او الثعابين يتقي لسعات او الثلجية االنهيارات

 من سنوات المبتدئ من كان يستدعي هذه المهارات اتقان ان ومن االرجح

 ان نالحاذقي العجائز أحد بمقدور كان لقد .المهرة ايدي والتعلم على الدربة

 من دقائق غضون في حادة رمح حربة الى الخام الصوان حجر يحول

 الصنعة. هذه بمحاكات قمنا ان حصل لو ذريعا وقد نواجه فشال .الزمن

 ما كثيرا البازلت الذينو الصوان بطبيعة خبيرة معرفة إلى يفتقر فمعظمنا

 عةبرا الى يحتاجان فانهما لذلك صقلهما. عملية التفتت عندالى  يتعرضا

.جدا دقيقة يدوية  

 المعلومات من ما يلزم النياشين فئة افراد الحد يتوفر كان أخرى، وبعبارة 

 الحالي. ففي عصرنا في احفاده يعرفه مما أكثر محيطه لمعرفة الدقيقة

 للحفاظ بمحيطه يتعلق ما كل ختبري ان تناعام   على االزم من ليس وقتنا

 او تامين وكيل او عمله في ميةاالعال مهندس يحتاجه ما ان .بقائه على

 عن يعرفها التي المعلومات كم   ليس مصنع في وكذلك عامل تاريخ استاذ

 االصلية. وظيفته مردودية في تزيد التي المعارف كل االحرى بل محيطه

 مساعدة على أعمى بشكل فيها فبإمكانه االعتماد الحياتية احتياجاته باقي اما

 االمور بدقائق تلم اليوم البشرية الجماعة ان .االختصاص اهل من اقرانه



 القدماء النباشين فان بالفرد االمر اسالفها. وحين يتعلق عرفهأكثر مما 

التاريخ. عبر واعرفهم بمحيطه الناس أمهر من كانوا  

 حجم متوسط ان الى تشير التي الدالئل بعض على المختصون وقد عثر 

 من الحقبة تلك في العيش كان لقد .النباشين عصر منذ نقص قد الدماغ

 الزراعية . وبحلول الثورةمذهلة فرد قدرات كل من يستدعي الزمن

 للحفاظ بعضهم مهارة على يعتمدوا ان الناس بمقدور والصناعية أصبح

 باقي منهم الواحد يقضي الذين االغبياء فئة بظهور سمح مما بقائهم على

.بعده من ذريته ىلا غفلته تجينا يورث ومن ثمة السقاية يمتهن عمره  

 تخص وواردة شاردة كل بمعرفة فقط ليس النباشين جماعة افلحت لقد

 )مثل وعناصر الطبيعة النباتات احوال او بجوارهم عيشت تيال الحيوانات

 مدركة ( ولكن غدت ايضا: المترجموالبازلت الصوان ترسبات اماكن

 حفيف يميزوا ان افرادها بمستطاع أصبح اذ ومشاعرها الداخلية. لذواتها

 بمجرد الشجر احوال تبصر في مهرة ايضا وكانوا قربهم. تنساب افعى

 خاليا عنهم ستر او بالثمار حبل إذا فيما معرفة وذلك بغية اوراقه معاينة

 دون الشجر بين صيدهم اثناء وكانوا يدرجون. الطيور اعشاش او نحل

وكفاءة  قةشابر خلفها وكيف يعدون للفريسة يقبعون وتعلموا كيف ضوضاء

 يمتلك الفرد كانلقد  .العدائين أمهر من هذا نظيرهما وجعلهم تمرسهم عز

 من سنوات بعد حتى يحرزوها ان اليوم اناس بمستطاع ليس جسدية مهارة

او ال طاي تشيه. اليوجا رياضة ممارسة  

 الصيد احترفت التي- الطوائف حياة نمط بين كبيرة اختالفات ثمة كان إذا

 الجماعات فان معاشر ألخر موسم وكذلك من ألخرى منطقة من-واللقط 

 بالمزارعين مريح مقارنة معيشة الغالب بأسلوب في متتنع   انها يبدو

الذين لحقت بهم لعنة القرويين. وموظفي المكاتب العمال والرعاة او  

 بين يتراوح العمل ساعات معدل ان الرخاء مجتمعات في اليوم نجد نحن

 ترتفع النسبة فان النامية المجتمعات في االسبوع. اما في ساعة 45 الى 40

 الصيد جماعات اسبوعيا. والحال ان ساعة 80 وربما ناهزت 60 لتصل

 ساعة 35 تتجاوز ال عملهم طاقة نجد بيننا يعيشون يزالون ما واللقط الذين

حيث ، كاالهاري صحراء منطقة مثل محيطهم قساوة رغم االسبوع في

 من اللقط نشاط ويستغرق منهم ايام ثالث كل واحدا يوما للصيد يخرجون



 إلطعام هذا يكفي ومقدار العمل الواحد اليوم ساعات في ست الى ثالثة

 قد الخصبة المناطق في سكنت التي الجماعات ان الممكن منالجماعة. و

 على وعالوة الخام. المواد تجميعوالغذاء  تحصيلها اقل في استغرقت وقتا

 لديهم يكن لم اذ. المنزلية األعمال من أخف عبء اشونالنب يتجشم ذلك،

 او لتلميعها مبلطة لنفضه وما من ارضية ااو سجاد ليغسلوها، أطباقا

.الدفع واجبة فواتير وليس لهم تغييرها لزم للصغار حفاضات  

 توفره مما اثارة أكثر عيش نمط ألفراده يوفر النباشين مجتمع اقتصاد كان

 الصينيين العمال أحد يترك الحالي عصرنا فيف .والصناعة معا الزراعة

والملوثة  الملتوية االنهج عبر طريقه ليسلك صباحا السابعة في منزله

 بوتيرة اليوم في ساعات عشر طيلة استغاللي. يعمل معمل صوب متجها

.والمالبس الصحون ليغسل المساء في االعصاب. وينثني راجعا تفقد رتيبة  

 سنة يغادر ألف ثالثين منذ النباشين جماعة من سلفه كان وفي المقابل

 المجاورة ليجوبوا الغابات صباحا الثامنة مثال في رفاقه مع مخيمه

 ويلتقطون لألكل الصالحة ويقتلعون الجذور والمروج يجمعون الفطر

 الظهيرة وبحلول وقت. المتربصة النمور من وأحيانا يفرون الضفادع

 بقضاء لهم يسمح الذي فطورهم. االمر وللتنا المخيم الى ادراجهم يعودون

 االطفال. كل مع او اللعب القصص رواية والنميمة او وقت للثرثرة أكثر

 إليهم يتسلل او النمور أحد يداهمهم ان االنبساط. ويحدث احيانا بغرض هاذ

 بحصيلة تقارن ال الحوادث هذه مثل مقتال. لكن أحدهم من فيصيب ثعبان

 هذا يشكل ان المستغرب وليس من. اعيث الصنوالتلو السيارات حوادث

 حيث السنين االف من احقاب طيلة للبشر بالنسبة اهمية الغذائي النظام

 العظمية الهياكل من المستمدة األدلة تماما. وتشير الجسم معه تكيف

 او للمجاعة عرضة أقل كانت البائدة النباشين جماعة أن إلى المتحجرة

أحفادها  من صحة وأكثر قامة بأطول عموما تتمتع وكانت التغذية، سوء

 ثالثين بين يتراوح كان المتوقع العمر متوسط أن المزارعين. ويبدو

 وفيات معدل ارتفاع إلى كبير حد إلى يرجع هذا ولكن فقط، سنة وأربعين

 يفوزون فقد االولى سنواتهم خطر الصغار تخطى ان وإذا حدث. األطفال

 بعضهم. يبلغ عند سنة الثمانين حتى او الستين بلوغ حتى العيش بفرص

 يتعايشون الذين اشينبالن جماعات ضمن -للمرأة المتوقع العمر متوسط



 نجد حين اخرى. في سنة 20 تعيش ان سنة ومن المقدر 45 -اليوم معنا

.سنة الستين اعمارهم تتجاوز بالمائة 8و 5 بين تتراوح نسبة  

 يقيهم الذي المتنوع غذائيلا نظامهم في النباشين جماعة نجاح سر يكمن

 نظام تناول إلى المزارعون ينصرف حين في .وسوء التغذية المسغبة

 حيث الصناعية قبل ما في الفترة خاصة متوازن وغير جدا محدود غذائي

 من محاصيل الحرارية سعراتها معظم على تحصل المزارعين فئة كانت

والمعادن ومواد  ميناتالفيتا بعض الى تفتقد واالرز والبطاطس التي القمح

 الصين في النموذجي الفالح االنسان. كان جسم يحتاجها اخرى غذائية

 واالرز على الظهيرة واالرز عند الصباح في االرز يتناول التقليدية

  .التالي اليوم في االرز تناول يتوقع ان وظا فعليهظمح العشاء. وإذا كان

 باستمرار البائدة تأكل شينباالن جماعات كانت ذلك، من النقيض علىو

 وهم القدامى، الفالحين أسالف يكون قد .المختلفة الغذائية المواد عشرات

 تغدوا الفواكه،. والصباح فطور والفطر ضمن التوت تناولوا قد النباشون،

 المشوي االرانب لحم فتضمنت العشاء قائمة السلحفاة. اما ولحم والقواقع

 التنوع تماما. هذا متميزة لغدا قائمة نتكو ان ومن المحتمل البري. بالبصل

 العناصر جميع من استفادوا قد القدماء النباشين جماعات ان يؤكد الغذائي

 الغذائية.

 من فقط واحد نوع على االعتماد عدم خالل ومن ذلك، على وعالوة 

 في ندرة حصول عند للمعاناة عرضة أقل النباشين جماعات كانت الغذاء،

 لو الزراعية المجتمعات المجاعة تجتاح حين فيمعين.  غذائي مصدر

 او الرز او القمح من الجفاف محصولها او الزلزال او النار اهلكت

 يجعلهم مما .الطبيعة جوائح ضد جيدا محصنة تكن لم . اذسالبطاط

 اقل فإنها النباشين عشائر اما .والمخمصة العوز من لفترات معرضين

والشظف  العوز من اوقاتا واجهت ذاإو الطبيعة نوازل مجابهة في حصانة

في  فادح نقص حصل فاذا .مرونة بأكثر الكوارث هذه مثل مع تكيفت فإنها

 صيد او غيره محصول جمع يمكنها األساسية، الغذائية المواد بعض

. بالكارثة تأثرا اقل تكون مغايرة منطقة إلى حالأخرى او التر حيوانات  

 التي تلك مثل المعدية االمراض من ايركث القديمة التجمعات تشهد لم كما 

السل(  والحصبة او كالجدريالصناعية )و الزراعية المجتمعات اجتاحت

 الثورة إثر استئناسها بمناسبة االنسان الى الحيوان من والتي انتقلت



 من تستأنس لم النباشين مجموعة كون في يعود السببو .الزراعية

 وبحكم ان .االمراض من تلك خلوا كانت التي الكالب سوى الحيوانات

 مستوطنات في تعيش ومجتمعات الصناعة المزارعين تجمعات غالبية

 الظروف من االدنى الحد وتفتقر الى مرتفعة سكانية كثافة من تشكو

 بخالف بينها األوبئة تفشي الى أكثر معرضة تكون فإنها االزمة الصحية

 اقل اخرى مناطق ىلا الترحال بمقدورهم كاناللذين  النباشين نظرائهم

.افرادها بين االمراض لتفشي عرضة  

العمل و والمتنوع الصحي الغذائي النظام بينها من عناصر الى باالستناد

 العديد من جعلت المعدية، األمراض ندرة وكذلك نسبيا، اليسير االسبوعي

 مجتمعات" بكونها الزراعية الثورة قبل ما مجتمعات فونيعر   الخبراء

 من البشرية عرفت ما أفضل هؤالء حياة اعتبار ءالخط كن منالرخاء". ول

 احفادهم عاشها التي تلك من أحسن حياة عاشوا انهم ننكر ال اذ .حيوات

. عالمهم صاحبت التي القساوة بعض من يخلو ال االمر ان اال نوالمزارع

 الحدوث. كما نادرة تكن لم بها يمرون كانوا التي االمالق فترات ان ذلك

 وان اذى أحدهم يصيب ان يكفي اذ مرتفعة كانت االطفال وفيات دلمع ان

 آنذاك الناس معظم متنع   ربما. بحياته يودي قد اليوم بمعاييرنا طفيفا يكن

ومن  اصابتهم مخلفات من يعاني البعض كان حين في الجماعي بالترحال

 من اظهرنا بين يعيشون الذين اعاقتهم. فالنباشون من اقرانهم سخرية

 عليهم يجهزون االوقات والكسيحين وفي بعض العجزة يتركوا ان همدتعا

 للرضع ايضا قتلهم عنهم عرف عليهم. كما عبئا يصبحوا ان خشية

 البشري القربان طقس اكتشاف تم الحاالت عنهم وفي بعض المرغوب

.لديهم  

 في يعيشون الذين" االقطين-النباشين»جماعة  من" اكي" ال قبائل ان

 القاتم الجانب على مثال خير يعطوننا 1960 موفي الى غوايالبار ادغال

 فتاة معه يدفنون اعيانهم أحد يتوفى البشر. فعندما من الفئة هذه حياة من

 افراد مع مقابالت أجروا الذين األنثروبولوجيا علماء سجل وقد .قتلها بعد

 وقد العمر مقتبل في رجل رعاية عن انصرافهم حالة" اكي" ال قبيلة

 راسه فوق تحوم أضحت النسور. والركب مسايرة عن علته زتهاعج

 يسرع فطفق مدة بعد يتعافى بدا الرجل ان الفتراسه. غير به تتربص



 رابضا كان حينما الطيور فضالت جسمه كست قدو برفاقه للحاق الخطى

."النسور براز" تندرا اليوم ذلك مذ ولقبه صحبه. الشجرة تحت  

 الشبان أحد بها يمكر القبيلة، بقية على حمال العجوز المرأة تصبح عندما

 أنثروبولوجي لباحث" اكي" ال قبيلة من رجل وقد روى .ويقتلها غيلة

 العجائز عماتي قتلت لقد» قائال االحراش في االولى سنواته قضى كيف

 صرت ان االن بعدو»..  مني شديدا رعبا اعينهن في وكنت ارى كلهن

 اما".  هزيال رجال اضحيتو ضاءبيال البشرة يذو الناس مع اعيش

وقد  .مباشرة والدتهم إثر عليهم االجهاز فيتم يولدون مردا الذين الصغار

 جنس في يرغبون ال القبيلة رجال الن البكر وليدتها قتل خبر امرأة روت

 صغيرا طفال امات الجماعة اعضاء أحد ان يذكر اخر خبروفي اإلناث 

اللحظة.  تلك في للغاية سيئا جهمزا وكان صراخه أزعجه الطفل ان بحجة

 يسخرون وكان اترابه السمات قبيح كان ألنه اخر صبي قتل خبر ورد كما

.منه  

 ان االمور. اذ هذه لمثل الناس هؤالء على الحكم نتعجل ان وال يجب

 الكهول. حيث بين العنف سلوك في ندرة مالحظاتهم في ن يوردونيالباحث

 زعيم لهم ولم يكن المرح كثيري وكانوا. ميعللج متاحا الزوجات دلاتب كان

. الرئاسة ينتحل من كل يتجنبون ما كثيرا انهم حتى حياتهم عليهم صينغ  

 هاجس لهم ولم يكن. خصاصة بهم ولو كانت أنفسهم على يؤثرونوكانوا 

 خاء بينواإل فةلاأل الحياة من به يتعلقون ما الثروة. وكان أكثر او التفوق

.البعض بعضهم  

 اليوم نظرتنا مثل السن وكبارالكسيحين وقتل  الوأد الى ينظرون كانوا لقد

" اكي" ال قبيلة ان علينا وال يخفى. االجهاض او الرحيم القتل ظاهرة الى

. البارغواي في االراضي كمال   قبل والقتل من القنص الى تعرضت قد

 أشنع سةارمم الى القبيلة التجأت ربما اعدائها قوة مواجهة من وبغية الفرار

.ترحالها في عليها عبئا يشكل قد فرد كل تجاه االفعال  

 المجتمعات بقية معقدة شان تركيبة له" اكي" ال مجتمع أن والحقيقة

 على فقط معتمدين نمذجتهاو  شيطنته من الحذر ومن واجبنا. البشرية

وال  بشياطين هم ما"  اكي" ال قبيلة افراد ان به. ذلك السطحية معرفتنا



" لجماعة بالنسبة الشأن كذلك. وينتهي االمر مثلنا بشر . همكةمالئ

"البائدين. "االقطين -لصيادينا  

الناطقةاالشباح   

 عن الحياة الروحية والعقلية لطائفة الصيادين البائدة؟ نقولماذا يمكننا ان 

على عوامل  معتمدينبقدر من الثقة  اقتصاداتهمعيد تشكيل نبإمكاننا ان 

المثال ان نحسب عدد للقياس. يمكننا على سبيل  موضوعية وقابلة

السعرات الحرارية التي يحتاجها فرد من افرادها للبقاء على قيد الحياة في 

 يومه، 

وما كلغ من الجوز؟  1وما هو مقدار كمية السعرات الحرارية التي يوفرها 

احة كيلومتر مربع هي كمية الجوز التي يمكنهم ان يجمعوها ضمن مس

ه المعطيات بمقدورنا ان نخمن بقدر االحراش. واستنادا الى هذ واحدة من

 من الدقة األهمية النسبية لغذاء الجوز في حياتهم.

فيما اذا كان الجوز يمثل لهم طعاما كماليا ام طبق أساسي  نتساءلولنا ان 

وهل في غذائهم؟ وهل كانوا يعتقدون ان األرواح تسكن شجر الجوز؟ 

؟ و اذا رغب احدهم في الشجررة أوراق كانوا يشعرون بجمال خض

 الى اصطحابهاهل كان يكفيه ، مرافقة فتاة من حيه لقضاء أمسية رومنسية

ان عالم المعتقدات واالفكار والمشاعر  االمر حقيقةوظل شجرة الجوز؟ 

.االذاتية من الصعوبة بمكان اكتناه اسراره ابحكم طبيعته يه  

ت منتشرة بين طوائف ئية كاناالحيا على كونم الدارسين يتفق معظو

الصيادين االقدمين. ويقصد باألحيائية فكرة االعتقاد في ان األرواح تسكن 

جميع األماكن، وكذلك الحيوانات وجميع النباتات، وبالمحصلة كل الظواهر 

الطبيعية تملك قدرا من الوعي واالحاسيس، بحيث بمقدورها التواصل 

صخرة ن لإلحيائي ان يعتقد ان الع الجنس البشري. وهكذا يمكمباشرة م

 على التل لها رغبات واحتياجات. فقد تغضب من أحدهمفي أالقابعة 

ان النباشين من جهتهم  ألعضاءويمكن . ان يلبي رغبتهاتطلب منه و

 يتضرعوا لها لتلبية حاجاتهم او يهددونها بقطع االعتقاد فيها.

أيضا ان شجرة تمتع بميزة الروح، بل نجد الصخرة وحدها من ت تليس

صبة أسفل التل تملك نفس الميزات. كذلك الجدول الذي ينساب البلوط المنت



من اعلى الهضبة، وحلول الربيع في األراضي الخالية من األشجار، وفي 

بعض الشجيرات المتفرقة هنا وهناك، وفي الثنايا المؤدية الى االحراش، 

تستسقي من ماء الذئاب والغربان التي  رابواسوفي حقول الفئران، 

في عالم االحيائية ليست األشياء والكائنات الحية من تملك روحا  الجدول.

ومشاعر وحدها. هناك أيضا الكائنات الغير مادية مثل أرواح الموتى، 

دعوها في أيامنا هذه بالشياطين نكذلك الكائنات الصديقة والشريرة التي 

كة.يات او المالئوالجن    

البشر والكائنات  اسرار بينليس ثمة من انه ويعتقد االحيائيون من 

األخرى، اذ يمكنهم ان يتخاطبوا مع بعضهم مباشرة سواء بالكالم او 

بالرقص او بالغناء او بمناسبة احيائهم لطقس احتفالي. اذ يمكن الحد 

الصيادين ان يتوجه لقطيع االيائل ويطلب من أحد افرادها ان يضحي 

صيده وحصل  أثمر إذا(. و: المترجمبعافي إطار عملية الصيد ط)بنفسه 

الى الحيوان ان يغفر له قتله إياه. وحين  بالتوسلعلى طريدته يقوم الصياد 

النباشين يقوم الشامان بإحضار الروح المتسببة في العلة  أحديمرض 

فشل في  إذاويعمل على استرضائها او يطردها من جسد العليل. اما 

 في االمر. هلتآزرأرواح أخرى مساعدة  الى طلب فإنه يلجا اخراج الروح

كونها محلية  ووالحقيقة ان ما يميز عملية التواصل مع تلك الكائنات ه

ال يمكن اعتبارها آلهة كونية ولكنها تمثل على و وليست اجنبية عن الطائفة

الشجرة  او ،ل الذي يعيش في محيط الصيادينوجه التحديد روح االي  

الهضبة، او شبح  فوقوح الجدول الذي يوجد الواقعة على مقربة منهم ور

 بعينه ال يعرفه اال ابناء تلك الطائفة فحسب.

األخرى فليس ثمة عالقة  والكائناتلم يكن ثمة حواجز بين البشر  وإذا

لك الكائنات ال يقتصر دوره على تلبية تهرمية بين الفريقين. فوجود 

 لديها قدراتة االهي طبيعة ويرغبات الناس فحسب. وال يمكننا اعتبارهم ذ

يمكنها ان تتصرف في الكون وفق مشيئتها. فالعالم حينها لم يكن  ضخمة

 يطوف حول الناس او حول مجموعة من الكائنات األخرى المميزة.

بل حري بنا ان ننظر اليها  عتبر االحيائية دين يعينه.ننحن ال يمكننا ان و

عة وكذلك العبادات عين تصدر عنها عديد األديان المتنوكما لو كانت 

قدات. ان ما يجمع بينها هو مقاربتها المشتركة في النظر الى العالم والمعت

ومكانة االنسان فيه. ذلك ان الزعم القائل بان جميع طوائف الصيادين كان 



نزعة احيائية يشبه قولنا ان المزارعين ما قبل الثورة  يمعظمهم ذو

نظام ال االعتقاد في انلوهية الصناعية كان اغلبهم الوهيين. ويقصد باأل

الكوني يعتمد على عالقة هرمية بين البشر ومجموعة صغيرة من الكائنات 

دعى "ارباب". ومن المؤكد ان شعوب ما قبل الحداثة كانت تنزع تاالثيرية 

نحو االيمان باهلل، ولكنها ال تنبؤنا على وجه التخصيص بالحاالت الخاصة 

امل لمفهوم االلوهية يشمل حاخامات اليهود الشسم التي عليها ايمانهم. فاال

حركة احراق الساحرات أعضاء البولنديين من القرن الثامن عشر وكذلك 

كهنة األزتك خالل وفي القرن السابع عشر في منطقة ماساتشوسات، 

القرن الخامس عشر وحركة إيران الصوفية القرن الثاني عشر، ومحاربو 

لق الرومان في القرن الثاني ميالديي فيا، والفايكينغ في القرن العاشر

 وعناصر البيروقراطية الصينية في القرن األول ميالدية.

 على أساس انهاوكانت كل طائفة من تلك المعتقدات تنظر الى غريمتها 

لملة. اما فيما يتعلق باالختالفات التي شهدتها امبتدعة وخارجة عن 

بكثير. ربما  اكبر من ذلك نتكوقد فمعتقدات عشائر االحيائيين وطقوسهم 

تميزت تجربتهم الدينية بالقالقل وامتألت بالمجادالت وشهدت إصالحات 

ولكن مثل هذه التعميمات الحذرة ال يمكننا ان نذهب  وربما مرت بثورات.

بها شأوا بعيدا. اذ ان أي محاولة في وصف خصوصيات الروحانية التي 

 ذلك اننا ة عن حقيقة األمور. عيدوب وسمت الشعوب البائدة قد تكون تخمينية

عتمد عليه بخالف ما نملكه فعليا وهو ال يفي نال نحتكم على أي دليل 

قليل من األدوات والرسوم الجدارية التي نعثر النزر من ذلك البالغرض. 

عليها في الكهوف والتي تحتمل العديد من التأويالت المتضاربة. فنظريات 

معرفة بدقائق طوائف النباشين تلقي الضوء  يهاان لد الدارسين التي تزعم

مما تشير الى ديانات العصور في حقيقة االمر على احكام أصحابها أكثر 

وعوضا عن تشييد جبال من النظريات االفتراضية اعتمادا على الحجرية. 

 ،بقايا القبور والرسوم الجدارية في الكهوف وعلى بعض التماثيل العظمية

ال نملك في حقيقة االمر  بكونناعترف نن ويحيصر جدر ان نكونمن اال

سوى أفكار ضبابية حول ديانات الصيادين البائدين. نحن نزعم بكثير من 

نزعة احيائية، ولكن هذا االمر ال يدلل على شيء.  لديهمالثقة انه كان 

روح كانوا يتضرعون لها، وال أي طقس كانوا يحيونه،  ايفنحن ال نعلم 

مات كانوا يجتنبونه. وأكثر من ذلك نحن ال نملك أي حر  او أي نوع من الم



علم بخرافاتهم الني كانوا يتوارثون روايتها. والحقيقة ان هذا االمر يعتبر 

 ثغرة كبيرة في فهمنا للتاريخ البشري.

 امغاير ويعتبر العالم االجتماسياسي الذي اتسمت به حياة الصيادين مجاال

ر ذلك فان الدارسين ال يمكنهم فسيق تال نملك بشأنه أي فكرة. وكما سب

ول األساسيات مثل تلك المتعلقة بوجود الملكية الخاصة او ححتى االتفاق 

كل عشيرة  تميزتحادي. ومن المحتمل ان العائلة النووية او الزواج اال

. يمكن ان تكون احداها مختلفة عما لدى جارتهااالجتماعية  البنيةبنوع من 

بالتوتر والعنف بين افراده شان قطيع قرود  تسما اقد اعتمدت نظاما هرمي

الشامبنزاي. في حين شهدت طائفة أخرى حياة الدعة وعرف عن افرادها 

 ميلهم للسلم كما هو االمر بالنسبة لقرود البونوبو.

مدفنا  1955في منطقة 'سونغير' الواقعة بروسيا اكتشف علماء اآلثار سنة 

 يهر انه يعود لثقافة شعب صيادويظد. يعود لثالثين الف سنة قبل الميال

الماموت. وقد عثروا في احدى القبور على هيكل عضمي لرجل في 

الخمسين من عمره وقد كسته خيوط عقدت فيها خرزات صنعت من عاج 

ف خرزة. وكان يحمل على راسه قبعة اال 3الماموت اشتملت على قرابة 

اما في القبور  سوار من العاج. 25أسنان الثعلب ووضع على معصمه من 

األخرى التي تقع في نفس المدفن فلم يعثر فيها على الكثير من األغراض 

الى جانب الميت. وعلى ضوء هذه اللقى استنج الدارسون ان دفنت التي 

في مجتمع هرمي. ومن المحتمل ان  نعيش تطوائف صيادي الماموت كان

يحكم في قبيلة  الى سيد العشيرة، او ربما كان تابعهيكل العظمي يكون ال

من الراجح ان يتمكن بعض وليس ن عديد العشائر. باسرها تتكون م

دة من صنع كل تلك األغراض التي حاالفراد الذين ينتمون الى عشيرة وا

.أحدعثر عليها في القبور دون مساعدة من   

علماء اآلثار على قبر اثار دهشتهم واثناء مزاولتهم ألعمال التنقيب عثر 

تقابال فيه  ن ذلك القبر يحتوي على هيكلين عظميين دفنا بشكلأكثر. لقد كا

راسيهما حيث ينتمي أحدهما الى صبي في الثالثة عشرة من سنه تقريبا اما 

الثاني فيعود لفتاة يناهز عمرها تسعة أعوام او عشرة. كان الفتى مغطى 

يحمل على راسه قبعة مزركشة بأسنان  بخمسة آالف خرزة. وكان

سن ثعالب )على األقل تم قتل  250حزام زين ب بد لف وسطه الثعالب. وق

ثعلب للحصول على تلك الكمية من االسنان(. اما الصبية فقد  60



بالطفلين تماثيل  وكان يحيطخرزة عاج الماموت.  5250زركشوها ب 

ان يتطلب صنع  تملومن المحصنعت من العاج.  وأغراض أخرىصغيرة 

ان  وهذا يعنيدقيقة.  45رفيين المهرة لحا أحدخرزة واحدة من العاج من 

االف خرزة التي كانت تغطي هيكلي الطفلين دون ذكر  10صنع 

ساعة من العمل  7500الصانعين  أمهراألغراض األخرى قد تستدعي من 

 الدقيق أي ما يعادل ثالثة سنوات من العمل الدؤوب.

الصغيرة قد ن في تلك السن ان يكون الطفال المحتمل من غير هوالواقع ان

تا جدارتهما في قيادة قبيلة صيادي الماموت. ونحن ال نجد تبريرا لتلك اثب

وأحد المعتقدات الثقافية.  إطارالقيمة التي حضي بها الطفالن اال في 

. فقد يكونان أبناء القائد عن ابويهماتلك الرتبة  ورثاتقول بانهما  التفسيرات

اعد الصارمة في عائلية او القوبالكاريزما ال ثقافة تؤمن إطارنفسه في 

ثاني يزعم ان الصبيين قد عرف فيهما منذ  وفي رايتوريث السلطة. 

المتوفى منذ دهر.  العشيرة والدتهما انهما يمثالن تقمصا الحد أرواح سلفه

أصحابه ان طقس دفن الولدين يعكس طريقة موتهما  يجادلوفي راي ثالث 

او ربما تم تقديمهما كقربانين  حياة.في ال امكانتهممن كونه يعبر عن  أكثر

موت القائد بطريقة طقسية واحتفالية. اليصحب  

 أفضلسونغير يعتبران من بين  طفلياإلجابة الصحيحة فان  ومهما تكن

سنة خلت  ألف 30النماذج التي تشير الى ان الهوموسابيانس قد تمكن منذ 

هات مورثاتنا من اخضاع اكرا من اختراع رموز اجتماعية وسياسية مكنته

الكثير من وكذلك األنماط السلوكية التي ميزت أنواع أخرى من البشر و

 الحيوانات.

 

 هل هي حرب ام سلم

وفي الختام يجب علينا ان نتساءل حول المشكلة الصعبة المتعلقة بدور 

الحرب في مجتمعات الصيادين. هناك بعض الدارسين الذين يتوهمون ان 

من السالم ويجادلون من ان ظاهرة العنف تلك الطوائف قد شهدت جنة 

والحرب لم تستهل اال مع بزوغ الثورة الزراعية حينما شرع الناس في 

األمالك الخاصة. اما الراي المعارض فيذهب الى القول ان عوالم  اكتناز

من كال خاص. والحقيقة ان  ومتوحشة يشكلاالنسان القديم كانت عنيفة 



ن على خيوط رمل خاصة وهما يعتمداليس سوى قصورا من ال الرأيين

واهية من اللقى االثرية الهزيلة وعلى المالحظات االنتروبولوجية التي 

عشائر النباشين التي ما تزال تعيش بين ظهرانينا. جمعوها من  

وفي الواقع نجد ان الدالئل المتحصل عليها إشكالية حتى وان كانت مثيرة 

صرنا على وجه الخصوص في تعيش طوائف التباشين في ع. ولالهتمام

صحراء كالهاري او قارة انتاركتيكا  والشحيحة مثللمناطق المنعزلة ا

كانية بالضعف وحيث تكون فرص حروبهم حيث تتسم كثافتهم الس

ذلك فقد أصبحت أجيال هذه الشعوب  وعالوة علىالجوارهم محدودة جدا. 

ل على الحد في أيامنا هذه عرضة لتدخل سلطات الدول الحديثة التي تعم

 من تفشي العنف بين هذه القبائل.

 سوى خيارين ليجمعوا مالحظاتهم األوروبيينعد اذن امام الدارسين يلم 

حول التجمعات السكانية العريضة نسبيا لجموع النباشين الذين ال يزالون 

يعثروا عليهم في شمال  ويمكن انيعيشون في استقالل عن حضارتنا. 

 اثناءالقرن التاسع عشر، او في شمال استراليا  لخالغرب أمريكا الشمالية 

ن وكذلك من سكان أمريكا المحليو لقد الحظ العلماء ان كال . نفس الفترة

سكان استراليا االصليون قد شهد كليهما تفشي العنف المسلح بين الطوائف 

كانت هذه الحالة تعبر عن عنف  إذاالمختلفة. ويبقى االمر قابال للنقاش فيما 

ول الوافدين الغزاة األوربيين على ي متأصل في البشر ام هو نتيجة لنزازل

 أراضيهم.

وغبشاء. فكيف لنا ان نعثر على اسطورة ونحن نجد ان اللقى االثرية نادرة 

لم  حيثتحكي عن نشوب حرب وقعت منذ عشرات اآلالف من السنين؟ 

ية او ولم تكن لهم قذائف مدفع ،تترك لنا تلك الشعوب اسوارا وحصونا

لو حصل ان عثرنا على راس حربة ال يمكننا ان سيوفا او دروعا. ف

ن في صيد والصياد استعملهفلربما انه استعمل في الحرب،  نجازف بالقول

الطرائد أيضا. كما اننا نواجه صعوبة في تأويل بقايا العظام التي قد تحمل 

بعض الرضوض. فهل يمكن اعتبارها ناتجة عن حصول حرب ضروس 

حصلت اثناء حادثة صيد. كما ان غياب الكسور في تلك الهياكل ام 

ى موت عنيف. ال صاحبه تعرض يثبت عدمالعظمية ال يمكننا عده دليال 

عض المالكمين يموتون اثناء المباراة دون ان تحصل بفنحن نجد اليوم ان 

لهم خدوشا من أي نوع. فالموت في هذه الحالة يكون نتيجة لإلصابة في 



كل ذلك  واألهم منظاهر. بل  أي أثرالرخوة حيث ال تترك االنسجة 

في المئة  90 نجد ان يخبرنا التاريخ انه في الفترة ما قبل الثورة الصناعية

لقوا حتفهم نتيجة تفشي  ربما الحرب، بل ذلك بسبب كنيلم  من الذين ماتوا

ا مم أكثرموجات البرد او انتشر بينهم الطاعون، جراء و االمجاعة بينهم 

سببت فيه األسلحة.ت  

الف سنة حين اندلعت  30وبإمكاننا ان نتخيل حصول االمر نفسه منذ 

لى طرد حرب شعواء بين فريقين من الصيادين سعى فيها احد الفرقاء ا

ان لقي فيها خمسة عناصر  وكانت المحصلةغريمه من مناطق صيده. 

فرد منهم  حتفهم من الفريق المهزوم. وفي األعوام الالحقة توفي مائة

رد والمرض. و اذا ما حصل ان عثر علماء بنتيجة لتعرضهم للمجاعة وال

ن اآلثار على تلك الهياكل العظمية فمن المحتمل ان يخلصوا الى القول ا

جزم من كونهم نأصحابها ماتوا جراء حدوث كارثة طبيعية. فكيف لنا ان 

 قد كانوا جميعهم ضحايا لحرب ال ترحم؟ 

بقة بعدم التسرع واصدار االحكام جزافا، ر تحذيراتنا الساواخذا في االعتبا

نستطيع االن ان نحول وجهتنا صوب اللقى االثرية. لقد انجز الدارسون في 

تنتمي الى الفترة التي سبقت  عظميا هيكال 400ل البرتغال مسحا شم

وض ناتجة عن ضلر ان فقط آثارمباشرة الثورة الزراعية. وقد أظهر هيكال

هيكل  400جري مسح مماثل في إسرائيل لنفس الفترة على أعنف. كما 

المنقبون على كسر شمل جمجمة واحدة ال يمكن ان  خالله عظمي عثر

 400ي إطار عملية مسح ثالثة شملت نعزوه الى حصول عنف بشري. وف

ما قبل الثورة الزراعية عثر  لفترة جمعها من عديد المواقع ا تمعظمي هيكال

هيكل عظمي تحمل خدوش  18ان  وقد اتضحانوب. عليها في وادي الد

ال يمكن عده دليال  400هيكل مصاب من جملة  18عنف بشري. ان وجود 

 يمكننا اعتبارهاعلى تفشي ظاهرة العنف بين الغرماء االقدمين. ومع ذلك 

كون أصحاب الهياكل الثمانية عشرة قد بنسبة مرتفعة نسبيا. وإذا ما سلمنا 

بالمئة من الوفيات في نهر  4.5نسبة  فهذا يعني ان نتيجة للحروب ماتوا

وفي يوم الناس هذا يمثل متوسط  الدانوب كانت تعزى الى العنف البشري.

بالمئة داخل في ذلك اعمال الحرب  1.5الموت نتيجة ألعمال بشرية 

 5والجريمة. وخالل القرن العشرين كانت نسبة الوفاة بين البشر تناهز 

أعمال العنف البشري. ويدخل في هذه النسبة ما راء كانت تحصل ج بالمئة



. و اذا متبال لهما من قبلالتاريخ  يعرف لمشهده العالم من حربين كونيتين 

ثبت صدق ما توصلنا اليه، يمكننا الجزم حينها ان شعوب نهر الدانوب 

القرن العشرين. عنف كانت عنيفة بالقدر الذي عليه  

نهر  نا حالة العنف التي وسمت طوائفان االكتشاف المحزن الذي كشف ل

ر عليها أيضا في عث التيالدانوب ترتكز على مجموعة من اللقى االثرية 

أقاليم أخرى مشابهة. لقد عثر المنقبون في منطقة جبل الصحابة الواقع في 

الف سنة قبل الميالد اشتملت  12مقبرة يعود تاريخها الى على السودان 

وس رماح البعض دت رؤوس حراب او رؤهيكل عظمي. وقد وج 59على 

ها. وتمثل عض اآلخر ملقى بجانببهيكل عظمي، وال 24منها مغروس في 

بالمئة من مجموع المتوفين.  40الهياكل التي مات أصحابها جراء الحرب 

وفي كهف  كدمة. 13 انه يحملوقد اظهر هيكل عظمي يعود المرأة 

هيكل يعود  38علماء على أوفنات الواقع في بافاريا )المانيا( عثر ال

نصف  اشين يتكون من الصغار والنساء تم القائهم في حفرتين. وتظهربللن

كل التي تعود ألطفال رضع عالمات واضحة على تعرضها الى االهي

إصابات بأسلحة بشرية كالهراوات والسكاكين. كما تم العثور أيضا على 

وفي جميع  عالمات العنف. أبشعهياكل تعود لذكور بالغين تحمل 

تماالت تعرضت عصابة من النباشين الى اإلبادة الجماعية في كهف االح

 أوفنات.

ي من الحالتين تعكس بأفضل طريقة حياة عالم النباشين؟ هل هي حالة فأ

السلم التي كشفتها لنا الهياكل العظمية التي عثر عليها في إسرائيل 

وكهف حابة في السودان لنا لقى جبل الص تهوالبرتغال، ام المسلخ الذي خلف

ن يبدو انه كلما كاالحتمالين. ول أحدأوفنات ببفاريا؟ ان الجواب ال يكمن في 

 والممارساتالنباشين طائفة واسعة من المعتقدات الدينية  عاظهر مجتم

متنوعة من منسوب العنف لديه. وفي  عن اشكال أعلناالجتماعية اال و

سلما وهدوء، مرت بعضها حين شهدت بعض األقاليم في بعض الفترات 

الصراعات الدموية.  اآلخر وفي ازمان مغايرة بأحداث عنيفة من   

 ستارة الصمت

اذا كان من العسير علينا إعادة المشهد العام لحياة طوائف الصيادين 

البائدين، فانه ال يمكننا االعتماد على بعض االحداث الخاصة. فلو حدث ان 



حقة في وادي تسكنه ساللة النياندرتال، نزلت احدى عشائر السابيانس الال

ام الالحقة دراما تاريخية تقطع االنفاس. فمن المرجح ان تشهد األعو

لم تترك لنا تلك الحقبة دليال يشير الى حدوث مواجهة بين  ولسوء الحظ

من األدوات الحجرية  وقليالالفريقين باستثناء بعض العظام المتحجرة 

لتي قام بها الباحثون في هذا الشأن لتحقيق اوسائل ا أعتىظلت صامتة امام 

ج منها التشريع البشري او التقنية التي اخترعها حيث يمكننا ان نستخر

األحوال معرفة تركيبتهم  أحسنحميتهم الغذائية وفي  وكذلك معرفةالناس 

االجتماعية. ولكن تلك اللقى ال يمكنها ان تخبرنا عن التحالفات السياسية 

جوار فيما بينهم، او فيما يتعلق بأرواح االسالف التي باركت التي عقدها اال

بها عن طريق التحالفات، او فيما اذا تمت رشوة ساحر القرية و مطب  تلك 

اهدائه مجموعة من خرزات العاج صنعت له خصيصا ألجل ان يضمن 

 بركة األرواح.

 . فقد تكون تلكيالصمت يلف عشرة آالف سنة من التاريخ البشر ساتران 

وشطحات ، او حركات دينية وثوراتنين شهدت حروبا اآلالف من الس

عرفت أفكارا فلسفية عميقة او أنجزت فيها ابداعات فنية ال  و، احيةرو

من طراز نابليون فرض  زعماءتضاهى. قد يكون ساد تلك الطوائف 

سلطانه على امبراطورية في حجم مدينة لكسمبورغ. او نبغ فيهم 

واغلب ت تعوزه فقط أوركسترا سمفونية. بيتهوفن كانن من أمثال وموسيقي

صوت الناي. وقد  أنغامه كانت تدفع الناس الى البكاء على ان موسيقا الظن

االنباء ظهر بينهم و ابلغهم وحي روح شجرة البلوط، بدال من  يكون احد

انبياء العهد القديم الذين انذروا الناس من عقاب االه ال يعرف الرحمة. 

هذا التأويل ال يعدو ان يكون سوى تخمينات. والواقع ان ستارة  ولكن مثل

الصمت شديدة السماكة االمر الذي يحول دون تحققنا من حدوث تلك 

ر فما بالك بوصفها بشكل مفصل.األمو  

ان اغلب الباحثين ينزعون الى طرح هذه األسئلة فحسب بالقدر الذي 

شاف أدوات لم نعثر عليها يمكنهم ان يتوقعوا اإلجابة عنها. ومن دون اكت

حتى هذه اللحظة، فلن يمكننا مطلقا معرفة معتقدات تلك القبائل البائدة او 

بروها في حياتهم. ومع ذلك فمن الضروري اما السياسية التي خماهية الدر

 استبعاد إلى نلجأ قد وإال أجوبة متاحة،على لها  نعثرطرح األسئلة التي ال 



 الذين األشخاص" أن ذريعةب البشرية خريتا من سنةالف  ،70 الى ،60

".أهمية له شيئ ا يفعلوا لم الوقت ذلك في عاشوا  

كن الحقيقة انهم انجزوا أمورا مهمة للغاية نخص بالذكر منها قيامهم لو

. ان هبتشكيل العالم الذي نعيشه اليوم اكثر مما يمكن الحدنا ان يتخيل

او صحراء استراليا الوسطى اح الذين يزورون التوندرا في سيبيريا السو  

كر لم مواطن طبيعية ببمازون المطيرة يعتقدون انهم نزلوا او غابات اال

. لقد هبطت عشائر هم واهمون في حقيقة االمرتمسسها يد البشر. لك

النباشين في تلك األقاليم قبلنا بأحقاب من الزمن حتى انهم غيروا من 

 الكثيفة والبراري المهجورة.باسره بما في ذلك االحراش  الطبيعي المشهد

 ن من إعادة تشكيلووسوف نشرح في الفصل القادم كيف تمكن النباش

المحيط برمته قبل حلول الثورة الزراعية وانشاء المدن بزمن مديد. لقد 

يانس أكثر تدميرا ضمن بكانت العشائر الرحالة والقصاص من ساللة السا

 المملكة الحيوانية التي عرفتها الطبيعة.
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  الطوفان

قبل استهالل الثورة المعرفية كانت جميع سالالت البشر تعيش حصريا في 

األراضي االفروآسيوية. كما استعمروا بعض الجزر التي هبطوا فيها من 

لغرض. لقد تم النزول لخالل السباحة او بواسطة اشرعة صنعوها 

درين يكونوا قا ولكنهم لمسنة خلت.  ألف 850شواطئ جزيرة فلورس منذ ب

 الوصول الىمغامرة داخل المياه العميقة بحيث لم يتمكنوا من لعلى ا

 وزندلنااو الجزر النائية مثل مدغشقر  األستراليةاألراضي االمريكية و

 الجديدة او هواوي.

والنباتات من الحيوانات  وكذلك الكثيرلقد حال الحاجز المائي دون البشر 

ت الكائنات التي تعيش لظيجة لذلك ذلك العالم الخارجي. ونت من ان يدركوا

او على جزيرة مدغشقر معزولة لماليين من  األستراليةعلى األراضي 

السنين مما مكنها من امتالك هياكل جسدية مختلفة جدا عما توفر لنظيرتها 

التي تأقلمت مع اليابسة االفروآسيوية. وقد كانت المعمورة مقسمة الى عدة 



من  فريدةعلى مجموعة  واحدة منها نظم بيئية متنوعة اشتملت كل

الحيوانات والنباتات. وكان الهوموسابيانس على وشك ان يضع حدا لهذا 

.الضخمئي يالتنوع الب  

الثورة المعرفية، اكتسب الهوموسابيانس التقنية والمعارات  إثروعلى 

التنظيمية وربما امكنه الخروج من األراضي االفروآسيوية ليستقر به 

ي. وكان اول انجازهم ان استعمروا القارة عالم الخارجالقرار في ال

الف سنة. ويجد الخبراء صعوبة في تفسير هذا العمل  45منذ  األسترالية

ان  األستراليةلوصول الى األراضي عليهم االبطولي. ذلك انه كان لزاما 

كيلومتر.  100يقطعوا العديد من القنوات البحرية تصل مسافة احداها الى 

لى التأقلم بين ليلة وضحاها مع نظام بيئي ضطرين حال وصولهم اوكانوا م

 جديد كل الجدة.

ان الراي األكثر قبوال بين الدارسين يزعم ان السابيانس الذين كانوا 

رة عن مجموعة من الجزر هو عباو)االندونيسي  فوق االرخبيليعيشون 

( مفصولة عن األراضي اآلسيوية وعن بعضها البعض من خالل المياه

عملوا في بادئ االمر على تطوير مجتمع بحري حيث تعلموا كيف يبنون 

بعيدا في  االقالع أمكنهمبها مياه البحار حتى  االشرعة ويخوضون

. وهذا اسماك مهرة وتجار مستكشفين يبذلك صياد فأصبحوااألعماق. 

االمر ساعدهم على تطوير اسلوب حياتهم بشكل لم يسبق له مثيل. في حين 

طور تان ت -مثل الدالفين -لب من الكائنات البحرية األخرى كان يتط

لماليين من السنين لتكتسب أعضاء متخصصة وهيئة هيدروديناميكية 

ذي مك نها من السباحة بسالسة في المياه العميقة. وأصبح السابيانس الت

وهم خلفاء أحد القرود الذي عاش في  –رخبيل االندونيسي يعيش على األ

المحيط الهادي بامتياز دون ان يطوروا زعانف ودون ان  ةساد -افريقيا

يترقبوا ماليين من السنين وهو الزمن الكافي الذي يسمح لخياشيمهم ان 

شيدوا تنتقل الى اعلى رؤوسهم كما فعلت الحيتان الضخمة. وبدال من ذلك 

لهم اشرعة وتدربوا على توجيهها في البحار. ومكنتهم هذه المهارات 

لقد تم تدعيم هذا الراي من خالل  بلوغ استراليا واستعمارها. المكتسبة من

عثور علماء اآلثار على بقايا طوافات ومجاذيف وكذلك قرى لصيادين 

از ذلك الف سنة قبل الميالد )لقد كان من المتعذر عليهم انج 45لتعود 

ومع  االكتشاف نتيجة الرتفاع مياه البحر الذي دفنت تحته كل تلك اللقى(.



 االكتشاف الذي يشير الىئل قوية تدعم هذه النظرية خاصة توجد دالذلك 

على العديد من الجزر الصغيرة والمعزولة شمال  وااستقر قد ان السابيانس

االرخبيل  ماالرخبيل االندونيسي في بضع آالف من السنين بعد وصوله

ن كانت تفصلهما عن االمذكور. نذكر من بينها جزيرة بوكا ومانوس اللت

كيلومتر في عمق المياه المفتوحة. والحقيقة انه من الصعب  200يابسة ال

تلك الجزر دون مساعدة الى ن البشر قد وصلوا على المرء ان يعتقد ا

 سابقاالى االمر  أشرنامراكب متقنة الصنع ومهارات في اإلبحار. ومثلما 

هناك أيضا دالئل على وجود تجارة بحرية منتظمة بين تلك الجزر مثل 

الجديدة.وبريطانيا زيرة ايرلندا الجديدة ج  

اهم االحداث التي شهدها لقد كانت رحلة البشر األوائل نحو استراليا من 

التاريخ. مثلما هو الشأن بالنسبة لرحلة كولومبس نحو استراليا او رحلة 

للقمر. انها المرة األولى التي استطاع فيها االنسان ان يترك  11ابولو

يوية من بين جميع الكائنات التي تعيش فوق اليابسة األراضي االفروآس

لكن األهم من كل ذلك ما فعله ترالية. ووان يتوجه نحو االقاليم األس

المستكشفون األوائل بالنظام البيئي األسترالي. وفي اللحظة التي وضع فيها 

صعد فيها مباشرة الى  األستراليةالصياد النباش اقدامه على األراضي 

األنواع دموية في  أكثرالحقا من  أصبحلسلسلة الغذائية ثم اعلى قمة ا

 حوليات تاريخ األرض.

تلك الفترة اظهر البشر بعض الميزات التأقلمية في سلوكه.  والى غاية

ولكن ظلت آثار اعماله على المحيط ضعيفة. وقد كشفوا عن نجاحات 

يألفوها. باهرة من خالل تحركهم من بيئة تكيفوا معها جيدا نحو بيئة لم 

نحو بيئات عدائية جدا. لم يتكيف مستعمرو  غير انهم لم يكونوا يغامرون

مكنوا من تغيير تمع المحيط الجديد فحسب ولكنهم  -بل قل غزاتها-استراليا 

.التعرف عليهالمشهد لدرجة أصبح متعذرا   

على لقد طمست مياه شواطئ استراليا آثار اقدام اول البشر اللذين هبطوا  

نهم كانوا يتركون عالمات اقدامهم كلمت توغلوا أكثر داخل ا. ولكأراضيه

البيئة الجديدة. وهذه المرة لن يكون بمقدور الزمن ان يمحوها الى االبد. 

تسللوا الى االحراش صادفهم عالم غريب من المخلوقات منها  وكانوا كلما

اسودا ن، او امتروارتفاعه كيلوغرام  200الكناغر التي يزن الواحد منها 

الحيوانات في تلك  أضخمجرابية في ضخامة النمور الحديثة. لقد كانت 



الفترة. كما شاهدوا حيوان الكواال الضخم الذي لم تظهر عليه سمات 

ووجدوا كذلك طيورا أرضية ضعف طير النعام ’ اللطف في بادئ االمر

تركض في السهول المترامية، وعثروا على سحالي كالتنانين في جسامتها 

المتشابكة. كما تسعى بين األشجار  أمتارثعابين طول الواحد منها خمسة و

اعترضهم حيوان الديبروتودون الضخم وحيوان الوومبا الذي يزن نصف 

 وباستثناء الطيوراالحراش غير عابئة بالوافد الجديد.  جميعها تجوب طن،

غر كل تلك الحيوانات تنتمي لنوع الجرابيات.  مثل الكن والزواحف كانت

الوالدة في  ثرإ حيث تنجب صغيرها وما يزال لم يكمل نموه بعد تضعه

جرابها وترضعه حتى يكبر. ومثل هذه الحيوانات غير معروفة في افريقيا 

.األستراليةاألراضي  فوقوآسيا ولكنها سيدة محيطها   

السنين تم القضاء عمليا على تلك الحيوانات  من آالف ةوخالل بضع

يزن الواحد منها  األستراليةنوع من الحيوانات  24 جملة الضخمة. ومن

. ولحقتها أنواع أخرى اقل ضخامة. انوع 23انقرض منها  أكثرلغ او ك 50

النظام البيئي  وشهدلقد تم كسر السلسلة الغذائية في استراليا واعيد تشكيلها. 

هم التغييرات التي عرفها منذ ماليين السنين.ااألسترالي   

لفعل البشر؟ زو  معفهل كان االمر   

 المتهم مذنب بحسب اإلدانة

يحاول بعض الدارسين ان يبرء مسؤولية البشر عما حدث، ويلقون باللوم 

على تقلبات المناخ )الذي يمثل كبش فداء في مثل هذه الحاالت(. ولكن من 

ننزه االنسان تماما. هناك ثالثة عناصر من األدلة تضعف من ان الصعب 

ط  اسالفنا في عملية انقراض حيوانات أستراليا ذريعة المناخ وتور 

 الضخمة.

ألف سنة  45: على الرغم من ان المناخ األسترالي قد شهد تغيرا منذ أوال

مضت، ولكن الحدث لم يمثل انقالبا مناخيا بأتم معنى الكلمة. ذلك انه من 

الصعب حقا االعتقاد في ان األنماط المناخية لوحدها قد تسببت في تلك 

ذه اعتبار كل ما ضات الجماعية. وأصبح من الشائع في أيامنا هاالنقرا

التغيرات المناخية. ولكن الحقيقة ان المناخ على األرض عن يحدث نتائج 

لم يهدا مطلقا. فهو في تدفق مستمر. وكثيرا من االحداث التاريخية وقعت 

 بالرغم من التقلبات المناخية.



من الدورات الجليدية لقد شهد كوكبنا على وجه الخصوص العديد 

في المتوسط  تمر كانت األرضمليون سنة الماضية ل الواالحترارية. وخال

الف سنة الى  75الف سنة. وقد استمر آخرها منذ  100فترة جليدية كل ب

من حيث البرودة. لقد كانت  أشدهاالف سنة قبل الميالد. ولم يكن  15غاية 

الف  20ة منذ حدثت الثانيالف سنة و  70له ذروتان حصلت األولى منذ 

وتمكن حيوان الديبروتودون الضخم من النجاة بالرغم من لميالد. اسنة قبل 

قمم جليدية وذلك منذ ظهوره على سطح كوكب  10انه شهد على األقل 

األرض منذ زهاء مليون وخمسمئة الف سنة. ومر بأول ذروة جليدية في 

 45ة منذ اذا اختفى فجاالف سنة. فلم 70أواخر دورتها التي حصلت منذ 

 الف سنة خلت؟

ن الديبروتودون قد انقرض بمفرده في تلك الحقبة العتبرنا االمر فلو كا

بالمئة من الحيوانات الضخمة انقرضت  90مجرد مصادفة. ولكن قرابة 

كانت األدلة المتوفرة ظرفية فمن الصعب  وإذامعه في نفس الفترة. 

لية االنقراض بمجرد استيطان ض انه من المصادفة ان تحصل عماافتر

تحميل االنقراض الى الموجة الجليدية. األستراليةلسابيانس األراضي ا  

: حينما سبب االنقالب المناخي االنقراضات الجماعية كان من ثانيا

الكائنات البحرية شانها شان سكان اليابسة. ولكن  تتأثرالمفروض ان 

ى حصول انقراض ضمن لم نعثر على أي دليل يشير ال الحقيقة اننا

الف سنة. لم يبق امامنا اال ان نورط البشر في تفسير  45ذ جماعتها من

موجة االنقراض الجماعي التي طمست الكائنات األرضية الضخمة التي 

. وبالرغم من نجت منها الحيوانات البحرية نعاشت في استراليا والحال ا

تهديدا ارضيا.على نحو ساحق  البشرل ضالحية ازدهار مهاراته الم  

: لقد تكررت االنقراضات الجماعية المماثلة لما حصل في األراضي ثالثا

األسترالية عديد المرات طيلة االلفيات الالحقة من األعوام وذلك كلما 

استقر االنسان المناطق الجديدة. وفي هذه الحاالت فان جريرة السابيانس ال 

يوانات الضخمة لجزيرة قد تعرضت على سبيل المثال الحيمكن دحضها. ل

الجديدة الى ضربات مدمرة على الرغم من انها نجحت في البقاء زيلندا 

تحت ظروف االنقالب المناخي المزعوم دون ان تصاب بخدش واحد اال 

انها انقرضت بعد ان هبط البشر على أراضيها. ففي جزيرة زيلندا الجديدة 

قرنين من الزمان وخالل سنة.  800عشائر الماورية منذ نزلت فيها اول ال



بالمئة من  60اختفت معظم الحيوانات الضخمة من الجزيرة مضاف اليها 

 أنواع الطيور.

ونفس المصير شهدته قطعان الماموت بجزيرة 'ورانغل' الواقعة في 

كلم شمال سواحل سيبيريا(. لقد  200االرخبيل األطلسي )على مسافة 

 مل األقاليم الواقعة في النصفاموت لماليين من السنين في كاازدهر الم

الشمالي للكوكب. وفي اللحظة التي انتشر فيها االنسان بادئ االمر في 

المناطق اآلسيوية ثم في شمال القارة االمريكية، تقلصت اعداد الماموت. 

وبحلول االلفية العاشرة قبل الميالد اختفى آخر عناصرها من على وجه 

'ورانغل'  ةضل يعيش على جزيررض باستثناء البعض منها الذي األ

الف من السنين حيث ازدهرت اعداده ثم آالنائية جدا لمدة تصل لبضع 

االف سنة مضت حين حلت ركبان بني البشر جزيرته. 4اختفى فجأة منذ   

هل يمكننا اعتبار االنقراض األسترالي مجرد حدث معزول. البشر وحدهم 

جالت التاريخية تجعل من الشك من لوم أنفسهم. ولكن الستكفيهم مؤونة 

وسابيانس شبيها بالقاتل البيئي المتسلسل.الهوم  

لقد كان بحوزة المستوطنين االستراليين تكنولوجيا العصر الحجري. فكيف 

 تسببوا في كل هذا الدمار البيئي؟ هناك ثالثة تفسيرات تتظافر بشكل جيد.

 -البشر وهي اول ضحايا االنقراض بفعل -لقد كانت الحيوانات الضخمة

طويلة وفرصة إنجاب  لديها ك ان فترة الحملتتوالد ببطئ شديد، ذل

فترات الحمل. وبالمحصلة اذا اقدم  بينالصغار ضئيلة، عالوة على التباعد 

البشر على قتل صغار البروتودون كل بضع اشهر سيؤول االمر الى 

ف قارنة بالوالدات. وفي بضع آالارتفاع نسبة الوفايات بين عناصرها م

ي آخر حيوان الديبروتودون الوحيد المتبقي من السنين على األكثر سيختف

نوعه. مورثاتحامال معه   

وفي الواقع وبالرغم من احجامها الضخمة لم يكن من العسير اصطيادها 

تم اخذها على حين غرة من ي كان ألنهوغيرها من الحيوانات الجسيمة. 

شرية المختلفة شرعت في تجوالها قبل البشر. ذلك ان الكثير من األنواع الب

خالل  مليونين من السنين. وقد تمكنتوتطورها في المناطق االفروآسيوية ل

هذه المدة الطويلة من شحذ مهاراتها في الصيد. ولم تشرع في مطاردة 

الف سنة خلت. لذلك تعلمت الوحوش  400الطرائد الضخمة اال منذ 



ية كيف تتفادى بني االنسان. الضخمة التي كانت تجوب السافانا االفريق

على  -الهوموسابيانس -س الضخمترالتي ظهر فيها المف اللحظةوفي 

ح االفروآسيوي كانت الحيوانات الضخمة قد اكتسبت معرفة بأسلوب المسر

السابيانس:  تشبهه )أيمحافظتها على مسافة آمنة تجاه المخلوقات التي 

في لنظرائها االستراليين . وفي المقابل لم يتوفر الوقت الكاالمترجم(

لهم ان االنسان ال  اب حين واجهت اول مرة هذا الوافد الغريب. وبدولهرل

اسنانا طويلة وحادة او قوى  ألفرادهيمثل خطرا جسيما عليها. اذ لم تكن 

عضلية بل كانت لهم اجساما رخوة. وحين وقعت عين الديبروتودون الذي 

على هذا الكائن الذي يشبه القرد يعتبر أضخم الحيوانات في ذلك الحين، 

 رمقه بنظرة خاطفة ثم عاد يمضغ أوراق الشجر. وكان لزاما على تلك

الحيوانات الضخمة ان تطور غريزة الخوف من البشر ولكن بعد فوات 

وعها الى االختفاء من المسرح نهائيا.ناالوان مما الجا   

يانس بمجرد هبوطه وفيما يتعلق بالتفسير الثاني، يقول الدارسون ان الساب

في أسلوب القطع والحرق. األراضي األسترالية كانوا قد مهروا 

أجنبي ومهدد لبقائهم شرعوا يخططون لحرق مساحات وبمجابهتهم لمحيط 

واسعة من االحراش الوعرة والكثيفة من اجل خلق المراعي السهلة التي 

ياجاتهم. تنقاد اليها الطرائد حيث يسهل صيدها. كما كانت مالئمة الحت

وتسبب هذا العمل في تغيير بيئة معظم أجزاء األراضي األسترالية في 

عوام. وما يدعم هذا التفسير وجود سجالت غضون بضع آالف من األ

النباتات االحفورية. ان شجر الكينا)الكاالتوس( نادر الوجود في المناطق 

ية عصره الف سنة. ولكن بنزول السابيانس دشن له بدا 45األسترالية منذ 

ر يتميز بمقاومة فريدة للنار فقد الذهبي. وبما ان هذا النوع من الشج

ال وعرضا. في حين تعرضت بعض األنواع األخرى استطاع االنتشار طو

 الى االندثار.

وقد اثرت التغييرات في تركيبة أنواع الشجر على الحيوانات العاشبة 

غذى تيل المثال، الذي يعلى حد السواء. فحيوان الكواال، على سبوالالحمة 

حصريا على أوراق شجر الكينا ازدهر نوعه بفضل انتشار هذا النوع من 

في حين كابدت حيوانات أخرى مشقة البقاء على قيد الحياة. ونتج  الشجر.

عن ذلك ان انهارت العديد من السالسل الغذائية مما الجا الحلقات األضعف 

 الى االنقراض.



ن حول أهمية دور الصيد فان أصحابه يتفقوالتفسير الثالث، وبخصوص 

لى ضرورة القطع والحرق في مسار االنقراض، ولكنهم يشددون عوعملية 

عدم اغفالنا تماما دور المناخ. ذلك ان االنقالب المناخي الذي اجتاح 

سنة خلت عمل على زعزعة النظام البيئي وجعله  ألف 45 منذاستراليا 

( كان بمقدور : المترجمتدخل البشرهشا. وفي الظروف العادية )عدم 

في فترات وعديد المرات  قائيا مثلما حصل ذلكتلالنظام البيئي ان يتعافى 

عمل وي سابقة. ولكن بظهور البشر في المشهد في ذلك المنعطف الحرج

وبتظافر  على دفع النظام البيئي الذي كان يمر بفترة هشاشة نحو الهاوية.

ا الى لعشوائي الذي قام به البشر أدى كليهمالتغييرات المناخية والصيد ا

الصيد كانت تنفذ من تدمير اعداد كبيرة من الحيوانات خاصة وان عملية 

ب. والواقع انه من وجميع الزوايا بحيث شلت حركة الحيوان عن الهر

الصعوبة بمكان العثور على خطة محكمة يمكنها العمل ضد تهديدات 

 متعددة.

الثدييات(نهاية الكسالن )نوع من   

اول عالمة  األستراليةمن المحتمل ان يكون انقراض الحيوانات الضخمة 

انس خلفهم على الكوكب. وقد تبعها دمار ايكولوجي حصل يتركها السابي

على األراضي االمريكية. ذلك ان البشر كان اول من وصل الى النصف 

راضات الف سنة، و حدثت االنق 16الشمالي ليابسة الغرب األمريكي منذ 

الف سنة قبل الميالد. وقد وصل االمريكيون األوائل مشيا على  14حوالي 

 بحيث الكفاية فيه بما وى البحر في تلك الحقبة كان منخفضااالقدام الن مست

ولم تكن  .أالسكا غرب شمال مع سيبيريا شرق شمال البري الجسر وصل

 أكثركانت كؤوده وربما د فيها البشر مشقة بالغة بالرحلة هينة، بل لقد كا

بالعبور كان  قيامهم وألجلمن الممر البحري الذي حملهم الى استراليا. 

السابيانس مضطرين للصمود في وجه ظروف البرد المتطرفة لشمال 

الحرارة الى ما  وتنزل درجةسيبيريا. حيث تغيب الشمس في فصل الشتاء 

درجة تحت الصفر. 50دون   

غامر بالتوغل في مناطق  نواع البشرية انوالواقع انه لم يسبق ألي من األ

مثل شمال سيبيريا بما في ذلك النياندرتال الذين قنعوا بالبقاء في األماكن 

الدافئة نسبيا والواقعة جنوب سيبيريا بالرغم مما عرف عنهم من قدرتهم 



الذي يملك اجسادا  -على العيش في المناطق الباردة. ولكن الهوموسابيانس

الفريقية بدال من األراضي التي يكسوها السافانا اش في العي معتأقلمت 

تمكن من ابتكار حلول بارعة. فقد صنعوا احذية ضد الثلج  -الثلج والجليد

من الفرو والجلد حاكوها مع بعضها بواسطة ابرة صنعوها ومالبس 

للغرض. كما طوروا أسلحة مستحدثة ومتقنة لصيد الماموت وبعض 

طريقهم نحو الشمال لتي صادفوها في الطرائد األخرى الضخمة ا

األمريكي. وكما حسنوا من مالبسهم ووسائل صيدهم جازفوا بالمغامرة في 

 أعماق المناطق المتجمدة.

على نفي  أقدمواولكن ما الذي الجأهم أصال الى هذه المخاطرة؟ لماذا 

من سيبيريا؟ ربما أجبرت بعض الفصائل الى هذا االمر بسبب  أنفسهم

ة، او نتيجة لحدوث بعض الكوارث الطبيعية. الضغوط السكاني الحرب، او

وقد يكون البعض االخر منهم اغراهم حب االستكشاف فاتجهوا نحو 

صيد الطرائد  عن الشمال تدفعهم لذلك ثلة من األسباب الوجيهة كالبحث

خاصة وان اليابسة المتجمدة تعيش  ،التي توفر لهم مزيدا من البروتينات

ة مثل حيوان الرن ة )شبيه باأليل( والماموت. الحيوانات الشهيفيها كثير من 

حيث يمكنهم ان )لقد كان الماموت يشكل مصدرا لكميات هائلة من اللحوم 

يدخروا لحومه ألوقات المسغبة، اذ كانت درجة الحرارة منخفضة نسبيا(. 

كما توفر لهم تلك الحيوانات دهونا لذيذة وفراء يصنعون منه كساء يقيهم 

لبرد، ومن العاج يصنعون حليا. ومثلما شهدت على ذلك بقاياهم التي عثر ا

البقاء فحسب بل تمكنوا عليها في منطقة سونغير، لم ينجح الصيادون في 

.من االزدهار في تلك المناطق المتجمدةأيضا   

وبمرور الزمن انتشرت تلك الطوائف الواقعة شمال أمريكا، حيث كانت 

 14القرن والرن ات. وحوالي ووحيد الماستودون تتعقب قطعان الماموت و

الف سنة قبل الميالد ارغم صيد الطرائد البعض منهم الى الترحال من 

. والحقيقة ان تلك العشائر لم تكن Alaska ل شرق سيبيريا نحو السكاشما

تعلم انها اكتشفت عالما جديدا. ذلك ان مناطق السكا كانت مجرد امتداد 

بيرية بالنسبة للبشر وحيوانات الماموت على حد طبيعي لألراضي السي

 السواء.

من السكا نحو في البداية مثلت األنهار الجليدية حاجزا في الطريق المؤدية 

باقي األراضي االمريكية، حيث لم تكن تسمح بالمرور لغير ثلة من 



المغامرين بقصد اكتشاف األقاليم الواقعة في الجنوب. وبحلول االلفية 

ه نبل الميالد تسببت الموجة االحترارية في ذوبان الجليد مما نتج عالثانية ق

نحو الجنوب ح ممر سمح بالعبور. وحيث استغله البشر للتحرك تف

بجموعهم مما مكنهم من االنتشار على كامل القارة. وعلى اعتبار انهم 

اكتسبوا خبرات في صيد طرائد وفيرة في المنطقة المتجمدة، االمر الذي 

للعيش في مناخات وأنظمة شديدة التنوع. وعمل احفاد السيبيريين أه لهم 

لمتحدة ومستنقعات على استيطان االحراش الكثيفة الواقعة شرق الواليات ا

دلتا المسيسيبي وصحاري المكسيك وكذلك غابات وسط أمريكا الكثيفة. 

البعض منهم في حوض نهر االمازون. في حين نزل آخرون في وسكن 

في االرجنتين. وقد حدثت  Pampas نديز او سهول البامباهضاب جبل اال

ية العاشرة االلف وبحلولكل هذه األمور في ظرف الف او الفين من السنين. 

قبل الميالد كان البشر قد استوطنوا معظم أقاليم أمريكا الجنوبية الى غاية 

ا ديل الفوقو')ارض النار وتسمىاقصى نقطة فيها  ( : المترجمجزيرة' تيار 

 نفذهاالواقعة في الطرف الجنوبي. وتشهد هذه الغزوات الخاطفة التي 

تضاهى، وعلى  البشر في عرض األراضي االمريكية على عبقرية ال

قدرتهم التكيفية التي ال يمكن مضارعتها في ذلك الحين. حيث لم تتمكن أي 

من الحيوانات األخرى، رغم تنوعها، من التجول في بيئات مختلفة جذريا 

ن تلك التي تعودت العيش فيها وبالسرعة المطلوبة، مع المحافظة على ع

 جيناتها االصلية دون حصول طفرات من أي نوع كان.

مما نتخيل. حيث تركوا خلفهم  أكثرلقد كان المستوطنون األوائل دمويين 

دربا طويلة تملؤه هياكل ضحاياهم. لقد كانت اعداد الحيوانات االمريكية 

رة و شديدة التنوع مقارنة بما بقي منها في ايامنا غزي سنة الف 14منذ 

هذه. ذلك ان البشر حين كانوا يتنقلون نحو الجنوب انطالقا من السكا، 

كانوا يصطادون قطعان الماموت والمستودزن والقوارض في حجم الدببة 

من االحصنة والجمال واسودا ضخمة وكثيرا من أنواع أخرى من وسرب 

من بينها نمر يدعى ذو  همثيال في أيام الناس هذ لها نعرفالحيوانات ال 

الكسالن الضخمة التي يصل وزن  افراد من حيواناالنياب السيفية وبعض 

. كما نعثر في الجنوب أمتارطول ستة بالواحد منها ثمانية أطنان و

غرابة. لقد كانت  أكثراألمريكي على حيوانات ثديية وزواحف وطيور 

للتجارب التطورية حيث ازدهرت في  تبراة مخاألراضي االمريكي



نجد لها قبيال في األقاليم  والنباتات الاحضانها أنواع من الحيوانات 

 االفروآسيوية في تلك الفترة.

اختفت معظم تلك األنواع  البقاع،وخالل الفي سنة على وصول البشر لتلك 

اثناء  يكيةالمرالحالية فقدت القارة ا وبحسب التقديراتالفريدة الى االبد. 

نوع من الثدييات الضخمة. اما  47من جملة  34انتشار الهوموسابيانس 

كانوا يعيشون فيها.  60نوع من جملة  50الجنوب األمريكي فقد اختفى منه 

الذي ازدهر  Saber-tooted cat  لقد اندثر النمر ذو االنياب السيفية

سود الكبيرة ألاو ممليون سنة، واختفى معه الكسالن الضخ 30نوعه طيلة 

وكذلك االفراس االمريكية والجمال والقوارض الضخمة ومعها انقرضت 

قطعان الماموت. كما ضربت الكارثة آالف أخرى من أنواع الثدييات 

كالقراد الذي )الطفيليات وحتى الحشرات ووالطيور الصغيرة والزواحف 

 زهاءيعيش على ظهر الماموت اختفى بدوره نتيجة لموت مضيفه(. ول

ط علماء المتحجرات وعلماء الحيوانات المنقرضة كل د من الزمن، مش  عقو

سهول القارة االمريكية وجبالها بحثا عن عظام متحجرة تعود للجمال او 

روا على ضالتهم ثفضالت كسالن األرض المتحجرة أيضا. وحينما ع

الى المخابر اين خضع الروث المتحجر الى دراسة  اثم ارسلوه احزموه

بتحديد عمره. ولقد تظافرت كل التحاليل  هناك يقوم الخبراءحيث . متأنية

المجرات في عديد المرات على اثبات ان تلك الفضالت وعظام الجمال 

وذلك  ،تنتمي جميعها الى الفترة التي غزى فيها البشر أمريكا مثل الطوفان

ولم  الف سنة الى االلفية التاسعة قبل الميالد. 12متدة من بين الفترة الم

ث كسالن األرض يعود زمنها يكتشف الدارسون غير عي نة واحدة من رو

االف سنة خلت تقع في العديد من الجزر  5الى مرحلة حديثة أي منذ 

، وهو التاريخ الذي يصادف وهيسبانيوكالكراييبية وخاصة جزيرة كوبا 

بي البحر الكراييعلى الفترة التي حطت فيها اقدام البشر  على وجه التحديد

 نك الجزيرتين الكبيرتين. واستوطن تا

ومرة أخرى يحاول بعض الدارسين ان يبرؤوا الهوموسابيانس من جريرة 

االمر الذي )االنقراضات الجماعية ويلقون باللوم على التقلبات المناخية 

الف  7ظلت حالته ثابتة لمدة  يتطلب منهم افتراض ان المناخ الكراييبي

ال ان بقية نصف الكرة االرضية الشمالي شهد سنة ألسباب مجهولة و الح

درجة الحرارة(. غير ان األدلة التي استقاها العلماء من دراسة  ارتفاعا في



فضالت كسالن األرض ال يمكن اغفالها. نحن المسؤولون عن تلك الكارثة 

ى لو كان االنقالب المناخي قد وليس هناك من سبب آخر وجيه. وحت

الجماعية فان أفعال البشر كانت حاسمة.حرض سيرورة االنقراضات   

 سفينة نوح

له  واضفناالجماعي الذي حصل في استراليا وأمريكا  االنقراض اذا جمعنا

التي حدثت في المناطق التي شهدت انتشار  الصغيرة االنقراضات

ل اختفاء األنواع البشرية األخرى السابيانس في كل من افريقيا وآسيا مث

ى ي تعيش فوق جزيرة كوبا منذ هبوط البشر علنات التالحيوا إندثار وكذلك

ان الموجة االستيطانية لإلنسان  تفيد، فان النتيجة التي ال مفر منها اراضيها

كانت السبب المباشر ألكبر وأسرع عملية انهيار ايكولوجي طالت المملكة 

 وبحلولكانت الحيوانات الفروية األكثر تضررا من اقرانها.  وقدالحيوانية. 

نوع من الكائنات األرضية  200الثورة المعرفية لم يستوطن األرض غير 

عدد أنواعها الى حدود  تضاؤلكلغ. و 20ها الضخمة التي يزن الواحد من

المئة مع استهالل الثورة الزراعية. لقد كان البشر باعثا على انقراض 

شر قرابة نصف الحيوانات التي سكنت المعمورة وذلك قبل حتى اختراع الب

 للعجلة والكتابة وكذلك األدوات الحديدية بزمن طويل.

العديد من المرات  في اق ضيقلقد تكرر هذا الدمار االيكولوجي على نط

بعد الثورة الزراعية. وتروي لنا سجالت العديد من الجزر نفس احداث 

القصة. حيث تستهل التراجيديا بمشهد يكشف لنا مجموعة وفيرة من 

دون حضور الجنس البشري بينها. وفي المشهد الثاني  الحيوانات الكبيرة

 أحدالمر بقايا من عظام السابيانس بدون مقدمات. ويدل على هذا ا يظهر

 إطارلراس حربة او جزء مكسور من اناء خزفي. وفي  يةهياكله او لق

المشهد الثالث الذي يأتي سريعا يظهر فيه رجال ونساء يحتلون مركز حلبة 

.لألبداثرا للحيوانات الضخمة والصغيرة التي اختفت  المسرح. وال نجد  

د عن اليابسة االفريقية قرابة وتوفر لنا جزيرة مدغشقر الكبيرة، التي تبع

كلم، مثاال مشهورا. لقد تطورت مجموعة من الحيوانات على تلك  400

وقد عن العالم الخارجي.  تامة الجزيرة لماليين من السنين في حالة عزلة

 أمتاروهو حيوان ارضي، يبلغ طوله ثالثة  الفيل،طائر  ىعل اشتملت

طائر عرفته األرض  أضخممن نوعه نصف طن. وقد اعتبر  ويزن الواحد



يوما. كما عاش على تلك الجزيرة حيوان الل يمور الضخم الذي يمثل أكبر 

أنواع الرئيسيات. وقد اختفت تلك الحيوانات فجأة من المسرح االيكولوجي 

ذلك منذ هبوط االنسان على ارضه اول مرة.م وعا 1500منذ   

 

 
Reconstructions of two giant ground sloths (Megatherium) and behind 
them two giant armadillos (Glyptodon). Now extinct, giant armadillos 
measured over three metres in length and weighed up to two tons, whereas 
giant ground sloths reached heights of up to six metres, and weighed up to 

eight tons. 

 

سنة قبل  1500وعلى المحيط الهادي بدأت اهم موجة انقراض حوالي 

اقدام المزارعين البولونيزيين جزر سليمان وفيجي  وطأتالميالد حين 

 بطريق غير مقصودة، مباشرة او، وكالدونيا الجديدة. وقد عمدوا الى قتل

العديد من قاطني تلك والحشرات والثعابين ومئات من أنواع الطيور 

لجزر. وانطالقا من تلك النقطة الجغرافية شرعت الموجة االنقراضية في ا

التوسع تدريجيا نحو المناطق الشرقية والجنوب ثم الشمال وغزت أيضا 

حيوانات الفريدة حيث طمست، في طريقها، جموع ال، قلب المحيط الهادي

م( و جزيرة الماركيز  ق1200) 'ساموا ' و 'تونقا' جزيرة التي عاشت في

ب م( و أخيرا جزيرة  500م( و جزيرة إيستر و كوك و هواوي) ق1)

ب م (. 1200زيلندا الجديدة )   

واكتسح نفس الدمار البيئي تقريبا كل جزيرة من اآلالف التي انتشرت 

ي والمحيط الهندي والمحيط المتجمد والبحر كالفقاع على المحيط األطلس

ى ادلة تشير الى المتوسط. لقد عثر علماء اآلثار في كل تلك الجزر عل



تواجد أنواع من الطيور والحشرات والثعابين التي كانت تعيش منذ امد 

ولم طويل. ثم اختفت فجأة بمجرد نزول المزارعين األوائل على أراضيها. 

وقد على البشر الوصول اليها.  ر النائية التي تعذرغير القليل من الجز تنج

جزيرة  وما برحتتلك الجزر على تنوعها الحيواني والنباتي.  حافظت

القرن قاالباقوس، على سبيل المثال، خالية من حضور االنسان الى غاية 

رائها المتميز الذي اشتمل ثالتاسع عشر، االمر الذي مكنها من الحفاظ على 

سلفها كمن البشر  خوفها تبديم تكن للضخمة التي على السالحف ا

 المستودون المنقرض.

نقراضات، التي صاحبها انتشار طوائف ثم تلت الموجة األولى من اإل

رعين. وهذه الموجة الثانية النباشين، موجة ثانية واكبها تفرق جموع المزا

ية مدنا بإرهاصات عن قدوم الموجة الثالثة التي شرعت األنشطة الصناعت

 في تحريضها. ال يجب علينا ان نصدق المدافعين عن المحيط الذين

يزعمون ان اسالفنا كانوا يعيشون في انسجام تام مع الطبيعة. لقد كان 

ق من بين جميع الكائنات، البشر قبل الثورة الصناعية يحملون قصب السب

حيث تسببوا في اختفاء اغلب أنواع النباتات والحيوانات. وبالرغم من 

أنواع الكائنات دموية التي  أكثرذلك، ما يزال لدينا شكوك في كوننا 

 تتضمنها حوليات البيولوجيا.

ولو كان معظم الناس واعون بعاقبة موجة االنقراض األولى والثانية، 

انتباه لمآل الموجة الثالثة التي يشكلون جزء منها. و  كثرألربما أصبحوا 

ان تسببنا في القضاء عليها، فمن  اذا علمنا كم من األنواع سبق لنا و

 وهذا االمر. المحتمل ان نكتسب الحرص الكافي للحفاظ على ما تبقى منها

 نظيراتهاينسحب خاصة على الحيوانات البحرية الضخمة. وعلى عكس 

 ضرراقل  تعاني نسبيا الكائنات المحيطية كانتلى اليابسة، التي تعيش ع

على  أصبح. غير ان العديد منها والصناعيةمن جراء الثورة الزراعية 

استغالل البشر  واالفراط فيشفير االنقراض نتيجة للتلوث الصناعي 

األمور على نفس الوتيرة، فمن الراجح ان  بقيتللموارد المحيطية. و اذا 

خطى  الدالفين،تقتفي كل من الحيتان و القروش و التونة و كذلك 

ه لم ينجو نواها النسيان. ذلك االديبروتودون و الكسالن و الماموت التي ط

من الطوفان البشري سوى البشر أنفسهم وبعض من حيوانات المزرعة 

نة نوح وهي تعيش االن اسوء ظروفها.التي حملها االنسان على ظهر سفي  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجزء الثانيا  

 

 الثورة الزراعية
 



 
A wall painting from an Egyptian grave, dated to about 3,500 years ago, 

depicting typical agricultural scenes. 
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 أكبر عملية نصب في التاريخ

 

وخمسمائة ألف سنة في تحصيل طعامه من استمر البشر لزهاء مليونين 

خالل النبش عن الغذاء وصيد الطرائد. وكانت جميع هذه الكائنات 

والهومو تتكاثر بدون تدخل االنسان. وكان نوع الهومو إريكتوسو 

النياندرتال يقتاتون على ثمار التين وصيد الغنم  ماإرغاستر ونظيره

واماكن انتشارها. اما البرية دون ان يملكوا دراية بأحوال عيشها 

الهوموسابيانس فقد ترك موطنه شرق افريقيا وتفرق متجها صوب 

الشرق االوسط واراضي اروبا واسيا. واينما حلوا استمروا في طريقة 

التي اعتمدت على الصيد والنبش. وإذا كان اسلوب حياتهم عيشهم 

قدة يكفيهم مؤونتهم فما الذي اضطرهم الى ابتداع بنيات اجتماعية مع

معتقدات دينية ودينامية سياسية؟ وابتكار  



شهدت تبدال منذ عشرة االف سنة خلت حينما شرع  كل هذه االمور

جين النباتات االنسان في تكريس معظم وقته وطاقته في عملية تد

والحيوانات وذلك من خالل زرع البذور وسقي النباتات وتنقيتها من 

ة وأخذ قطعانه إلى المراعي الجبلية. وكانوا يعتقدون االعشاب الطفيلي

ي الفاكهة والحبوب واللحوم. لقد كان بصنيعهم انهم سيزدادون وفرة ف

.لزراعيةالثورة ا-هذا االمر ثورة في اسلوب عيش البشر ونعني بذلك   

 8500الى  9500لقد استهل االنسان مرحلة التحول الزراعي حوالي 

سنة قبل الميالد في المناطق الواقعة في جنوب شرق تركيا وغرب 

ان واالردن وفلسطين إيران وكذلك مناطق الشرق االوسط حاليا )لبن

والعراق وتركيا(. وقد بدا هذا التحول تدريجيا في مناطق محددة حيث 

مح والماعز حوالي تسعة االف سنة قبل الميالد وزرعت دجن الق

ل الميالد وغرست اشجار البازالء والعدس حوالي ثمانية االف سنة قب

اربعة  الزيتون خمس االف سنة من يومنا هذا ودشنت تربية الخيول قبل

سنة قبل  3500االف سنة اما فالحة اشجار العنب فقد دشنت حوالي 

جينها في والنباتات، كاإلبل والكاجو، تم تدالميالد. بعض الحيوانات 

قبل الميالد كانت الموجة  3500اوقات الحقة، ولكن بحلول عام 

الرئيسية من التدجين قد اكتملت. وبرغم التقنيات المتطورة التي في 

لم نقدر على تدجين اي نوع جديد بخالف التسعين بالمائة من  حوزتنا

لنا النباتات الواقع تدجينها في  كمية السعرات الحرارية التي توفرها

قبل الميالد مثل االرز والقمح والذرة  3500الى  9500من الفترة الممتدة 

. وخالل االلفي سنة الماضية لم نتمكن من تدجين والبطاطس والشعير

ان او زراعة اي نبتة جديدة. وال زلنا نحافظ على تقاليد اي حيو

.لنباشين في عقليتهمالمزارعين في مطابخنا ونحاكي جماعات ا  

الزراعة نشأت في منطقة الشرق االوسط  ان اعتقد العلماء فيما مضى 

. غير انهم أصبحوا اليوم عن طريق المحاكاةثم انتشرت عبر العالم 

في انحاء مختلفة من العالم بشكل مستقل تزامن ظهورها متفقين على 

فاصوليا لقد عرف سكان امريكا الوسطى زراعة االرز وال .المهد عن

البازيالء التي ظهرت في الشرق دون ان تكن لهم معرفة بالقمح ونبتة 

االوسط. وتعلم سكان امريكا الجنوبية كيف يزرعون البطاطس ويربون 

هم الذين سكنوا منطقة المكسيك حيوان الالما دون ان يصلهم خبر نظرائ



عية او اراضي الشرق االوسط. اما الصينيون فقد استهلوا ثورتهم الزرا

( وتربية الخنازير. وفي : المترجمبفالحة األرز وحبوب الدخن )درع

امريكا الشمالية كابد البستانيون زمنا ليدركوا في نهاية المطاف ان نبتة 

دجن سكان  مشيا مع احتياجاتهالقرع صالحة لغذائهم فزرعوها. وتما

غينيا الجديدة قصب السكر وشجر الموز في حين اعتنى مزارعو غرب 

يقيا بزراعة بذور الدخن االفريقي واالرز االفريقي ونبات السرغوم افر

( والقمح. وانطالقا من هذه النقاط المحورية : المترجمذرة)نوع من ال

حلول القرن األول االولية، انتشرت الزراعة على نطاق واسع. وب

اركان العالم األربعة. على كامل النشاط الزراعي انتشرالميالدي   

لزراعية في مناطق الشرق األوسط والصين ت الثورات الماذا اندلع

وامريكا الوسطى وليس في االراضي األسترالية او أالسكا أو في 

تدجينها جنوب أفريقيا؟ الن معظم النباتات وكذلك الحيوانات ال يمكن 

 ببساطة. فاذا كان بمقدور جماعة السابيانس ان تنبش عن نبات الكمأة

من غير المتاح لها ، اال انه لماموتتصطاد ااو ان  (: المترجم)ترفاس

تدجين كليهما. ذلك ان طبيعة الفطريات مخاتلة جدا وطبع الوحوش 

الشراسة. لذلك لم يتمكن نوعنا البشري من تدجين سوى فئة قليلة من 

النباتات والحيوانات التي كانت تعيش في أماكن معينة، وهي تلك التي 

 احتضنت الثورات الزراعية.

ماء ان الثورة الزراعية ساعدت االنسانية على انجاز قفزتها العل ويزعم

الجبارة. ويذهبون الى حد القول ان ذلك التقدم دعمته قوى الدماغ 

أكثر ذكاء من سابقيهم.  البشري. ذلك ان التطور التدريجي ينتج اناس

وبالمحصلة أصبح البشر قادرين على فك رموز الطبيعة مكنتهم من 

وزراعة القمح. وعلى إثر تلك القفزة هجر االنسان  تدجين االغنام

والتي تحاكي في اسلوب حياة الصيادين المنهكة والمحفوفة باألخطار 

( ليستقر جم: المترقدماء يونانيون محاربون)االسبرطيين جملتها حياة 

 على االرض متمتعا ومتخما بحياة المزارعين.



 
Map 2. Locations and dates of agricultural revolutions. The data is 
contentious, and the map is constantly being redrawn to incorporate the 

latest archaeological discoveries. 

 

يعدو ان يكون قصة خيالية. اذ ال توجد دالئل لكن مثل ذلك الزعم ال 

اسالفنا تشير الى كون البشر أصبحوا أكثر ذكاء بمرور الزمن. لقد كان 

 النباشين يملكون دراية واسعة بأسرار محيطهم بزمن يسبق الثورة

لزراعية. ذلك ان امر بقائهم كان مرتهنا بضرورة استبصارهم في ا

التبشير بحياة الرفاه تركت الثورة  احوال النبات والحيوان. فبدال من

الزراعية اصحابها في ضنك من العيش وقلة في الرضا مما اتيح 

صيادين. فقد كانت طوائف النباشين تقضي اوقاتها بأساليب لجماعة ال

ض. وإذا نجح متنوعة ومحفزة ولم يكونوا مهددين بالمجاعة والمر

. فانه لم يقع المزارعون في تحصيل كميات أكبر من الطعام الفائض

تحويله الى نظام غذائي صحي او استفادوا منه في مواطن الترفيه. 

بة الزراعية في تفجر سكاني تعيش واضافة الى ذلك تسببت الحق

اكثريته في الفاقة في حين تحيا نخبته أرغد العيش. لقد كان متوسط 

عين يكابدون من اجل احراز طعام ال يسمن وال يغني من جوع المزار

نة بمعيشة نظرائهم الصيادين.مقار  

 لقد كانت الثورة الزراعية بحق أكبر عملية نصب عرفتها اإلنسانية.

الكهنة وطائفة و ال يمكننا ان نحمل الملوكحدث؟ ؤوال عما من كان مس

م يبق امامنا اال ان نشير بأصبع االتهام الى . لجريرة ما حصل التجار



قبضة من انواع النباتات تشتمل على القمح واالرز والبطاطس. الحقيقة 

ان هذه النباتات هي التي دجنت االنسان وليس العكس كما يشاع. حاول 

المر من خالل ما تراه نبتة القمح الذي استمر في البقاء طيلة ان تتخيل ا

البشر( وقد كانت تعيش  يزرعهطبيعته )قبل ان عشرة االف سنة على 

فئة منه في المنطقة الواقعة بالشرق االوسط. وعلى نحو مفاجئ )في 

الزمن الجيولوجي( امتد لنحو ألف سنة انتشر نموه في كامل المعمورة. 

البقاء والتكاثر اصبحت بذور القمح من أكثر النباتات ووفقا لمقياس 

-خ االرض. ففي سهول امريكا الشمالية قدرة على االستمرار في تاري

بإمكانك اليوم ان  -التي لم تنبت فيها سنابل القمح طيلة عشرة االف سنة

تسافر مئات الكيلومترات دون ان تصادفك نباتات بخالف حقول القمح. 

لنبتة مساحة تمتد على مليونين ونصف المليون فقد اكتسحت هذه ا

ا يوازي عشرة اضعاف مساحة كيلومتر مربعة على كامل المعمورة. م

المملكة المتحدة. فكيف قدر هذا النوع من النبات عديم االهمية ان يحتل 

 الصدارة من حيث االنتشار؟

ا لقد نجح القمح في التالعب بسلوك االنسان لتحقيق مآربه. لقد عاش هذ

حياة مريحة اعتمد فيها على  )المقصود نوع الهوموسابيانس( القريد

للحصول على طعامه الى غاية عشرة االف سنة مضت. النبش والصيد 

شرع حينها في استثمار طاقته في زراعة القمح. وفي غضون بضعة 

آالف من السنين أصبح يقضي كامل يومه من الفجر الى غاية المساء 

يكن االمر يسيرا. فهده النبتة تتطلب منه الكثير في عزق االرض. ولم 

 يميل الى تقاسم مجاله مع النباتات من الجهد لتنمو. كما ان القمح ال

االخرى اذ انه نهم للماء وللمواد العضوية التي تغذيه فقد كان لزاما 

على المزارعين ان يحنوا ضهورهم طيلة اليوم لتنقية االرض من 

ق نموه. وقد يصيب القمح أحد االمراض الحجارة والحصى التي تعي

لتها والسهر على معافاته. كالديدان او افة ما فيلتجئ المزارع الى ازا

اضافة وان القمح ال يملك وسائل ضد مخلوقات اخرى يمثل طعاما لها 

مثل اسراب الجراد واالرانب. فيضطر المزارع المسكين الى حمايته 

كابد لينقل له الماء من العيون وحراسته وإذا عطش فعلى المزارع ان ي

لى المزارع حينها واالنهار ليسقيه والقمح يصيبه الجوع ايضا فلزم ع

 ان يجمع روث الحيوانات ليغذي االرض التي ينمو فيها.



لم تتطور بنية االنسان لمكابدة هذه االعمال. لقد تكيفت في االصل 

من الحصى  لتسلق اشجار التفاح ومطاردة الغزالن وليس تنقية االرض

وجر قراب الماء على الظهر. وكان ان أصبحنا نعاني من االم في 

لفقري والركبتين والرقبة واألقواس. وتشير دراسات الهياكل العمود ا

العظمية القديمة إلى أن االنتقال إلى المرحلة الزراعية أدى إلى زيادة 

في. في عدد األمراض، مثل التهاب المفاصل والفتق واالنزالق الغضرو

وعالوة على ذلك، تتطلب المهام الزراعية الجديدة الكثير من الوقت مما 

لناس إلى االستقرار بشكل دائم إلى جانب حقولهم من القمح. يضطر ا

وقد غير هذا االمر تماما طريقتهم في الحياة. نحن لم ندجن القمح بل 

العكس هو الذي حدث. ومصطلح هجن ذو جذور التينية )دموس(التي 

الدار. فمن هو الذي يعيش في المنزل قطعا االنسان وليس القمح. تعني  

ي اقناع البشر من ان يغيروا اسلوب حياتهم الهانئة كيف أفلح القمح ف

ليحيوا في شظف من العيش؟ وماذا اسدى لهم في المقابل؟ ما نعلمه ان 

القمح لم يوفر لهم نظاما غذائيا متوازنا. خصوصا وان االنسان قد 

.  ذلك ان الحبوب كانت هاياته في مواطن كثيرة انواع طعامازدهرت ح

ط من النظام الغذائي قبل الثورة الزراعية. تشكل لهم جزءا صغيرا فق

عالوة على كونها تفتقر الى المكونات المعدنية والفيتامينات وثقيلة على 

 المعدة ومفسدة لألسنان وصعبة المضغ أيضا.

االمن الغذائي. اذ كانت حياة  لم يفلح القمح على ان يوفر للناس

ين. حيث كان مزارعين اقل اطمئنانا مما احرزته جماعات النباشال

االخيرون معتمدين في طعامهم على كثير من االنواع المختلفة 

حتى وان لم يدخروا مؤونة تكفي  اعجاف اوبمقدورهم ان يتجشموا سنوات

مقدورهم ان إذا ما حصل لهم نقص في أحد االنواع كان ب وحاجتهم. 

وفي المقابل اعتمدت المجتمعات  .ينبشوا او يصطادوا طرائد أخرى

ية، حتى وقت قريب جدا، على الجزء األكبر من استهالكها من الزراع

السعرات الحرارية على فئة صغيرة من النباتات المستأنسة مثل القمح 

 والبطاطس واألرز.

آفة الفطر في  فاذا شحت المطر او اجتاحت اسراب الجراد او تفشت

على ل بالماليين. كما ال يقدر القمح المحصول يهلك الناس باآلالف بل ق

ان يقي الناس من التناحر. لقد كان المزارعون االوائل ذووا نزعة 



عنيفة شان اسالفهم النباشين وحتى أكثر منهم. لقد كانت زراعة القمح 

على تلك  تتطلب مناطق شاسعة وامالكا كثيرة. واي تعد من الجيران

االمالك كأن ترعى فيها حيواناتهم من شانه ان يمثل تهديدا للمحصول 

ه قد يؤدي الى نقص في الغلة او تعرض اصحابها الى المجاعة. برمت

االمر الذي قد يشعل فتيل العنف بين الفريقين. في حين ان جماعة 

النباشين ان شعرت بتحرش جارتها فبمستطاعها ان تعزم على الرحيل 

قة اخرى وان كان في االمر مشقة او كان محفوفا بالمخاطر يبقى لمنط

يد. وفي حالة المزارعين فاألمر مختلف اذ يلجئهم مع ذلك منفذهم الوح

استقرارهم وامتالكهم مزارعهم الى التقاتل بشأنها او يعرضون أنفسهم 

الى المجاعة والفناء اذ لم يكن بمقدورهم االنسحاب وترك دورهم 

مغيرين. لذلك فهم مجبورين على البقاء والقتال الى اخر ومخازنهم لل

 رمق.

 
Tribal warfare in New Guinea between two farming communities (1960). 
Such scenes were probably widespread in the thousands of years following 

the Agricultural Revolution. 

 

كون  الىالنتروبولوجية واالثارية تشير العديد من الدراسات ا

تكن تتوفر على اطر سياسية  المجتمعات الزراعية البسيطة التي لم

كانت مسرحا للعنف الذي كانت نسبته  التي بخالف إطار القبيلة والقرية

. ففي من الذكور حتفهم بالمائة 25يلقى فيها بالمائة يشتمل  15تناهز 

نسبة الوفاة الذكورية في قبيلة غينيا الجديدة المعاصرة مثال، تبلغ 



ي قبيلة "اونغا" وهما قبيلتان بالمائة ف 35بالمائة مقابل  30"داني" 

بالمائة من الذكور في االكوادور من قبيلة  50 يموتزراعيتان. وبالمثل 

 "الواو راني" نتيجة للتقاتل بين االجوار.

ة وبمرور الوقت أمكن السيطرة على تفشي العنف بين الناس نتيج

 . وقد تتطلبلتطور بنى اجتماعية أكثر اتساعا كالمدن والممالك والدول

الف من السنين إلنشاء مثل هذه الهياكل السياسية الضخمة آاالمر 

 والفعالة.

واذ كنا ال ننكر ان العيش في القرية قد وفر بالتأكيد مزايا للمزارعين 

ات البرية استقرارهم مثل تمتعهم بحماية أفضل ضد الحيوان في بداية

وئها على سعات البرد. غير ان مساوكذلك وقايتهم من االيام المطيرة ول

الفرد تفوق فضائلها. وهذا أمر يصعب على مجتمعات الرخاء العصرية 

الرخاء و االمن و  وسائل و اعتبارا لكوننا نتوفر اليوم على ان تتفهمه.

من كون هما عنصران صاغتهما الثورة الزراعية فمن الضرورة الزعم 

حياة النباشين )اسلوب  تلك الفترة كانت تقدما ملحوظا مقارنة بسابقتها

(.غير انه من الصعوبة بمكان ان نسقط رؤيتنا اليوم : المترجمالخطرة

على ماضي سحيق تطلب آالفا من السنين من التطور مثل ذلك ان تهلك 

تيجة ابنة مزارع صيني من سوء التغذية في القرن االول بعد الميالد ن

لتغذية، "أني اعاني من سوء ا : لتقوللقلة محاصيل والدها هل كانت 

ولكن بحلول االلفية الثانية  سيكون لدى الناس الكثير من الطعام لتناوله 

سيعيشون في  منازل كبيرة بها مكيفات ، لذلك فان موتي سيكون  و

 تضحية جديرة من اجل غد افضل للبشرية"؟

ء التغذية الذي شر زيادة على مكابدتهم سووماذا تراه وفر القمح للب

لألفراد ولكن  انفع يكن لهبسببه؟ من المؤكد انه لم هلكت الفتاة الصينية 

استفاد منه في المقابل النوع البشري اجماال. فقد كان القمح يوفر زيادة 

في المحصول لكل قطعة ارض مزروعة. مما ساهم في تضاعف اعداد 

يالد حينما كان الناس يعتمدون قبل الم ألف سنة 13البشر. فحوالي 

بحثهم عن الطعام لم تكن منطقة واحات اسلوب النبش والصيد في 

اريحا الواقعة بفلسطين قادرة على استيعاب أكثر من مائة فرد من 

سليمة وبنظام غذائي  جسدية طوائف النباشين الذين كانوا يتمتعون ببنية

ين شاعت زراعة ميالد حقبل ال 8500عالي السعرات. وبحلول سنة 



اجات غذائية الحد القرى بإمكان الواحات ان تلبي احتي أصبحالقمح 

من  يعانونالمكتظة التي تأوي قرابة ألف نسمة غير انهم كانوا 

وسوء التغذية. االمراض  

بآالمهم بل ينحصر همها في ال ان عميلة التطور ال تعبا بجوع الناس و

فمثلما يقاس نجاح الشركة االقتصادي . نسخ االحماض النووية للكائنات

اباتها البنكية بغض النظر عن سعادة بكمية رصيدها المودع في حس

موظفيها او آالمهم كذلك يفعل المسار التطوري الذي يسهر فقط على 

حصل نقصان في تلك النسخ  وإذا ماالزيادة في رصيد نسخه الوراثية. 

بد نقصانا فادحا في التي تتكالشركة  مثلفان النوع يؤول الى االندثار. 

جح االنواع يقاس بكثرة نسخها ان تب سيولتها تتعرض الى اإلفالس.

الوراثية وازدهارها هذا يعني ان ألف نسخة أجدى من مائة. وهذا ما 

انجزته الثورة الزراعية من خالل قدرتها على الحفاظ على اعداد كبيرة 

.من االفراد حتى في أحلك الظروف  

التطوري؟ الفراد ان يهتموا بمثل هذا الحساب ينبغي على اولكن لماذا 

كيف يعقل ان يقبل ذو الحصافة ان تنسخ مورثات جنسه مقابل زهده 

في الحياة ومكابدته ظنك العيش؟ ال يمكن ألحدنا ان يقبل بمثل هذه 

 الشروط التعسفية.

 الحقيقة ان الثورة الزراعية كانت مصيدة بامتياز.

 المصيدة الفاخرة

الذين  -القرون. فالبشررت الزراعة بشكل تدريجي خالل عشرات تشان

 -ل واالرانب كانوا يتعاطون النبش عن الفطر والجوز ويصطادون االي  

لم يقنعوا باالستقرار في قرى بين عشية وضحاها مباشرين حراثة 

االرض وزراعتها وجارين الماء من االنهار لسقاية القمح. بل لقد 

تؤثر  لوب حياتهم بخطوات فاترة كانت كل خطوةشرعوا في تغيير اس

 في سلوك حياتهم اليومي.

ألف  70لقد هبط نوعنا العاقل على االراضي الشرق اوسطية حوالي 

ألف الالحقة، ازدهرت حياة  50سنة قبل الميالد. وخالل السنوات ال 

أسالفنا من دون اعتمادهم على الزراعة. لقد كانت الموارد التي توفرها 



طنيها. ففي سنوات الرخاء تلك المناطق كافية لتلبية حاجيات مستولهم 

يتكاثر البشر وفي السنين العجاف تنقص نسبة والدتهم شانهم شان 

الحيوانات التي تتوفر على ميكانزمات هرمونية وجينية تتحكم في معدل 

ل َم مبكرا وتكون  االنجاب لديها. فأثناء اوقات اليسر تبلغ االنثى سن الح 

ال االنجاب عندها يقل انجابها لصغير كبيرة نسبيا. لكن احتم فرص

.االنجاباطرادا مع زمن االعسار وذلك بتأخر بلوغها سن   

وعالوة على ميكانزمات التحكم الطبيعية نجد كذلك ضوابط ثقافية تعمل 

هي االخرى ككابح لعملية التكاثر. فالصغار وكذلك االطفال الذيم ما 

ون والذين يتطلبون رعاية خاصة كانوا يشكليزالون في طور الحبو 

عبئا على طائفة النباشين الرحل. فكان لزاما على االبوين ان يباعدوا 

بين فترات الحمل من ثالثة الى اربعة سنوات. وقد كانت النسوة 

يرضعن صغارهن ليال نهارا ولغاية سن متقدمة نسبيا )تعتبر الرضاعة 

اك ايضا طرقا اخرى لمنع الحمل وسيلة طبيعية تمنع فرص الحمل(. هن

ي االمتناع عن الجماع جزئيا او كليا )وربما يعود االمر الى تتمثل ف

 محرمات ثقافية( عالوة على االجهاض وممارسة الوأد أحيانا.

ف من السنين يتغذون من آن آلخر على اللقد كان الناس طوال تلك اآل

من  ازء هامشيحبوب القمح لكن هذا االمر لم يكن يشكل لهم اال ج

االلفية الثامنة عشر قبل الميالد انكفأت الحقبة نظامهم الغذائي. وحوالي 

ع درجات اارتفكان الجليدية لتحل محلها مرحلة اتسمت بالدفيء و

واكبه هطول االمطار.يالحرارة   

وقد أصبح المناخ الجديد مالئما لنمو حبوب القمح في مناطق الشرق 

الحبوب االخرى التي تضاعفت  األوسط عالوة على بعض انواع

انتشرت. فغدى الناس يعتمدون أكثر على القمح في طعامهم كمياتها و

أكثر دون ان يكون في االمر قصدا. وبما أنه  هنتشارإمما ساعده على 

كان من المستحيل تناول الحبوب البرية دون ان تتم دراستها وتذريتها 

راد ضرورة حصدها ثم وجعلها تبعا لذلك صالحة للطهو كان على االف

زب ان تتساقط حملها اوال الى مض اربهم لتتم معالجتها. وكان من اال 

حبات القمح على طول الطريق نحو الخيام. وبمرور الوقت ينمو القمح 

حينما كان ويتكاثر مرة تلوى االخرى على حواف مستوطنات القوم. و

وتكاثرا. حيث  الناس يشعلون الحرائق في الغابات كان القمح يزداد نموا



كن شاسعة بعد اتالف األشجار مما يساعد كانت النار توفر له أما

حبوبها وكذلك الحشائش المختلفة على احتكار اشعة الشمس والماء 

وايضا المواد العضوية التي تعتبر غذاء لها جميعا. وفي األماكن التي 

ينتشر فيها القمح بوفرة تتكاثر أيضا الطرائد وأنواع أخرى من 

لبشرية ان تستقر تدريجيا او ألطعمة. يصبح ساعتها بمقدور الطوائف اا

بصفة دائمة تاركة بذلك اسلوب حياتها الذي اعتمد خاصة على 

 الترحال. 

من المحتمل انهم شرعوا في االستقرار بدء لمدة أربعة أسابيع بقصد  
حصد سنابل القمح. وخالل جيل من الزمن وكلما تضاعفت صابة القمح 

رت في مستوطناتهم أصبحوا يخيمون خمس او ستة أسابيع ليستقر وانتش
بهم االمر في نهاية المطاف ان ينشؤوا لهم قرى دائمة قريبة من مناطق 

لقمح. ونحن نجد رسوما دارسة لهذه المستوطنات تنتشر على كامل ا انتشار
 12500مناطق الشرق األوسط اين ازدهرت ثقافة طائفة النتوفيين حوالي 

سنة خلت. لقد كان النتوفيون من جماعات  9500يالد الى نهاية بل المسنة ق

الصيادين الذين اعتمدوا في طعامهم على بعض من النباتات -النباشين
ية اال انهم كانوا قوما مستقرين على األرض. وكانوا يقضون معظم البر

وقتهم في النبش على الحبوب البرية ومحاولة تدجينها. لقد شيدوا منازل 
ن الحجارة ومخازن للحبوب. كما عثر أيضا على أماكن تخزين الطعام م

لوقت العوز. واستطاعوا ان يبتكروا مناجل نحتوها من الحجارة لحصد 
البرية وكذلك مهاريس لطحنها.  وبالحب  

وخالل مدة وجيزة أعقبت االلفية التاسعة قبل الميالد لم يعد احفاد النتوفيين 
الجتها فقط بل شرعوا في فالحتها بطرق يقومون بجمع المحاصيل ومع

مبتكرة لم يعهدها اسالفهم. اذ فكروا في ضرورة ادخار جزء من 
ا اكتشفوا ان طمر الحبوب أكثر صول لزراعته في الموسم التالي. كمالمح

عمقا في األرض له تأثير بوفرة المحصول مما لو تم بذره عشوائيا على 
في الزرع وغدت عادة لديهم. كما السطح. لذلك استعاضوا بهذه الطريقة 

شرعوا في عزق االرض وحراثتها وتنقيتها من االعشاب الطفيلية ونثر 
العضوية واخيرا سقيها. وكلما د روث الحيوانات عليها لتغذيتها بالموا

صرف الناس طاقتهم في فالحة االرض كلما انصرفت همتهم عن عادة 
ادون مزارعين.النبش والصيد التي عهدوها. وهكذا أصبح الصي  

لقد كان مسار االنتقال من مرحلة النبش والصيد الى المرحلة الزراعية 

الزراعية  هامتواصال بحيث يصعب علينا تحديد المناطق التي ظهرت في



اول مرة. لكن من الثابت ان حصل انتشار للقرى كالفقاقيع بحلول سنة 

حاليا والتي  قبل الميالد مثال في منطقة اريحا الواقعة بفلسطين 8500

الحة فئة قليلة من النباتات كان مستوطنوها يقضون جل اوقاتهم في ف

 المدجنة حديثا.

التي واكبتها وفرة في الطعام وخالل عملية االستقرار الدائمة في القرى 

شهدت المجموعات ازديادا في عدد افرادها. وهذا االمر ساعد االنثى 

طمن صغارهن في سنواتهم على االنجاب سنويا. وقد كانت النساء يف

وكلما  تغذيتهم بالعصيدة المصنوعة من القمح. عن االولى واستعضن

كان هناك حاجة ازداد عدد االفواه المستهلكة لفائض المحصول كلما 

ماسة إلى األيدي اإلضافية للعمل مما أرغم الناس على توسيع 

هدون المساحات المزروعة. وخالل تلك الفترة من الزمن بدا الناس يش

انتشار االمراض في قراهم. حيث كثر عدد الصغار الذين يتنافسون 

تفشي سوء  عنهعلى الطعام الذي بدا يشهد نقصا في وفرته مما نتج 

االمر الذي اصابهم بالهالك. لقد كان ثلث األطفال في ذلك  بينهم يةالتغذ

الزمن يموتون دون بلوغ العشرين من العمر. ومع ذلك ضلت نسبة 

ت تفوق معدل الوفيات مما ساعد البشر على الحفاظ على عدد الوالدا

شهد ازديادا مطردا.ي كانمن االطفال   

ما كانت عليه. اذ عوبمرور الوقت، أصبحت "صفقة القمح" أكثر عبئا 

دون لسد بغدى االطفال يهلكون زرافات ووحدانا. وضل الكبار يكا

قبل الميالد  0085رمقهم. لقد كان متوسط متساكني منطقة اريحا خالل 

 13يعاني شظف العيش مقارنة بنظيره الذي عاش في الفترة الممتدة من 

سنة خلت. لكن لم يكن بمقدور أحدهم معرفة  9500غاية  ألف سنة الى

نسق الحياة تتوارثه االجيال واحد تلو االخر مع  أصبحجلية االمر. اذ 

ا كانت اضافة بعض التحسينات من حين آلخر على طريقة العمل. ولم

التحسينات التي يجريها المزارعون بقصد تحسين مردودية اعمالهم 

حياتهم كانت االمور تزيد في انهاكهم أكثر يرومون من ورائها تسهيل 

 من اي وقت مضى.

لماذا اساء الناس تقدير عاقبة مصيرهم؟ لنفس االسباب التي تكررت 

مغبة افعالهم. عبر تاريخهم. لقد كان من العسير على الناس ان يدركوا 

اذ كلما قرروا ان يقوموا بعمل اضافي مثل ذلك عزق الحقول عوضا 



على سطح االرض. كان أحدهم يحدث نفسه بانه في عن زراعة البذور 

قيه هو يحال كابد بمشقة في تلك السنة ربما حصل على محصول وافر 

وعياله سنواتا عجافا. ولن يأوي الصغار مرة اخرى الى فراشهم 

هذا االمر يبدو منطقي جدا. من يعمل يجد. هكذا كانت الخطة جياعا. 

 دائما.

لخطة بسالسة. حيث عمل الناس فيها لقد مرت المرحلة االولى من ا

بمشقة بالغة. لكنهم لم يتوقعوا ان يزداد عدد االطفال في مخيمهم 

ليتقاسمو فيما بينهم فائض محصول القمح. ولم يدر بخلدهم ايضا ان 

على حساء الدقيق سوف يساهم في اضعاف  اعتمادا اطعام الصغار

ي مستعمراتهم. جهازهم المناعي. او ان االمراض المعدية ستتفشى ف

كما لم يضعوا في حسبانهم ان اعتمادهم حصريا على مصدر وحيد 

للطعام قد يجعلهم فريسة سهلة للمجاعة. ولم يرتابوا يوما في ان يتم 

عدائهم او يتم اختالسه من اغتصاب مخزونهم من الحبوب من قبل ا

اللصوص مما يضطرهم الى اعادة انشاء مخازن جديدة وجعل من يقوم 

راستها.على ح  

ظهر لهم ان  بعدمالماذا لم يعرض البشر ساعتها عن حياة المزارعين 

 الخطة اصبحت قاب قوسين من الفشل؟

الظاهر ان التغييرات الضئيلة التي مرت بها حياتهم الجديدة غيرت من 

جذوره كلية  هة كثيرا من اسلوب حياتهم السابق الذي يبدو انهم فقدواج

االنسانية قد  يبدو انى. ومن جهة اخرى ولم يعد يربطهم به اية ذكر

 احرقت مراكبها التي حملتها لغاية المرحلة الزراعية.

وإذا كان مقدرا للمزارعين ان تزداد اعدادهم باطراد الم يكن من 

منهم بإضراب جوع طوعي إلجبار البقية على االجدر ان يقوم عشرة 

استحال  في الواقعو(. : المترجمالعودة الى مهدهم األول؟ )حياة الترحال

. لقد انقطعت بهم سبل العودة نهائيا.إنجاز االمرعليهم   

أدى السعي بالبشر لبلوغ حياة سائغة الى مشقة بالغة، ولن تكون المرة 

لذين باشروا وظائف ذات شروط االخيرة. فكم من الخريجين الجدد ا

قد التزموا كانوا صيت عالمي وب التي تتمتعصارمة في أحد الشركات 

كسب المال الذي سيمكنهم من احراز لي قرارة أنفسهم بالعمل فقط ف



تقاعد مريح يساعدهم الحقا على تنفيذ طموحاتهم الحقيقية عند بلوغهم 

مقترب يجدون أنفسهم الخامسة والثالثين من عمرهم؟ وبحلول الموعد ال

وقد كبلتهم اقساط الرهون العقارية وعبئ اطفال يزاولون تعلمهم في 

قع في ضواحي المدينة والتي تومنازل فخمة  ،المدفوعة االجرالمدارس 

اة يتحتاج سيارتين لقضاء مآرب العائلة. ثم يتدفق الشعور بان متع الح

نع من قضاء ال تكتمل بدون النهل من كؤوس خمر معتقة. وما الما

 عطلة باذخة خارج البالد.

لم يبقى لهم ؟ الواقع انه ما الذي يلجئهم الى النبش عن جذور ماضيهم

 مفر غير المكابدة واالستسالم لواقعهم المذل.

الترف ينزع الى ان يصبح حاجة ان تفيد أحد قوانين التاريخ الطاغية 

ى رفاهيتهم يحصل االفراد عل وحالماخ بدورها احتياجات جديدة. تفر  

حقا مكتسبا يشرعون ساعتها في المراهنة عليه. وفي نهاية تغدو 

يشعرون بموجبها باستحالة تغيير اسلوب عيشهم. المطاف يبلغون نقطة  

ال يحصى من  القد اخترعنا على مدى العقود القليلة الماضية عدد

االقتصاد في الوقت ومن المفترض أن تسهل نمط حياتنا ألجل األجهزة 

الغساالت والمكانس الكهربائية وغساالت الصحون والهواتف مثل 

يوتر والبريد اإللكتروني. فيما القارة والمحمولة وكذلك أجهزة الكمب

مضى كان ارسال رسالة يتطلب منا جهدا كبيرا يمر عبر كتابة 

الخطاب وظرفه وختمه ثم وضعه في صندوق البريد. ويحتاج الرد 

فد . اما في ايامنا هذه فأحدنا تسلمهي أليام او اسابيع وأشهر قبل ان

د يكون فوريا ان كتابته وارساله عبر انحاء المعمورة واستالم الراصبح 

الناحية االخرى. لقد ساهمت التقنية في  فيكان المرسل له يترقبني 

 اقتصاد الوقت لكن هل وفرت لنا حياة الدعة؟

من حياة  لسوء الحظ لم توفر لنا كل تلك التقنيات ما طمحنا له 

ن الناس يكتبون خطاباتهم اال االسترخاء. ففي زمن البريد التقليدي لم يك

ة. وغالبا ما كانوا يتبعون البديع في كتاباتهم وليس القاء لضرورة ملح

. وكانوا ينتظرون المعاملة بالمثل. وكان معظم الناس هوانهالكالم على 

لى الرسائل التي ال يكتبون اال لماما ولم يكونوا مضطرين لإلجابة ع



 صفحة تردهم مباشرة. اما في ايامنا هذه فتردنا عشرات الرسائل على

ردا سريعا. جميعهم لكتروني من اشخاص يترقببريدنا اال  

نحن نظن اننا نقتصد في وقتنا والحال اننا نتسلق حزام الحياة الناقل 

بعشر اضعاف سرعته السابقة. االمر الذي جعل من ايامنا مضطربة 

ة. ورغم ذلك بقيت بعضا من جيوب المقاومة لنمط حياتنا ترفض وقلق

شاء بريد الكتروني شانهم شان التماهي مع الممارسات العامة كإن

طوائف الصيادين القدامى التي رفضت االنخراط في المجتمع الزراعي 

من السنين ونجحت في االفالت من المصيدة الفاخرة. آالفمنذ   

ت التي تستوطن تكن بحاجة إلى كل الجماعاولكن الثورة الزراعية لم 

تنخرط احداها في نشاط منطقة بعينها لالنضمام إليها. اذ يكفي ان 

الحرث سواء في مناطق الشرق االوسط او في وسط امريكا حتى 

 تصبح ظاهرة ال يمكن مقاومة زحفها.

ومنذ اللحظة التي تمكنت فيها المرحلة الزراعية من الزيادة في اعداد 

فاقت اعدادهم تعداد جماعات النباشين لم يبق حتى رعين وعوائلهم المزا

سوى االنسحاب وترك موطنهم مرعى لمواشي ن هؤالء االخيريامام 

المزارعين او مزارع لقمحهم او االنخراط بأنفسهم في فالحة حقولهم. 

.ضي نهائيا على نمط حياة الترحالوفي كل االحوال فقد ق    

خالل بحثها وة. تحمل في طياتها عبرة هامان قصة المصيدة الفاخرة 

تطلق العنان لقوى هائلة من لتحقيق حياة الرخاء استطاعت االنسانية ان 

يرغب التغيير الذي حول العالم الى مشهد لم يكن أحدنا يتصور مداه او 

لم يخطط أحد للثورة الزراعية أو يدفع البشر الى االعتماد على فيه. و

االمر مصادفة على إثر تراكم الكثير من زراعة الحبوب. لقد كان 

بهة ظرف بعينه كمليء بطون االفعال العادية التي قام بها االنسان لمجا

جائعة او توفير الحد االدنى من االمان ألفراد جماعته. االمر الذي دفع 

بطائفة النباشين لقضاء أكثر يومه في جلب الماء من االنهار تحت لفح 

ب القمح.الشمس الحارقة لسقي حبو  

 التطف ل االالهي



خطأ في التقدير. الزراعية كانت ان الثورة السيناريو أعاله  يوضح لنا

وهذا امر جائز. فالتاريخ مليء بمثل هذه الحماقات. ولكن هناك امكانية 

اخرى. لعل االنسان لم يكن يبحث عن دعة في نمط الحياة التي كانت 

م طموحات مغايرة جعلتهم سببا في التغيرات الالحقة. ولعله كانت له

ال الخريجين يكابدون شظف العيش بغية تحقيقها الحقا. )قياسا على مث

(.: المترجمالجدد الذي اشير له في فقرة سابقة  

لقد تعود العلماء على تفسير التطور التاريخي اعتمادا على العنصر 

نية االقتصادي والديمغرافي الحياديين. وهذا االمر يوافق طريقتهم العقال

والرياضية في رؤية االشياء. وفيما يتعلق بتاريخنا الحديث ليس بمقدور 

رخين اجتناب ان يأخذوا في الحسبان العوامل الثقافية وااليديولوجية. المؤ

ذلك انهم مقيدين باألدلة المكتوبة. نحن نملك اليوم الكثير من الوثائق 

مية الثانية لم يكن والرسائل والمذكرات تفيد جميعها بان سبب الحرب العال

ال نحتكم  اسبابها الضغوطات الديمغرافية او نقص في الغذاء. لكننا من

على وثائق مكتوبة من الفترة النتوفية. لذلك نجد ان المدرسة المادية لديها 

أكثر مصداقية كلما تعلق االمر بدراسة ازمان سحيقة. اذ انه ليس من 

ابة كانت تحركهم قوى االيمان أكثر السهل علينا اثبات ان اقوام ما قبل الكت

.من االحتياجات االقتصادية  

على اشارة  ان نعثر –في بعض الحاالت النادرة -الحظ  ولكن قد يصادفنا

ان هناك اسبابا مغايرة للضغوط الديمغرافية  فياو شبه دليل يدعم موقفنا 

ن شرع علماء اآلثار في التنقيب في مكا 1995 وفي العاماو االقتصادية. 

تركيا. ولم يكتشفوا اية دالئل تشير يسمى "قوبيكلي تيبي" يقع جنوب شرق 

وجدوا دعائم لكنهم جود مستوطنة او منازل او اي نشاطات تذكر. الى و

ضخمة عمودية مزخرفة بنقوش مدهشة زنة الواحد منها سبعة اطنان 

رتفع عن االرض مقدار خمسة أمتار.تو  

عمود نصفه مطمور زنته وفي مقلع حجارة مجاور عثروا على  

عارمة وكشفوا باإلجمال على ما يقرب من عشرة هياكل خمسون طنا. 

ثالثون مترا. طول اضخمهايبلغ   

العمالقة في كثير  الهياكلمثل هذه العثور على لقد ألف علماء اآلثار 

من المواقع في كامل انحاء المعمورة. وأكثرها شهرة موقع "ستون 



. وبمناسبة دراستهم لموقع "قوباكلي تيبي" هاندج" الواقع ببريطانيا

ات ستون هاندج قد تم تشييدها عثروا على امر غريب. فاذا كانت منشئ

سنة قبل الميالد وبالتالي فهي تنتمي الى الحقبة الزراعية.  2500حوالي 

نجد في المقابل آثار قوبيكلي تيبي تنتمي الى الحقبة التي ترجع الى 

ها يعود الى الطوائف ل تشير الى ان انشائسنة خلت وكل الدالئ 9500

وقد كان المجتمع العلمي  التي احترفت النبش والصيد في طعامها.

ته في القبول بالنتائج المتحصل عليها. غير ان تآزر مترددا في بداي

االختبارات المتعددة التي اجريت على الموقع لم تترك مجاال للشك في 

تمع ما قبل الزراعة. ومن الراجح ان اسناد عملية تشييدها الى بناة مج

بها بناؤوها وكشف ايضا  تشييد هذا المعمار قد واكبته مهارات تمتع

 في الثقافية وهذا االمر يبدو أكثر ادهاشا للعلماء عن تعقد في بناهم

.مقابل تصوراتهم السابقة على المستوى الذهني لهذه الجماعات  

 
Opposite: The remains of a monumental structure from Göbekli Tepe. 

Right: One of the decorated stone pillars (about five metres high). 

 

ال  وقدشاو.  انباشون مثل هذه الهياكل؟ اذ لم يكن لهم فيهلماذا بنى ال

يبدو انهم جعلوا من هذا االنشاء الضخم مسلخا لحيوان الماموت او 

ن األسود. وهذا االمر يدفعنا الى مثوى يقيهم المطر او يجيرهم م

تلك المنشئات قد بنيت لغرض غامض يجهد علماء اآلثار ان االفتراض 



. واحد التفسيرات المقبولة تقول انه حصل تعاون بين عديد في تأويله

ات الصيادين المختلفة لبناء هذا المعمار وتطلب االمر منهم من جماع

رض وجود بنية دينية معقدة او زمنا طويال. ومثل هذا الجهد الجبار يفت

نظام فكري يدعمانه. ويحتفظ لنا موقع قوبيكلي بسر اخر أكثر اثارة 

بمناسبة تتبعهم لمصدر حبوب القمح  -لق بعثور علماء الوراثةيتع

ه تم تدجين نوع مختلف من حبوب القمح على تالل على ان-المدجنة

ن منطقة منطقة تدعى "كريجداكس" والتي تبعد ثالثون كيلومتر ع

 قوبلكي.

وبالكاد يمكننا اعتبار االمر مجرد مصادفة. اذ انه من المحتمل ان 

المركز الثقافي الواقع بمنطقة قوبيكلي كانت له آصرة من نوع ما 

ين القمح واالنسان. لقد كان انشاء تلك الهياكل بمسالة التدجين المتبادل ب

د بكميات وافرة الضخمة واستعمالها يتطلب تزويد عدد هائل من االفرا

من الطعام. ومن الجائز ان استعاض الناس آنذاك عن جمع حبوب 

بكميات وافرة. ولم يكن االمر متعلقا بالزيادة في القمح البرية بزراعتها 

ية حاجيات البنائين والقائمين على المعبد.الطعام ولكن باألحرى تلب  

هل الرواد اوال دنا النظرية التقليدية بمشهد نمطي لألحداث حيث يستتزو  

ون في وسطها معبدا. لكن االمر في انشاء قريتهم وحينما تزدهر يشيد

يبدو انه حصل بطريقة معكوسة في موقع قوبيكلي اذ تم انشاء المعبد 

ي فترة الحقة من الزمن.اوال وازدهرت حوله قرية ف  

 ضحايا الثورة

ن فيه لقد كانت صفقة االنسان خاسرة بكل المقاييس في اليوم الذي دج

اخرى تعلقت حبوب القمح ولم تكن االولى من نوعها. فقد تلتها صفقة 

هذه المرة بمصير بعض من الحيوانات مثل الغنم والماعز والخنازير 

ل يالحقون قطعان الغنم البرية بغاية  وكذلك الدجاج. فحينما كان الرح 

خالل  طبائعها االنعزالية تدريجيا منتمكنوا من تغيير افراد منها  تدجين

واكتسب البشر خبرة في صيد الخرفان البالغة عملية الصيد االنتقائي. 

المريضة. لقد احتفظوا باإلناث الولودة وبالحمالن  وكذلكاو الطاعنة 

بقصد صيانة نماء القطيع المحلي على المدى البعيد. ثم كافحوا الحفا 

سة حراسة قطعان اغنامهم من طمع غرمائهم او من الحيوانات المفترل



ويسهل بذلك  تأوي فيهاكاألسود والذئاب. كما شيدوا لها زرائب 

حراستها. واخيرا نشا الناس في تخصيص أحسن عناصرها لتلبية 

حاجيات معينة )مثل تقديمها قربانا او اختيار الذكر االكثر قدرة على 

النثى الولودة.(. اما افراد القطيع التي تكون شديدة التلقيح او ادخار ا

كذلك االمر بالنسبة  ،بحيث يصعب ترويضها فانه يتم ذبحهاالمراس 

لإلناث التي تعاني هزاال او ذات طبع شرود )الرعاة عموما ال يميلون 

الى رعاية العناصر التي ترعى منعزلة عن بقية القطيع(. ومع مرور 

أكثر اكتنازا وسهلة المراس عند الرعي وايضا االجيال اضحت االغنام 

ن لتلك الصبية "ماري" ان لها حمال صغيرا يتبعها اال انظر اقل جفوال.

 اينما ذهبت وال يبالي.

وربما اصاب الصيادون أحد الخرفان وعادوا به الى مضاربهم. 

واجتهدوا في تسمينه بغية ذبحه الحقا في ايام المخمصة. وقد يكونوا 

ي مراحل الحقة الى الحفاظ على الحمالن التي يصيبونها في التجأوا ف

ة. هم بغاية التكاثر. وكانوا يذبحون عناصرها التي تتسم بالشراسصيد

اما تلك التي تكون سهلة االنقياد فيوفرونها ألجل زيادة اعدادها. ليؤول 

المطاف الى امتالكهم قطيعا من الغنم ألف العيش مع البشر. وتوفر هذه 

كالغنم والدجاج والحمير وغيرها كل ما يحتاجه -نات المدجنة الحيوا

الصوف(. النسان في تدبير معشبته كالطعام والمواد الخام )مثل الجلد وا

لقد اصبحت االنسان يعتمد كثيرا في االعمال التي تتطلب مشقة بالغة 

يشتغل الناس وعلى طاقة الحيوان في الجر والحرث والطحن وغيرها. 

جتمعات الزراعية في فالحة النباتات في المقام االول وال عادة في الم

ل تربية الحيوانات سوى نشاط هامشي. ومع ظهور نمط جديد من تمث

يكرسون وقتهم حصريا في تربية الماشية  اعضاؤهاتجمعات أصبح ال

 وتدعى قبائل الرعاة.

وكلما انتشر البشر على كوكب االرض انتشرت بمعيتهم الحيوانات 

ة. ومنذ عشرة االف سنة مضت لم يكن تعداد الحيوانات المستأنس

يتجاوز بضعا من مالين الغنم والماعز والخنازير وكذلك المدجنة 

على االراضي  بيئات مقصورةكانت جميعها تعيش في  ،الدجاج

االفرواسيوية. وقد تكاثرت تلك الحيوانات واصبحت اليوم تناهز المليار 

راس من الغنم ومثله من الخنازير ومليار من رؤوس االبقار وما يزيد 



اع الحيوانات المدجنة الذي يعد أكثر انومليار من الدجاج  25على 

زير والغنم في انتشارا عبر كامل انحاء المعمورة. وتأتي االبقار والخنا

المرتبة الثانية والثالثة والرابعة من حيث نسبة االنتشار. وتعتبر الثورة 

من المنظور التطوري الذي يقيس النجاح بعدد نسخ ال  -الزراعية 

بقار وكذاك الخنازير واألغنام.نعمة للدجاج واال -"دنا"  

ر ولكن لسوء الحظ، يعتبر المقياس الذي اعتمده المنظور التطوري غي

كامل اذ انه يحكم على االمور من خالل معياري البقاء والتكاثر دون 

مراعاة لحالة شقاء الفرد او سعادته. فقد يكون الدجاج واالبقار اوفر 

ن أقسى الظروف التي لم حظا من منظور قصة التطور لكنهم يعيشو

تعهدها كائنات قبلها. لقد تكرست عملية تدجين الحيوانات عبر اللجوء 

ملة من الممارسات الفظيعة والتي ازدادت وحشية بمرور الزمن.الى ج  

ان متوسط العمر الطبيعي للدواجن البرية يتراوح بين سبعة سنوات الى 

العشرين والخمسة اثني عشر عاما، ويمكن للماشية ان تعيش ما بين 

وعشرين عاما. وهذه السن المتقدمة نسبيا ال يمكن للدجاج وكذلك 

ها في حياة البراري لكن ما تزال هناك فرصة للعيش االبقار ان يدركو

اطول. وفي حالة التدجين يتم ذبح الغالبية العظمى من الدجاج المستأنس 

ر الن وكذلك الماشية في سن تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة أشه

هذه السن تعتبر االفضل من منظور اقتصادي )ما الجدوى من مواصلة 

وات إذا كان قد أدرك الوزن المطلوب خالل تغذية الديك لمدة ثالثة سن

 ثالثة أشهر عبر تغذية مكثفة(.

ويسمح احيانا باإلبقاء على الدجاجات البياضة او البقر الحلوب للعيش 

حياة غريب عن دوافعهم  سنوات عديدة مرغمين على اتباع نمط

ورغباتهم الغريزية. ولنفترض على سبيل المثال، أن الثيران التي 

قضاء أيامها تتجول في المروج المفتوحة مع العجول  على تعودت

واألبقار األخرى تراها بدال من ذلك تسحب العربات والمحاريث تحت 

)المقصود به نوع السابيانس: المترجم( نير أحد القرود  

ويل الثيران والخيول والحمير والجمال إلى كائنات قاطرة، جل تحومن ا

ية وروابطها االجتماعية، عمل البشر على كسر غرائزها الطبيع

واحتوى عدوانيتها وتحكم في حياتها الجنسية، وقيد ايضا حريتها في 



الحركة. ولغاية ذلك قام المزارعون بتطوير تقنيات كالحظائر 

حيوانات بعد شد وثاقها بسالسل. ولمزيد واالقفاص ووصدوها على ال

المر الى تطويعها جلدوها بالسياط وهمزوها بالهراوات وقد يصل بهم ا

 خصي الذكور منها حتى ينزعوا عنها غريزة العصيان.

في كثير من قبائل غينيا الجديدة تقاس ثروة أحدهم بما يمتلكه من 

جزء من انوفها  يقوم المزارعون بقطع تفلت منهم،الخنازير. وحتى ال 

ذا شعرت بالجوع وارادت ان تحفر االرض القتالع جذور حتى إ

شدة. وهذا التشويه جعل الخنازير معتمدة كليا في النباتات آلمها انفها ب

 نعودغذائها على مالكيها. وفي منطقة أخرى من غينيا الجديدة، 

تمكن من ابصار طريق تالمزارعون سمل اعين الخنازير حتى ال 

.اسيره  

وتتبع مصانع االلبان وسائل خاصة تجبر بها الحيوانات على القيام بما 

ان البقر والغنم وكذلك الماعز ال تدر الحليب منها خاصة إذا علمنا تريد 

اال في حالة انجابها لعجول او حمالن او صغار ماعز وفي فترة 

. وبغاية الحصول على كميات الحليب التي يحتاجها فحسباالرضاع 

ثر يشاركه فيها صغار الحيوانات يقوم المزارع بذبحها على إ ودون ان

دة من الحليب حتى إذا شحت والدتها مباشرة. ويبقي لنفسه االستفا

الحيوانات قام ثانية بتخصيبها وانتظار حملها ووالدتها وهكذا دواليك. 

 وتعتبر هذه الوسيلة من اكثرها انتشارا بين المزارعين.

قرة الحلوب عادة خمس لبان الحديثة، تعيش البوفي كثير من مزارع األ 

يبا بشكل مستمر، خالل هذه المدة تكون ع َشراء تقروسنوات قبل ذبحها. 

ويتم تخصيبها في غضون شهرين الى ثالثة أشهر من يوم والدتها 

بقصد الحفاظ على الحد االقصى من انتاج الحليب حيث يتم فصل 

ة. وإذا انجبت اناثا تكون قد عجولها عنها بعد فترة قصيرة من الوالد

دشنت الجيل التالي صانع االلبان اما الذكور فيتم تكريسها لصناعة 

للحوم.ا  

من  ةهناك طريقة اخرى تتمثل في االبقاء على العجول والصغار قريب

من رضع أكبر قدر من الحليب مستعملين في ذلك  امع منعه تهااامه

ل او الصغير يمتص ثدي من اكثرها شيوعا ترك العجوحيال متعددة. 



وحال درها للحليب يثم ثنيه عن االستمرار في الرضع. ومثل هذه  امه

كثيرا ما يتم رفضها من الوليد وأمه معا. ولحل هذه المعضلة الطريقة 

يقوم يعض الرعاة بذبح العجل واكل لحمه وادخار جلده. ليتم عرضه 

.م الحقا االمر الذي يحرضها على ادرار الحليبعلى األ  

وير" في السودان ان صنعوا دمية عجل وقد بلغ االمر بقبيلة "الن  

االم لتتوهم انه وليدها فتدر بذلك مصنوعة من القش ولطخوها ببول 

الحليب. واستعملوا ايضا وسيلة اخرى لمنع العجل من الرضاع من امه 

كلما بحيث بها اشواك  تاداة من معدن شدبانف العجل  يلفواوذلك بان 

البقرة اال واحست بألم فتلجئ الى رفسه بساقيها  ضرعن اقترب م

الطوارق فقد كانوا يثقبون انف اما مربي اإلبل من قبائل  الخلفيتين.

البعير او يقتطعون منه جزء حتى إذا عزم على مص ثدي الناقة آلمه 

 انفه فينثني عن استهالك المزيد من الحليب.

ساوة التي مورست على لم تتميز كل المجتمعات الزراعية بهذه الق

مثال فقد حظيت  ان بعضها شهد حياة مريحة. حيوانات المزرعة حتى

كذلك االمر بالنسبة للكالب  ،التي تنتج الصوف برعاية خاصة االغنام

وتمتعت الخيول بمعاملة ال تضاهى خاصة تلك التي كرست  .والقطط

يين للحرب او للسباق. ويحكى ان االمبراطور الروماني قد خطط لتع

حصانه المدلل المسمى "انسيتاتوس" في رتبة قنصل لروما. لقد أظهر 

 امر العصور المودة لحيواناتهم، واهتموا به الرعاة والمزارعون على

كثيرا، كما كان العديد من مالك الرقيق يعطفون ويحنون على عبيدهم 

ب الملوك واألنبياء الذين يخدمونهم. وليس من قبيل المصادفة أن نص  

االلهة شعوبها على االرض مثل الراعي  سهم رعاة تقليدا لرعايةأنف

 الذي يحرس قطيعه من االخطار.

اال ان االمور تبدو مختلفة من وجهة نظر القطيع مقارنة بالراعي. ذلك 

ان الثورة الزراعية قد مثلت لمعظم الحيوانات المدجنة كارثة فظيعة. 

ى االطالق. قد يكون "نجاحهم" التطوري عل ال معنى ل الحقيقةوفي 

انه أكثر  المحتملحيد القرن البري النادر مهددا باالنقراض لكن من و

ء من ذلك العجل الذي يقضي حياته القصيرة داخل صندوق رضا

صغير، ليتم تسمينه بغية انتاج شرائح اللحم اللذيذة. وال يبدو وحيد 

جاح خر عنصر ممثل لنوعه. إن النآالقرن اقل قناعة بحياته لكونه 



 .زاء تافه مقارنة بما يكابده الفرد من معاناةالعددي لنوع العجل هو ع

النجاح التطوري والمعاناة الفردية ربما يمثل أهم  وهذا التناقض بين

 درس يمكننا أن نستخلصه من الثورة الزراعية.

عندما ندرس قصة النباتات مثل القمح والذرة، ال نفلح في العثور على 

نا الى االمور من زاوية تطورية بحتة. ولكن في حالة معنى اال إذا نظر

التي تمتلك والهوموسابيانس،  ونوعناالحيوانات مثل األبقار واألغنام 

جميعها عالما معقدا من االحاسيس والمشاعر وجب علينا ساعتها ان 

نركز نظرنا على النجاح التطوري ضمن مستوى تجربة الفرد وليس 

سوف نرى مرارا وتكرارا في الفصول على نوعه كما جرت العادة. 

جاح نوعنا التالية كيف ان الزيادة الهائلة في قوتنا الجماعية وفي ن

ر جنبا الى جنب مع المعاناة الفردية.يالبارز كان يس  
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يرى وتعتبر الثورة الزراعية من أكثر االحداث جدال في التاريخ. 

ريق التقدم والرخاء. في حين انصارها انها وضعت االنسانية على ط

نقطة  ادت بالبشر الى التهلكة. لقد كانت كونهاضون لها من يصر المناه

شر، كما يزعمون، حيث القى نوعنا بعيشه الحميم بالتحول في حياة ال

مع الطبيعة وركض نحو حياة الجشع واالغتراب. ولما كانت الطريق 

نهائيا. لقد مكنت  هعلى اعقاب ذات اتجاه واحد استحال عليه العودة

لم عددهم بشكل جذري وسريع بحيث الزيادة في الزراعة السكان من 

يعد بإمكان اي مجتمع زراعي معقد قادر على الحفاظ على نفسه مرة 

حوالي وأخرى إذا عاد إلى اسلوب الصيد والنبش على النباتات. 

كانت األرض  ،سنة قبل الميالد، وحتى قبل الثورة الزراعية االف10

حلول القرن مليون من النباشين الرحل. وب 8الى  5 موطنا لحوالي

مليون نسمة  1.2الحادي والعشرين الميالدي، لم يتبق منهم سوى 

مليون  250)يقطنون أساسا في أستراليا وأمريكا وأفريقيا(، وقد ساهم 

 مزارع منتشرين عبر العالم في إعاقة نموهم.



في مستوطنات دائمة؛ ال يمثل  وتعيش الغالبية العظمى من المزارعين

ضئيلة منهم. وقد ادت حالة االستقرار الى تقليص  لرعاة اال نسبةطبقة ا

بشكل كبير. لقد كان الصيادون يعيشون عادة في مناطق  الرعيمناطق 

تغطي عشرات بل مئات الكيلومترات المربعة. وكان االقليم يمثل لهم 

ذلك احراشه وسمائه الوطن باسره بما في ذلك تالله وجداوله وك

ابل يقضون معظم أيامهم يعملون في العريضة. وكان القرويون في المق

يسكنون في دور ضيقة شيدوها بالخشب او وحقل صغير أو بستان، 

بالحجارة والطين لم تزد مساحتها على بضعة عشرة متر ومع ذلك 

 كانوا شديدي التعلق بها.

ى بشقيه النفسي والمعماري. لقد كان للثورة الزراعية تأثير بعيد المد

بارة "بيتي" تحيل الى االنفصال عن العالم تلك اللحظة صارت ع ذومن

)بما في  الذاتالخارجي منشئة بذلك مجاال اضحى أكثر تركيزا على 

 ذلك حياة الفرد او عائلته(.

لم تتوسع المساحات المزروعة فقط بل اصبحت تعتمد أكثر من السابق 

جماعات الصيادين. وبرغم مهارتهم في لا توفر على تقنيات متطورة مم

ل النار لم تقدر طوائف النباشين على انجاز اي تغيير يذكر في استعما

مجالها. وفي المقابل،  يرتحلون ضمناساليب معالجتها لألرض التي 

كان المزارعون يعيشون في جزر بشرية اصطناعية اقتطعوها من 

حفروا القنوات اشجار الغابات و عملوا على ازالة لقداالراضي البرية. 

دوا المنازل وحرثوا االرض وزرعوا اشجار وأصلحوا الحقول وشي

مساكنهم مصطنعة ال تصلح  وأضحتالفاكهة ضمن صفوف مرتبة. 

لغير اهل الحضر وماشيتهم ومزارعهم. وغالبا ما كانوا يسيجونها 

بجدران من الحجارة والطين. وقد بذلت أسر المزارعين كل ما في 

وإذا ما تسلل  وسعها لمقاومة األعشاب الضارة والحيوانات البرية. 

هؤالء المتطفلون الى مزارعهم تمت مطاردتهم منها وفي الحاالت 

القصوى يلجؤون الى قتلها. وألجل حراسة ممتلكاتهم اقام القرويون 

منذ فجر الزراعة ما فتئ البشر يسلحون وتحصينات حول منازلهم. 

ات واالحذية وصوال لبخاخات صان الشجر والمنش  أنفسهم ابتداء بأغ

بها حربا ال هوادة فيها ضد النمل، والصراصير، يشنون  كانوا السم

 والعناكب والخنافس التي تتطفل على مساكن البشر باستمرار.



لقد ضل البشر يعيشون معظم تاريخهم ضمن جماعات قليلة العدد 

التي تبلغ مساحتها محاطين بالبراري على الرغم من شساعة االرض 

وبنهاية العام  .2مليون كلم 155تحتل منها اليابسة  2مليون كلم 510

رؤوس ماشيتهم ينتشرون  إليهمميالدية كان تعداد البشر مضاف  1400

فقط ما يمثل اثنان بالمائة من مجمل  2مليون كلم 11على مساحة 

توطنوها مساحة االرض. اما بقية المناطق فلم يكن بمقدور الناس ان يس

لكونها باردة جدا او شديدة الحرارة او جافة او رطبة جدا او ال يمكن 

 2ا البشر )المساحة التي سكنه زراعتها اصال. وبالرغم من ضآلة

 بالمائة( اال انها كانت مسرحا ألحداث التاريخ.

لم ولقد أصبح من العسير على الناس ان يتركوا جزرهم االصطناعية. 

ومخازن مؤنهم دون ان روا منازلهم او حقولهم يعد بمقدورهم ان يهج

من تكديس وا يعرضوا أنفسهم الى خطر الهالك. اضافة الى ذلك تمكن

ال يمكن نقله دون اتالفه وهذا االمر  البعض منهات الكثير من الممتلكا

ن في وأكثر من اي وقت مضى باألرض. قد يبدو المزارعربطهم 

أمالك لم يكن لديها هم كان نظرنا قوم بؤساء اال ان متوسط عوائل

 بمقدور قبيلة كاملة من الصيادين ان تتمتع بها.

 قدوم المستقبل

لمزروعة ازدادت مدة وفي الوقت الذي تقلصت فيه المساحات ا

بينما كان المزارعون يخططون لمستقبلهم كان واالشتغال باألرض. 

ل ن يغامرون في البراري بحرية غير مبالين بمشاغونظرائهم الصياد

كانوا يعيشون ليومهم اذ لم يكن بمقدورهم ان يدخروا طعامهم  لقدالغد. 

 لديهمانت او يتحوزون بممتلكات اال بشق االنفس. ومن الراجح انه ك

اهتمامات بالمستقبل. لقد كان رسامو اللوحات الجدارية التي عثر عليها 

 في كهوف شوفيت والسكو وألتميرا ينجزوها بغاية ان تستمر لألجيال

تحالفاتهم االجتماعية ومنافساتهم السياسية شغلهم الدائم  وكانتالقادمة. 

رد الجميل او  منهم اعواما طواال من اجل في حياتهم. وقد يأخذ االمر

االخذ بالثأر. ومع ذلك ال يأخذهم اهتمامهم بالمستقبل بعيدا في الزمن. 

 يقدرون على االيام ما داموا ال تخبئهاالمر الذي وقاهم ازمة القلق مما 

ير في مجريات االمور. ومقابل ذلك جعلت الثورة الزراعية التأث



المزارع  أصبحقبل. لقد  من المستقل هوسا جماعيا لم يعهده البشر

يضع نصب عينيه مستقبل عوائله ويكابد من اجل  الى انمضطرا 

 طواال اشهور يتضمنتحقيقه. ذلك ان االقتصاد الزراعي موسمي حيث 

ها فترة قصيرة يجمع الناس فيها محاصيلهم. لفالحي تتبعمن العمل ا

يلهون على إثرها في بضع من الليالي مقابل مكابدتهم طوال العام 

االشتغال في حقولهم كرة اخرى. وعلى الرغم من  ليؤوبوا بعدها الى

كفايتهم طعامهم ألشهر غير انهم يضلون منشغلين بمآل كمية 

تليها.ا في االعوام التي السنة المقبلة وربمالمحاصيل في   

بل  ،لم يكن القلق بشأن المستقبل ناتجا عن الدورات الموسمية فحسب

نجد له جذورا في ارتياب الناس من مآل الموسم الزراعي. والن 

القرويين كانوا يعيشون على زراعة فئات محدودة من النباتات 

لجفاف ونقص الطعام والحيوانات المدجنة فقد ضلوا تحت رحمة ا

صيب المحصول. لذلك اضطر المزارعون الى واالوبئة التي قد ت

غير وجود  اذ انه منتخزينها.  الجلزراعة كميات تزيد عن حاجتهم 

صوامع الحبوب وجرار الزيت في القباء والجبنة في حجرة المؤن 

في  قد يتعرضون الى الهالكمعلقة على اعمدة البيت الوشرائح القديد 

ليهم طال الزمن ام قصر. تتأخر في القدوم إ نين العجاف التي لنالس

 فالمزارع الذي ال يراهن على المستقبل ال يمكنه العيش طويال.

القلق بشأن الغد هوسا يشغل بال البشر.  أصبحوبحلول الفترة الزراعية 

حيث اضحى المزارعون يعتمدون كليا على االمطار التي تسقي 

ق بأعينهم القلقة ن كل صباح الى االفزرعهم. وكانوا يتطلعو

يتحسسون الرياح ويرنون الى السماء قائلين في قرارة أنفسهم هل تلك و

غيوم؟ وهل تبشر بمطر في ابانه؟ وهل ترى المطر تكفي سقاية 

الزرع؟ وهل تنبئ السماء بقدوم اعصار يقتلع البذور من جذورها 

اخرى من  ويترك الحقول خرابا؟ وفي ذلك الزمن كانت طائفة

نهر الفرات )في العراق( والنهر  الذين قطنوا سهول -المزارعين

ترصد خائفة ارتفاع  -االصفر ونهر الهندوس )الواقعين في الصين( 

منسوب مياه تلك االنهار موسميا. فاذا كان ارتفاع الماء مناسبا حمل 

معه الطمي ألراضيهم ومكنهم من سقي مزروعا تهم اما ان زاد على 

ها الجفاف.ارعهم مثلما يفعل بفسد حقولهم وخرب مزالحد أ  



ن قلقين بشأن مستقبلهم فلذلك اسباب عدة ولكن ألنه ولم يكن المزارع

أصبح بمقدورهم ان يخففوا من وطأته عليهم. اذ بإمكانهم ان يعزقوا 

قطعة ارض بورا ويحفرون لها قنواتا لريها وزيادة كمية زراعة 

 ه عمله ومثل النملةكالمحموم في مباشرتالحبوب. لقد كان ذلك القروي 

العرق يتصبب على جبينه وهو مشغول  ىالعاملة في فصل الحصاد. تر

راغبا بغرس اشجار الزيتون التي سيتغذى على زيتها اوالده واحفاده 

ادخار ما يبغي استهالكه من كمية الزيت الى فصل  من وراء ذلك

 مثلت االساسات لنظمالتي -الشتاء. وكان لضغوط الفترة الزراعية 

عواقب بعيدة المدى. -واسعة النطاقسياسية واجتماعية   

ومن المؤسف أن الفالحين المثابرين قد فشلوا على االرجح في تحقيق 

مستقبل يضمن لهم االمن االقتصادي الذين كابدوا ألجله بمشقة حتى 

ذلك الحين. وفي كل االمكنة واالزمنة تزدهر طوائف من النخب 

رك لهم غير رق القرويين وال تتتعمل على امتصاص ع اموالحك  

 الكفاف.

وقد أدت هذه الفوائض الغذائية المصادرة إلى إذكاء التطاحن السياسي 

واشعال الحروب ولكنها عملت ايضا على ازدهار الفن وتطوير الفلسفة 

كما شيد المنتفعون بها قصورا ونصب تذكارية ومعابد وحصون. والى 

في المائة من البشر  90من  ر الحديث، كان أكثرغاية اواخر العص

يعملون في الفالحة حيث يخرجون كل يوم مع شروق الشمس متجهين 

.الى حقولهم ليسقوها من عرق جبينهم  

ان الفائض الذي ينتجه المزارعون بكدهم تتمعش منه اقلية من النخب 

والكهنة ن وتدفع منه اجور الجنود والحاكمة وموظفو الدولة السامي

 بمنجزاتهم لذين تطفحائز للفنانين والمفكرين اويذهب جزء اخر جو

 كتب التاريخ.

ان التاريخ لم تصنعه الغالبية التي تجاهد من اجل لقمة عيشها ولكن 

 باألحرى فئة قليلة من الناس التي نسميها "النخبة ".

ليتخي  ال الواقع  



عالوة على ابتكار - لقد مكنت الفوائض الغذائية التي ينتجها الفالحون

من السكن في قرى كبيرة  -محاصيل تكنولوجية جديدة لنقل ال وسائل

ثم انتهى بهم المطاف الى تشييد مدن باسرها  صغيرة تلتها بلدات

ل كِّ م ظ  تربطها ن   وشبكات تجارية. ومن أجل االستفادة من هذه  ةي  م 

يكونا  التطورات الجديدة، فان فائض االنتاج وتحسين وسائل نقله لم

يوزع الطعام على ألف رد كون أحدنا بمقدوره ان كافيين. ذلك ان مج

 بمقدوره شخص في مدينة ما او قل مليون فرد من رعايا المملكة ليس

مع ذلك ان ينتزع رضى الجميع في حال حصول نزاع بين الغرماء 

حول تقسيم االرض او توزيع مياه الري كما انه من الصعوبة التصرف 

وإذا لم يتم التوصل إلى  بحكمة زمن الحرب او في اوقات الجفاف

اتفاق، تندلع الصراعات بين الناس حتى لو كانوا يعيشون في سعة من 

الحرب واشتعال الثورات لم يسببه في الغالب  امرهم. ذلك ان نشوب

 نقص في الغذاء.

فالثورة الفرنسية قادها المحامون الموسرون وليس فئة المزارعين 

ذروة سطوتها في القرن االول الجياع. واحرزت الجمهورية الرومانية 

التي اصابتها  -للميالد حينما عادت لها اساطيلها محملة بخزائن الذهب

االمر الذي لم يكن يحلم به  -حر االبيض المتوسط بلدان البمن 

 االسالف. وكان هذا الرخاء سببا في اندالع الحروب االهلية الحقا

اندلعت اعمال  1991سنة وفي  الى االبد. أخمدت بريق روماوالتي 

اراقة الدماء رغم ان البالد كانت  علىعنف في يوغسالفيا لم تتوقف 

واطنيها.تملك ما يكفيها إلعالة جميع م  

يعتقد البعض ان جذور المشكلة يكمن في كون البشر تطور لماليين من 

السنين ضمن عشائر صغيرة تتكون من بضعة عشرات من األفراد 

( : المترجمال شيء في زمن التطوروخالل بضعة االف من السنين )

تفصل الثورة الزراعية عن انشاء البشر للمدن والممالك وصوال التي 

ات لم يكن الوقت كافيا لغريزة التعاون الشامل لدى لإلمبراطوري

 االنسان ان تتكيف مع المستجدات الجديدة.

مثل هذه الغريزة البيولوجية كان بمقدور مئات  معلى الرغم من فقدانهو

وا بفضل تقاسمهم من افراد الصيادين الغرباء عن بعضهم ان يتعاون

عالوة على ير ثابت نفس االسطورة. لكن هذا النمط من التعاون كان غ



. واستمرت كل عصابة تعيش بمنأى عن جارتها تعمل محدودية تاثيره

منعزلة على توفير احتياجاتها الخاصة. ولو افترضنا انه عاش بين 

ألف سنة ولم يكن يملك معلومات عن  20م اجتماع منذ هؤالء البشر عال

ن االحداث التي اعقبت الثورة الزراعية لربما خلص الى القول ا

االساطير لها نطاق وظيفي محدود تماما. لقد كانت قصص ارواح 

 500من تتكون  ينالسلف وطواطم القبيلة قوية بما يكفي لتساعد طائفت

على االصداف البحرية كنقود. عتماد البافرد على المتاجرة فيما بينهما 

كما كان بمقدورهم ان يحيوا مع بعضهم بعض االحتفاالت وقد يلجؤون 

توحيد قوتهم للقضاء على عصابات النياندرتال. ولم يكن االمر الى 

 يتجاوز هذا الحد من التعاون فيما بين الغرباء.

اعدة نها مسال يمك - ظن عالم االجتماع القديميكما  -ان الميثولوجيا 

ماليين من االفراد الغرباء عن بعضهم من التعاون في الحياة اليومية. 

خطئ تماما. إذ تبين ان االساطير تملك قوة ولكن اتضح ان هذا الراي م

حينما فتحت الثورة الزراعية فرصا لتشييد المدن المكتظة ف ال تضاهى.

هة عن االل قصصاشرع الناس في خلق  ،ضخمةالمبراطوريات الوا

كل هذه األشياء  ، وكانتمة ووطن المنشأ وشركات المساهمةالعظي

ي يحتاجها االنسان.  وبينما تلبية رغبات الروابط االجتماعية الت الجل

كان التطور يتقدم بخطى سلحفاة كانت قدرة االنسان التخيلية تبني 

شبكات مذهلة من التعاون بين الناس على اوسع نطاق االمر الذي لم 

بشرية مثيال له طوال تاريخها.تعرف ال  

قبل الميالد كانت أكبر القرى الواقعة بأريحا )فلسطين(  8500وحوالي 

كانت قرية شط  مئات من االفراد. وبحلول االلفية السابعةيسكنها 

الحيوك الواقعة باألناضول )تركيا( يستقر بها ما بين خمسة االف الى 

كبر تجمع سكاني عرفته عشرة االف ساكن. ومن المحتمل انها كانت أ

المنطقة في تلك الفترة. وخالل األلفية الخامسة والرابعة قبل الميالد 

الف من آساكنين في تلك المدن يربو على عشرة أصبح عدد المت

المستقرين تقع جميعها في منطقة الشرق االوسط وتخضع كلها الى 

رت كانت الشعوب التي استق 3100سيطرة مدينة واحدة. وبحلول سنة 

حدت تحت لواء المملكة المصرية االولى التي كان في وادي النيل قد تو

الف من آعلى مساحة يحكمها الفراعنة حيث امتدت سلطتهم 



لغ تعدادها مئات من األالف من الرقاب. وفي عام بالكيلومترات ورعية 

كان سرجون االكبر يفاخر بتشييده اول امبراطورية عرفها  2250

 5400رعاياها أكثر من مليون رقبة وجيش مؤلف من  التاريخ بلغ تعداد

ظهرت  جندي. وفي الفترة الممتدة بين ألف وخمسمائة قبل الميالد،

اإلمبراطوريات الكبرى األولى في الشرق األوسط مثل اإلمبراطورية 

اآلشورية المتأخرة، واإلمبراطورية البابلية، واإلمبراطورية الفارسية. 

ب بضع ماليين من االفراد وادارت جيوشا وقد حكمت جميعها في رقا

ف من الجنود.المؤلفة من عشرات اآل  

 .دت أسرة تشين شعوب الصين بأسرهاقبل الميالد وح   221في عام و 

وبعد فترة وجيزة وحدت روما شعوب حوض البحر المتوسط. كانت 

الضرائب التي تحصل عليها اسرة تشين الملكية من رعية يبلغ تعدادها 

من مئات االالف من  يتألفليون رقبة تقوم بأعباء جيش أربعون م

ضخمة التي توظف العناصر المحاربة وتدفع منها اجور البيروقراطية ال

مائة ألف من موظفي الدولة. وفي اوج عظمتها كانت روما تستخلص 

ضرائب من شعوب ناهز تعدادها المائة مليون فرد تخصص منها 

ألف  500ألف الى  250من  مصروفات لتلبية حاجيات جيش يتألف

مشروعات ضخمة كتعبيد الطرقات  بتنفيذ ذلك قامت جندي. الى جانب

قيد االستعمال الى غاية نهاية القرن الخامس عشر  التي ضلت احداها

م( كما شيدت مسارح عمالقة لحشود كبيرة تأتي لمشاهدة  ب1500)

 العروض الفرجوية وماتزال تستغل الى يوم الناس هذا.

غير انه ال يجب علينا ان ننساق وراء هذا  ،مذهال وال شك االمريبدو 

الوهم الخادع بخصوص شبكة التعاون بين الحشود التي اعتمدتها كل 

من مصر الفرعونية واالمبراطورية الرومانية في حكم شعوبها. ذلك 

ان مفهوم التآزر وان اتسم باإلثرة غير انه لم يصدر طواعية ونادرا ما 

. اذ كثيرا ما يتم فرض التعاون بين يعدل في اللجوء اليهكان الحاكم 

الناس بوسائل القمع واالستغالل. وقد كان القرويون يدفعون من فائض 

االحباط حينما يسلبهم ويصابون بانتاجهم لتدوير عجلة شبكات التعاون 

بمشقة  لتحصيله محصولهم الذين كابدوا - بجرة قلم - جابي الضرائب

ذين شيدوا ل  الى سواعد العبيد الالغالب يرجع الفضل  طيلة عامهم. وفي

من مشاهدة صراع  ةالمسارح الرومانية لتتمكن فئة الموسرين الخامل



Gladiatorالعبيد المجالدين  حتى الموت. وتعتبر السجون  

بشكل  ومعسكرات االعتقال ايضا شبكات تعاون، وال يمكنها أن تعمل

عن بعضهم.من النزالء الغرباء اال بوسيلة التنسيق بين آالف  فعال  

التي سادت مدن ما بين النهرين  –وقد كانت معظم شبكات التعاون 

البائدة او زمن حكم اسرة تشين الصينية وصوال الى اإلمبراطوريات 

عبارة عن "أوامر متخيلة" بمعنى انها لم تشتغل على  –الرومانية 

ة بل اعتمدت الغرائز المتأصلة في مورثاتنا وال األواصر الشخصي

على االعتقاد في أساطير مشتركة. لكمقابل ذ  

فكيف كان بمقدور االساطير ان ترفع قواعد إمبراطوريات باسرها؟ لقد 

سبق لنا ان ناقشنا مثال شركة بيجو. دعونا اآلن نتفحص مدونة 

 1776حمورابي القانونية وهي أشهر أساطير التاريخ وقد دونت عام 

ئات االف من ي عهدها دليل تعاون بين مقبل الميالد. حيث مثلت ف

. ثم نلقي نظرة على اعالن االستقالل االمريكي عام شعوب بابل القديمة

بعد الميالد والذي ما يزال معتمدا كدليل تعاون بين مئات  1776

 الماليين من المواطنين األمريكيين.

قبل الميالد كانت بابل من أكبر مدن ذلك العصر.  1776في عام 

ن يوا امبراطورية بسطت نفوذها على شعوب فاقت اعدادها الملحكمته

نسمة وامتدت سلطتها الى اجزاء من العراق الحديث ومناطق من 

سوريا وإيران. وذاع صيت أحد ملوكها العظماء ويدعى 'حمورابي' 

الذي ترك لنا اول مدونة قانونية عرفها التاريخ البشري مهرها باسمه. 

من القوانين واحكاما قضائية قدمت لنا وكانت عبارة عن مجموعة 

ا عادال ومثاال يحتذى به. وقد شكلت المدونة حمورابي بوصفه ملك

 اضافة لذلك سندا لمنظومة قانونية موحدة لجميع اركان اإلمبراطورية. 

وتعلمت االجيال المتعاقبة معنى العدل وكيف يسوس الملك العادل 

لكها. حيث اشتغلت الفئة رعيته. وقد وعت األجيال الالحقة وصية م

ية على تقنين تلك النصوص رسميا العالمة وكذلك موظفو البيروقراط

واوعزت الى الكتبة ان يدونوها حتى بعدما خبت روح حمورابي 

ودرست إمبراطورتيه. وبمستطاعنا اليوم ان نفهم جملة المثل التي كان 



عية يصبوا لها سكان بالد ما بين النهرين وكذلك نظمهم االجتما

 باالستناد الى تلك النصوص التي تركوها لنا.

وهما رئيسا آلهة حضارة  –لنص بالقول ان االاله إنليل ومردوخ يستهل ا
قد عينا حمورابي القامة العدل في األرض، وليقهر  –ما بين النهرين 

سرد قرابة  وقداألشرار ويهزم الشر، وليحمي الضعفاء من ظلم األقوياء. 
هي  .. فهذه...امر ما كتبها بطريقة شرطية 'اذا حصلمن االحكام،  300

بة'العقو  
 مثل ذلك:

: اذا فقأ رجل من االعيان عين رجل آخر من نفس طبقته، يجب ان 196

 تفقأ عينه
: و اذا كس ر رجل من االعيان عظم رجل آخر من نفس طبقته ت كس ر 197

ه  عظم 

كسر له عظمه،  رجل من االعيان عين رجل من العامة او أ: و اذا فق198  

مقابل ديته. الفضة من شيكل 60 يزن أن فعليه  

عين عبد تابع لرجل آخر من  سملد احد االعيان الى م: و اذا ع199

 العبد قيمة نصف ويسلم يوزن أن عليه جباالعيان او كسر له عظمه ي
.(بالفضة)  

 فيلها  تسببو ،تهطبق من امرأة بضرب من االعيان رجل قام إذا: 209

ويعطيها  الفضة من شيكالت ةعشر يزن فيجب عليه ان جنينها، إجهاض
.جنينها لها دية  

: و اذا ماتت تلك المرأة فيجب قتل ابنة القاتل210  

: و اذا تسبب رجل من االعيان في قتل جنين امراة من العامة 211

دية وليدها. الفضة من قطع خمس لها ويمنح يزن أن عليه يجببالضرب   
 منمثقاال  ثالثين ويسلم يوزن أن يجب المرأة، كتل ماتت إذا: و212

.الفضة  
 إلى أدى مما ،من االعيان زوجة أحد العبيد رجل ضرب إذا: 213

.الفضة من شيكال   2لها  يزن يجب عليه ان ،هاجنين إجهاض  

: و اذا ماتت زوجة العبد يجب على الرجل من االعيان الذي تسبب 214

من الفضة.كل شي 20لها في الموت ان يعطي زوجها   
 



ان النظام االجتماعي تكرسه  علىيؤكد حمورابي في مدونته القانونية 

رتها اآللهة من ذلك مبدا الطبقية مبادئ العدالة الثابتة والكونية التي قد  

بحسب المدونة خلق الناس من والذي يحتل في نظره أهمية قصوى. 

مة ثم طبقة ذكر وأنثى وجعلوا طبقات ثالث طبقة االسياد وطبقة العا

العبيد. ويتمايز أعضاء المجتمع من حيث الطبقة والجنس الذي ينتمي له 

الفرد في صورة التعويض الذي يحصل عليه في حالة تعرضه الى 

ضرر ما. تقدر دية انثى السواد بثالثين قطعة فضية في حين ال تتجاوز 

دية المملوكة عشرون قطعة فقط ويحصل الرجل العامي على ستين 

سمل له أحدهم أحد عينيه. كما ينص القانون على  فضية في حالقطعة 

التسلسل الهرمي الصارم داخل األسر اذ يعتبر ان االطفال ليست لهم 

مجرد متاع من امالك رب االسرة،  هم ذوات مستقلة عن ابائهم وانما

فاذا قتل رجل طفلة رجل آخر تقتل ابنته في المقابل. واذ يبدو لنا اليوم 

ابنته غير مستساغ فقد كانت شريعة حمورابي قاتل تحمله ان وزر ال

المجتمع يرونه مطابقا للعدل. واستند قانون حمورابي  اعضاءوكذلك 

إلى فرضية مفادها أنه إذا رضي جميع مواطني الملك بدرجاتهم في 

مليون نسمة من  سيكون حينئد، على مقتضاهالتسلسل الهرمي وعملوا 

يستطيع مجتمعهم  ةلية. ومن ثملتعاون بفعااإلمبراطورية قادرين على ا

إنتاج ما يكفي من الغذاء ألعضائه وتوزيعه بكفاءة وحماية نفسه من 

األعداء وتوسيع أراضيه من أجل اكتساب المزيد من الثروة وتحسين 

سنة على  3500وفي أواخر القرن الثامن عشر اي بعد زهاء  األمن.

في امريكا اإلنجليزية وفاة حمورابي استفاق سكان المستعمرات 

 الشمالية على ظلم الملك الذي كانوا يرزحون تحت نيره.

تجمع ممثلو كافة المستوطنات وأعلنوا عن  1776يوليهتموز /  4وفي 

لن يشكلوا بعد ذلك اليوم رعية تابعة للتاج البريطاني. وقد كرسوا  انهم

سيا بعقيدة في اعالن استقاللهم علوية مبادئ العدل التي يقولون عنها تأ

كونها موحى بها من السماء. إال اننا نجد ان أهم مبدأ يأمر بحمورابي 

 به اإلله األمريكي يختلف إلى حد ما عن نظيره الذي قدرته آلهة بابل.

                       ويؤكد إعالن االستقالل األمريكي على ما يلي:



 د خلقواالبشر قمن ذلك ان نحن نتمسك بهذه الحقائق كبديهيات "

ن وقد حباهم هللا بحقوق اساسية ال يمكن المساس بها كالحق في واومتس

 ".الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة

وكما هو الحال مع قانون حمورابي، تتعهد الوثيقة التأسيسية إلعالن 

في صورة ما إذا تصرف البشر وفقا لما تمليه  بانهاالستقالل االمريكي 

منهم سوف يتعاونون بنجاعة ويعيشون  إن الماليينالمبادئ المكرسة ف

في سالم وأمن يحقق لهم الرفاه. ومثل شريعة حمورابي لم يكن اعالن 

االستقالل االمريكي مجرد وثيقة عبرت على زمانها ومكانها بل تم 

قبولها من كل االجيال الالحقة على حد السواء. وضل طالب المدارس 

لمدة قرنين من الزمان  ب في فصولهمينسخونها ويحفظونها عن ظهر قل

 .وال يزالون

ان عن وجود معضلة واضحة. فاذا كان كل من شريعة يكشف لنا النص  

حمورابي واعالن االستقالل االمريكي يعلي كليهما من شان مبدأ العدل 

في الفهم لمبدأ العدل. ففي حين يرى  يختلفان ولكنهماالكوني والثابت. 

نين جميعهم دون استثناء متساوون امام واطالمباء المؤسسون ان اآل

القانون نجد ان البابليين يقرون صراحة بان البشر ال يتمتع جميعهم 

بنفس القدر من المساواة. ولو حصل ان تجادال كال المشرعين لتنازعا 

 .مفهوم العدل ولما اتفقا. والحقيقة ان كليهما مخطئ

وده مبادئ العدل تس قعافالمشرع البابلي كنظيره االمريكي تخيل وا

. باستثناء ان تلك المفاهيم ال الطبقيةالكونية والثابتة مثل المساواة او 

توجد حقيقة اال في مخيلة البشر وال تسكن اال في ثنايا األساطير التي 

مثل هذه المبادئ ال تملك في ذلك ان ينشئونها ويتوارثون سردها. 

 . objective realityالواقع اي كينونة مادية 

وبمقدورنا ان نتقبل مفهوم الطبقية باعتباره صدى لمخيلتنا. كذلك الشأن 

اسطورة. كيف  سوىبالنسبة لفكرة المساواة التي ال تعدو ان تكون 

بمقدورنا ان نفهم ان البشر جميعهم متساوون؟ هل ثمة واقع موضوعي 

خارج ذهن االنسان نقيس عليه درجة المساواة بين الناس؟ هل تنحصر 

  في المستوى البيولوجي فقط؟ واةمساال



دعونا نحاول ترجمة الفكرة الشائعة التي وردت في اعالن الستقالل 

 األمريكي إلى مصطلحات بيولوجية.

نحن نتمسك بهذه الحقائق كبديهيات مثل كون البشر اجمعين قد خلقوا "

متساوين وقد حباهم هللا بحقوق اساسية ال يمكن المساس بها كالحق في 

 ".لحرية والسعي لتحقيق السعادةوا ياةالح

بل  مرة واحدة بحسب علماء البيولوجيا لم بقع خلق النوع البشري

تطوروا ألجل ان يصبحوا بكونهم خضع للتطور. وال يمكن الجزم 

متساوين. ان فكرة المساواة شديدة االرتباط بقصة الخلق. وقد استقى 

كون جميع بجادل ي تالتالمشرع االمريكي معنى المساواة من المسيحية 

االشخاص يحملون قبسا من روح هللا وتبعا لذلك سيحاسبهم بالعدل في 

 االخرة.

وان كنا ال نعتقد في قصة الخلق المسيحية وحكاية العدل االالهي فما 

 المقصود إذا بفكرة المساواة بين البشر؟

 ذلك ان يستند التطور على الفروقات بين االفراد وليس على المساواة.

د في النوع يحمل مورثات مختلفة عن االخرين منذ والدته االمر فر كل

الذي يجعله يجابه تقلبات المحيط بطريقته الخاصة وهذا من شانه ان 

ينمي ميزات متنوعة لديهم تزيدهم من فرص البقاء. ونخلص الى القول 

ان فكرة المساواة في الخلق كان االجدر ان تترجم الى مفهوم التطور 

 Evolved differently‘'  ايزالمتم

إذا لم نصدق قصة الخلق وتركنا جانبا فكرة ان هللا هو الذي أسبغ على 

االنسان نعم كثيرة. لم يبقى امامنا غير القبول بقوانين التطور العمياء 

اما  التي ليس من وراءها قصدا بعينه تعمل فقط على تكاثر افراد النوع.

ر فكان من الحري ترجمتها ببساطة لبشى افكرة النعم التي أسبغها هللا عل

.بتعبير 'ولدوا')فعل مبني للمجهول(  

وليس ثمة شيء في البيولوجيا ندعوه بالحقوق فال توجد غير االعضاء 

والقدرات التكيفية والصفات الوراثية للفرد. فالطيور تحلق في السماء 

مكن اجنحة. وال يليس لكونها تتمتع بالحق في الطيران بل ألنها تمتلك 

ان تلك االعضاء او القدرات وكذلك الصفاة الموروثة ثابتة  الزعم من

وال يمكن المساس بها. ذلك ان العديد من الطيور تحصل لهم طفرات 



في جيناتهم ويفقدون بموجب ذلك بعض الصفات عبر الزمن مثل 

النعامة التي فقدت خصيصة الطيران. وبناء عليه كان من االجدر 

صفات متغيرة'. ‘مساس بها ' الى عبارة ي ال يمكن ال'الحقوق الت ترجمة

 فما هي الصفات التي شهدت تطورا لدى االنسان؟ انها الحياة وال شك.

اما مفهوم الحرية فال نجد له اثرا في عالم البيولوجيا. تماما مثل فكرة 

المساواة شانها شان مجموعة الحقوق او نظام الشركات محدودة 

لة االنسان التي ابتدعتها. فمن ضمن حيز مخي ال توجد اال المسؤولية

وجهة نظر البيولوجيا ال معنى لقولنا ان الناس يتمتعون بالحرية في 

المجتمعات الديمقراطية في حين يرزح نظرائهم في النظم الديكتاتورية 

نفس االمر ينسحب على فكرة السعادة. لقد فشلت وتحت نير االستبداد. 

م تعريف لمفهوم السعادة اوفي االن في تقدييولوجية حتى الدراسات الب

قياس درجتها بطريقة موضوعية. اذ يتفق معظم الدارسين على وجود 

فكرة اللذة القابلة بيسر للتعريف والقياس على السواء. ومحصلة االمر 

انه كان علينا ان نترجم عبارة الحياة والحرية وكذلك السعادة الى فكرة 

ث عن اللذة'.' العيش والبح  

وضمن هذا السياق هل يمكن لنا ايجاد خيط رابط بين اعالن االستقالل  

نحن نتمسك بهذه الحقائق  ' االمريكي والعالم البيولوجي مثل قولنا

كبديهيات مثل كون البشر لم يتطوروا بنفس الطريقة وقد ولدوا ببعض 

.'الصفات القابلة للتعديل من بينها الحياة والبحث عن اللذة  

ذا النمط من التحليل المدافعين عن المساواة ان يصدم ه من المحتمل

وحقوق االنسان الكونية. وربما يرددون " نحن نعلم أن الناس ليسوا 

متساويين بيولوجيا! ولكننا نعتقد بكوننا متساوون في االصل لذلك 

سيمكننا هذا االمر من انشاء مجتمع يتصف باالستقرار واالزدهار " 

ا ما اقصده حقيقة بعبارة ' الواقع هم تماما وهذأني متفق مع والحقيقة

.'المتخيل  

نحن نعتقد في الواقع ليس ألنه حقيقة ولكن الن ايماننا به يمكننا من 

  .التعاون بنجاعة أكثر

بل نرى انه  ،ان الواقع المتوهم ليس مؤامرة شيطانية او سراب عقيم

ينها على نحو الطريقة الوحيدة التي تمكن الجماهير من التعاون فيما ب



بنفس االسلوب كان حمورابي ليدافع عن مبادئ شريعته وأكثر فعالية. 

الطبقية متبعا نفس الحجاج مثل قوله " انا اعلم ان األسياد والعوام 

ط وكذلك طبقة العبيد متساوون في االصل لكن ان كنا نؤمن فق

بدرجاتهم فسوف يساعدنا هذا االمر على خلق مجتمع مستقر ومزدهر 

الوقت نفسه.في   

 المؤمنون الصادقون

من المرجح ان يكون بعض من الذين قرأوا الفقرات السابقة قد اصابهم 

موه ان يرد الفعل على هذه الشاكلة اذ بمقدورنا ان تشنج. فمعظمنا قد عل  

ان تكون سوى اسطورة. لكننا غير نتفهم ان شريعة حمورابي ال تعدو 

حقوق االنسان. ماذا لو اكتشف  مستعدين سحب هذا االعتقاد على مفهوم

اال يمثل هذا  ،ال في اذهانهمالناس من كون حقوق االنسان ال توجد ا

عنه  روياالمر خطرا يهدد بانهيار مجتمعنا؟ لقد كان فلتير ملحدا لكن 

قوله 'ال تخبروا خادمي بهذا االمر لئال يقتلني في الليل'. وعلى االرجح 

مبادئ شريعته التي كرست  كان حمورابي ليقول نفس الشيء على

الطبقية بين الناس. كذلك االمر بالنسبة لتوماس جفرسون حينما أمضي 

. ان نوعنا البشري شانه شان العناكب نسانعلى مدونة حقوق اال

او الشمبانزي ال يملك حقوقا طبيعية. لكن ال تخبروا خدمنا والضباع 

.بهذا االمر خشية من ان يغدروا بنا ليال  

النظام الطبيعي  سيماتيبرره. ذلك ان من خوف له ما مثل هذا ال

نزوعه الى االستقرار. فال يمكننا ان نتصور ان تتعطل الجاذبية عن 

االعتقاد فيها. وبخالف  العمل في يومنا التالي حتى لو أحجم الناس عن

ذلك نجد ان نظمنا االفتراضية تتسم بالهشاشة فتكون معرضة دوما الى 

مد على االساطير التي يمكن ان تختفي بمجرد ان تقلع االنهيار ألنها تعت

نهيار ال بد الجماهير عن اإليمان بها. وبغاية حماية نظم مخيلتنا من اال

مر يأخذ شكل االكراه والقمع. من بذل جهود متواصلة ومضنية وهذا اال

من ذلك الجيوش وقوات الشرطة والمحاكم والسجون التي تعمل دون 

اس على التصرف وفقا للنظام المتخيل. فاذا فقأ توقف على إجبار الن

طة أحد البابليين القدماء عين أحدهم كان من الضروري ان تمارس السل

بالعين '. وحينما قرر  عنفا تجاهه من اجل السهر على تنفيذ بند ' العين



اعتبار األفارقة السود بشرا مثلنا  1860البرلمان االمريكي سنة 

 اندالع حربأدى هذا االمر الى الحرية  تمتعهم بالحق في وضرورة

اهلية بغية فرض هذا االعتراف على الواليات الجنوبية التي ماطلت في 

حق.التنفيذ وجبرها في نهاية المطاف على االعتراف بهذا ال  

ن الواقع المتخيل ال يمكن استمراره اعتمادا على العنف وحده. لكنه ا

.ه بصدقيستدعي باإلضافة لذلك افرادا يؤمنون ب  

 في ضل يتلون كالحرباء فاألمير تابران الذي استهل مستقبله المهني

كم نابليون. لويس السادس عشر قدم بعدها خدماته للثورة الفرنسية وح  

ين كرس نابليون الملكية في ضل حكمه. وروي وانقلب على والئه ح

في خاتمة مشواره السياسي " يمكنك أن تنجز الكثير من قوله عنه 

ان ما  اء باستعمال حربة، لكنك ال تستطيع الجلوس عليها". الحقيقةاألشي

 وبابخس االثمانال بمفرده بشكل فع   (: المترجممامإاو )كاهن ينجزه 

يهم ه ال يتجاوز بما ال يقارن ما يفعله مائة جندي. وعالوة على ذلك فان

 ماهرة. فكيف لنا ان نبررال االياديستعمالها تان لم يتم  ابالحر حدة

لشرطة والجيش وحراس السجون وكذلك اصدار تنفيذ االوامر من قبل ا

القضاة ألحكامهم على المذنبين من غير ان يكونوا جميعهم مصدقين 

ادئ الواقع المتخيل؟ ذلك ان أصعب نشاط تواجهه الجماعات بمب

عنف. فاذا كانت مهمة الجيش الحفاظ ال حين تلجأ الى استعمالالبشرية 

ما الذي يحافظ على  :ع المتخيل يبرز حينها سؤال ملحعلى مبادئ الواق

النظام العسكري؟ ذلك انه ليس من السهل الحفاظ على النظام داخل 

 يجب األقل، على ة باللجوء فقط الى عنصر االكراه.المؤسسة العسكري

 أو هللا كان سواء ، ما بشيء يؤمنوا أن والجنود القادة بعض على

.المال أو ولةرجال أو األم الوطن أو الشرف  

 

هناك ايضا سؤال اخر أكثر اهمية يخص االفراد الذين يحتلون اعلى 

هرم السلطة. لماذا يرغبون في تكريس الواقع المتخيل ان كانوا ال 

بان النخبة الحاكمة يدفعها  يجادليعتقدون أنفسهم في االمر؟ هناك من 

 الى  cynics الماجن. ومن غير الراجح ان ينزع الكلبيون جشعهالذلك 

جشعين في حياتهم. ذلك انه من السهل تلبية الضروريات  وايصيران 



االساسية للنوع البشري ومع ذلك يبقى في حوزتهم مال كثير يمكنهم 

صرفه في تشييد االهرامات او قضاء العطل في انحاء العالم او 

المساهمة في تمويل حملة انتخابية او تزويد منظمة ارهابية بالمال 

وكل  -سوق األسهم وربح المزيد من المال  ح أو االستثمار فيوالسال

-هذه األنشطة يجدها الكلبيون ال معنى لها اطالقا. لقد كان ديوجين 

قضي أكثر اوقاته في برميل. وحدث ان ي - صاحب المدرسة الكلبية

قابله االسكندر االكبر مرة وهو داخل برميله يستحم بضوء الشمس 

طلبه منه فما كان من الفيلسوف اال ان طلب منه فعرض عليه تلبية ما ي

 ن يتنحى جانبا حتى ال يحجب عنه الشمس.ا

ن . في حيلهذا السبب فحسب لم يقدر الكلبيون على انشاء امبراطوريات

استدعى االمر ايمانا صادقا تقاسمته مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع 

المحافظة  ق ذلكفوو وخاصة نخبه وقواته االمنية تجاه الواقع المتخيل

في سنة لو لعلى ديمومته. فالمسيحية ما كان لها ان تستمر في البقاء أل

ما لم االيمان بالمسيح مخلص االنسانية من آالمها. ك فيأخفق قساوستها 

يكن بمقدور الديمقراطية االمريكية ان تستمر قرنين ونصف القرن لو 

بحقوق االنسان.  بصدقلم يكن رؤسائها ونواب مجلس شيوخها يؤمنون 

نفس االمر ينسحب على النظام االقتصادي الذي لم يكن ليعيش لو لم 

كرس قواعد الرأسمالية على ارض الواقع.ييجد من   

 جدران السجن

المرء ان يكره الناس على االعتقاد في واقع من صنع المخيلة  كيف بمقدور

وال ان ال كفكرة المسيحية او الديمقراطية او النظام الرأسمالي؟ يجب ا

نفترض ان الواقع من صنع اذهاننا. بل يقتضي االمر منا االصرار على 

خلقه االله او انشاته  كون النظام الداعم للمجتمع له وجود موضوعي

الطبيعية. فجعل الناس طبقات لم يكن نابعا من ارادة حمورابي  القوانين

ير تتمتع هان إنليل ومردوخ. وإذا كانت الجماهولكن االمر قدره االال

مرد ذلك لواضعي اعالن االستقالل االمريكي بل بالمساواة في الحياة فليس 

ن. وإذا اعتبر النظام الرأسمالي من أفضل النظم والن هللا خلقهم متساو

االقتصادية فال يرجع االمر الى تنظيرات ادم سميث بل باالحرى ألنه 

.يعكس القوانين الطبيعية الثابتة  



ئة منذ والدتها وتذكرهم دائما عليك ان تعلم الناشولترسيخ االمر يجب 

بالمبادئ التي يتأسس عليها الواقع المتخيل. بحيث يجدون آثاره في 

وفي الدراما وفي الرسم والغناء وقواعد السلوك والدعاية  الشعبيةالحكايات 

 السياسية وفي الهندسة المعمارية وفي وصفات الطعام وموضة اللباس.

 بالنسبة المألوف منف لذا بالمساواة، الناس يؤمن اليوم ،المثال سبيل على

التي صنعت في بادئ االمر  الجينز سراويل يرتدواان  األثرياء لألطفال

ها طبقة العمال. في القرون الوسطى مثال حينما كان االعتقاد في لترتدي

الطبقية هو سيد الموقف كان من غبر الالئق ان يتشبه ابناء النبالء بأوالد 

القنان في زيهم. وكان لقب سيدي او سيدتي امتيازا يتمتع به النبالء ا

في  وكان يعاقب بالقتل كل من يمس من امتيازات هذه الطبقة. امافحسب. 

ايام الناس هذه فقد أصبح من الالئق استهالل الخطاب بعبارة "سيدتي او 

 سيدي الكريم".

لشرح كيف يتم نسج تكرس العلوم اإلنسانية واالجتماعية معظم طاقاتها 

الفضاء المحدود الذي نتصرف  ففي حيز النظام المتخيل في نسيج الحياة.

طبقة رقيقة من سطح الواقع. فهناك ثالثة  غيرفيه ال يمكننا ان نسبر غور 

.عوامل تحول دون إدراك الناس ان حياتهم ال توجد اال في اذهانهم فحسب  

ان برغم  االشياء المادية للعالملقد تم ترسيخ مبادئ النظام التخيلي في : أ

ال يتجاوز اذهاننا. لقد تم نسجه في الحقائق المادية من حولنا  وجوده

في الصخر. معظم الغربيين يعتقدون في الفردانية بمعنى وصوال الى نحته 

ان الفرد يعيش دون االكتراث بما يعتقده الناس فيه. كلنا يملك بصيرة 

وكثيرا من المدرسين واالولياء الغربيين  يستمد منها قيمة ومعنى لحياته.

لل مز والهمز الذي يصدره أحد  هماهتمام وابان ال يعير اطفالهميوصون 

ن وعن ذلك. فهم الوحيد واتغاضيويجب ان  همبقصد السخرية من همزمالئ

.بدل االخرين اتفسهمن على معرفة والقادر  

ينقسم المنزل  حيث .ونجد صدى ألسطورة الفردانية في العمارة الحديثة

ن كل طفل النموذجي في عصرنا الحالي الى عدة غرف االمر الذي يمك  

المتطفلين وتوفر له الحد من احتالل فضاء خاص به تحجبه عن عيون 

غلقه في يوللطفل ان يترك باب غرفته مفتوحا او  .االقصى من االستقالل

ن ان وجه الغير حتى يغدو على االبوين محرما الدخول لغرفته من دو



يسمح لهم بذلك. ويتم زخرفة الحجرة وفق ميوالت الطفل. يمكن ان تعثر 

وك معلقة على الحائط وفي بها على ملصقات كبيرة الحجم ألشهر فناني الر

.إحدى اركان مقصورته تجد جواربه ملقاة على االرضية المبلطة  

تمتع ان الفرد الذي يتربى في هذا المكان ال يمكنه مقاومة فكرة انه فرد ي

.بذات مستقلة تنبع قيمته الحقيقية من داخله وليس من مصدر خارجي  

( يعتقد : المترجمالنبالء )أيام االقطاعيةومقابل ذلك لم يكن الفرد من طبقة 

في قيمة الفردانية. بل كانوا على النقيض من ذلك يستمدون قيمتهم من 

االخرون في او مما يقوله  ،الدرجة التي يحتلونها في الهرم االجتماعي

كانت بمثابة اهانة ال تغتفر. كانت اسر  أحدهمهم. حتى ان السخرية من شان

ا وجوب الحفاظ على القابهم من اإلهانة مهما كلفهم النبالء تعلم اوالده

االمر. وكما هو شان قيمة الفردانية في وقتنا الحالي انعكس النظام القيمي 

كان من النادر ان يحتوي  للقرون الوسطى في القصور التي شيدوها. لقد

أحد القصور على حجرات خاصة لألطفال او ألي أحد اخر. ان المراهق 

حد البارونات لم يكن يتمتع بغرفة مستقلة توجد في الطابق الذي ينتسب ال

الثاني للقصر علق على حيطانها ملصقات كبيرة الحجم لصورة ريتشارد 

ابها بمزالج ضد اعين قلب االسد او الملك آرثر وقد غلق على نفسه ب

على العكس من ذلك كان ينام تحت رقابة االعين لذلك كان بل المتطفلين. 

ن يحسب حركاته وسكناته حتى يقي نفسه همز ساكني القصر لزاما عليه ا

.ولمزهم  

قيمة  كونالى ان الذي يولد ويكبر في مثل هذه الظروف سيخلص منطقيا 

في الهرم االجتماعي وكذلك حكم  الفرد الحقيقية يستمدها حتما من رتبته

.الناس عليه  

وليس بمقدور غالبية الناس ان  يشكل لنا الواقع المتخيل رغباتنا.ب. 

. والحقيقة ان كل منا قد ولد في عالم وهمن حياتهم مجرد ايتقبلوا فكرة 

قد قولب له رغباته اعتمادا على  ويكون المجتمعمتخيل سبق وجوده. 

لتالي تصبح رغباتنا الشخصية أهم دفاعات النظام االساطير المهيمنة. وبا

.المتخيل  

المثال، أكثر رغبات الغربيين تعلقا بها في ايامنا هذه تشكلت على سبيل 

بواسطة االساطير الرومانسية والقومية والرأسمالية واالنسانية منذ عدة 



قرون خلت. فاذا رغب أحدهم ان يقدم نصيحة لصديقه يقول له ' اتبع قلبك' 

يستمد تقديراته  حيث لى الرغم من ان القلب يعتبر بمثابة عميل مزدوجع

 إتبعسطورة االكثر هيمنة في تلك الحقبة. ونحن نعلم ان اسطورة من اال

قلبك ' وقع غرسها في اذهاننا من خالل مزيج من األساطير الرومانسية 

.في القرن التاسع عشر والقرن العشرين  

العالم تحت ويق دايت كوك في جميع أنحاء كما قامت شركة كوكا كوال بتس

. حتى ما تعتبره الجماهير رغباتها شعار 'دايت كوك. افعل ما يناسبك'

 ،الشخصية يتم برمجته عادة من قبل وسائل النظام المتخيل. دعونا ننظر

غبة الشائعة لدى الناس في تمضية العطلة خارج الر   الى على سبيل المثال،

فذكر الشمبانزي 'الفا' لم يدر بخلده . بديهيا او طبيعيا البالد. ال يبدو االمر

راضي القرود المجاورة. كما ان نخبة مصر القديمة كانت ان يقوم برحلة أل

 تغدق اموالها في تشييد االهرامات وليتم تحنيط مومياءاتها، ولكن أيا من

لم يفكر في الذهاب للتسوق في بابل أو أخذ عطلة للتزلج في  اعضائها

وا قيا. في حين يقضي نظرائهم في ايامنا عطلهم في الخارج ألنهم تربفيني

.نوها منذ والدتهمق  ديق االساطير االستهالكية الرومنسية التي ل  على تص  

تقول لنا الرومانسية أنه من أجل االستفادة القصوى من إمكاناتنا البشرية 

جب علينا وجب أن نخوض العديد من التجارب المختلفة بقدر استطاعتنا. ي

ى تذوق ود السنتنا علان نختبر أكبر طيف من المشاعر والعالقات. وان نع  

العديد من اطعمة الشعوب المختلفة. يجب علينا ان نتدرب على االستماع 

لمختلف االنماط الموسيقية. والطريقة المثلى التي تتيح لنا القيام بهذه 

ضوابط  االمور هي التحرر من الروتين اليومي ونترك ورائنا

اين يمكننا  بعيدا في اقاصي البالد والمغامرة  familiar settingمحيطال

ان نعيش تجارب ثقافات اناس اخرين ونقاسمهم تقاليدهم ونكهات مآكلهم 

 .وروائح عطرهم

لنفس االسطورة الرومنسية  متتاليةنحن بهذه الطريقة نعيد االصغاء مرات 

وتغير من  ي الحياة ان تفتح أعينناكيف بإمكان خبرة جديدة فلنا التي تقول 

.ذواتنا  

سعداء ألجل ان نعيش أنه  consumerismاالستهالكية تخبرنا النزعة 

يجب علينا أن نستهلك أكبر عدد ممكن من المنتجات والخدمات المتاحة. 



وإذا خالجنا شعور بان االمور ليست على ما يرام فعلينا ساعتها ان نشتري 

، او أغذية عضوية( او ننجز بعض البس جديدة)سيارة، م اجديد امنتوج

االعمال الخاصة )كالتدبير المنزلي، او حضور حصة التداوي الجماعي، 

ان كل القنوات التجارية تعرض االمر حقيقة واو القيام بتمارين اليوغا(. 

 .علينا انواعا من االستهالك بغاية التحسين من ظروف معيشتنا

ينسجم نا بوابل من مختلف المنتوجات ان التيار الرومنسي الذي يمطر

مع المذهب االستهالكي. ذلك ان اتساق المفهومين قد أنتج لنا سوقا تماما 

احة. فوكاالت االسفار ال تبيعنا تذاكر يمن التجارب تعتمد عليها صناعة الس

سفر وغرف نزل فحسب وانما تعطينا خبرات تفقد معها باريس والهند 

 ن نعيشهما عبر اكتسابنا لهما. وهكذااخبرت ليصبحاطبيعتهما الفضائية 

يمكن لالستهالك ان يوسع من افقنا الذي كان محجوبا عنا رؤيته مما يزيد 

.في درجة سعادتنا  

عالقة أحد االثرياء بزوجته يمكن له ان  تظطربوبناء على ذلك فحينما 

يرضيها برحلة الى باريس. والحقيقة ان السفرة ال تعكس رغبة في السفر 

ة يغذيها المذهب د ذاته وانما تتنزل في إطار ممارسة رومنسيبح

ن ان ظاالستهالكي. في حين لم يكن أحد افراد فراعنة مصر القديمة لي

اصطحاب زوجته في رحلة لبابل سيرضيها بل كان ليشيد لها قبرا فخما 

كانت تحلم بالحصول عليه. فالهرم االكبر الواقع بمنطقة الجيزة كان يعبر 

.ا ينجزه اثرياء مصر الفرعونية بأموالهمفعال عم  

ببناء االهرامات واورثت هذا  منشغلةإذا كانت النخبة المصرية القديمة و

التقليد ألسالفها فان الناس بمختلف ثقافاتهم قد حذوا حذوهم ولم يتغير 

بركة  المدينة معقصرا في ضواحي  أحدهمسوى الشكل فحسب. كأن يشيد 

 اطاللةالمعة مع  penthouseك نَّةِّ ضرة، أو وحديقة دائمة الخ سباحة

أكثر ما يثير حسدنا الدائم امتالك غير ان  .الناس عليها يحسده على مناظر

 .المصريين القدماء لألهرامات في المقام األول

إذا كان بمقدور أحدنا ان يحرر  .ذاتية بين طبيعة ذو المتخيلالواقع  ج

لمستطاع ان يتحرر معه الناس نفسه من ربقة الواقع المتخيل فليس با

ان يساعدوه على هذا االمر. وذلك  جميعا. اذ عليه ان يقنع االفراد االخرين

ذو ذلك انه حصريا. ا المرء الن الواقع المتخيل ال يوجد فقط في ذهن



الف بل قل ماليين آشاركته من قبل اذهان ذاتية بمعنى امكانية م-بين طبيعة

مر علينا التفريق اوال بين ثالثة مفاهيم وهي من الناس. وبغية فهم هذا اال

والبين ذاتيلموضوعي والذاتي ا  

- توجد الظاهرة الموضوعية بشكل مستقل عن وعي البشر ومعتقداته. 

المشعة فالنشاط اإلشعاعي، على سبيل المثال، ليس أسطورة. واالنبعاثات 

يرة كانت تحصل دائما حتى قبل زمن اكتشاف الناس لها. ولها اثار خط

ين وهي أحد المكتشف -وان لم يعتقد الناس في ذلك. لم تدرك ماري كوري

خالل دراستها للمواد المشعة امكانية تعرضها لخطر -اط االشعاعيللنش

 هذه المواد. وعلى الرغم من كونها لم تكن تعتقد انها ستكون ضحية

لتجاربها اال انها ماتت من جراء فقر الدم وهو مرض ناجم عن التعرض 

.لمفرط للمواد المشعةا  

- الذاتية يقصد بها وجود الشيء اعتمادا على وعي الفرد واعتقاده فيه 

فحسب. بحيث يمكن لهذا االمر ان يختفي من حيز الوجود او يغير من 

غير الشخص معتقداته عنه. كثيرا من االطفال  إذامظهره في صورة ما 

 ويختفي هذا يؤمنون بوجود صديق وهمي ال وجود له اال في وعيهم.

.الصديق بمجرد تقدم الطفل في السن او توقفه عن االعتقاد فيه  

- المفهوم البين ذاتي ان البين- ذاتية هي شيء يعتمد وجوده على شبكة 

بالعديد من األفراد. لكنه ال يتأثر  االتصاالت التي تربط الوعي الذاتي

مانه به. وفي بموت الفرد او بتوقف اعتقاده في وجوده وكذلك في تغيير اي

صورة ما إذا هلك جميع االفراد الذين يؤمنون بذلك الشيء او غيروا 

تخضع لعملية تغيير او تختفي من الوجود  ان ن الظاهرة امامعتقدهم فيه فا

ليست عملية احتيال خبيثة او فوازير  ذاتية -ينالباصال. ذلك ان الظاهرة 

هر الفيزيائية كالنشاط هي موجودة بطريقة مختلفة عن الظوااذ بال معنى. 

فالكثير من محركات تأثيرها على العالم ما يزال هائال.  ولكناإلشعاعي 

مثل القانون والنقود  ذاتي -البيناالحداث التاريخية تتنزل في إطار المفهوم 

.او مفهوم االمة وااللهة  

خذ لك مثال شركة بيجو التي ال تعتبر صديقا وهميا لرئيسها التنفيذي. 

فمديرها العام يؤمن  .ماليين من الناسلوجد في الخيال المشترك للكنها ت

بوجود شركته الن مجلس ادارته يشاركه ذلك االعتقاد كذلك الشأن بالنسبة 



 ،لبنوك التي تتعامل معهاافو اوصر   ،لمحاميها والعاملون في مكاتبها

وسماسرة البورصة ووكالءها في جميع انحاء العالم من فرنسا لغاية 

فإذا أحجم رئيسها فجأة عن االعتقاد في وجود شركة بيجو سوف  .اليااستر

 .يزج به في أحد مستشفيات االمراض العقلية ليحل محله شخص غيره

ولة الواليات المتحدة وبالمثل، يوجد الدوالر، ومفهوم حقوق اإلنسان، ود

 األمريكية فقط في الخيال المشترك للمليارات، وليس بمقدور أحدنا ان يهدد

-البين وجود هذه الكيانات االعتبارية ألنها تستمد وجودها من العالقات 

وليس العتقاد الفرد وحده من اهمية كبرى. وإذا أردنا ان نغير ايماننا  ذاتية

ا حينها ان نغير في االن نفسه من وعي بوجود هذه الكيانات يفترض بن

تغيير بهذا  مليارات من الناس وهذا امر عسير للغاية. وال يمكن إحداث

الحجم إال بمساعدة منظمات غاية في التعقيد، مثل حزب سياسي أو حركة 

طائفة دينية. ومع ذلك، فإن إنشاء مثل هذه المنظمات  إيديولوجية أو

العديد من الغرباء للتعاون مع بعضهم المعقدة، يستدعي ضرورة إقناع 

في بعض البعض. وهذا االمر لن يحدث إال إذا اعتقد هؤالء الغرباء 

االساطير المشتركة. ويترتب على ذلك أنه من أجل تغيير واقع متخيل قائم 

.يكون بديال لسابقهؤمن أوال بواقع متخيل بعينه، يجب أن ن  

المثال، سنكون بحاجة إلى تصور فلو رمنا تفكيك شركة بيجو، على سبيل 

يك اما لو رغبنا في تفك .كيان أكثر قوة، مثل النظام القانوني الفرنسي

الفرنسي سنكون ساعتها محتاجين الى تصور امر اشد باسا النظام القانوني 

كالدولة الفرنسية. اما إذا وددنا القضاء على الدولة الفرنسية نكون ساعتها 

يح بالنظام الدستوري راسا )مثل ما حدث ابان امام قيام ثورة شعبية تط

.(: المترجمالثورة الفرنسية  

في صورة والمتخيل. وسيلة للخروج من الواقع الحقيقة انه ليس ثمة من 

تحطيمنا لجدران سجن واقعنا المتخيل وتطلعنا للتحرر منه سنجد أنفسنا في 

السابق. واقع االمر في احضان فضاء لواقع متخيل أكثر سعة من سجننا  
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قد من المسلم به ان التطور لم يمنح االنسان القدرة على لعب كرة القدم. ل

ة. صنع لنا ساقين للركل وجعل لنا مرفقين لنعيق بهما منافسنا عن الحرك

نا بأفواه للسباب. لكن كل هذه االمور ال تسمح لنا بغير تسديد ضربات اوحب

شاركة في اللعب الجماعي مع زمرة من الغرباء . ولغاية المبأنفسناالجزاء 

ة مع عشر للتنسيق في فناء المدرسة عند الظهيرة نحن غير مضطرين

عناصر من زمالء الفريق االغراب فحسب بل من الواجب معرفة ان 

الخصم يطبق نفس قواعد اللعبة الموضوعة سلفا. وفي المقابل نجد 

العدوان الطقسي تقوم بفعلها الحيوانات األخرى التي تشارك الغرباء في 

 فجراء الحيوانات في انحاء العالم يورثها -مدفوعة لحد كبير بغريزتها 

اباؤها طرق اللعب الخشن في جيناتها. لكن صغار البشر ال يملكون جينات 

 لعب كرة القدم مع االغراب ألنه تم تعليمهم بمقدورهمكرة القدم. ومع ذلك 

تلك القواعد من صنع مخيلتنا فحسب نفس القواعد. وإذا كانت  ايضا

.فباإلمكان مشاركتها مع الجميع في حال لعبنا كرة القدم  

ب على الممالك والكنائس او شبكات التجارة مع وجود مر ينسحنفس اال

فارق كبير. نحن نجد ان قواعد كرة القدم بسيطة وموجزة نسبيا. تشبه 

زمة للتعاون فيما بين افراد زمرة الصيادين او بين لقواعد اال  اكثيرا 

متساكني قرية صغيرة. كل العب بمقدوره ان يخزن تلك القواعد في 

ديه متسع لحفظ االغنيات او تذكر البوم الصور او كذلك دماغه ويبقى ل

قائمة المشتريات. ولكن أنظمة التعاون الكبيرة التي ال تنطوي على اثنين 

تتضمن آالفا أو حتى ماليين من البشر تتطلب التعامل  شرين فردا ولكنوع

تخزينها، تتجاوز طاقة دماغ عالوة على مع كميات هائلة من المعلومات 

احدة على التخزين والمعالجة.بشرية و  

نحن نجد آثار المجتمعات الكبرى في بعض انواع الكائنات االخرى. مثل 

في سلوكها ومرنة دة التي تكون مستقرة عا وبيوت النملخاليا النخل 

المعلومات التي تحتاجها للتواصل بين افرادها  الى ان معظم ويرجع االمر

إناث النحل، على سبيل  ن ليرقةمكويرتها عملية التطور في جينومها. شف  

، اعتمادا على الطعام الذي ةالمثال، أن تنمو لتصبح إما ملكة أو عامل

ك ضروري سوف يعهد لها في تتغذى عليه. اذ يتم برمجتها ألداء اي سلو

.حياتها  



تشكل خاليا النحل هياكل اجتماعية معقدة جدا، تحتوي على أنواع عديدة 

لحصادات والممرضات والمنظفات. ولكن ومختلفة من العمال، مثل ا

دو ان النحل ال الباحثين فشلوا حتى اآلن في تحديد موقع النحل المحامي. يب

هددهم من الداخل او يغفل أحد تييحتاج لمحامي، ألنه ال يوجد خطر 

 في الملكةالنحلة  غبنتلم يحصل ان والخلية.  وينتهك دستوراعضائها 

 مت األخريات بإضراب للحصول علىطعام العامالت ولم يذكر ان قا

.يادة في االجرز  

بهذه االفعال طيلة الوقت. ويعزى ذاك الى  من يقومونالبشر هم ولكن 

بالمحافظة  ،شان خلية النحل ،ونال يكتف مكون واقعهم من صنع خيالهم. فه

هناك مجهود ف. مالى ساللته نهافقط على المعلومات الالزمة ومن ثمة يورث

حفاظ على سريان القانون ومراعاة االعراف وجملة ه للبذل مواع عليه

االجتماعي  همبخالف هذا االمر قد يتعرض نظامالعادات وطرق العيش و

الى االنهيار. على سبيل المثال، أصدر الملك حمورابي قرارا يقضي بأن 

الناس ينقسمون إلى طبقة الرؤساء والعامة والعبيد. وبعكس النظام الطبقي 

د خلية النحل، ال نجد له اي أثر في الجينوم البشري على الذي نجده عن

البابليون عن االيمان بتلك  احجمبيعي. ولو حصل ان اعتبار انه غير ط

مجتمعهم عن االستمرار. وبالمثل حينما اورث حمورابي  فقد يتوقفالفكرة 

صبغياته لذريته لم يزودها بالقاعدة القانونية التي تفرض على الرجل من 

لرؤساء الذي يقتل امرأة من السواد ان يدفع لها دية بقيمة ثالثين طبقة ا

د ابنائه في قوانين إمبراطورتيه قطعة ذه بية. كان على حمورابي أن يعم 

.فحسب وكان على أبنائه وأحفاده أن يفعلوا الشيء نفسه  

تنتج االمبراطوريات كميات هائلة من المعلومات. وعالوة على القوانين 

ى االمبراطورية ان تحتفظ بقائمة تضم حسابات المعامالت كان لزاما عل

السفن التجارية وكذلك رزنامة االحتفاالت والضرائب والدعم العسكري و

ل البشر لماليين من السنين يخزنون ظالقومية وأعياد النصر. وقد 

وماتهم المهمة في ادمغتهم. واالمر الذي يؤسف له ان الدماغ البشري ال معل

لوجود  باسرها فعاال لتجميع بيانات تشتغل عليها إمبراطورية يعتبر جهازا

 ثالثة مبررات.



الناس كانوا يتمتعون في  ان بعض، قدرة الدماغ محدودة. صحيح أوال

حترف أحدهم صنعة ان ا وحدثالعصور الغابرة بحدة مذهلة في ذاكرتهم. 

تذكر ى ت له القدرة علتخزين كامل مدونات القوانين ألقاليم كثيرة او كان

هناك حدود للذاكرة ليس بمقدور المحترفين  ولكنتفاصيل خرائطها. كل 

أحد المحامين ان يحفظ عن ظهر قلب كامل مدونة  بإمكانتجاوزها. 

 يستحيل ولكن ،مقاطعة ماساتشوستس التابعة لرابطة الشعوب البريطانية

بدء عليه االلمام بكل تفاصيل اإلجراءات القانونية المطبقة على ترابها 

.بمحاكمة الساحرات حتى يوم الناس هذا  

فيتم تدمير ، تموت معهم ادمغتهمو، من الثابت ان البشر يموتون ثانيا

المعلومات المخزنة في اقل من قرن من الزمن. وإذا كان من الممكن نقل 

خر غير انها يمكن ان تتعرض للتصحيف معلومات الذاكرة من شخص آل

.والتبديل او االتالف تماما  

واألهم من ذلك، ان التطور كي ف الدماغ البشري لتخزين ومعالجة  لثااث

من أجل البقاء على قيد الحياة، كان وأنواع معينة فقط من المعلومات. 

الف من األنواع النباتية اشكال آالى تذكر ن يالصيادون القدماء مضطر

ن والحيوانية اضافة لصفاتها وانماط سلوكها. وكان عليهم أن يتذكروا أ

الفطر االصفر ذو التجاعيد والذي ينبت في فصل الخريف تحت شجر 

ساما. في حين ان الفطر الذي ينمو في الدردار من المحتمل ان يكون 

الم المعدة. كما فصل الشتاء تحت شجر البلوط يمكن استعماله كعالج آل

راء العشرات من اعضاء العشيرة آفي الحسبان  يأخذواعليهم ان  كان

. لنفترض ان لوسي طلبت المساعدة من أحدهم قات فيما بينهمعالالوطبيعة 

ليصد جون عن التحرش بها. كان لزوما عليها ان تتذكر حادثة تشاجر 

شاهدة لها  جون مع ماري في االسبوع الفارط بسبب نفس الفعلة لتكون

لذلك كله، كيفت الضغوط  .على الجرم الذي ارتكبه في حقها جون

تية، شري لتخزين كميات هائلة من المعلومات النباالتطورية الدماغ الب

.والحيوانية، والطوبوغرافية واالجتماعية  

وحينما شرعت المجتمعات المعقدة بشكل خاص في الظهور عقب الثورة 

نقصد بذلك  –تماما من المعلومات حيويا لها الزراعية، اضحى نوع جديد 

معطيات حسابية ' األرقام'. لم يكن الصيادون مجبرين على معالجة 



عريضة. فليس ألحدهم ان يتذكر مثال كمية الغلة في كل شجرة نبتت في 

لك لم يتطور الدماغ البشري لتخزين ومعالجة االرقام. غير ان الغابة. لذ

لى االرقام عندما شيدوا امبراطوريات. فلم البشر أصبحوا بحاجة ملحة ا

فيا الن الدولة يعد اصدار القوانين وحكاية قصص االلهة الحامية كا

اصبحت تدعم وجودها بجباية الضرائب. ومن اجل هذا العمل كان من 

كذلك بيانات وانات تتعلق بممتلكات االفراد وريعهم السنوي. المحتم جمع بي

بيانات عن الخصومات كذلك خلد بالذمة. وتالمتلك الدفوعات السابقة و

نة للمعلومات و  كمال bitsالبتات واإلعفاءات. أضف الى ذلك ماليين من 

التي كان يتعين تخزينها ومعالجتها. وبدون هذه القدرة، لن تعرف الدولة 

أبدا الموارد التي تملكها والموارد اإلضافية التي يمكنها االستفادة منها. 

يتعرض الدماغ البشري الى جرعة زائدة او يستسلم للنوم عند ويمكن ان 

 .ينهامعالجته لمثل هذه الكميات الرقمية او تخز

التضييق من حجم وتعقيد  فيلقد ساهمت محدودية الذهن البشري 

التجمعات البشرية. فاذا تجاوز عدد االفراد وامالكهم العتبة الحرجة في 

ومعالجة كميات كبيرة من مجتمع معين يصبح من الضروري تخزين 

المعطيات الحسابية. وإذا كان الدماغ البشري عاجزا عن القيام بهذا االمر 

لت شبكات التواصل البشرية آلالف من ظهار ساعتها النظام برمته. لقد ين

.السنين عقب الثورة الزراعية متواضعة وبسيطة  

ين عاشوا ان اول من تغلب على هذه المعضلة هم السومريون القدماء الذ

وتمتد على  طينيةفي المنطقة الجنوبية لبالد ما بين النهرين. وهي اراض 

انتجت بالرغم سهول التي تحرقها الشمس صيفا ومساحات شاسعة من ال

ومع ازدياد عدد السكان، .  مدنا مزدهرة وانشات من ذلك محاصيل وفيرة

الممتدة  لتدبير شؤونهم. وفي الفترة الضروريةازدادت كمية المعلومات 

قبل الميالد تمكن أحد السومريين العباقرة من ابتكار نظام  3000و 3500بين 

دون االعتماد حصريا على الذاكرة. االمر  اتالمعطي ومعالجةللتخزين 

الذي مكنهم من التعامل مع كميات كبيرة من المعطيات الحسابية. وتحرر 

القدرة المحدودة  السومريون اخيرا من اسر اتكال نظامهم االجتماعي على

للدماغ في تخزين المعطيات ومعالجتها. واستهلوا بذلك بزوع المدن 

.اطورياتوالممالك واالمبر  

 ودعي النظام المعلوماتي الذي انشاه السومريون ' بالكتابة



  

كوشيم  :لتوقيعا  

الكتابة هي طريقة لتخزين المعلومات من خالل آثار مادية. وقد قام نظام 

الكتابة السومرية بهذا االمر اثناء جمعه بين نوعين من العالمات التي تم 

 1العالمات ترمز الى االعداد  معالجتها على ألواح من الطين. كانت احدى

مة )استخدم السومريون مزيجا من األنظ 36000و 3600و 60و 10و

العديد من  6، وقد ترك لنا نظام القاعدة 10والقاعدة  6العددية ذات القاعدة 

 360االمور الهامة، مثل تقسيم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة والدائرة إلى 

ائع موز تمثل الناس والحيوانات والبضدرجة. هناك ايضا نوع آخر من الر

واألقاليم والتواريخ وهلم جرا. ومن خالل الدمج بين كال النوعين من 

الرموز كان السومريون قادرين على الحفاظ على بيانات أكثر بكثير مما 

 يقوم به الدماغ البشري او مما يمكن لمورثاتنا ان تشفره في سلسلة

، اقتصرت الكتابة على حلة المبكرةفي هذه المرو .االحماض االمينية

لتفت السومريون الى تدوين قصصهم على الواح يالوقائع واألرقام. ولم 

ان وجدت اصال. فالكتابة كانت تستغرق منهم وقتا طويال ولم والطين حتى 

يكن الناس مولعين بمطالعة القصص، لذلك لم يجدوا مبررا الستخدامها 

لو احتجنا للبحث عما وألساسية. ألي شيء آخر بخالف حفظ السجالت ا

تركته لنا تلك الجموع من حكمة منذ خمسة االف سنة قد نصاب بخيبة امل 

مثقال شعير  29.086كبيرة. وأبكر رسالة وصلتنا منهم نقرأ فيها ما يلي: '

استالم كوشيم ". والقراءة األكثر احتماال لهذه الجملة هي: "تم  :شهرا 37

شهرا. التوقيع،  37على مدى ن الشعير مثقاال م 29086ما مجموعه 

كوشيم" كانت جميعها مجرد وثائق اقتصادية شائعة تثبت دفع الضرائب او 

.ملكيةالخلدة في الذمة ورسوم تالديون الم  

ونعثر على نص أخر وصل لنا من تلك الفترة المبكرة من تاريخ الكتابة. 

تم كتابتها مرات عدة  ثارة. يتمثل في قوائم من الكلماتويبدو لنا ايضا اقل إ

ما كان لطالب ان يقوم بهذا وساخ المبتدئين اثناء تدريباتهم. من قبل الن

بيع. الان يكتب بعضا من اشعاره بدال من ترقيم عقود  ارتأىالممل لو 

. ذلك ان كانت الكتابة السومرية الباكرة عبارة عن نص جزئي وليس كامال

ية التي يمكن أن تعكس اللغة لتام يمثل نظاما من الرموز المادالنص ا



طوقة الى حد ما. وتبعا لذلك يمكن أن يعبر عن كل ما يقوله الناس بما المن

شكل النص الجزئي في المقابل نظاما من العالمات يفي ذلك نظم القوافي. و

إلى  المادية التي يمكن أن تمثل أنواعا معينة فحسب من المعلومات تنتمي

والمصرية ة الالتينية، والهيروغليفية تابالكفمجال محدود من النشاط. 

أو رموز المكفوفين تعتبر نصوصا مكتملة بذاتها. يمكنك استخدامها  القديمة

التاريخ، أو وصفات  ا فيلكتابة سجالت الضرائب، وقصائد الحب، أو كتب

الطعام أو قانون األعمال. غير اننا نجد في المقابل النصوص السومرية 

لرموز الرياضية او الموسيقية ال يمكنها التعبير عن المبكرة شانها شان ا

الها لكتابة قصائد الواقع اال بطريقة جزئية فقط. اذ ليس بمقدور أحدنا استعم

.في الحب  

ون رموزهم لم تكن مناسبة لكتابة الشعر. اذ لم ن من كولم ينزعج السومري

ألمور التي جل كتابة الكالم المتلفظ به، بل باألحرى للقيام باأليخترعوها 

ت بعض الثقافات، مثل تلك التي فشلت اللغة المنطوقة في انجازه. لقد وجد

قبل الكولومبي الواقعة في منطقة جبال األنديز،  ما شاعت في العصر

فقط الكتابة الجزئية في جميع مراحل تاريخها كله، دون  والتي استخدمت

ى نسخة كاملة من ان تتضايق من قيود رموز كتابتهم او الشعور بالحاجة ال

العالمات الكتابية. كان السيناريو األندي مختلفا كثيرا عن نظيره 

ي الواقع، مختلفا لدرجة أن الكثير من الناس السومري.  لقد كان األمر ف

ن كونه ليس نصا على اإلطالق. اذ لم يكتب على أقراص الطين جادلوا م

ق ربط عقد على أو قطع من الورق. وبدال من ذلك، تمت كتابته عن طري

. كان كل كيبو يتألف من العديد من quipus حبال ملونة دعيت 'كويبوس'

الحبال ذات ألوان مختلفة، مصنوعة من الصوف أو القطن. ربطوا على 

يبو الواحد يشتمل على وعقد في اماكن مختلفة. كان الك طول كل حبل عدة

ن عقد الجمع بيمن خالل والف من العقد المربوطة به. آمئات من الحبال و

مختلفة على أسالك مختلفة وبألوان مختلفة، كان من الممكن تسجيل كميات 

كبيرة من البيانات الرياضية المتعلقة، على سبيل المثال، بجمع الضرائب 

ل االعتماد على طريقة الكويبو لمئات من السنين ظية العقارات. واو ملك

مالك واالمبراطوريات التي وربما اآلالف منها في إدارة اعمال المدن والم

اإلكوادور والبيرو،  كال من اليوم وتضممليون شخص  12 او 10حكمت 

وبوليفيا، فضال عن جزء من شيلي واألرجنتين وكولومبيا. وبفضل 



يبو، كان بمقدور الإلنكا حفظ ومعالجة كميات كبيرة من البيانات، والك

اإلدارية المعقدة التي  والتي ما كان بمستطاعهم بدونها الحفاظ على اآللية

 .تطلبتها امبراطورية كتلك التي شيدوها

لقد كانت اداة الكويبو، في الواقع، فعالة جدا ودقيقة. حتى ان االسبان 

دارة إمبراطورتيهم الصاعدة. وكانت مشكلتهم تتمثل الغزاة استعملوها في ا

ى مساعدة في كونهم لم يكونوا يفقهون كيفية استعمال الكوببو لذلك لجأوا ال

الحرفيين المحليين حتى لم يعد لهم غنى عنهم. االمر الذي ضعف من 

يلهم من قبل المساعدين ابناء موقفهم. اذ من السهولة بمكان ان يتم تضل

استتب االمر لإلسبان بشكل نهائي بدأ التخلص تدريجيا من البلد. وحين 

نية لتوثيق باللغة الالتيواالستعاضة عنه االعتماد حصريا على الكويبو 

وقد نجا عدد قليل جدا من الكويبو . الت االمبراطورية حروفا وأرقاماسج

من االحتالل اإلسباني، ومعظم ما بقي ال يمكن فك شفرته، ألنه لألسف تم 

.قراءة الكويبو ن فنفقدا  

 عجائب البيروقراطية

شرع سكان بالد الرافدين في آخر امرهم في كتابة امور أخرى خالفا 

لبيانات الرياضية. حيث تم اضافة المزيد من الرموز الى نظامهم لرتابة ا

الى نص كامل وهو ما نطلق عليه اليوم الخط  وتحويله تدريجياالكتابي 

قبل  0250و 0030ز في الفترة الممتدة بين المسماري. وحدث هذا االنجا

قبل الميالد، كان الملوك يستخدمون المسمارية  2500الميالد. وبحلول عام 

وءاتهم، كما لجأ اليها صدار المراسيم، واستفاد منها الكهنة لتسجيل نبإل

االفراد العاديون في كتابة رسائلهم الشخصية. وفي نفس الوقت تقريبا، 

ظهرت الكتابة  . كماكامال يعرف بالهيروغليفية طور المصريون نصا

وعرفتها ايضا شعوب امريكا  .قبل الميالد 1200ايضا في الصين حوالي 

قبل الميالد. ومن هذه  500و 1000بين لوسطى في الفترة التي امتدت ا

، انتشرت النصوص الكاملة على اوسع نطاق متخذة اشكاال االولىالمراكز 

الناس في كتابة الشعر وكتب التاريخ  وشرع. غير معهودة امتنوعة ومهام

ات وكتب الطبخ.  ءمسرحيات مرورا بتوثيق النبوالروايات وتأليف الو

الكتابة األكثر أهمية في تخزين رزم البيانات  ع ذلك، استمرت مهمةوم

.لت تحتكرها الكتابة الجزئيةظالرياضية التي   



قل مشافهة شأن اإللياذة تيهود تنلعند القد كانت نبوءات العهد القديم 

ان هذا االمر لوكان . اليونانية او ماهابهاراتا الهندوسية او تيبيتيكا البوذية

لو لم يقع اختراع الكتابة. والن السجالت الضريبية اجيال حتى يستمر عدة 

والبيروقراطية المعقدة قد نشئتا بمعية اختراع الكتابة الجزئية لذلك ال 

ال فكاك منه مثل التوائم السيامي. خذ لك مثال تدفقات في  يزاالن في رباط

.قواعد معطيات الكمبيوتر وجداول البيانات  

خصوصا وقد تضخم  اء الواجب حفظها كتابةومع ازدياد كمية االشي

ان المعلومات التي تخزنها ذاكرة  .االرشيف االداري، برزت مشاكل جديدة

نت مقدرته تتسع الى تريليونات الدماغ يمكن استعادتها بيسر حتى وان كا

باستطاعتي ان اذ انه ات من البيانات. ويتم االمر عادة على الفور. البت  

ث الحادي عشر من اليا او ما فعلته مباشرة بعد احدااتذكر اسم عاصمة إيط

وما هي الطريق التي سلكتها ذهابا الى الجامعة  2001ايلول )سبتمبر(

ل الدماغ البشري لغزا، مع اننا نعلم ظيلهذا السبب  .العبرية باورشليم

جميعنا ان عملية استرجاعه للمعلومات فعالة بشكل مدهش غير انه يفشل 

.ا يحاول أحدنا تذكر مكان وضع مفاتيح سيارتهفشال ذريعا حينم  

فكيف كان بمقدور السومري القديم او أحد سكان امريكا الوسطى االقدمين 

كانت منسوخة على مئات االلواح  اءسوان يعثر على المعلومة ويسترجعها 

حبائل الكويبو؟ إذا تعلق االمر ببضع من االلواح  علىالطينية او معقودة 

كل ذلك صعوبة تذكر. ولكن ماذا لو تراكمت اآلالف منها الطينية فلن يش

زميري ليم  كما فعل الكتبة الذين عاصروا حمورابي او الملكعبر الزمن 

ملكة ماري الواقعة على الفرات األوسط )ملك سوري وهو آخر ملوك م

؟شرق سوريا(  

اثنان من رعايا تخيل للحظة أنك شاهد عيان على حصول خصومة بين 

 1776ازعا فيه حيازة قطعة ارض وقد حدث االمر سنة ي تنمار مملكة

ل الميالد. وحيث يد عي المدعو جاكوب انه اقتنى قطعة االرض من بق

ر له مضت. في حين يرد عليه المدعى عليه بانه اج  عيسو منذ ثالثين عاما 

االرض بقصد االنتفاع بها لمدة ثالثين سنة لقاء اجر معلوم. وقد حلت مدة 

هو االن يطالب بفك الرابطة العقدية واسترجاع ارضه. وخالل انتهائه و

بالرجوع الى  خصومتهمااتفقا الخصمان على ضرورة حل  امناوشاتهم

حفظ رسوم البيع والشراء المتعلقة بكل العقارات  يقعاالرشيف الملكي اين 



الى مقر االرشيف شرعت  اوحال وصولهم .في ارض المملكة الواقعة

من مكتب آلخر. وقد شربا كثيرا من كؤوس الشاي اثناء  اااليدي تتقاذفهم

تم  لقدالعودة في اليوم التالي.  بان عليهما اقبل ان يخبروهم امدة انتظارهم

. اعن لوحة طينهم امن طرف موظف كثير التذمر ليبحث لهماستقبالهما 

خمة اصطفت ضالى غرفة  االقائم بأعمال السجل الباب ويقودهم ايفتح لهم

واح الطينية من االرض الى السقف. ال عجب نبها آالف من االلعلى جوا

ان يكفهر وجه الموكل بالسجل. فكيف له ان يحدد موقع لوحة طين تتعلق 

نها اليوم؟ وحتى لو ابشأنها منذ ثالثين سنة ويتنازع لطرفانابأرض تعاقدا 

عثر عليها، كيف له ان يتأكد بعد عملية فحص من ان تلك اللوحة تتعلق 

 باألرض موضوع النزاع وليس غيرها؟ وإذا لم يجدها فهل ان ذلك فعال

ببيع االرض او تأجيرها؟ او لعل الوثيقة يدل قطعا من ان عيسو لم يقم 

تسرب االمطار الى داخل قاعات  ثرعلى آحولت الى َمالَّط فقدت او ت

 االرشيف؟

ومن الواضح أن مجرد طباعة وثيقة على الطين ليست كافية لضمان 

فهذا العمل يتطلب اساليب  .دقيق ومناسبولجة المعطيات بشكل فعال معا

تنظيمية مبتكرة كالفهرسة وآالت النسخ ووسائل استرجاع الوثائق ذات 

متناهية تعتمد الخوارزميات التي يشتغل عليها الحاسوب،  سرعة ودقة

وعالوة على ذلك تتوفر على امناء مكتبات مهرة في استخدام هذه 

 األدوات. 

اتضح ان اختراع مثل هذه االساليب هو أكثر صعوبة من اختراع د وق

لقد وقع تطوير النظم الكتابية في العديد من الثقافات واالماكن  .الكتابة ذاتها

المختلفة بشكل مستقل عن بعضها البعض. حتى ان علماء اآلثار ال يزالون 

ود تاريخه يعثرون بين الفينة واالخرى على كتابات منسية. البعض منها يع

لت معظمها مجرد فضول ظالى ما قبل اختراع الرموز السومرية. لكن 

ي الن الذين طوروها فشلوا في جعل تلك الكتابات قادرة على انجاز ثرأ

فهرسة االرشيف وتسهيل استرجاع المعطيات. ان ما يميز سومر، وكذلك 

 مصر الفرعونية والصين القديمة وإمبراطورية اإلنكا، هو تمكن هذه

الثقافات من وضع تقنيات ممتازة ألرشفة السجالت المكتوبة وفهرستها 

لنساخ اوقد شيدوا لهذا االمر مدارس يتدرب عليها  .استرجاعهاوامكانية 

.والكتبة وامناء المكتبات والمحاسبين  



تعود للحقبة التي التي اكتشفها علماء االثار و -تعطينا أحد مدارس النسخ 

.الب في االلفية الرابعة قبل الميالداة هؤالء الطلمحة عن حي - السومرية  

لمي لوحتي ثم قال: ' هناك شيء مفقود!' دخلت الفصل وجلست، وقرأ مع

.ولكزني  

.قال أحد األشخاص المكلفين: "لماذا فتحت فمك دون إذن مني؟" ولكزني   

  وقال المسؤول عن القواعد: "لماذا نهضت دون إذن مني؟" ولكزني 

.تخرج من دون إذن؟ ولكزنيوابة: لماذا قال حارس الب   

حتسيت جرعة دون إذن مني؟" وقال المكلف بأبريق البيرة: "لماذا ا 

.ولكزني  

.قال المعلم السومري: "لماذا تتكلم األكادية؟" ولكزني  

.وقال معلمي، "خط يدك ليست جيدة!" ولكزني   

 انه كانر غين يتعلمون القراءة والكتابة فحسب. ولم يكن النساخ السومري

نية يتم تلقينهم ايضا كيفية استعمال الفهارس والمناجد والتقويمات الزم

واالستمارات والجداول. لقد درسوا واستوعبوا تقنيات الفهرسة ومعالجة 

المعطيات وكيفية استرجاعها بطرق تختلف عما يقوم به الدماغ الذي 

لتوقيع على تترابط ضمنه المعلومات بحرية. فحينما اصحب مثال زوجتي ل

بالمكان األول الذي هذا االمر يذكرني إن الرهن العقاري لمنزلنا الجديد، ف

كنا نعيش فيه معا، والذي يذكرني بدوره بقضاء شهر العسل في نيو 

ني بالتنين، الذي يذكرني انيذكر نأورلينز، والذي يذكرني بالتمساحين، الذي

ت للملحن األلماني حلقة النيبلنغين" )هي سلسلة من أربع أوبراوا»ب 

ية والميثولوجيا ريتشارد فاغنر مستوحاة من الميثولوجيا الجرمان

قصيدة من القرون  عبارة عنأنشودة النيبلنغين  وهي اإلسكندنافية تحديد ا

المترجم( وفجأة، قبل أن اتذكر اسم ريتشارد فاغنر وجدتني ادندن :الوسطى

اما . الذي يراقبني بحيرةله جمال مشهورة من اوبيراته امام موظف البنك 

نفصلة عن بعضها. فهناك درج في البيروقراطية فاألشياء يجب ان تبقى م

ثالث  ودرج، آخر لشهائد الزواج ودرج نمخصص لرهون المنازل

لسجالت الضرائب و رابع للتتبعات القضائية. وإذا لم يكن االمر على هذه 

؟ فاألشياء التي تنتمي الشاكلة كيف يمكن ألحدنا ان يعثر على ما يبحث عنه



فها في باب الموسيقى ام ألكثر من درج مثل اوبيراتات فاقنر )هل اصن

فعال احجية. وهكذا  تعتبرالمسرح ام يلزمنا ان نبتكر لها صنفا جديدا؟( 

.نضطر الى عمليات االضافة واالزالة واعادة التنظيم الى ما النهاية  

ية استعمال ادراج خزائن ومن اجل تسيير نظام العمل يتعلم الناس كيف

ما ال ينسجم مع طبيعة  ويمسكون عن التفكير بكلالسجالت والوثائق 

عملهم ويتصرفون فقط كمحاسبين وموظفي ادارة. وينتج عن هذه 

الممارسة ما ندعوه برود االدارة. وقد شاعت هذه الممارسة منذ القدم حتى 

نة وثائق. اضحى الموظف يسلك تجاه صاحب المصلحة كما لو كان خزا

النمط لداهمت  غير راجع لخطئهم. اذ لو لم يتصرفوا وفق هذا وهذا االمر

قادرين حينها على تقديم الخدمات  وارشيفاتهم ولن يكونواالفوضى مكاتبهم 

التي تطلبها منهم حكوماتهم، او شركتهم التي يعملون بها. وتتمثل اهم 

ري انها تمكنت من التغيير النتائج الجسيمة الختراع الكتابة في التاريخ البش

اس وينظرون بها الى وسطهم. التدريجي في الطريقة التي يفكر بها الن

وهكذا أفسحت التداعيات الحرة والتفكير الشمولي التي يشتغل عليها الدماغ 

.الى بروز ظاهرة تضخم الوحدات البيروقراطية  

 لغة األرقام

معالجة البيانات أكثر ومع مرور القرون، نمت أساليب من البيروقراطية ل

بها اإلنسان بشكل لطريقة التي يفكر من أي وقت مضى تميزت عن ا

وقد استهلت اول خطوة حاسمة في هذا الشأن في وقت ما سبق  .طبيعي

القرن التاسع الميالدي، حينما تم اختراع طائفة جديد من الكتابة سمحت 

 من هدها الناسبعملتي تخزين ومعالجة المعطيات الرياضية بنجاعة لم يع

تسعة الصفر الى القبل. وقد اشتملت هذه الرموز على االرقام من 

اشتهرت باسم االرقام العربية والحال ان الهنود هم الذين اخترعوها في و

رقام تختلف عما يستعمله أل عالماتالبدئ )يستعمل العرب في ايامنا هذه 

كتشاف هذا الغربيون(. ولكن الفضل يرجع للعرب الذين ساهموا في ا

الشرق االوسط  النظام واستوعبوا فائدته وحسنوه ومن ثمة نشروه عبر

واكتمل تشييد صرح البناء الرياضي الحديث  .وصوال الى القارة األوروبية

إثر اضافة عالمات اخرى الى االرقام العربية في فترة الحقة )نقصد على 

 ندويالت أساس جاءوهكذا  بها عالمات الجمع والطرح والضرب(.

.الوجود إلى الحديث الرياضي  



النظام معتمدا على الكتابة الجزئية فحسب  وعلى الرغم من استمرار هذا 

معظم الدول ذلك ان   غير انه اضحى اللغة المهيمنة على العالم.

سواء كانت ناطقة بالعربية او -والشركات والمنظمات وكذلك المؤسسات 

تستخدم جميعها نفس نظام الرموز  - الهندية او االنجليزية او النرويجية

حتى أصبح باإلمكان تخزين كل معطى يقبل لتسجيل البيانات ومعالجتها. 

ترجمته الى نص رياضي لتقع معالجته في وقت الحق بعقول جبارة 

.وبسرعة وفعالية مدهشتين  

لقد أصبح بمقدور كل من يروم التأثير على سياسات الحكومة والمنظمات 

علم فقط التخاطب بلغة االرقام. فالخبراء يبذلون قصارى او الشركات ان يت

لترجمة أفكار هالمية مثل الفقر او السعادة او الصدق إلى ارقام جهدهم 

)كخط الفقر مثال او مستوى الرفاه الشخصي او التصنيف االئتماني(. وقد 

فقدت حقول كاملة من المعرفة شان الفيزياء والهندسة من مقومات لغتها 

.ة وصارت معتمدة بالكامل على الرموز الرياضيةالمنطوق  

خيرة، شهدت الكتابة الرياضية أكبر ثورة في نظامها وفي اآلونة اال

الرمزي تمثلت في بروز الكتابة الثنائية التي تتضمن رقيمين فقط: الصفر 

والواحد. فالكلمات التي اطبعها حاليا على لوحة المفاتيح تتم معالجتها من 

شخصي بالمزج بين الصفر والواحد. لقد نشأت الكتابة قبل حاسوبي ال

.ي البشري حتى غلبته على امرهسادنة للوع  

تكابد حواسيبنا في إدراك لغة البشر وفهم احاسيسهم واحالمهم. لذلك نعلم 

الناس كيف يتخاطبون ويعبرون على مشاعرهم واحالمهم بلغة االرقام 

ائية. وهذا االمر ليس نهاية التي يمكن للحواسيب معالجتها برموزها الثن

ذكاء االصطناعي يصبو الى صناعة المطاف، ذلك ان مجال البحث في ال

ذكاء يعتمد ليس فقط على وسيلة التداعيات الحرة التي يشتغل عليها الدماغ 

البشري وانما على لغته الثنائية فحسب. وتحكي بعض افالم الخيال العلمي 

الذي تهيمن فيه الحواسيب  اليومذلك  مجيءمثل ماتريكس والمدمر عن 

ارجاع االمور  اإلنسانية فيعلى رقاب البشر. وفي اللحظة التي تأمل فيها 

.الى نصابها تواجه ردة فعل ماحقة لجنسها  
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 ال توجد عدالة في التاريخ.

 

يتلخص فهم التاريخ البشري الذي أعقب الثورة الزراعية في سؤال واحد: 

شبكات تعاون جماعي، والحال انهم  هم فيأنفس كيف كان البشر ينظمون

يفتقرون إلى الغرائز البيولوجية الضرورية للحفاظ على هذه الشبكات؟ 

 ،تخيلية ورموز كتابة محكمة املخص العبارة ان البشر انشؤوا لهم نظم

.الفجوات التي خلفها ميراثنا البيولوجي غمراالمر الذي ساعد على   

النسبة للكثيرين، نعمة مغموسة في بدت بكات، غير ان ظهور مثل هذه الشب

الشقاء اذ لم تكن محايدة وعادلة. لقد جعلت الناس مجموعات من المرائين 

مصنفين الى طبقات. اصحاب النعيم والسعادة يتنعمون بالرفاه والبائسون 

االراذل يرزحون تحت نير الذل والخصاصة. لقد اسس قانون حمورابي، 

يتكون من الرؤساء والعامة والرقيق. بقيا معا طعلى سبيل المثال، مجت

في حين يلعق السواد النفايات وتجلد  ،تتمتع فيه طبقة االعيان بالمال والجاه

.اسيادهمظهور العبيد إذا كفروا بنعمة   

استمر إعالن االستقالل االمريكي في االعتراف بالنظام الطبقي بالرغم من 

ظله الرجال على في  وحصل .دا المساواة بين الناسبتأكيده على م

حظوظهم في حين أضعف من مكانة المرأة. كما كرس التفرقة العنصرية 

ل السود والهنود الحمر ظبين طبقة البيض التي تمتعت بالحرية في حين 

مواطنين من درجة ثانية االمر الذي حال دون امكانية مقاسمتهم لمبدأ 

لممثلين الذين وقعوا المساواة بين البشر. ومن المفارقات ان العديد من ا

على اعالن االستقالل كانوا مالكا للعبيد ولم يدفعهم االمر الى عتق عبيدهم 

أيهم ال يمت مبدا المساواة للزنوج باي او اعتبار أنفسهم منافقين. ففي ر

كما رسخ النظام االمريكي الطبقية بين الموسرين والفقراء. ولم يكن  .صلة

باء الى االبناء ألنهم كانوا لثروة من اآلالمواطنون معترضين على توريث ا

ينظرون الى مبدا المساواة بين الفقير والغني امام القانون فحسب. ولم 

يضات البطالة او مفهوم توحيد التعليم او التامين تشغلهم مسالة تعو

ه. ذالصحي. حيث كان لفكرة الحرية دالالت تختلف عما نألفه في ايامنا ه

لحرية تمكين المستضعفين )ليس لمقصود بالم يكن ا 1776ففي سنة 

المقصود بالتأكيد السود او الهنود الحمر او النساء ال سمح هللا( من الترشح 



سة السلطة بل كان االمر يتعلق فقط بعدم حق الدولة في للرئاسة وممار

ان تفرض عليه كيفية التصرف فيها اال في  مصادرة امالك الغير او

حق امتالك  نفالنظام االمريكي يؤيد إذ .انونالصور التي نص عليها الق

الثروة التي يعتبرها البعض هبة االهية ويرى البعض االخر انها انعكاس 

يائية الثابتة. فالطبيعة كما يشاع تجازي االجدر بالثروة وتثار للقوانين الفيز

بالحرمان. من الكسالى  

واء بين تعتبر جميع الفوارق المذكورة أعاله متأصلة في المخيال س

ن األغنياء والفقراء. االحرار والعبيد او بين البيض والسود، وكذلك بي

)سيتم مناقشة التسلسل الهرمي للرجال والنساء في وقت الحق(. وتفيدنا 

القاعدة المهيمنة في التاريخ أن كل نظام هرمي ينزع الى اعتبار اسس 

النظام الطبقي بين واقعه الخيالي ناتجة عن قوانين الطبيعة. فالذين شاهدوا 

كون الرق مسالة  فيحد االعتقاد العبيد واالحرار يذهب بهم االمر الى 

لقد كان حمورابي يؤمن من ان االلهة . طبيعية ولبست من خلق االنسان

ت خلقت الناس درجات. ويزعم سقراط من كون العبودية طبيعة في ذا

في السلم العبد، في حين يولد اناس اخرين احرارا. فتكون درجتهم 

فوسهم منذ النشأة.  االجتماعي مجرد انعكاس لطبيعتهم المتأصلة في ن  

 موقفهفلو طلبت من أحد البيض المدافعين عن العنصرية ان يطلعك على 

تقول عة بالعلم ما أمطرك بوابل من التبريرات المقن  الطبقية العرقية لرب   من

يخبرك أحدهم من بوجود فوارق بيولوجية بين االعراق. ومن االرجح ان 

جيناته تجعل من عرقه االبيض ان هناك أمر ما في دماء القوقازي او في 

أذكى االعراق طبيعيا وأحسنهم شمائل واكثرهم تحمال لمشاق العمل. ولو 

ل ان يردد سالت أحد الرأسماليين عن التفرقة في تقسيم الثروة فمن المحتم

جوهرية في مصدرها يعود الى الفوارق الان  على مسامعك من

القدرة والحرص منذ بروثة. من ذلك ما يتميز به الغني االستعدادات المو

كان  إذافيما  نشأته. ونتيجة لذلك فلن يعود بمقدور أحدنا ان يشغل باله

 أرقيظروف صحية جيدة او بتحصيله على تعليم في بالثري يتمتع 

يستحق  ان الغني. المؤسسات التربوية أو على حصوله على غذاء متوازن

.لنعيم الذي يعيشها  

هي ان القوى الكونية بويؤمن الهندوس الذين ينخرطون في نظام الطبقات 

حسب اسطورة الخلق وبطبقة اعلى درجة من األخرى. التي جعلت 



دهم خلقت االلهة الكون من جسد كائن اولي يدعونه 'بوروصا'. الشائعة عن

كهنة البراهمة  وأنشأت الشمس من عينيه. وخلقت القمر من دماغه. أوبر

)وهم طبقة  وخلق الفايشيامن فمه. وولد محاربو الكشاتريا من ذراعيه. 

المزارعين والتجار( من فخذيه وخلق الشودرا )طبقة الخدم( من ساقيه. لو 

أحدنا بهذا التفسير ستبدو له الفوارق االجتماعية والسياسية بين طائفة قبل 

وثابتة مثلها مثل الفرق بين الشمس البراهميين وطائفة الشودرا طبيعية 

ر من وا' البش-والقمر. ويعتقد الصينيون القدماء أنه عندما خلقت اإلالهة 'نو

، في حين األرض، عجنت األرستقراطيين من التربة الصفراء الناعمة

.انشات سواد الشعب من الطين البني  

من  جميعهاومع ذلك، وحسب فهمنا، فإن مختلف النظم الطائفية كانت 

صنع المخيلة البشرية. فالبراهمة والشودرا لم تخلقهما االلهة حقيقة من 

اجزاء جسم الكائن االولي. ولكن انشاتهما القوانين والقيم التي صاغها 

ثالثة االف سنة مضت. وبعكس أرسطو، ال يوجد  البشر شمال الهند منذ

جعلت فرق بيولوجي معروف بين العبيد والناس األحرار. وبدال من ذلك 

خر احرارا. وإذا كان القوانين بعضا من الناس عبيدا وجعلت البعض اآل

ليس فاهرية بين السود والبيض كلون البشرة ونوع الشعر ظثمة فوارق 

ارق بيولوجية تمتد الى عنصر الذكاء او ثمة دليل مادي على وجود فو

تتعلق بالجانب االخالقي. معظم الناس ينظرون الى مجتمعهم باعتباره 

في حين تستند نظم المجتمعات المغايرة على قيم زائفة  ،األعدل واألقوم

ومثيرة للسخرية. ان الغربيين المعاصرين الذين علموهم كيف يتخلصون 

ون حين يعلمون بوجود قوانين تحرم صدممن فكرة الميز العنصري ي  

السود من مجاورة البيض في السكن او االختالط بهم في المدارس او في 

تشفيات. ولكن المفارقة تكمن في قبول معظم االمريكيين واشقائهم المس

ي ضرورة سكن االثرياء في الغربيين بفكرة التمايز الطبقي الذي يستدع

ئهم دراستهم في مدارس خاصة أحياء منعزلة وراقية ومزاولة ابنا

ومرموقة اضافة الى حصولهم على عالج في مستشفيات خاصة عالية 

ة ان معظم االغنياء ورثوا غناهم من اسالفهم المؤكد الحقيقةوالتجهيز. 

.وغالبية الفقراء سوف يقضون باقي ايام حياتهم يعانون فقر ابويهم  

على  امؤسس لب نظاماتتطولألسف، يبدو أن المجتمعات البشرية المعقدة 

وبالطبع لم تعرف كل االنظمة . بين الطبقات امجحف اواقع متخيل وتمييز



تي قية متطابقة. ونعثر على بعض من المجتمعات الالطبقية قيما اخال

شهدت ممارسات من التمييز المتطرف أكثر من غيرها. لكن الدارسين ال 

.تمامايعلمون بوجود مجتمعات غابت عنها الطائفية   

وفي كثير من األحيان لجأ الناس الى ابتكار نظما طائفية في مجتمعاتهم 

. مثل االسياد والعامة والعبيد -يالية صنفوا وفقها افراد الشعب الى فئات خ

االرستقراطيين والدهماء او طائفة البراهمن او  او البيض والسود او

بين ماليين من البشر لغاية ضبط العالقات  -الشودرا او االغنياء والفقراء

.اهاتريوذلك بجعل فئة منهم اعلى درجة سياسيا واجتماعيا من نظ  

م افرادا اجنبيين عن بعضهم . اذ انه يعل  يؤدي النظام الهرمي دورا هاما

. كيفية التعامل فيما بينهم دون اضاعة الجهد والطاقة في التعارف عن قرب

لم يكن ' هنري هيجينز'  في مسرحية بقماليون للكاتب 'جورج برنارد شو'

)وهو أحد شخوص المسرحية( في حاجة لمعرفة 'إيليزا دوليتل' عن كثب 

تنتمي الى  عم كونهاتتكلم يخبره  وهي جرد سماعهابالحديث. ان م ليبتدئها

الرعاع ويمكنه ساعتها ان يستغلها مثل ان يجعلها بيدقا يضحي به ليكسب 

دوقة. اما 'اليزا' العصرية التي بها الرهان. او يمررها كبائعة ورود او 

تعمل عند بائع زهور فإنها ستجد مشقة بالغة في بيع الورود او زهرة 

فال . شرات الحرفاء الذين يمرون على المتجر كل يومسيف الغراب لع

يمكنها بحال ان تقوم ببحث مفصل عن اذواق الزبائن وكمية نقود 

المؤشرات عوضا عن ذلك تلتجئ الى مجموعة من وحفاظاتهم. 

غير  االمر شرته وان بداباالجتماعية مثل هندام الحريف او سنه ولون 

وبهذه الطريقة بمكنها ان تميز politically correct  notسياسيا صائب 

على الفور بين زبون يظهر للعيان انه شريك في أحد شركات المحاسبة 

فتى اجيرا ومن المرجح أن يطلب طلبية كبيرة من الورود باهظة الثمن او 

جاء ليقتني باقة من االقحوانات. ومن الطبيعي ايضا ان تلعب االختالفات 

جتماعية. وهذا التنوع في القدرات وفي في الجدارة دورا في الفروقات اال

 .الطبائع يتم التعبير عنها من خالل الطائفية المتخيلة بطريقتين هامتين

رات وتنميتها. فقد ينشا وقبل كل شيء، ان يتم تغذية تلك المها أواليجب 

الوليد حامال معه موهبة معينة تستمر عادة في حالة كمون ما لم يتم 

 نفسيحصل جميع الناس على رسة. وال مماال وشحذها عبرتحريضها 

فإن  هاتنمية وصقل مواهبهم. وسواء غنموا حظوظهم ام لم يغنمول الفرصة



الهرم االجتماعي ل رهين انتمائهم الى نوع الطائفة داخل ظاالمر ي

لقد وتمثل شخصية 'هاري بوتر' مثاال جيدا يدعم ما نحن بصدده.  .المتخيل

لقي به وسط أ  تي اشتهرت بممارسة السحر وانتزاعه من حضن عائلته ال تم

. وحين قصد مدرسة هوغوورتس اعضائهاتربى بين ليجموع من االفاكين 

 حيثارسة السحر. للسحر والشعوذة لم يكن يمتلك اي تجربة تذكر في مم

تطلب منه االمر مطالعة سبعة كتب مكنته من اكتساب قدرات متقنة 

.عنان موهبته أطلقتومعارف فريدة   

، في صورة ما إذا كان الناس ينتمون الى فئات مختلفة وطوروا ياثان

نفس النجاح بالتساوي يحرزوا ان  المحتملر يمهارات متشابهة فإنه من غ

حينما  -في الهند مثال واللعبة بقواعد مختلفة. ألنهم سوف يمارسون نفس 

فئة  لم يكن بمقدور االفراد الذين ينتمون الى -كانت تحت الحكم البريطاني 

نين او البراهمن او الكاثوليكي او اإلنجليزي البروتستانتي ان يفوز المحص  

بفرصة الثراء حتى لو طوروا بالتساوي فطنة في مجال ادارة االعمال. 

ر يوقع تزوير قواعد اللعبة االقتصادية بقيود قانونية وبموانع غذلك انه 
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 امة الماحقةو  الد  

ليست متساوية.  غير انهاتستند جميع المجتمعات إلى نظم هرمية متخيلة، 

ولكن ما الذي يفسر االختالفات؟ لماذا اعتمد المجتمع الهندي التقليدي نظام 

الطوائف في حين اتخذ المجتمع العثماني االنتماء الديني مرجعا له واستند 

تبية الهرمية في المجتمع االمريكي على التفرقة العنصرية؟ تنشا الترا

عرضية. ثم تمر بعملية صقل معظم الحاالت نتيجة لتعرضها الى ظروف 

.تستمر اجياال بعد ذلك تكتسب اثنائها مختلف الجماعات منافع خاصة بها  

ويفترض كثير من الدارسين من ان النظام الطائفي الهندوسي تشكل على 

نذ ثالثة االف سنة بية شبه القارة الهندية موأور وإثر غزو الشعوب الهند

د اسس الغزاة مجتمعا طبقيا احتلوا بموجبها السكان االصليين. وق اخضعوا

بمقتضاه اعلى المناصب )كهنة ومحاربون( وابقوا السكان المحليين كخدم 

وعبيد. وعملوا على تقسيم المجتمع الى طوائف اضطروا كل طائفة الى 

خشية فقدان امتيازاتهم مزاولة مهن بعينها واناطوها بأدوار خاصة وذلك 

.خاصة وان عددهم قليل  



ائفة من المجتمع تتمتع بامتيازات وبواجبات تختلف عما تملكه كانت كل ط

حرم الزواج بين افراد  كما ،نظيرتها. فلم تكن المخالطة مرغوب فيها

ينتمون الى طبقات مختلفة ووصل بهم االمر ان حرموا اجتماعهم على 

الفوارق لم يكرسها القانون فحسب بل اخترعت  ومثل هذهمأدبة جماعية. 

.ضمن طقوسهم الدينيةومارسوها ر لها االساطي  

 أكثران النظام الطائفي يمثل انعكاسا لواقع كوني ازلي  فيالحكام  جادللقد 

مجرد حدث تاريخي طارئ. ونحن نجد ان مفهوم الطهارة  كونه من

ة. وقد عملوا على والنجاسة يشكالن عناصر هامة في الديانة الهندوسي

ويتم تلقين المؤمنين االتقياء ان  استثمارهما جيدا لغرس واقع الطائفية.

مالمسة افراد ينتمون الى طائفة مغايرة ال ينجسهم فحسب وانما تمتد تلك 

النجاسة الى كامل افراد الطائفة لذلك يجب اجتنابها. مثل هذه االفكار ال 

من المجتمعات عبر التاريخ  عرفت كثيرايختص بها الهندوس فقط. اذ 

كرستهما الطبقات الحاكمة في تقسيم  ينوالرجس اللتمفهومي الطهارة 

 النجاسةان الرهبة من  والجدير بالذكرالمجتمع للحفاظ على امتيازاتها. 

من المحتمل ان تجد لها اذ ليست من اختراع الكهنة او االمراء حصريا. 

ن حب البقاء االمر الذي يجعل جذورا في ميكانزمات بيولوجية شان قانو

غريزيا من ناقالت االمراض المحتملة كتجنبهم للمصابين البشر ينفرون 

فإذا رغب أحدهم في عزل مجموعة من الناس عن باقي . والجثث المتعفنة

فما عليه سوى اقناع  -نساء او يهود او روم او شواذ او سود  -افرادها 

.جاسةسواده من ان هؤالء االشخاص مصدرا للن    

شج بالثقافة الهندية. واستمر ي قد م  ونحن نجد ان نظام الطائفية الهندوس

سببها يالهنود في االعتقاد بذلك النظام وفي النفور من النجاسة التي 

قد مصدره نهائيا. ولم تبقى الطوائف ف   واالختالط بين مختلف الطوائف 

واصبحت الطبقات  بمعزل عن التغير. اذ انقسمت بدورها الى انواع كثيرة.

الف جماعات تدعى 'جاتي' وتعني حرفيا آثالثة لة لاالربعة المعروفة مشك  

"."والدة  

وبالرغم من انتشار انواع الطوائف بكثرة اال انها لم تنل من المبدأ 

االساسي للنظام الطائفي والذي يقتضي بان كل فرد نشا ضمن درجة معينة 

ث الطائفة باسرها. فالشخص وكل مساس بقواعد درجته ينجر عنه تلوي

له درجته طبيعة عمله ونوع طعامه ومكان سكنه وشريك تحدد  Jatiالجاتي



وقد جرت العادة ان ال يتزوج المرء اال . زواجه التي تحللها قواعد طائفته

 من داخل طائفته فيرث ابناؤه تبعا لذلك طبقة والديهم. 

ثة كان على الجميع ان وكلما ابتكر الناس مهنة جديدة او نشأت جماعة حدي

ى تمارس نشاطاتها بشرعية داخل المجتمع يعترف لها بدرجتها حت

الهندوسي. ذلك ان الجماعات التي ال تخفق في الحصول على حق االعتراف 

حتى  تحتلان  ايتم نبذها من كل المجتمع الطائفي ولن يعود بمستطاعه

بمسمى جماعة 'حظر  تالدرجة الدنيا. وقد اشتهر

ن عن االخرين وكان عليهم ان يعيشوا منعزلي Untouchables.المساس'

باحثين عما يقيم اودهم بطرق مهينة تشمئز منها النفوس مثل ذلك النبش في 

المزابل. حتى وصل بهم االمر ان نبذتهم الطائفة التي تحتل حضيض 

المجتمع. اذ تجنبوا االختالط بهم او مشاركتهم الطعام او لمسهم فما بالك 

ت طائفية اعترت مسائل اج منهم. وتشهد الهند في ايامنا هذه تأثيرابالزو

بالرغم من محاوالت الحكومة الديمقراطية في الهند الحسم والزواج والعمل. 

 كون االختالط بين الطوائف غير معدي.بفي هذه الفروقات واقناع الهندوس 

 الط هر في امريكا

مة الطبقية العرقية. كان شهدت امريكا في تاريخها الحديث استمرار دوا

يستوردون مالين الرقيق السود من افريقيا للعمل في الغزاة األوربيين 

المناجم االمريكية وفي مزارعها. لقد فضلوا جلب العبيد من افريقيا بدال 

.سيا لثالثة أسبابآمن   

ا وامريكا ورخص التكلفة في نقل : قرب المسافة البحرية بين افريقياوال

.لسينغال عوضا عن الفيتنامالعبيد من ا  

: وجود مركز لتجارة الرقيق متطور منذ زمن )كان تصدير الرقيق ثانيا

الى الشرق االوسط( والحال ان اروبا لم تعرف مثل هذه التجارة اال فيما 

حدة ندر. فكانت عملية االقتناء من سوق موجودة فعال أسهل من خلق وا

.من العدم  

ا وهايتي والبرازيل قد زارع الواقعة في فرجيني: واالهم من ذلك ان المثالثا

اصابها وباء المالريا والحمى الصفراء ذات المنشأ االفريقي والتي اكتسب 

تجاهها االفارقة مناعة وراثية نسبية مقارنة باألوروبيين الذين كانوا 



تي اهلكت منهم اعدادا كبيرة. عاجزين تماما عن مقاومة هذه االمراض ال

االفريقي  ي ان يستثمر أحد المزارعين نقوده في الرقيقومن سداد الرا

عوضا عن االعتماد على العبيد األوربيين او اللجوء الى عقود االذعان في 

 . indentured labourالعمل

ومن المفارقات ان تم ترجمة التفوق الجيني لدى الرقيق االفارقة الى  

دا كانوا أكثر تكيفا ديتح . الن االفارقة social inferiorityطبقي انحطاط

للعيش في المناخات المدارية خالفا لنظرائهم األوروبيين ولكن انتهى بهم 

المطاف الى خدمة اسيادهم األوروبيين. ونتيجة لكل هده العوامل الظرفية 

فة حاكمة كان لزاما على المجتمعات االمريكية الناشئة ان تنقسم الى طائ

ال يميلون  ولكن الناس .الفارقة السودتنتمي الى البيض وطبقة خانعة من ا

صل بعينه الن االمر أالى االعتراف بامتالكهم عبيدا ينتمون الى عرق او 

 .له منافع اقتصادية

ان البيض األوروبيين واالمريكيين مثلهم مثل الغزاة اآلريين للهند ال 

لناجحين االقتصاديين فحسب بل باعتبارهم يريدون ان ينظر إليهم كأحد ا

ومن ورائه االساطير  ذوي التقوى والعدل والموضوعية. ويأتي الدينمن 

االفارقة  ان شبه العلمية لتبرر هذه الطبقية. فرجال الدين يزعمون

ره ابوه للعمل الشاق فأورث هذه ينحدرون من حام ابن نوح الذي سخ  

كون االفارقة السود ينقصهم باشباه البيولوجيين  ويجادلالميزة ألحفاده. 

. اما االطباء فيقولون ان السود اء ويضعف لديهم تطور حس الفضيلةالذك

نتيجة عيشهم في االماكن القذرة بإمكانهم نشر االمراض. هذا يعني انهم 

.مصدر للنجاسة  

لقد ساهمت هذه االساطير في ترسيخ التفرقة العنصرية في الثقافة 

ممارسات  يكية خاصة وفي الثقافة األوروبية عموما. ولقد استمرتاالمر

د حظرت االمبراطورية الرق حتى بعد تالشي الظروف التي انشاته. لق

الرقيق عبر كامل المحيط االطلسي في بوالمتاجرة البريطانية العبودية 

بواكير القرن التاسع عشر. ولحقت بها المستعمرات االمريكية في 

منعت بدورها الرق بصفة  حيثحقة من نفس القرن العشريات الال

تاريخ التي يمنع فيها المجتمع ة. وهذه هي المرة االولى في التدريجي

مؤسسة الرق اراديا. وبالرغم من تحرر العبيد غير ان الممارسات 



المرتبطة بالعبودية استمرت في الوجود. حتى انه زاد تكريسها بالقوانين 

 .تماعيةواالعراف االجالعنصرية 

زز فيها االسباب ي تعالت  boucleوكانت النتيجة بروز ظاهرة الدورة

نتائجها في دوامة ال فكاك منها. لنتذكر معا مثال ما حصل في الواليات 

، أدخل التعديل الثالث عشر 1865المتحدة عقب الحرب االهلية.  في عام 

ا التعديل رت بموجبه مؤسسة الرق. امظ  على دستور الواليات المتحدة ح  

لقانونية تأسيسا على حق الرابع عشر فقد فرض المساوات في الحماية ا

لت االسر السوداء تعاني ظ، ورغم ذلك المواطنة بدون مراعات العرق.

 بنظرائهملزهاء قرنين من الزمان مقارنة  افرادها الفقر وانعدام التعليم بين

كان يحظى  1865الشخص الذي نشا في والية االباما سنة ان البيض. 

لي االجر مثلما يحصل بفرص اقل للحصول على تعليم او على عمل عا

فلم  1890و 1880الذين ولدوا في االعوام عليه جاره االبيض. اما ابناؤه 

 يكن حظهم من الحياة بأحسن حال من والديهم الفقراء.

لكن الغبن االقتصادي ال يمثل كل الحكاية. ذلك ان والية االباما كانت  

بأحسن من حا لكثير من العوائل البيض ايضا الذين لم تكن حالهم مسر

باإلضافة إلى ذلك، جعلت الثورة الصناعية وموجات الهجرة الى  السود.

حتى أصبح اراذل  .الواليات المتحدة حركة المجتمع الداخلية سلسة للغاية

القوم أغنياهم. واذ اضحى المال منية كل طالب كان من اال زب ان تغدو 

 لط. لفجوة بين االعراق غبشاء اقلها عن طريق الزواج المختا

كان البيض ينظرون الى  1885في سنة و. يحصللكن مثل هذا االمر ال 

السود على اعتبارهم اقل فطنة وأكثر عنفا عالوة على فسقهم وميلهم الى 

اقرانهم البيض. لقد انتشرت بين ب مقارنةعناية بنظافتهم ال وقليلوالكسل 

 بينهمشرت وانت واغتصبوا النساء اللصوصيةواحترفوا السود قساوة الطبع 

وإذا ما حدث ان حصل أحد  .ااالمراض. وبكلمة واحدة أصبحوا انجاس

له ان يتقدم للعمل على تعليم جيد اه   1885سكان االباما السود في سنة 

البنوك فان فرص قبوله كانت اشد وطأة عليه مما لدى  إحدىكقابض في 

ة في نظيره االبيض. اذ ستالحقه سوءة الخيانة والتقاعس وقلة الحصاف

 مشواره المهني. 



وا ان تلك المثالب التي اشتهر اس سرعان ما يع  قد يظن البعض منا ان الن

مجرد اساطير وال تمت للواقع بصلة.  سوىبها السود ال تعدو ان تكون 

وبمقدور ذوي البشرة السوداء ان يثبتوا للجميع بمرور الزمن انهم اكفاء 

ما. لكن االمور جرت بعكس ومطيعون للقوانين وطاهرون مثل البيض تما

رست تلك المطاعن على مر الزمن. وكان من اليسير المأمول منها. فقد تك

االعتقاد بان السود ذوو طبيعة متدنية بحكم احتالل البيض لمجمل 

الوظائف. ومن الشائع ان يردد البيض قائلين في قرارة أنفسهم "انظروا 

ن رغم انه تم عتقهم منذ يخاملالى حالة السود. أليسوا فعال قليلي الفطنة و

استاذا او محاميا او طبيبا او على االقل صرافا في  أحدهماجيال. هل نجد 

في نسبة تشغيل السود راجع بالدرجة االولى  وكان الضعفالبنوك؟".  أحد

كونهم اقل ذكاء االمر الذي بالى االحكام المسبقة التي مهرهم بها المجتمع 

.التي احتلها البيض حال دون قبولهم في الوظائف  

مرة عند هذا الحد. اذ استمر التشنيع بهم في ولم تتوقف الدوامة المد

االزدياد. حتى مهره السناتور جيم كرو بقانون يقر بالتفرقة العنصرية. من 

ذلك منع السود من التصويت في االنتخابات او مزاولة تعليمهم في مدارس 

ي يرتادها البيض او المطاعم الت او االكل في ،البيض او ارتياد مغازاتهم

زلهم. وكل هذا بحجة ان السود قذرون وكسالى وسفلة. مما المبيت في ن

يلجئ البيض الى حماية أنفسهم من افعالهم.  وقد كان البيض يخشون 

االختالط بالسود خشية العدوى. ولم يكونوا ايضا يسمحون ألطفالهم 

م من وحشية السود او ان مخالطة ابناء السود في المدرسة خوفا عليهب

ومنعوهم كذلك من التصويت ألنهم كانوا جهلة  .المشينةهم يقلدوهم في افعال

وخسيسين. وما يزيد الطين بلة محاولة اشباه العلماء تبرير ظروف السود 

ينقصهم التعليم وتنتشر بينهم االمراض المعدية مما يجعل نسبة بكونهم 

الدراسات الشبه علمية ان تلك  الجريمة مرتفع بينهم. )وتتناسى تلك

.ن سياسة الميز العنصري(الظروف نتجت ع  

وبحلول منتصف القرن العشرين، ربما كان الميز العنصري في الواليات 

الكونفدرالية السابقة أسوأ مما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر. كلينون 

عة مسيسيبي بطلب االلتحاق بجام 1985كينغ أحد الطالب السود تقدم سنة 

ت العقلية. وقد صرح رئيس المحكمة حينذاك حد المستشفيافي أه قهرا تم ايوائ

 ان المرء يجب ان يكون مجنونا ليتقبل فكرة ارتياد اسود لجامعة مسيسيبي.ب
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system 

 

الشماليين( يستعظمون العالقات بيين )وكثيرا من ريكيون الجنولقد كان االم

الجنسية او الزواج المختلط بين البيض والسود. إن الزواج بين االعراق 

 ض صاحبهوكل انتهاك او شبهة انتهاك يعر   taboo أصبح بنظرهم طابو

وفي هذا المضمار تم ارتكاب الكثير من . الى القتل دون محاكمة

ي منظمة عرقية رف منظمة الكلو كالكس كالن وهاالعدامات من ط

 .لقد تفوقوا على طائفة البراهمن في تنفيذ الطهر العرقي. سرية

واستمر الميز العنصري في االنتشار مكتسحا مزيدا من الميادين الثقافية. 

قد كان وفقد تأسس الذوق الجمالي لدى االمريكيين على معايير البيض. 

لشعر أشقر بيض إذا كانت البشرة وضيئة واينظر الى جمال الجسد اال

ح  كل هذه االشياء كانت تمثل نزعة الجمال في تلك  ،صغيرة واالنفومسر 

الفترة. اما معايير الجمال لدى السود التي تتميز بسواد البشرة والشعر مع 

مثل هذه االحكام وتجعده وانف مفلطحة فكان ينظر اليها كونها قبيحة. 

خيالية في اذهان ا في ترسيخ واقع الطائفية المالمسبقة ساهمت بدوره

.البشر  

الف من آقد تستمر لقرون او  vicious circles مثل هذه الدوامات الماحقة

السنين مغذية بذلك الطبقية التي نشأت لظروف طارئة. ومثل هذا الميز 

من  والفاقة تزيدالعرقي قد يتدهور بمرور الزمن. فالثروة تصنع المال 



سر الى ازمان والجهل يستمر في اال   االباء لألبناء.لتعليم يورثه الفقر. وا

الذين ظلمهم التاريخ سيزيد من قهرهم مرة تلو االخرى. اما الذين وطويلة. 

 عهم التاريخ فسيحافظ على امتيازاتهم مرارا.مت  

ان معظم الطوائف السوسيواجتماعية تفتقر الى مبرر منطقي او بيولوجي.  

ها عملية تأبيد لحدث وقع صدفة كرسته االسطورة الحقا. اذ ال تعدو كون

كان بمقدورنا ان نكتفي بالتفسير  .نحن ندرس التاريخ السببلهذا و

أكبر دماغ  لديهاالبيولوجي للظاهرة الطائفية لو وجدنا ان فرقة البراهمن 

مما لدى فرقة الشودرا. لكن البيولوجيا ال تسعفنا بوجود اختالفات ذات 

ل فراد الهوموسابيانس. اضافة الى عجزها عن تفسير شان بين ا

الهندي او الديناميات التي تغذي الميز  المجتمع  nuancesطائف

فهم هذه الظواهر بغير دراسة االحداث ن العنصري في امريكا. ال يمكننا إذ

دت الصور المخيالية في بنى ظروف والعالقات المتينة التي جس  وال

 جدا. اجتماعية متوحشة وواقعية

 هو وهي

تتخذ المجتمعات المتمايزة انماطا مختلفة من الطائفية المتخيلة. ينظر 

االمريكيون اليوم الى العرق بأهمية أكبر مما لدى المسلمين في القرون 

ائفة في الهند مسالة حياة او موت في الوسطى. ولقد كان االنتماء الى ط

ا الحديثة. وهناك نوع بي اروالتاريخ الوسيط. والحال اننا ال نجد لها اثرا ف

واحد من الهرمية اعتبرت االكثر اهمية بالنسبة للمجتمعات االنسانية 

(. وقد اتسمت : المترجمونقصد الهرمية الجندرية )بين االنثى والذكر

وية درجة الرجل على حساب المرأة ويرجع ذلك الى العالقة بين كليهما بعل

.عصر الثورة الزراعية نشاة  

بعض النصوص الصينية القديمة عبارة على نبوءات كتبت على لقد كانت 

قبل الميالد. وكانت تستعمل للتكهن  1200العظام وتم تأريخها في العام 

بالمستقبل. وقد نقش على أحدها السؤال التالي: هل يمكن للسيدة 'هاو' ان 

تكون محظوظة في انجابها؟ وتم نقش الجواب كاآلتي: إذا ولد الصغير في 

دينغ يكون محظوظا. وإذا كان يوم والدته جينغ يكون ميمونا الى حد يوم 

سيدة هاو أن تلد في يوم جيين. وينتهي النص الكبير. ومع ذلك، كان على 



بإشارة كئيبة. لقد ولد الصغير في االسبوع الثالث في اليوم التالي في يوم 

.'جيايين' وهو يوم نحسه. لقد كانت فتاة  

سنة، عندما سنت الصين الشيوعية "سياسة  0030وبعد مرور أكثر من 

نية تنظر الى االنثى الطفل الواحد"، استمرت العديد من العائالت الصي

كمصيبة حلت بها. وكان اآلباء يتخلون أحيانا عن صغيراتهم او يقتلوهن 

.مباشرة على إثر والدتهن من اجل الحصول على صبي  

للرجل وخاصة والدها  في كثير من المجتمعات اعتبرت المرأة متاعا

في معظم االنظمة القانونية كان ينظر الى اوشقيقها او زوجها. و

اب باعتباره انتهاكا لحق الملكية. وبكلمات مغايرة لم تكن االغتص

ولجبر الضرر كان على المالك  .المغتصبة هي المتضررة ولكن مالكها

بل ان يدفع له )الوالد او الشقيق( ان ينقل ملكية المرأة الى المغتصب مقا

يقول الكتاب المقدس انه 'إذا  .هذا االخير مهر العروسة لتغدو ملكيته

جل امرأة عذراء ليست مخطوبة وواقعها عنوة وشهد عليه أحدهم صادف ر

فلزمه ساعتها ان يعطي والد المرأة الشابة خمسون شيكل من الفضة. 

د القدامى (. وكان اليهو9-28: 22وتصبح بذلك زوجة له. )سفر التثنية 

.ينظرون الى هذا االمر كحل مقبول  

لرجل يطأ المرأة التي ليس واالدهى من ذلك ان اليهود كانوا ينظرون الى ا

فيها. ولم يروا في ذلك جريمة منكرة. مثل ان  سأبلها مالك ممارسة ال 

يلتقط أحدنا قطعة نقدية وجدها ملقاة على االرض فال يعد االمر سرقة. فال 

نقوده. ان  أحدهمن الزوج يغتصب زوجته مثل ان يسرق معنى لفكرة ا

متع بزوجتك )اي بملكيتك(تكون زوجا يعني ان تمتلك كامل سلطة الت  

وهده الذهنية لم تكن من خصائص مناطق الشرق االوسط القديم. ففي سنة 

دولة ال تعترف بجريمة اغتصاب الزوج زوجته.  33ما تزال هناك  2006

تم بمقتضاه  1997الغتصاب في المانيا اال في عام ولم يقع تحوير قانون ا

.اضافة جريمة االغتصاب الواقع بين األزواج  

هل يعتبر تفوق الرجال على النساء في الدرجة نتاجا لمخيلتنا مثل الطائفية 

أمريكا. ام ان االمر له عالقة بالطبيعة في في الهند والميز العنصري 

المفاضلة لصالح  تكان واذاجي؟ ومنغرس في أعمق اعماق ارثنا البيولو

 الرجل طبيعية فهل بمقدورنا العثور على تفسيرات بيولوجية لذلك؟



تعكس بعض التفاوتات الثقافية والقانونية والسياسية وجود اختالفات جلية 

بين الرجل والمرأة. فاألمومة كانت حكرا على النساء الن الرجل ال يملك 

من  اتمعات فيضحم انشات المجرحما لإلنجاب. وحول رحى مفهوم الر

االفكار الثقافية والمعايير االجتماعية التي ال تمت باي صلة مع كل ما هو 

بيولوجي. فالمجتمعات تربط حشدا من الصفات الذكورية واالنثوية التي 

.تفتقد في معظمها الى سند بيولوجي ثابت  

تمتع في القرن الخامس قبل الميالد لم يكن الشخص الذي يملك رحما ي

القانونية المستقلة وفقا للقوانين االثينية.  االمر الذي يمنعه من  باألهلية

اال في -المشاركة في الجمعية الشعبية او ان يكون قاضيا. كما منعوه 

من الحصول على تعليم جيد. ولم يسمح له بالمشاركة  -حاالت استثنائية 

ن معظم الحقيقة اوي. في االعمال االقتصادية او المساهمة في الجدل الفلسف

حكام اثينا وفالسفتهم وخطبائهم وكذلك فنانيهم وتجارهم لم يكونوا من 

النساء. فهل كان امتالك رحم يجعل الشخص غير صالح بيولوجي لمزاولة 

م؟ يبدو ان االثينيين القدماء كانوا يعتقدون في هذا االمر. امثل تلك المه

اليونان الحديثة لها . فالمرأة في ولكن سكان اثينا اليوم على نقيض اسالفهم

الحق في التصويت والترشح للمناصب العامة. وبمقدورها ان تلقي خطابا 

مرورا بتشييد وصناعة الذهب بامام الحشود. كما تمتهن جميع الصنائع بدء 

ترتاد الجامعات ايضا. الن حملهم كما ابتكار البرمجيات. ب وانتهاءالبناءات 

جميع االدوار التي يقوم بها الرجل.  في اداء نيمتهلألرحام لم يثبط من عز

في البرلمان ضعيفا نسبيا. ففي السياسة  نوبالرغم من ذلك ما يزال تمثيله

في المائة من أعضاء البرلمان اليوناني  12واالعمال ال يوجد سوى 

يمثلون المرأة. وفي الواقع ال يوجد أي حاجز قانوني أمام مشاركتهن في 

يعتقدون في ايامنا هذه أنه من الطبيعي تماما م اليونانيين السياسة، ومعظ

 للمرأة أن تعمل في المناصب العامة.

ان العديد من اليونانيين الحديثين يعتقدون أيضا أنه لكي يكون المرء رجال 

حصريا. وال يعتبرون هذا  كامال يجب ان يكون انجذابه للجنس المقابل

الشياء. في حين ان العالقة كاسا لطبيعة ااالمر تحيزا ثقافيا، بل االحرى انع

ر شذوذا معاديا للواقع الطبيعي. بالتي تقوم بين فردين من نفس الجنس تعت

كل ما في االمر . نا الطبيعة ال تعبئ بالميوالت المثليةم  لكنهم يغفلون ان أ

تي تربين على قيم ثقافية بعينها تجعلهن ينفرن ان االمهات هن الوحيدات اال  



بنهم بعالقة شاذة مع أحد اتراب حيه. فان سخطهن من اع خبر قيام امن سم

.الحادثة لم يكن أحد موجبات البيولوجيا  

نحن نجد بعض الثقافات ال تسمح بالممارسة المثلية فحسب بل تنظر اليها 

على اساس كونها تساعد الفرد في بناء شخصيته االجتماعية. تخبرنا 

ن ان تيتيس لم تعترض على اقامة ابنها ملحمة االلياذة في هذا السياق م

كة أخيل عالقة جنسية مع باتروكليس. كذلك الشأن بالنسبة ل'المبياس' مل

مقدونيا و كانت اكثر النساء قوة و تقلبا للمزاج التي شهدها التاريخ القديم 

والتي يعزى لها اغتيال زوجها الملك فيليب.  مع كل هذا لم تحرك ساكنا 

ا االسكندر االكبر عشيقه هيفاستيون ليتغديا سوية في حينما اصطحب ابنه

.القصر  

ا تفتضيه مورثاتنا كيف بمقدورنا ان نفرق في سلوك االنسان بين م

البيولوجية وبين ما يبرره االنسان من خالل االساطير البيولوجية؟ بإمكاننا 

لك ان نطبق قاعدة تقريبية تقول ان ما تسمح به البيولوجيا تحرمه الثقافة. ذ

طيف عريض من االمكانات. فتاتي الثقافة لتجعل  ان البيولوجيا تتساهل مع

. فالبيولوجيا اآلخرا هي حين تمنع بعضف ابه امكانات مسموحمن تلك اال

المرأة امكانية االنجاب وهناك بعضا من الثقافات التي تفرض عليها  تمنح

المثلية بين  واجب االنجاب. البيولوجيا تتيح ايضا فرصة اقامة العالقات

 أنها القول إلى الثقافةتميل  .الرجال. لكن بعض الثقافات تحرم هذه العالقة

ولكن من المنظور البيولوجي ال نجد ان  .طبيعي غير هو ما فقط تحظر

هناك امورا غير طبيعية. فكل ما هو ممكن يعتبر بحكم التعريف امرا 

بكل بساطة وتبعا لذلك طبيعيا. ذلك ان االمور الغير طبيعية ليس لها وجود 

ال يمكننا منعها. نحن لم نسمع بان ثقافة بعينها اكترثت لمنع الرجال من 

ثيل الضوئي. او حرمت على المرأة الجري بأسرع من الضوء. عملية التم

.او منعت اإللكترونات السالبة من التجاذب لبعضها البعض  

ن الدين المسيحي. الحقيقة اننا اقتبسنا مفهومي الطبيعي والغير طبيعي مو

عبارة 'طبيعي' هو ما يتوافق مع ارادة الرب الذي خلق بفالمعنى المراد 

له اعضاء  االنسان وجعلان هللا خلق  فيكهنة المسيح  ويجادلالطبيعة. 

مختلفة ليخدم كل واحد منها هدفا بعينه. فاذا استعملنا اعضاءنا فيما خلقت 

في غير  اولكننا إذا استخدمناه له فإننا بذلك نكون قد قمنا بأمر طبيعي.

ة الواقع ان االعضاء لم تنشا لتلبيويكون االمر غير طبيعي.  امواطنه



وظيفة بعينها. ذلك ان طريقة اعتمادها من قبل البشر في تغير مستمر. 

ليس ثمة اي عضو واحد في جسم االنسان يقوم بوظيفة قام بها سلفه في 

نذ مئات الماليين من السنين. لقد المرة االولى التي ظهر فيها للوجود م

ا حقق فيهتتطورت االعضاء لتأدية عمل بعينه.  لكن في اللحظة التي 

اغراض اخرى مستحدثة.  لتادية تتكيفان  هاالغرض المطلوب يمكن

فظهور الفم اول مرة لدى الخاليا المتعددة كان بغاية نقل الغذاء لكافة 

الى ذلك  نفس القصد. ولكننا اضفنانوعنا في استعمال الفم ل الجسم. واستمر  

كننا وظائف جديدة مثل التقبيل او الكالم وان كنا نشبه البطل رمبو يم

فهل تعتبر هذه  .ساعتها ان ننزع الدبوس من القذيفة اليدوية باستعمال فمنا

االستعماالت غير طبيعية بسبب ان سلفنا الذي يشبه الدودة لم يدر بخلده ان 

مليون سنة مضت؟ 600غراض الجديدة منذ يستعمل فمه لتلك اال  

تطورت من  كما ان اجنحة الطيور لم تظهر فجأة في أبهى تجليها. بل انها

رة تماما. وبحسب أحد ياعضاء سابقة كانت تلبي حاجة تطورية مغا

النظريات تطورت اجنحة الحشرات انطالقا من نتوءات كانت تحملها على 

مر منذ ماليين السنين. ظهورها حشرات مسالمة. وحصل هذا اال

عريض عكس سطحه فالحشرات التي تحمل نتوءات كانت تمتلك ظهرا 

شكلها على امتصاص كمية اكبر  وقد ساعدهاتلك النتوءات. متلك التي لم ت

وخالل سيرورة  .من اشعة الشمس لتحافظ على درجة حرارة جسمها

ل اعطى التطور البطيء كبرت احجام هذه السخانات الشمسية. ونفس الشك

دفعا تطوريا ضئيال للحشرات وجعل بمقدورها القفز والوثب مع حفاظه 

أشعة الشمس وخفة الوزن وشساعة  امتصاصفي على الوظائف االصلية 

مقدورها القفز بفالحشرات التي لها نتوءات كبيرة أصبح  .مساحة الظهر

ن والوثب بعيدا. وبعضها استعمل نموذج الجناح لالنسياب في الهواء. وكا

.الهواء الحشرة في اللذان دفعااالمر خطوة صغيرة نحو ظهور الجناحان   

ه لها اتهام بان ت بعوضة قرب اذنيك وج  حصل وطن  في المرة المقبلة إذا 

سلوكها غير طبيعي. فلو افترضنا انها رضيت بما حباها هللا ولم تكفر 

.ها في امتصاص ضوء الشمسيبنعمته لكانت استعملت جناح  

المهام على اعضائنا الجنسية والسلوكية. لقد تطور  نوع تعدد ينطبق نفس

كطريقة للفوز  وتطورت المغازلةب الجنس في بادئ االمر بقصد االنجا

بشريك جنسي محتمل. غير ان الكثير من الحيوانات تستخدم االن 



الوسيلتين معا لتحقيق اغراض اجتماعية متعددة ليس لها عالقة بخلق نسخ 

قردة على سبيل المثال، تستخدم الجنس لترسيخ تحالفاتها من ذواتها. فال

زع فتيل التوترات. هل يعتبر هذا السياسية، وتوطيد عالقاتها الحميمة ون

 االمر غير طبيعي؟

 الجنس والجندر

االنجاب، أو  ي، أن الوظيفة الطبيعية للمرأة هنليس هناك معنى لقولنا إذ

معظم القوانين والمعايير ان ك ذلأن المثلية الجنسية ممارسة غير سوية. 

مخيال البشر والحقوق وااللتزامات التي تحدد الرجولة واالنوثة تعكس 

أكثر من كونها تعبيرا عن الواقع البيولوجي. فمن الناحية البيولوجية، ينقسم 

   X البشر إلى ذكور وإناث. يحمل ذكر السابيانس كروموزوم

و لكن ال معنى    X.ومينفي حين تحمل انثاه كروموز Y كروموزوم و

. اجتماعيان فحسبلألنثى و الذكر من الناحية البيولوجية فهما تصنيفان 

ونحن نجد ان معظم المجتمعات تعتمد التصنيف الذي يشير فيه الذكر الى 

الرجل وتشير فيه االنثى الى المرأة. ان المصطلحات االجتماعية تحمل 

 .لوجي اال بصالت ضعيفة جدادالالت عشوائية ال تمت الى المعنى البيو

ئص بيولوجية مثل ان الرجل ال ينتمي الى السابياس بمجرد تمتعه بخصا

او يملك خصيتان او كثيرا من مادة التستوستيرون.  XY ذلك الكروزومين

بل االحرى عليه ان يدخل في فئة الرجال التي صنعها له واقع مجتمعه 

الذكورية المحددة األدوار  المتخيل. حيث تنوطه اساطير ثقافته بثلة من

ل حق التصويت( حقوقا )مث وتمنحه)مثل انخراطه في العمل السياسي( 

الخدمة العسكرية(. كذلك المرأة ال يمكن  ءوتلزمه بأداء واجبات )مثل ادا

وكثير  Xعدها من جماعة السابيانس لكونها تمتلك رحما ولها كروزومان 

ي را ضمن واقع مخيالبل ألنها تلعب دو ،من مادة االوستروجان

وية خاصة ذلك ان اساطير مجتمعها اسند لها لعب ادوار انث .لمجتمعها

)مثل تربية صغارها( واسدى لها حقوقا )حمايتها من العنف الزوجي( 

واوكل لها واجبات )طاعة زوجها(. والن االساطير بدال من البيولوجيا هي 

على كل من الرجل التي تحدد االدوار وتكسب الحقوق وتفرض الواجبات 

لف من مجتمع تخت الرجولة واالنثويةنجد ان مفاهيم من مثل ، فإننا والمرأة

 ألخر.



 

 

 

Eighteenth-century masculinity: an official portrait of King Louis XIV of 
France. Note the long wig, stockings, high-heeled shoes, dancers posture – 

and huge sword. In contemporary Europe, all these (except for the sword) 
would be considered marks of effeminacy. But in his time Louis was a 

European paragon of manhood and virility. 

 

 

 

 



 

 

Twenty-first-century masculinity: an official portrait of Barack Obama. What 
happened to the wig, stockings, high heels – and sword? Dominant men 

have never looked so dull and dreary as they do today. During most of 
history, dominant men have been colourful and flamboyant, such as 
American Indian chiefs with their feathered headdresses and Hindu 
maharajas decked out in silks and diamonds. Throughout the animal 
kingdom males tend to be more colourful and accessorised than females – 

think of peacocks’ tails and lions’ manes. 

يميز العلماء، بغاية االيضاح، بين مفهوم الجنس الذي ينتمي الى صنف 

بيولوجي والجندر الذي يحيل الى التصنيف الثقافي. ينقسم الجنس الى ذكر 

وانثى لكل منهما ميزات موضوعية لم تشهد تغيرا منذ فجر التاريخ. في 

حين ان مفهوم الجندرية يحيل الى التقسيم القائم بين االنثى والذكر )وتوجد 

ة او االنثوية بعض الثقافات تصنيفات اخرى(. ان الميزات الذكوريلدى 



وتخضع ذاتية -للعالقات البين اومة ال تعدو ان تكون سوى انعكاسالمزع

الى تغيرات دائمة. خذ لك مثال التمايزات العميقة في السلوك  بدورها

والرغبات او الوضعية التي عليها اجساد نساء اثينا القديمة مقارنة 

.بأحفادهن بنات اثينا العصرية  

ة في االهمية. ليصبح أحدنا كن الجندر مسالة غاييعتبر الجنس لعب عيال ل

. XY منتميا لفئة الرجال ليس عليه سوى ان يلد حامال معه كروموزوم

وبالمثل ليس على االنثى لتحتل بقعة بين صفوف النساء سوى ان تلد حاملة 

وفي المقابل يعتبر اكتساب صفة الرجل او المرأة امرا . X.لكروموزومين

رجل او المرأة تعد مكتسبة ذلك ان جملة صفات الفي غاية الصعوبة. 

وليست طبيعية. فالمجتمع ال يهب الرجل خلة المروءة جزافا وال يتوج 

المرأة بصفات االنوثة اعتباطا. كما ان هذا االسباغ ال يستمر مع صاحبه 

بمجرد اكتسابه. اذ من المحتم على الرجال ان يثبتوا جدارتهم بلقب 

اللحد. وعلى المرأة ان تظهر  حياتهم من المهد الىالمروءة في افعالهم و

للناس انها جديرة بالدور الذي تمارسه في المجتمع )كان تكون اما مثالية 

 .وزوجة صالحة(

ان الفوز غير مضمون. لذلك يعيش الرجال في خشية دائمة من فقدان 

 مروءتهم. لقد ضحى كثير من الرجال بحياتهم فقط ليمجد الناس ذكرهم.

الرجل؟ ة  ل  ي خ  ما ه  

بمعنى  ،لقد تميزت المجتمعات االنسانية منذ الثورة الزراعية بكونها ابوية

. وبغض النظر عما المرأةانها كانت تعلي من شان الرجل على حساب 

 فقد تقصده تلك المجتمعات من وراء استعمالها لعبارة 'الرجل' او 'المرأة'.

اجتهدت المجتمعات قد في جميع األحوال. و أفضلكانت حالة الرجال 

. اليهااالبوية في تربية الرجل على التفكير والتصرف وفق فئته التي ينتمي 

السلوك والتفكير وفق التزمت بنفس االمر على المرأة التي كما فرضت 

ض نفسه انماط المجتمع. ومنع على كال الطرفين ان يخرق الحدود او يعر  

لوك من يلتزم بمدونة السن المجتمع يجازي كل للعقوبة. ولكن لم يك

ك فقد كانت الصفات الذكورية مثمنة أكثر من ميزات لالمنوطة به. ومع ذ

دون صفات المرأة يكافؤون اقل من اقرانهم االنثى. وكان االفراد الذين يمج  

الذين يعلون من شمائل الرجال. لقد كان المجتمع يوفر اعتمادات قليلة 



صادية قليلة نساء تتمتع بفرص اقتومداواتها. وكانت اللتعليم المرأة 

ان مجال حريتها في التنقل.  وضيق في ،وضعف في مشاركتها السياسية

.على متسابقين يتنافسون للفوز بالميدالية البرنزية فحسب تنطبق الجندرية  

من ذروة والحقيقة اننا نعثر في التاريخ على حفنة من النساء اال تي تسن  

و زتيان' الفرعونية 'كليوباترا' او نظيرتها 'والمجد ضمن فئتهن شان الملكة 

قبل الميالد( وال ننسى ملكة انقلترا 'اليزابيت  700ملكة الصين )حكمت 

االولى'. لكن هذا االمر يعتبر استثناء في التاريخ يؤكد القاعدة. ففي الفترة 

ام كان جميع ممثلي البرلمان من ع 45التي حكمت فيها ملكة بريطانيا لمدة 

ة والمحامين وجميع االساقفة ل وكذلك ضباط البحرية الملكية والقضاالرجا

وايضا كل رجال الدين والكهنة كانوا جميعهم رجاال أضف لذلك طلبة 

الجامعات واساتذتهم وكذلك رؤساء البلديات وضباط االمن والكتاب 

.يون والعلماء كانوا رجاالوالمهندسون والشعراء والرسامون والموسيق  

على حد والصناعية بوي على المجتمعات الزراعية لنظام االلقد طغى ا

السواء. واستطاع ان يقاوم االضطرابات السياسية والثورات االجتماعية 

والتحوالت االقتصادية. لقد شهدت مصر في تاريخها كثيرا من غزوات 

فرس والمقدونيون اجتاحها االشوريون وال فقدالشعوب المجاورة. 

لت مع ظالك واالتراك واخيرا احتلها اإلنجليز. وممالووالرومان والعرب 

ذلك محافظة على نمط مجتمعها االبوي. لقد طبقت مصر على شعبها 

القانون الفرعوني والقانون االغريقي والقانون الروماني والشريعة 

مع ذلك كانت كل االسالمية والقانون العثماني واخيرا القانون البريطاني و

.ييزا ضد كل من ال يتمتع بصفات الرجالهذه القوانين تقيم تم  

عده مجرد نتيجة  إذاالنظام االبوي ذو نزعة كونية فال يمكننا  وإذا كان

والجدير بالذكر ان مجتمعات  .لبعض االحداث الصدفوية صنعتها دوامة ما

 1492ي قبل عام كل من امريكا واسيا وافريقيا واروبا عرفت النظام االبو

منذ االف السنين. فاذا سلمنا بينها اي اتصال يذكر  بالرغم من انه لم يكن

من ان كل من المجتمعات االمريكية ونظيرتها االفرواسيوية قد عرفت 

النظام االبوي بطريق الصدفة فكيف نفسر ظهور هذا النظام في كل من 

غم من أن التعريف من المرجح جدا أنه على الرو حضارة األزتك واالنكا؟

أن هناك بعض  "المرأة" يختلف من ثقافة ألخرى، إال الدقيق ل "الرجل" و

األسباب البيولوجية الكونية التي تفسر لنا لماذا تثمن معظم الثقافات قيمة 



ل السبب وراء ذلك. هناك هالرجل على حساب المرأة. الحقيقة اننا نج

.غير مقنعةالكثير من الفرضيات التفسيرية لكنها   

 قوة العضالت

افضلية الرجل على المرأة يرجع المقبولة ان سبب  تزعم أحد النظريات

واستعمل قوته للسيطرة . الى القوة العضلية التي يتمتع بها مقابل المرأة

على المرأة واخضاعها. وهناك رواية معدلة من هذه النظرية تقول من ان 

العمال الشاقة مثل الحرث القوة العضلية للرجل سمحت له باحتكار ا

لذي يتم لذي يعطيهم سلطة مراقبة االنتاج الغذائي اوالحصاد. االمر ا

.نفوذ سياسي قالب الحقا في تهترجم  

.تثير هذه النظرية معضلتين  

: ان التأكيد على قوة الرجل العضلية يبدو صحيحا في المعدل والا

يتمتعن  ما اء عادةالنسذلك ان المتوسط. وبالنظر الى بعض انواع القوة. 

رجال. وما ال سغب االمر الذي ال يقدر عليه البقوة تجعلنهن يتحملن ال

هو غياب المرأة عن بعض الوظائف  ثانيا يمكن لهذه النظرية ان تبرره

التي ال تستدعي قوة عضلية مثل الكهانة والقضاء والسياسة. في حين 

اعات اليدوية نجدها قد باشرت العمل المضنى في الحقول او في الصن

بيرها المنزلي. فلو قمنا بتقسيم السلطة )النسج مثال( دون ان ننسى تد

 حينهاجتماعية اعتمادا على معيار القوة العضلية او طاقة الصبر ينبغي اال

واألهم من ذلك أن هناك عالقة مباشرة بين  .ان يكون للمرأة نصيب األسد

لقد تعود االفراد الذين بلغوا  القوة المادية والسلطة االجتماعية بين البشر.

سلطتهم على من هم في العقد الثاني  على فرضدس من العمر العقد السا

مما يتمتع به  أكبرمن سنهم على الرغم من امتالك الشباب قوة عضلية 

اباؤهم. لقد كان بمقدور أحد الرقيق الذي يعمل في أحد المزارع النموذجية 

ان يصرع مالكه في لحظات  -في القرن التاسع عشر -في منطقة االباما 

تم اللجوء الى المفاضلة في يالحقيقة انه لم و. الفكرةه تو خامرمعدودة ل

.لكنيسةالقوة الختيار الفراعنة او انتخاب باباوات ا  

لمن يمتلك حصافة الراي وسداده  -في طوائف النباشين  -تعطى الرئاسة 

في ادارة شؤون الناس أفضل من ذوي السواعد المفتولة. نفس االمر نجده 

المنظمة التي ال يرأسها اقوى الرجال بل اشدهم  في جماعات الجريمة



ل يوعز الى دهاء. يكون عادة رجال مسنا نادرا ما يلجا الستعمال قبضته. ب

ان بمقدوره الفوز  ن  ظلقيام بالعمل القذر. ان الرجل الذي ياأحد فتيانه 

بالرئاسة بمجرد استعمال عضالته تكون فرص تعرضه لالغتيال كبيرة 

يحرمه من التعلم من عواقب طيشه. نحن نجد ان القرد الفا جدا االمر الذي 

خرين آور واناث ئمة مع ذكالمسيطر يلجا الى اقامة تحالفات سياسية دا

.بغية الفوز بالرئاسة وال يعتمد اطالقا على بطشه االرعن  

في الواقع، يظهر التاريخ البشري أن هناك عالقة عكسية في كثير من 

في معظم المجتمعات، تنجز . وسلطة االجتماعيةاألحيان بين البطولة وال

في  الطبقات السفلى االعمال اليدوية. وهذا االمر يعكس درجة االنسان

لو كانت االمور متعلقة بالمهارات الجسدية فحسب، و .السلسلة الغذائية

لوجد البشر أنفسهم في الدرجة الوسطى من السلم الغذائي. غير ان 

عية تجعلهم يحتلون القمة. فمن البديهي إذا ان مؤهالتهم العقلية واالجتما

ماعية أكثر يكون مناط سلسلة السلطة داخل االنواع القدرات الذهنية واالجت

مما توفره القوة الجسدية الخام. ولذلك من الصعب أن نصدق أن التسلسل 

الهرمي االجتماعي األكثر نفوذا واألكثر استقرارا عبر التاريخ كان يقوم 

.لرجال الجسدية التي سيطروا بها على النساءعلى قدرة ا  

جتمعالم   بد  زَ   

السلوك  الىها الذكورية مرد  وهناك نظرية أخرى تفسر أن الهيمنة 

استعمالهم للقوة الجسدية الذي استغرق  الرجال بدلالعدواني الذي يميز 

ماليين من سنوات التطور. يمكن للنساء ان تضاهي الرجال في مشاعر 

-الضغط مداه  اذا بلغجشع واستغالل الشخص االضعف. لكن الكراهية وال

زوعا الى اللجوء الى استعمال ن أكثريكون الرجال وقتها  - بحسب النظرية

العنف الجسدي الوحشي. وهذا ما يفسر لما كانت الحرب امتيازا حصريا 

  .للرجل

في أوقات الحرب، جعل تحكم الرجال في القوات المسلحة سادة المجتمع 

ني أيضا. ثم سرعان ما اكتسحت سيطرتهم على افراد الشعب إلشعال المد

الحروب كلما زادت درجة سيطرتهم  الحروب. وكلما زاد اعالنمزيد من 

تفسر لنا الحضور  feed-back ومثل هذه التغذية المرتدة. على المجتمع

 .الطاغي للحرب والنظام االبوي على حد سواء



الهرمونية والقدرات  االنظمةتبحث في  تيال -تعزز لنا الدراسات الحديثة 

االفتراض القائل ان الرجال يمتلكون بالفعل  -المعرفية للنساء والرجال

 .نزعة عدوانية عنيفة وهذا االمر يجعلهم في العموم مالئمين لبكونوا جنودا

فهل من  ،ان جميع الجنود يكونون عادة من الرجالبومع ذلك لو سلمنا 

الحرب من الرجال  غلةد من واد او كل من يستفيالضروري ان يكون الق

ايضا؟ هذا االمر يبدو غير منطقي اصال. فهو يجعلنا نفترض التالي: بما 

ان جميع العمال الذين يعملون في جني القطن من السود فمن المحتم ان 

اذا كانت العمالة من السود تتصرف فيها وايضا.  ايكون مالك االرض سود

او معظم  -رة حكومة من النساءا ان نقبل فكرة سيطفئة من البيض يمكنن

والواقع أنه في  جنوده من الرجال؟ معظمعلى جيش  -عناصرها من االناث

العديد من المجتمعات وعلى مر التاريخ، لم يحصل كبار القادة على رتبهم 

وفق التدرج العادي. فاألرستقراطيين واالغنياء او المتعلمين يقع تسميتهم 

.مرور بالتدرج الوظيفيمرتبة ضابط دون ال تلقائيا في  

حينما نودي 'دوق ويلينغتون' الى الخدمة العسكرية تم تعيينه كضابط  

. ولم يكن مكترثا بمشاغل من هم تحت بعد مباشرة ولما يبلغ سن الحلم

إمرته. وقد كتب ذات مرة رسالة الحد زمالئه االرستقراطيين اثناء حروب 

الناس يعملون كجنود ". لقد  نا في الخدمة اراذلاالنجليز ضد فرنسا " لدي

كان يتم انتداب الجنود من ابناء الطبقة االشد فقرا. او من بين االقليات 

العرقية )مثل األيرلنديين الكاثوليك(. وكانت فرصهم في صعود سلم الرتب 

العسكرية ضئيلة جدا. لقد تم احتكار الرتب السامية لفائدة الدوقات الرجال 

لماذا لم تكن الدوقات النسوة يتمتعن بهذا . ولكن الملوكراء وواالم

 االمتياز؟ 

وازدهرت بفضل عرق السينغاليين  اإلمبراطورية الفرنسيةلقد تأسست 

ومع  .ودمائهم بمآزرة الجزائريين والفرنسيين المنتدبين من الطبقة العمالية

دت ضمن التي ع -ذلك، فإن نسبة ابناء الفرنسيين من الطبقة الوسطى 

قادت الجيش الفرنسي، وحكمت اإلمبراطورية واستمتعت  النخبة التي

ن الرجال دون النساء وكانت عالية جدا. لكن لماذا الفرنسي -بثمارها 

 الفرنسيات؟

عرفت الصين القديمة تقليدا عريقا في كيفية سيطرة البيروقراطية المدنية 

 الذين لم يمسكوا فيعلى مؤسسة الجيش. بحيث جعلت من القواد المدنيين 



يقول " ال يجب ان نبذر  والمثل الصينيحياتهم سيفا يقودون الحروب. 

حديدا نفيسة لصناعة اظافر". فاألفراد الموهوبين حقا عليهم االلتحاق 

بالبيروقراطية وليس الجيش. لماذا كان رؤساء البيروقراطية الصينية من 

 الرجال دونا عن النساء؟

في  صنساء للقوة العضلية او النقان افتقار ال فيدل ال يمكن للمرء ان يجا

نسبة التيستوستيرون حال دون ولوجها رئاسة البيروقراطية او ان تكون 

ميزة لمن اجل ادارة الحرب نحتاج بالتأكيد اذ اننا  قائدة للجيش او سياسية.

ذلك ان وليس كثيرا من القوة العضلية والعدوانية.  staminaلدالتج  

ولكنها مشاريع معقدة  ،يونيرضه اشهار تلفزت شجارا يعالحروب ليس

إن القدرة على الحفاظ  .والتعاون والتهدئة تستدعي درجة عالية من التنظيم

على السالم في الداخل، واكتساب الحلفاء في الخارج، وفهم ما يمر عبر 

وخاصة أعدائك( هو عادة مفتاح النصر. اما ارتكاب أذهان اآلخرين )

اشم غالبا ما يكون أسوأ خيار إلشعال فتيل الحرب. المطلوب العدوان الغ

ا من التشنجات ويعالج االمور وكيف تعاوني يدرك كيف يهد   شخص نإذ

في  ةناالب   تساعده الميزات هي ما ينظر الى المسالة من كل الجهات. وهذ

وعلى الرغم من عدم كفاءة اوغسطس )امبراطور  .همتاتشييد إمبراطوري

( العسكرية اال انه نجح في تأسيس نظام امبراطوري ترجم: المروماني

مستقر. فقد حقق امورا عجز عن انجازها كل من القيصر واالسكندر 

االكبر وهما من أجدر القواد العسكريين. وقد اثار اعجاب كل من 

ئل الرحمة والتسامح والرأفة التي معاصريه ومؤرخينا المحدثين بخصا

 عرفت عنه تجاه منظوريه.

تمتاز  انها الفضائل نجد لها مكانا عند المرأة التي يشاع عنها  ذهوه

الرجل. عند بالمناورة الماهرة وكذلك ميلها لمكرمة الصلح أكثر مما نجده 

 النظر الى االمور بعين اآلخرين. وإذا فيكما يعرف عنها مهارتها العالية 

ن باإلمكان ثمة شيء من الحقيقة تتضمنه هذه القوالب الجاهزة فقد كاكان 

ا القدرة على تشييد للمرأة ان تكون من دهاة الساسة وان تكون له

امبراطورية. وتترك بذلك االعمال القذرة لمن يملكون فائضا من 

التستوستيرون وانعدام الحيلة. وبالرغم مما تشيعه االساطير من ميزات 

دة على بالمرأة اال ان الحظ لم يسعفها اال نادرا في ممارستها القياتشيد 

 ارض الواقع. ونحن ال نجد اي مبرر يحول دون ذلك.



 الجينات البطريركية

هناك نوع ثالث من التفسير البيولوجي يعطي أهمية أقل للقوة المفرطة 

الرجال والعنف، ويقترح أنه من خالل ماليين السنين من التطور، طور 

تنافسون فيما والنساء استراتيجيات مختلفة للبقاء واإلنجاب. وكان الرجال ي

التكاثر تعتمد بينهم للظفر بفرصة تخصيب امرأة. حتى ان فرص الفرد في 

. وبمرور الوقت، منافسيه قبل كل شيء على قدرته على التفوق وهزم

تلك التي تنتمي  كانت الجينات الذكورية التي يتم توريثها للجيل التالي هي

.إلى الرجال األكثر طموحا وعدوانية وتنافسا  

رى، فإن المرأة ال تواجه اي مشكلة في إيجاد رجل يرغب حية أخومن نا

. ومع ذلك، وإذا رغبت في الحصول على احفاد تكون اخصابهافي 

مضطرة ساعتها ان تتحمل عبئ الحمل والمخاض لمدة تسعة أشهر شاقة. 

بضع سنين اخرى. االمر الذي يقلل من فرص  يدهاة ولاضافة الى رعاي

حصولها على مساعدة االخرين. وهذا يجعلها في اعالة نفسها مع ضرورة 

بجانبها. االمر الذي اجبرها على قبول شروط الرجل  اشد الحاجة الى رجل

وبمرور الوقت يتم  في مصاحبتها ليحمل معها وزرها ووزر اطفالها.

حق.  خنوع المرأة للرجل لصالح الجيل اال  توريث الجينات التي صنعت 

آلتي خضن حربا من اجل السلطة ان لة افي حين لم يسعف الحظ النسو

 يورثن جينات التمرد ألحفادهن.

بحسب ما  -ونتيجة لهذه االستراتيجيات المختلفة للبقاء على قيد الحياة 

والطموح رمجوا على التنافس كون الرجال قد ب  ي -تذهب له النظرية 

 وقنعت بتكريسفي السياسة في حين انحرفت المرأة عن الطريق  والتفوق

لكن يبدو ان مثل هذه المقاربة قد تم تفنيدها من  تها لرعاية الصغار.ياح

الدعم  خالل الشواهد التجريبية. فاالفتراض القائل ان اعتماد المرأة على

 الخارجي جعلها معتمدة على الرجل عوضا النسوة االمر الذي حرض

ر. في الرجال على المنافسة فيما بينهم مما ساعدهم على الفوز بزمام االمو

اغبة في مجموعات الفيلة او قرود البونوبو تبرز صراعات بين االناث الر

االستقالل والمنافسة بين الذكور على السيطرة تكون فيها الغلبة لإلناث مما 

ى المساعدة اضحت االناث مفتقرة ال ومنذ انفرض النظام االمومي. 

التعاون  وان تتعلمالخارجية كان لزاما عليها ان تطور مهاراتها االجتماعية 

. لذلك شرعت في انشاء شبكات اجتماعية انثوية واسترضاء االخرين



للتداول على تربية الصغار. اما الرجال فيقضون معظم وقتهم في الصراع 

االجتماعية. يتم  في االواصر اوالتنافس فيما بينهم. مما خلف لديهم ضعف

قوية من اإلناث  التحكم في مجتمعات البونوبو والفيلة من قبل شبكات

وإذا واكلين إلى الهامش. المتعاونة، في حين يتم دحر الذكور األنانيين والمت

ا تلجا الى عقد هاناث البونوبو ضعيفة البنية الجسدية عموما فان كانت

الذكور الذين يخرجون على الجادة.تحالفات فيما بينها للسيطرة على   

البونوبو والفيلة لماذا ال  إذا كانت االمور تجري على هذا المنوال لدى

يعتبر السابيانس حيوانات تفتقر الى القوة  سه لدى االنسان؟يحدث األمر نف

العضلية نسبيا ولكنها تحتكم على القدرة على التعاون فيما بينها بأعداد 

ر على هذا النحو كنا نتوقع من النسوة المطيعات غفيرة. وإذا كان االم

االجتماعية العالية للتعاون فيما بينها بقصد  نللرجال ان تستفيد من مهاراته

ومداراتهم. –العنيفين واالنانيين  -مناورة الرجال   

فكيف حدث في نوع يقوم نجاحه على التعاون قبل اي شيء آخر ان 

رجال( على أوالئك الذين يفترض ان يسيطر افراده االقل تآزرا بينهم)ال

لحقيقة اننا ال نعلم بجلية االمر.لديهم افضلية أكبر على التعاون)النساء(؟ ا  

نحن ال نملك في الوقت الراهن تفسيرا لهذا االمر. ربما تكون االفتراضات 

السابقة مخطئة تماما. ربما ال يرجع المشكل الى القوة الجسدية التي تميز 

عنفهم وكثرة تنافسهم. بل على النقيض من ذلك مرد االمر الرجال او الى 

التعاون فيما بينهم. نحن فقط ال  ونزوع الىماعية امتالكهم لمهارات اجت

ولكن ما نحن متأكدون من معرفته ان ادوار الجندرية قد شهدت  عرف.ن

التي اعترفت بمبدأ المساوات في الوضع  -ثورة هائلة. ذلك ان المجتمعات

في تزايد  -والحقوق السياسية والفرص االقتصادية بين الجنسين القانوني 

البعض منها ذهب باألمر حد اعادة التفكير في اسس مستمر. حتى ان 

كانت الفجوة بين الجنسين ما تزال قائمة اال ان  الجندرية والجنسانية. و اذا

االحداث في تسارع يقطع االنفاس. في بداية القرن العشرين، كان ينظر 

منح حقوق التصويت للنساء في الواليات المتحدة  عام الى فكرةكل بش

ع. لقد كان احتمال وجود سكرتيرة في مجلس الوزراء يشن مركأاألمريكية 

أو محكمة العدل العليا أمرا سخيفا دع عنك امر الخوض في المثلية 

الجنسية المحرمة اصال.  وفي بداية القرن الحادي والعشرين، اصبحت 

صويت للمرأة أمرا مفروغا منه؛ اما كتابة مجلس الوزراء التي حقوق الت



قررت  2013 وفي عامفال تكاد تكون سببا للتعليق. باشرتها المرأة 

خمسة قضاة من بينهم  يرأسهاالتي  -المحكمة العليا في الواليات المتحدة 

لغى اعتراضات أربعة أمما )الجنس بحق الزواج من نفس  -ثالثة نسوة 

الذكور(.قضاة من   

فإذا  هذه التغيرات الجذرية هي بالتحديد ما جعل تاريخ الجنس امرا محيرا.

 -ولوجية كان النظام االبوي قد تأسس على اساطير بدال من الوقائع البي

فما الذي يفسر كونية هذا النظام واستقراره؟ -مثلما يتضح اليوم بجالء  
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. يداوتعق اتساعا الزراعية، الثورة إثر على البشرية، المجتمعات ازدادت

 أكثر االجتماعي النظام عليها يستند التي المخيالية البنى معها واصبحت

 في معينة طريقة يتبعوا ان االساطير تلك بموجب الناس وتعود. اتقانا

 األشياء في يرغبوا ان ولهم محددة موجبات مع سلوكهم ينسجم وان التفكير

 استطاعوا وقد .عليهم المفروضة يحترموا القيمو مجتمعهم لهم يبيحها التي

 فيما التعاون على الغرباء من الماليين ساعدت مصطنعة غرائز ينشؤوا ان

'.الثقافة' الغرائز من ةاالصطناعي الشبكة هذه وتدعى. فعالة بطريقة بينهم  

سون العلماء كان العشرين، القرن من األول النصف خالل  الثقافة ان يدر 

 طيلة مالمحها يحدد ثابت جوهرب مع نحوزها مع ومتناسقة كاملة تنشا

 خاصة رؤية على اطارها في بشرية مجموعة كل تحتكم بحيث .الزمن

 يدور وقانونية وسياسية اجتماعية توافقات على يستند ظامنوعلى  للعالم

 الثقافة لظت المنظور هذا ووفق. الشمس حول الكواكب تدور كما حولها

 تغيير اي عليها يدخل مل ما واحدة وبوتيرة االتجاه نفس في وسائرة ثابتة

 الى نووالسياسي نووالمؤرخ األنثروبولوجيا علماء ويشير. الخارج من

 المعتقدات، نفس كانت لو كما" التسمانية الثقافة" أو" ساموا ثقافة"

 في استمرت قد والتسمانيين السامويين تميز التي القيم وكل والمعايير

 معظم بين اليوم عليه المتفق ان غير. السحيقة االزمان منذ الوجود

 تدفق في الثقافة مكونات ان اتضح اذ .تمام مخطئ االمر هذا ان الدارسين

 تفاعلها خالل من وا محيطها لتغيرات استجابة تتكيف انها بحيث .مستمر

 بسبب انتقالية مراحل الثقافة تشهد وهكذا .المجاورة الثقافات مع

 معزولة تكون التي الثقافات ىحت ايضا يمس فالتغيير. الداخلية ديناميكيتاها

 خالية تكون التي الفيزياء قوانين وبخالف. بيئيا مستقرة وتكون عادة تماما

 للتناقضات مسرحا تكون البشر ينشئها التي النظم كل فإن التناقضات من

 االمر ،التناقضات هذه بين التوفيق على باستمرار الثقافة وتعمل .الداخلية

.التغيير نزعة يغذي الذي  

 من كل في يعتقدون النبالء كان المثال، سبيل على ،يطةالوس أوروبا فيو

ن الكنيسة كل و. بحيث يقصد أحد النبالء النموذجيوالفروسية المسيحية قيم

وما الحياة الدنيا  " .ديسينالق حياة حول الكاهن خطبة الى وينصتصباح 

 شيء كل" .الحاضرين مسامع على الكاهن يرددهكذا  "اال متاع الغرور

 يجب". مدمرة تشهوا كلها والشرف والرخاء االموال ذلك في بما غرور



 وديعين كونوا  .المسيح واتبعوا خطوات اإلغراءات هذه نفوسكم تجنبوا ان

 له أدراليمنى  خدك على أحدهم صفعك وإذا والتبذير العنف تجنبوا. مثله

 وله منزله ىال المؤثرة الخطبة هذه إثر على النبيل يعود". اليسرى خدك

 سالف الى يعود ما سرعان لكن .االخرة احوال في ومتفكر هادئ مزاج

 تلك وفي. فخمة مأدبة لحضور مواله قصر ويقصد الحرير فيلبس نشاطه

' وغينوفار لنسلوت' بلحن المغني ويصدح الماء مثل الخمرة تتدفق االمكنة

 ان فضلاال. "الدموية الحرب واخبار القذرة النكات الضيوف ويتبادل

 .البارونات أحد ردديهكذا " العار حياة شيالع من بدال المرء يموت

 ان الحياة في ما وأفضل". العار يغسل ان بإمكانه الدم وحده" ويضيف

 تحت فرقا يرتعشن الجميالت هنبنات وترى امامك من يفرون اعدائك ترى

 قدميك؟

 النبالء طبقة - ةمحاول وخالل .الظاهر التناقض هذا في نهائيا الحسم يتم لم

 تغيرت التناقض هذا رباط فك في المستميتة - والعامة الدين ورجال

 بإمكان الحرب ففي. الصليبية الحروب الى ادت الفهم طرق وأحد. ثقافتهم

 نفس ادى وقد. الصليب خدمة في وتفانيهم فروسيتهم يثبتوا ان الفرسان

 صهر حاولوا الذين نوالهوسبيتاليي المعبد فرسان طبقة هورظ الى التناقض

واالدب  الفن في انجازاتهم أكثر كان كما. الفروسية بقيم المسيحية لث  م  

 ان .المقدسة والكأس آرثر الملك حكايات مثل الوسطى القرون ميز الذي

 كون عن للتعبير محاولة كان آرثر الملك سكنه الذي'  كاملوت' قصر

 ان اذ .ذلك عليه غيوينب بل فقط خيرا مسيحيا يكون ال الجيد الفارس

. الجيدين الفرسان تصنع المسيحية  

 .الفرنسية الثورة مع نشا الذي التناقض نفس وجود على هذه ايامنا في نعثر

 الحرية مفهومي الى ينظرون المعمورة اركان كامل في الناس أصبح حيث

 هذين تناقض من الرغم على .تيناساسي تينقيم باعتبارهما والمساواة

 الطبقة حريات من بالحد اال المساواة ضمان يمكن فال. المفهومين

 فقدان الى االمر سيؤول يشاء ما فعلان ي فرد لكل سمحنا فلو .الموسرة

 اال ليس الفرنسية الثورة مع أبد الذي التاريخ ان الحقيقة. حتما المساواة

.والحرية العدالة بين للتوفيق محاوالت  

 االنظمة ان يكتشف داوكينز تشارلز لكاتبا صقصاحدى  قرأ من كل ان

 اثناءها األوربيين كان عشر التاسع القرن اثناء سادت التي الليبرالية



- باسرها عائالت بزج ادت وان حتى الفردية للحرية االولوية عطوني

 في التعليم ابواب اوصدت وقد .السجن في - ما عليها دفع في اعسرت

 قرأ من وكل. والخطف رقةالس في االشتغال الى الجأهم مما اليتامى وجه

 النظام كان كم جيدا يعرف زولتنستين ألكسندر الروسي لكاتبل قصة

 أصبح حتى المساواة مثل تطبيق محاولته في متوحشا دكتاتوريا الشيوعي

.حياتهم اوجه كل في الناس يراقب  

بين مبدئي الحرية )تحوم السياسة االمريكية المعاصرة حول هذا التناقض 
(. يرغب الحزب الديمقراطي في مزيد من العدل رجملمت: اةوالمساوا

االمر الى فرض مزيد من الضرائب لتمويل  لزماالجتماعي، حتى وان 
برامج اغاثة الفقراء والعجزة وذوي االحتياجات الخاصة. غير ان هذا 

االمر يمس من حرية االفراد في طريقة صرف أموالهم بحسب ارادتهم. 
حبذ صرف ي كانلضمان الصحي إذا احدنا على ألماذا تفرض الحكومة 

؟ وفي المقابل يسعى الحزب الجمهوري الى هبقصد تعليم اطفال هنقود
التوسيع من مساحة الحريات الفردية حتى وان أدى االمر الى تعميق الهوة 

بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة مما يفقد األمريكيين من قدرتهم على 
 مجابهة مصاريف العالج. 

الموائمة بين قيم الفروسية ومبادئ  فيشلت الثقافة القروسطية ما فثلوم
المسيحية. أخفق العالم الحديث في الموازنة بين متطلبات الحرية وتكريس 

ذلك ان مثل هذا  ،االمر فشل ان نعتبر المساواة. لكن ال يجب علينا
ا ان هذ الحقيقةوالتناقض مرده الى طبيعة الثقافة البشرية المتناقضة أصال. 

 اإلنسانية التناقض هو المحرك للثقافات والمسؤول أيضا عن االبداعات
في نوتتين  اات التي يتميز بها نوعنا. يشبه االمر نشازكيوالدينامي

األخرى. لذلك يدفعنا صراع  أحدهماتغلب و لعبهما معاموسيقيتين يتم 
ناسق واحة ن التذلك ا افكارنا وقيمنا الى إعادة النظر فيها وتقييمها ونقدها.

  .الراكدةللعقول 
 تعتبر حلها يمكن ال التي والمعضالت والصراعات التوترات كانت إذا

 يعتنق أن عليه مفروض اليها ينتمي الذي اإلنسان فإن ثقافة، لكل توابل
 السمات من االمر وهذا. متضاربة بقيم والمزدحمة المتناقضة معتقداتها
 المعرفي التنافر"  بعبارة ونارسالد وسمه وقد ثقافة ألي االساسية

"cognitive dissonance ولكنه. البشرية النفس اخفاق عن والذي يعبر 

 ةمتناقض وقيم معتقدات امتالك عن الناس عجز فلو. حياتية ميزة الواقع في
 .عليها والحفاظ ثقافة انشاء عليهم الستحال



 صالتهم ونيؤد الذين المسلمين ذهنية فهم في المسيحيين أحد رغب فلو
 التي االصلية عقائدهم في ينظر ان عليه يجب ال. المساجد أحد في جماعة
 ايمانهم طبيعة في يبحث ان ذلك مقابل في عليه يجب بل. المسلمون يقدسها
 فيها تتصارع اماكن هي فالمساجد. نبيهم نآقر عليهم يمليه ما وفق بالمسيح
.نامتناقض ناجبوا همبذجايت أنفسهم المسلمون ويجد الدين قواعد  

 
 القمر الجاسوس

 
تتميز الثقافات البشرية بحركية دائمة. فهل يمكننا اعتبار هذه التدفقات 

عشوائية ام تخضع الى نمط عام؟ وبمعنى آخر هل يملك التاريخ وجهة؟ 
اإلجابة باإليجاب. لقد تمكنت ثقافات صغيرة وبسيطة ان تشهد تعقيدا 

سنة حضارة كبيرة. وأضحى  وتضخما تدريجيا لتصبح في خالل ألف
يحتوي على بعض من الثقافات الكبرى تتسم كل واحدة بالتعقيد العالم 

 والضخامة. لكن هذا الوصف غارق في العمومية وال يمكن سحبه اال على 
نشهد ظاهرة انصهار  فإننا الجزئيالمستوى األكبر. اما على المستوى 

ثقافة كبرى الى  ىشظتتثقافات صغيرة في قالب ثقافات كبرى. او ان 
. اإلمبراطورية المغولية على سبيل المثال سادت جزءا ثقافات صغيرة

كبيرا من آسيا وحتى أجزاء من اروبا ثم تفرقعت في نهاية ايامها الى 
أجزاء. وفي المقابل تمكنت المسيحية من استقطاب مئات الماليين من 

ر من الفرق. نفس المعتنقين في الوقت التي شهدت فيه انقسامها الى كثي
الالتينية التي اكتسحت غرب ووسط اروبا ثم انقسمت االمر حصل للغة 

بدورها الى عديد من اللهجات المحلية التي نشأت من رحمها اللغات 
القومية. لكن مثل هذه االنقسامات ليست اال ظرفية وسرعان ما تنزع الى 

 الوحدة.  
 وجهة اعتنقنا ما فإذا .نظر وجهة مسألة حقا هو التاريخ اتجاه إدراك إن

 على نظرة ألقيناو bird’s eye view السماء في المحلق لطائرا نظر

 قرون او عقود خالل التاريخ تطور ندرس ان الى حينها سنضطر التاريخ
 التاريخ اتجاه كان إذا ما معرفة في وقتها صعوبة الفينا ربمان، الزم نم

 ستكون المحلق الطائر نظرة ان غير. التنوع اتجاه في او الوحدةنحو 
 ان ارتأينا لذلك .التاريخ في الممتدة االحداث تطور لفهم جدا قاصرة

 تجسسي قمر صناعي عين خالل من االمور الى بالنظر عنها تستعيض
cosmic spy satellite من. السنين من الفآ الى تمتد احقابا يمسح الذي 

 نحو هوادة بال كحريت التاريخ أن الواضح من يصبح هذه النظر وجهة



 اإلمبراطورية وانهيار طوائف الى المسيحية انقسام ان ذلك. الوحدة
 السريعة الطريق على السرعة مطبات سوى تكون ان تعدو ال المغولية
 .للتاريخ

 العوالم البشرية هو تعداد للتاريخ العام االتجاه لتقدير طريقة أفضل ان
 في تعودنا لقد. األرض كبكو على ما لحظة في التي تعايشت المنفصلة
 والحال ان. وحدة باعتبارها المعمورة كامل نتصور ان الحالي عصرنا
 ينالمنعزل البشر من عوالم يسكنها مجرة التاريخ مر على اعتبرت االرض

 الحجم متوسطة جزيرة وهي تسمانيا، مثال الى لننظر. البعض مبعضه عن
 األسترالية حوالي ارةالق يابسة عن انعزلت لقد. أستراليا جنوب تقع
 ارتفاع في تسبب مما الجليدي العصر نهاية في الميالد قبل 000،10

 الصيادين من آالف بالجزيرة بضع ترك وقد .آنذاك البحر مستوى
 وصول حتى اآلخرين مع البشر اتصال اي بكن لهم ولم اشين،نبال

 يعرف أحد يكن لم سنة ألف 12 لمدةو .عشر التاسع القرن في األوروبيين

 اخرى عوالم هناك ان يعرفون جهتهم من يكونوا ولم .تسمانيا شعب بوجود
 وصراعاتهم السياسية الخاصة حروبهم لهم كانت لقد .االرض تسكن

 أو الصين بأباطرة وفيما يتعلق. يةثقافال اتهموتطور االجتماعية وتقلباتهم
 أيضا عقي ان يمكن وجودها ان اعتقدوا ربما النهرين، بين ما بالد حكام
.بها خاص عالم في تسمانيا عاشت لقد. المشتري أقمار أحد على  

 عام في. تاريخهما لمعظم منفصلين عالمين أيضا وأوروبا أمريكا وكانت
 القوطي قبل من وقتل فالينس الروماني اإلمبراطور هزم الميالد، قبل 378

 قد لكاتي من توك تشاك الملك كان العام، نفس وفي.  أدريانوبل معركة في
 الهامة، المايا مدن أحد تيكال كانت. )تيوتيهواكان جيش قبل من وقتل هزم
 000،250 قرابة يسكنها أمريكا، في مدينة تيوتيهواكان أكبر كان حين في

 بين رابط اي هناك يكن لم(. عاصرتها التي روما تعداد نفس - نسمة
 ان ايضا سالنا اعتقد ربما. تيوتيواكان مدينة روما وصعود نجم هزيمة
.الزهرة كوكب المايا شعب يسكن حين في المريخ على تقع روما  

 
 االلفية في االرض؟ على تعايشت المختلفة البشرية العوالم من كم ترى

 على تعيش البشرية العوالم من االالف هناك كان الميالد قبل العاشرة

 مئات لبضع عددهم لءتضا الميالد قبل الثانية االلفية وبحلول .المعمورة

 العوالم تلك شهدت 1450 عام وفي .على اكثر تقدير الفآ بضع وا منهم

 األوربية االستكشافات سبقت التي الحقبة وفي .في اعدادها معتبرا نقصانا

 قرابة ولكن. تسمانيا شعب مثل االرض على تعيش االقزام شعوب تزال ما



 المالع يدعى واحد مالع في يعيشون االرض سكان من بالمئة تسعين

 ومعظم سياآ ومعظم اروبا معظم مناطق تقاسمت حيث .االفرواسيوي

 معظم انقسم وقد. واحدة واقتصادية وروابط سياسية مشتركة ثقافة افريقيا

.معتبرا تنظيميا وتعقيدا احجاما تمتلك عوالم اربعة الى العالم سكان باقي  

 وأجزاءالوسطى  أمريكا بلدان معظم يشمل الذي الوسطى،عالم أمريكا  1

.الشمالية أمريكا من  

 .الجنوبية أمريكا غرب معظم يضم الذي األنديز، عالم-2

 .أستراليا قارة يشمل الذي األسترالي، العالم-3 

 المحيطب الغربي الجنوب جزر معظم يشمل الذي المحيطات، عالم-4 

 .نيوزيلندا حتى، ،.هاواي من، الهادي،

 جميع آسيوي األفرو العمالق عابتل الالحقة، الثالثة القرون مدى علىو

 غزوهم إثر على االسبان ابتلعه فقد االمريكي العالم اما .االخرى العوالم

 ماجيالن فيه يقوم كان الذي الوقت في 1521 سنة األزتك إلمبراطورية

 يد في اخيرا االنديز شعوب توسقط .العالم حول االستكشافية برحلته

 فيو. االنكا إمبراطورية على ئيانها تم القضاء حين 1532 سنة االسبان

 انتهى، واألسترالية االراضي على األوربيين اول هبط 1606 عام

 عاما، ةعشر خمس وبعد. الجديدة االراضي 1788 سنة اإلنجليز باستيطان

 العالم بذلك ليصلوا تسمانيا، في األولى مستوطنتهم البريطانيون أنشأ

 .آسيوية واألفر النفوذ منطقة إلى األخير اإلنساني

. ابتلعه ما كل لهضم قرون عدة آسيوي األفرو العمالق من األمر استغرق

.فيه رجعة ال واحد اتجاه ذات العملية وكانت  

 )تنقسم الجيوسياسي النظام نفس يتقاسمون هذا يومنا في البشر أصبح

 )السوق االقتصادي النظام ولها نفس( بها معترف دول الى المعمورة

 نفس ايضا ولها( االرض في نقطة ابعد الى تأثيرها يصل التي الرأسمالية

 مكان كل في تطبق الدولي والقانون االنسان حقوق) القانونية المنظومة

 او يرانإ في فالخبراء) العلمية الشروط نفس وتمتلك( نظريا االقل على

 الذرة حول المعلومات نفس يمتلكون االرجنتين او واستراليا اسرائيل

 (.الدواء بنفس السل مرض ويعالجون



 امورا نقصد كنا ان ولكن'. االصلية الثقافة' يسمى عما نتحدث زلنا ما

 المؤثرات كل من تحررت قديمة محلية تقاليد على وحافظت تطورت

 كل تغيرت المنصرمة القرون ففي. ضالتنا على نعثر لن سوف الخارجية

 ذلك من. عنها خارجة عوامل تأثير تحت وذلك منا وعي بدون الثقافات

 .الطماطم بصلصة يتسابقي نجد ان نتوقع ايطاليا ففي .الشعوب اكالت

 .األيرلنديين او البولنديين اكالت من كل في البطاطس من كثير على ونعثر

 شرائح من كثير بين من انوع نختار ان بمقدورنا االرجنتيني المطبخ وفي

 التوابل من رالكثي استعماله هعن عرف فقد الهندي المطبخ اما .اللحم

 يرصعونها التي بقهوتهم السويسريون ويشتهر .مأكوالتهم كل في يضعونها

 فالطماطم. تماما محلية تليس االطعمة تلك كل ولكن .والكريم شكوالتةلاب

 األوروبي المطبخ تقاليد من يصبحوا لمو .مكسيكي أصل من والفلفل الحار

 لم دانتي والشاعر روما فقيصر. المكسيكية لألراضي االسبان غزو بعد اال

 ابتكار يتم لم انه حتى) الشوكة باستعمال بالصالصة المعكرونة يأكال

 شكوالتةال يتذوق لم الشعبي السويسري البطل ان كما(. بعد الشوكة

 .الحار الفلفل فيه استعمل بطعام البوذا استمتع ان يحدث ولم .السويسرية

 .مضت قرون اربعة منذ اال داوايرلن بولندا ألسواق تدخل فلم البطاطس اما

.1492 حدود الى غير ال فقط الالما لحم يأكلون االرجنتين سكان كان لقد  

 باعتبارهم الحمر الهنود عن نمطية صورة هوليوود افالم لنا دتخل   لقد

 بقصد بأموالهم األوربيين الرواد عربات شحن على عملوا شجعانا فرسانا

 حماة وايكون لم المحليين الفرسان هؤالء نا والحقيقة .اسالفهم تقاليد حماية

 اجتاحت كبرى وسياسية عسكرية ثورة كانوا نتاج موروثة. بل تليدة لثقافة

 عشر، والثامن عشر السابع القرنين في الشمالية أمريكا غرب سهول

 القارة تكن لم 1492 فيو. اروبا من القادمة الخيول استعمال نتيجتها عرفوا

 والسيوكس االباتشي قبيلة من كل ثقافة كانت فاذا. ولالخي تعرف االمريكية

 من أكثر الوافدة الثقافة مع تفاعلها الىراجع  ذلك فان جذابة ميزات تمتلك

.لثقافتهم اصلية قيمة عن تعبيرا كونه  

 العالمية الرؤية

 السابقة القرون في الشاملة للوحدة عملية اهم حصلت عملي، منظور من

 خاللها تم اذ. التجارية المبادالت كثفتتو رياتاالمبراطو متتضخ حينما



 واألسترالية واالمريكية آسيوية-االفرو الشعوب بين روابط أكبر نسج

 في يستعمل المكسيكي االصل ذو الحار الفلفل اضحى هكذاو. واوقيانوسيا

. االرجنتين في ترعى االسبانية الماشية رؤوس وغدت. الهندي طبخمال

 األولى األلفية خالل أهمية أكثر تطور حدث جي،أيديولو منظور من ولكن

 فعال كان فالتاريخ. العالمي النظام فكرة ترسخت عندماوذلك  الميالد، قبل

 فكرة ولكن الشاملة، الوحدة اتجاه في السنين من االف منذ ببطيء يتحرك

 .الناس معظم على غريبة تزال ال بأسره العالم يحكم الذي العالمي النظام

جعلتهم يقسمون المجتمعات الى 'نحن ' و 'هم '.ر بطريقة تطور البش  
هم' فيشتمل على ‘نحن' هم الناس الذين يعيشون في دائرتنا. اما ال ‘فال  

اآلخرين. والواقع انه ليس ثمة مجتمعات حيوانية تقودها غرائز مصلحة 
النوع الذي تنتمي اليه. فالشمبانزي ال يعير أهمية لمصالح نوعه الذي 

.األسود كل على ملكا يصبح الن يسعى' الفا' اسد نجد لن كماله. ينتمي    
'. اتحدو العالم نحل اي' عليه كتب شعارا النحل خلية مدخل على نجد ولن

 في فرادة أكثر الهوموسابيانس أصبح المعرفية الثورة استهاللمع ولكن 
 من غيرهم مع منتظم بشكل التعاون في الناس شرع لقد. المضمار هذا
 ليست االخوة وان هذه علما .اصدقاء او كإخوة يعتبرونهم الذين ءرباالغ

 لئكأو او المجاور الوادي ساكني بان ونشعري ونزالي ما الناس لكن. كونية
 االول الفرعون وحد فحين. االغيار من هم الجبل ما وراء يقطنون الذين

 ان جيدا يدرك مصر شعب كان الميالد قبل الثالثة فيةلاال في مصر' ميناس'
 يمثلون الذين اآلخرون هم فالبرابرة. بالدهم حدود خارج يسكنون البرابرة
 يحتاجها طبيعية موارد بها اراضي لهم كانت إذا اال اهمية وليس لهم تهديدا

 نحو تنزع الناس انشاها التي المخيالية مالنظ كل ان ذلك. المصريون
.اإلنسانية من اساسي جزء نكران  
 ان المحتمل من مخيالية نظم ثالثة ظهور الميالد قبل لىاألو األلفية شهدت

 بإمكانه االنساني وكذا النوع العالم ان من مرة ألول فكروا قد منخرطيها

 فرد اي أصبح. موحد قانوني لنظام وان يخضع واحدة حكومة تحكمه ان

 وظهر النظام. غرباء هناك ولم يعد'. نحن‘ال  يمثل االقل على نظريا

 النظام اما. النقدية المنظومة انه االقتصادي: الجانب في لاالو العالمي

 النظام اما. اإلمبراطوري بالنظام عرف: سياسيا كان فقد الثاني العالمي

واالسالم  البوذية هي العالمية الديانات: كان دينيا فقد الثالث العالمي

.والمسيحية  



 الثنائي يطورالت التقسيم تجاوز والغزاة واالنبياء على التجار عمل لقد

 على نظريا التبشير وشرع في' هم' ال مواجهة في' نحن‘ال  يضع الذي

 يعتبر واحدة سوقا العالم يمثل التجار منظور فمن .االنسانية بوحدة االقل

 اقتصاديا نظاما انشاء على عملوا لذلك .محتملين حرفاء جميعا الناس فيه

 في راوا فقذ بالغزاة يتعلق فيما اما. كانوا اينما الجميع على هقواعد تنطبق

 وفي خصوص. رعية اجمعهم فيها الناس يكون واحدة امبراطورية االمر

 يؤمنوا ان اجمعين الناس واحدة بمقدور حقيقة العالم وحدة في راوا االنبياء

 تنسحب نظام تأسيس والغزاة واالنبياء الى التجار من كل سعى لقد. بها

.كانوا اينما الكل على قواعده  

 محاوالتهم طموحا أكثر الناس بذل الماضية، سنة االف الثالث لوخال

 انتشر كيف المقبلة الثالثة الفصول وتناقش. العالمية الرؤية هذه لتحقيق

 الموحدة األسس أرسيت وكيف العالمية، األديان واإلمبراطوريات المال

 تمكن يالذ الفاتح هذا التاريخ، في الفاتحين أكبر بقصة نبدأ. اليوم لعالمنا

 :والتكيف اللين من به يتمتع لما نتيجة منخرطيه من الكثير استقطاب من

 هم الملك نفس يطيعون وال االاله بنفس يؤمنون ال الذين فالناس. المال انه

 حقدا يحمل الذي الدن بن سامةأف. النقود نفس الستعمال استعدادا أكثر

 مولعا ذلك مع كان يكيةوالسياسة االمر االمريكي والدين األميركية للثقافة

 فيما تنجح ان النقود استطاعت فكيف .االمريكية بالدوالرات الولع اشد

والملوك؟ االلهة فيه فشلت  
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المال رائحة  

 بالد االسبان الغزاة جماعة بمعية كورتاس هرنان غزى 1519 عام

 وكان. البشري الوجود من خالية اليوم ذلك الى كانت والتي المكسيك

 للمعدن اعتيادي غير اكتراثا يولون االغراب هؤالء ان الحظوا قد االزتاك

 يعطونه المحليين السكان يكن لم حين في ،حوله الحديث رونثويك االصفر

 يستعملونه كانوا انهم حتى الصنع. وسهل خالبا معدن كان لقد. تذكر اهمية

 ان ذلك. مقايضة كوسيلة ويستخدمونه نادرا .تماثيل منه ويصنعون كحلي



 فإنه االغراض من غرض شراء في رغب إذا كان األزتك شعب من الفرد

 بمقدورهم يكن لم لذلك. القماش من اأذرع او الكاكاو احبوب ذلك مقابل يدفع

 ال معدن في المثير االمر هو فما .الذهب بمعدن الوافدين تعلق يفهموا ان

 ادوات هنم يصنع ان او نسجه امكانية عدم على عالوة شربه او اكله يمكن

 الشديد تعلقهم سبب عن كورتاس المحليون السكان لأس وحينما اسلحة؟ او

 عالجها يمكن ال هيمرافقبمعية  القلب في علة من يعاني بانه أجابهم بالذهب

 االسبان منه قدم الذي االفروآسيوي العالم ان وحقيقة االمر. بالذهب اال

األعداء  أبغض ان حتى .االلباب على االصفر المعدن حب فيه استحوذ

 ثالثة وقبل (.المحليين نظرب)قيمة  لكل الفاقد االصفر المعدن هذا يشتهي

 ضد دينية حريا شنوا قد كورتيس اسالف كان المكسيك غزو من قرون

 واتباع المسيح اتباع فيها قتلو .افريقيا وشمال ايبيريا في المسلمين ممالك

 وتحولت والبساتين، ولحقال اثناءها ودمرت ،الفباآل بعضا بعضهم هللا

 او هللا كلمة اعالء أجل من ذلك كل - مشتعلة أنقاض إلى المزدهرة المدن

.للمسيح تمجيدا  

 على فقط ليس عملوا ،تدريجيا المسيحيين لصالح الغلبة اصبحت وحينما

 فضية او ذهبية عملة بإصدار ولكن ،محلها الكنائس وانشاء المساجد تدمير

وبالرغم . الكفار دحر على الرب شكر عليها شونق الصليب عالمة تحمل

 عن مختلفة رسالة تحمل' الميالريس' سميت اخرى عملة أصدروا ذلك من

 الغزاة بها قام التي المربعة النقدية القطع هذه زخرفة تم لقد. سابقتها

 هللا اال االه ال'  المسلمين شهادة جميل عربي بنص عليها كتب نوالمسيحي

' أجد' و' ميلغويل‘مدينتي  من الكاثوليك األساقفة حتىو'. هللا رسول محمد

 وقد .بينهم فيما المسلمون يتداولها كان التي الشعبية النسخ هذه أصدروا

.سعادة بكل هللا يخشون الذين المسيحيون استعملها  

 في نوالمسلم التجار كان حيث .ايضا المسلمين بين التسامح ولقد اشتهر

 الفلورين مثل المسيحية النقود تجارتهم في يستعملون افريقيا شمال

 الناس نيدعو الذين نوالمسلم الحكام ان حتى .البندقي والذهب اإليطالي

 نقش التي النقود من الضرائب لتلقي سعداء كانوا الكفار ضد الجهاد الى

.العذراء وأمه بالمسيح التوسل عليها  

سعره؟ كم  



 ما وتجمع تصطاد فرقة كل كانت .المال تملك الصيادين جماعة تكن لم

 الى الطرائد لحم من عليه تحصل شيء كل من ادوات وتصنع عليه تعثر

 مجموعة كل وكانت .والسحر العالج في ستعملت   التي الصندل نبتة

 بضائعها بينها فيما تتقاسم كانت لذلك ،مختلفة صنائع في متخصصة

 الذي حمللفا. والواجبات المحاباة على يعتمد اقتصاد طريق وخدماتها عن

 على الحصول مثل الصنيع رد ورائه من يترقب مقابل بدون أحدهم يسديه

 من يلةلق قلة باستثناء اقتصاديا مستقلة الطائفة كانت دقل .لمرض عالج

 ومادة الصبغ االصداف مثل - محليا ايجادها يمكن ال التي االغراض

.المقايضة خالل من الغرباء من عليها يحصلون التي - البركانيوالزجاج   

 .الزراعية الثورة بداية حتى االحداث مجرى في يذكر تغيير يحصل ولم

 قرية كل كانت .ومتالحمة صغيرة جماعات ضمن يعيشون واستمر الناس

 ذاتيا مكتفية اقتصادية وحدة عن عبارة -الصيادين صبةع   شان شانها-

 نايااح وتلتجا المنافع تبادل في والواجبات المعروف عنصري على تعتمد

 صناعةب تشتهر القرى احدى وفي حين كانت .االغراب مع المقايضة الى

 معرفة عليهم يسهل الذي االمر طبية نباتات توفر األحذية، كانت جارتها

 كانت القرى ولكن .آلالمهم دواء او ألقدامهم حذاء على يحصلون اين من

 نوغمتفر نوحرفي يكن لديها لم لذلك ،محدود واقتصادها الحجم صغيرة

.االدوية صناعة او االحذية لصناعة كليا  

 النقل ووسائل التحتية ىالبن في تحسنالو والممالك المدن صعود اتاح

 طائفة ظهور من مكنت المكتظة فالمدن. للتخصص جديدة فرصا

 والكهنة النجارين تخصص في ايضا والمتطببين وساهمت االسكافيين

 الخمرة نتاجبإ اشتهرت التي رىلقاذلك ان  .بالقانون نيالمشتغلو ودنوالج

 التخصص االجدر من انه أدركت الخزف صناعة او الزيتون وزيت الجيدة

 على الحصول مقابل اخرى لمستوطنات منتوجاتها وبيع انتاج في حصريا

 ان اعتبار على جدا منطقي االمر وهذا. محليا تنتجها ال التي احتياجاتها

 خمرة لشرب الداعي فما. كنةاالم بين تختلف االرض وتربة المناخات

 تربة بها تتوفر منطقة من تقتنيها ان بمقدورك كان إذا بستانك من سيئة

 الفناء في الموجود الطين كان إذاو  االعناب؟ لزراعة ومناخ صالحين

 يمكنك جماال، وأكثر متينة أواني منه تصنع ان لمنزلك يمكن الخلفي

والخزافين وكذلك  خمرلا لصانعي ويمكن ايضا .به تقايض ان ساعتها



 التخصص لكن. الجماعة لصالح مهنتهم في يتألقوا والمحامون ان االطباء

المتخصصين؟ بين السلع تبادل إدارة للمرء يمكن فكيف. مشكلة يخلق قد  

 كان إذا ال يمكنه النجاح اتبوالواج المعروف على يعتمد الذي االقتصاد ان

 على اليسير من انه ذلك .ا بينهمالتعاون فيم يحاولون الغرباء من العديد

 الصعوبة من يصبح االمر لكن .الجيران أحد لشقيقة العون يد يقدم ان أحدنا

 فهل. اطالقا الجميل يرد لن الذي الغرباء الحد المساعدة حينما نقدم بمكان

 ال المقايضة ولكن .الجميل لرد المقايضة عنصر على نستند ان يمكننا

 ان يمكنها ال لذلك .المعروضة السلع من محدود مجال ضمن اال سريت

 تملك أنك تخيل المقايضة محدودية ولفهم .معقد القتصاد اساسا تشكل

 كل في واشهاه تفاح أحلي تنتج التي التل منطقة في التفاح شجر من ابستان

 ففكرت .كاقدم حفيت حتى بستانك في بجد تعمل كنت أنك تخيلثم  .االقليم

في  الواقع السوق صوب به واتجهت حمارك ظهر على منتوجك حمل في

 وان سبق ماهر اسكافي بالسوق ان جارك اخبرك حيث النهر أسفل البلدة

 ان قبل مواسم خمس لمدة ارتدائهما في استمر احذية زوجي منه اقتنى

 .األحذية زوجي مقابل تفاحك من بعضا له قدمتو االسكافي تقصد .يبلوا

 يطلب ان عليه تفاحة من كم .عتكبضا يسلمك ان قبل االسكافي يتردد

وكان  الحرفاء من بالعديد التقى ان له سبق فقد االحذية؟ زوجي مقابل

 او قمحا معه حمل من فهناك .التفاح من اكياسا له حملمن  منهم القليل

 يقدم حين في .، جميعها متفاوتة الجودةالقماش من قطعة او ماعز راس

 .الملك الى خطاب كتابة او المآلا عالج في سواء خبراتهم خرونآ حرفاء

 خلت أشهر ثالثة منذ تفاحات مقابل احذيته قايض ان لإلسكافي سبق لقد

 تلك ان يتذكر كنهل اربعة؟ طلب تراه ام اكياس ثالثة حينها طلب وقد

 ومن ،جهة من هذا .الرفيع النوع من تكن ولم حامضة كانت احاتفالت

 ان حين في .انثوي حذاء زوجي مقابل كانت التفاحات ان يتذكر هو اخرى

 مرضا ان ايضا يتذكر هو .رجال تخص ناآل بصنعها المطالب االحذية

 متوفر غير امرا الجلد على الحصول وأصبح عددها فقل الماشية في تفشى

 مقابل االحذية من مضاعفة بكمية يطالبون أصبحوا الدباغين ان ثم .بكثرة

 في ذلك يؤخذ أن ينبغي أال .كافيساال لفائدة ينجزونها التي الجلد كمية نفس

 االعتبار؟



 انهما واالسكافي التفاح مزارع من كال   يجد المقايضة اقتصاد إطار فيو

 منتوج مئة هناك كان فاذا .المعروضة السلع اسعار في تقلبا يواجهان

 اسعار يعرفا والمشتري ان البائع على مفروضمن  فإنه للبيع امعروض

 على وجب منتوج ألف عرض وإذا. مختلفا منتوجا 4950صرف 

 أحدنا بإمكان كيف .صرف نسبة ألف خمسمئة حول يداولوا ان ينلالمتباد

االمر؟ يستوعب ان  

 عدد حسبت لو حتى دائما تنجح ال المقايضة ان ذلك. سوءا االمر ويزداد

 الحسبان في تأخذ المقايضة عملية ان اذ .واحدة لحذاء المقابلة التفاحات

 سلة اخذ عن االسكافي رغب لو فماذا .والطلب رضالع طرفي رغبة

 يفكر ان وقتها للمزارع يمكن زوجته؟ طالق في اصال يفكر وكان التفاح

 في االسكافي ينوب ان مقابل تفاحه سلة في يرغب محامي عن البحث في

 المحامي يكن لم لو ماذا لكن .حذائه زوجي على هو ليحصل طالقه قضية

الحالق؟ عند شعره حلق في كرفي ولكنه التفاح في راغبا  

 مقايضة نظام إنشاء طريق عن المشكلة حل المجتمعات بعض حاولت لقد

 المتخصصين والمصنعين المزارعين نم منتجات جمع على يعمل مركزي

 في التجربة هذه طبقت لقد. اليها يحتاجون الذين أولئك على وتوزيعها

 لكل' القائل الشعار تحول ذا .ذريعا وفشلت فشال السابق السوفياتي االتحاد

 حيث .منها مأموال كان ما عكس الى'  عمله حسب ولكل حاجته حسب

 من بقليل يحتاجونه ما اكثر على الحصول في يرغبون الناس أصبح

 نجاحا القت مرونة أكثر اخرى تجارب تنفيذ تم االنكا حضارة وفي. الجهد

 كبيرة اعداد بين طربلل سهلة طرقا المجتمعات من الكثير وجدت لقد .كبيرا

.المال من الكثير بذلك وصنعوا الخبراء من  

 االصداف والسجائر

كثيرة وازمان مختلفة. ولم يكن تطويرها لقد ابتكر البشر النقود في أماكن 
. كانت تستدعي لقد كانت مجرد ثورة في االذهان يتطلب تقنية عبقرية.

اس الذين يتقاسمونه. ذاتي جديد ال يوجد اال في مخيلة الن-خلق واقع بين
رد عمالت معدنية او أوراق بنكية. ولكنها في المقابل ليست النقود مج

ستعمالها بقصد تمثيل منهجي في إعطاء قيمة تعبير عن إرادة الناس في ا  
لألشياء من اجل مقايضة البضائع والخدمات. فالنقود تساعد البشر على 

لمختلف الحاجيات )مثل سعر اجراء مقارنة سريعة وسهلة للقيمة التبادلية 



التفاح او األحذية او اتعاب دعوى الطالق( بقصد مبادلة األشياء بعضها 
الثروة بشكل مالئم. لقد كان هناك أنواع كثيرة من النقود.ببعض وتكديس   

 كان أشهرها العملة وهي عبارة عن قطعة موحدة من المعدن المختوم.
 وازدهرت النقود، اختراع من ةطويل فترة قبل موجودة كانت األموال لكن

 والجلود والماشية االصداف مثل كعملة أخرى أشياء باستخدام الثقافات
 اصداف استخدمتاالذون. كما  وسندات والقماش والخرز بوبوالح والملح
 وشرقها آسيا وجنوب أفريقيا أنحاء جميع في سنة 4000 قبل كنقود الكوري

 في الضرائب في دفع استمروا سالنا ان ومن المحتمل .أوقيانوسيا وفي
.العشرين القرن أوائلحتى  البريطانية أوغندا فيالكوري  قواقع شكل  
 ما غالبا السجائر كانت الحرب، أسرى ومعسكرات الحديثة السجون وفي

 لقبول استعداد على كانوا المدخنين غير السجناء ان حتى كنقود تستخدم

 السلع قيمة احتساب في ايضا استعملت كما للدفع، كوسيلة السجائر

 السجائر اوشفيتز معسكرات من الناجين أحد وصف. والخدمات األخرى

 يشكك ان بمقدوره وال احد الخاصة عملتنا لنا كانت: قائال كنقود المستخدمة

 ففي. بالسيجارة يقيم غرض كل سعر كان لقد. السيجارة انها قيمتها، في

 بوتيرة الغاز غرف إلى ونالمرشح يأتي عندما أي ،"العادية" األوقات

 300 من حزمةو. سيجارة عشر اثنا يكلف الخبز رغيف كان منتظمة،

 200 إلى نوثمان الساعة ثمن سيجارة؛ ثالثين النباتي السمن من غرام

. سيجارة 400 بسعر الكحول من لترو سيجارة؛  

 في. هذا يومنا في حتى نادرا واالوراق البنكية النقود تستعمل وفي الواقع

 من مليار ألف 60 العالم في لألموال االجمالية القيمة بلغت 2006م اع

 ستة من اقل واالوراق البنكية العمالت نسبة ضمنها كانت ،الدوالرات

 قيمته بما االموال جملة من بالمئة تسعين من أكثر ان اي مليار االف

 مزودات في فقط توجد حساباتنا في المودعة مليار ألف خمسون

 المعامالت معظم لذلك، وفقا، تنفيذ يتم فانه القول لهذا ووفقا .الحواسيب

 دون آلخر كمبيوتر جهاز من الكترونيا البيانات نقل طريق عن التجارية

 منزال ريتيش الذي الوحيد الشخص هو المجرم. مادي نقدي تبادل أي

 على الناس أن طالماو. البنكية باألوراق مملوءة حقيبة البائع تسليمه مقابل

 االمر فهذا اإللكترونية، البيانات مقابل في والخدمات السلع لتداول تعدادسا

 سهلة واالوراق البنكية الثقيلة المعدنية العمالت استعمال من أفضل



 وأسهل ضخامة، وأقل وزنا أخف تكون االفتراضية النقود ان ذلك .العطب

. التقليدية النقود من أثرها تتبع في  

، فال غنى له عن بعض من النقود. معقد يارتج نظام يشتغل وألجل ان

 لحفظ حاجة الو - االحذية مختلف اسعار لمعرفة فقط يحتاج فاإلسكافي

 ايضا تحرر النقودذلك ان . الماعز او والتفاح االحذية بين التبادل نسب

 الن عدمه من التفاح اقتناء في االسكافي رغبة عن البحث من الخبراء

 النقود خصائص من االمر هذا ان يبدو .ماللا في ونغبير همجميع الناس

 انه يعني هذا أيضا. المال ونبيح االخرين الن المال يحب فكلنا. االساسية

 دوما سيكون فاإلسكافي. يحتاجه ما كل مقابل النقود يبادل ان المرء بمقدور

 بها يشتري هل .بها سيفعل ماذا يعنينا ال ألنه نقودك منك سحب اذا سعيدا

مقابل  رغباته على يحصل ان بإمكانه. زوجته قلسيط او ماعزا او تفاحا

.النقود دفع  

 كل بتحويل لألفراد يسمح للتبادل كوني وسيط هي المعنى بهذا النقودف 

 من يستفيد ان يمكنه الجيش من رحالمس   فالجندي. آخر شيء كل الى شيء

 والء الى الوطن حب ولحويت. الجامعية دراسته بدفع تكاليف خدمته عطايا

 الى الصحة ويمكن تحويل. اقنانه بهاليستميل  ممتلكاته يبيع الذي للسيد

 .القضاء احد رشوة او محامي توكيل من الطبيب يتمكن حينما عدالة

 في البغايا كانت للخطايا، لقد غفران الى الجنس تحويل ايضا وباإلمكان

بعد ذلك  يستعملونه الذي المال مقابل اجسادهن يبعن عشر مساالخ القرن

.الكاثوليكية الكنيسة من الغفران صكوك لشراء  

ان األنواع المثالية من النقود هي تلك التي تساعد الناس ليس فقط على 

الى بعضها البعض ولكن باكتنازها أيضا. لكن هناك من  األشياءتحويل 

ذات القيمة التي ال يمكننا تخزينها مثل الجمال والزمن. ثمة أشياء  األشياء

رنا االحتفاظ بها لبعض الوقت. ولكنها تحتل حيزا كبيرا من المساحة بمقدو

منا رعاية مكلفة. فالحبوب مثال يمكن خزنها لسنوات ولفعل هذا  وتتطلب

 ذانالجرلها مخازن كبيرة ويحميها من يبني االمر يجب على أحدنا ان 

كانت أوراقا بنكية  سواء -جعلت النقود وقد الماء. والسراق والنار و

 قواقع اما لحل هذه المعضلة. -داف الكاوري وبتات الحواسيب او اصا

 للجرذان يمكن التلف، وال الى تتعرض ال فإنها كنقود المستعملة الكاوري

 .تخزينها امكانية على عالوة النيران من تنجو ان وبمقدورها تقضمها ان



قد  بل فحسب يخزنها ان المرء على ينبغي ال الثروة استغالل ةايوبغ

 نقله يمكن ال المال من انواع هناك لكن. آلخر مكان من نقلهاالى  ريضط

 القمح حبوب مثل نقله يمكن ما االشياء من وهناك .العقارات مثل اطالقا

 االثرياء المزارعين أحد تخيل. مشقة االمر في كان وان حتى واالرز

 في وليس ي  قص مكان الى الهجرة وقرر نقود بها يوجد ال منطقة في يعيش

 عليه يتعذر الحالة هذه في. منزله على عالوة االرز من حقل غير حوزته

 اطنان مقابل كليهما يعاوض ان إمكانهولكن ب. معه والمنزل الحقل حمل

 .باهضه مصاريف تكلفه قد االرز من ةالزن هذه ولكن نقل  .االرز من

 كلها كهامال يبيع ان حينها يمكنه اذ .االشكال هذا لتحل النقود وجدت لذلك

.حل اينما معه حمله عليه يسهل التي القواقع من كيس مقابل  

 استطاعت ،زهيد وبثمن بيسر وتنقلها الثروة تحول ان تستطيع والن النقود

 النقود غياب فيو. نشطة واسواق معقدة تجارية كةبش بروز في تساهم ان

 احجمه في محدودة تبقى ان االسواق وكذلك التجارة كاتبش على كمحي قد

.نشاطها او عقيدهات وفي  

 

 

النقود؟ تعمل كيف  

 توجد وال، فحسب الناس اذهان في قيمة ورياوقواقع الك الدوالرات تملك

 في او البنكية االوراق او لألصداف الفيزيائية كوناتمال في القيمة تلك

 باألحرى انها. واقعي وجود لها ليس النقود الن فقط .شكلها في او لونها

 نجح ولكن لماذا. ذهنية صور الى المادة تحويل عبر تغلشت. نفسية بنية

 او القواقع؟ من حفنة مقابل ارز حقل تحويل الى أحدنا يدفع الذي ما االمر؟

 في اشقياء اطفال ثالثة يرعى او الصحة على تامين بوليصة يشتري

الملونة؟ الوريقات بعض على الحصول مقابل محضنة  

 الخرافات في يثقون انهم لمجرد االمور ذهبه للقيام استعداد على البشر ان

 .النقود منها سكت التياألولية  المادة هي الثقةإن . مخيلتهم تصنعها التي

 يهجر ثم الكاوري قواقع من كيس مقابل امالكه في يفوت الذي فالمزارع

 سيبيعونه أنهمب اآلخرين الناس في ثقته ، في الواقع،يضع آخر اقليم الى بها



 فالنقود. معه حمله الذي القواقع كيس اعطائهم مقابل ومنزالوحقال  االرز

 هي النقود ان القول الى نخلص. المتبادلة الثقة من نظام هي المعنى بهذا

 التي المتبادلة للثقة نتيجة البشر شهدها التي وفعالية عالمية االكثر النظام

.فيها الناس يضعها  

 السياسية طبالروا من وطويلة االمد معقدة شبكة الثقة ومرد هذه

 قواقع في االعتقاد الى المرء يلجا الذي ما. واالجتماعية واالقتصادية

 جاري الن النقدية؟ الدوالر ورقة في الذهبية او العمالت في او الكاوري

 فلكون فيها نعتقد جميعا وألننا. ايضا فيها اعتقد أنى يعرف لكونه فيها يعتقد

فإنه  فيها يعتقد الكاهن والن .ضرائب شكلمنا في  ويطلبها فيها يعتقد ملكنا

 سترى مليا وتفرست فيها نقدية دوالر ورقة اخذت ولف .عشرها منا يطلب

 الخزانة سكرتير طرفيها ختم أحد في تحمل ملونة ورقيةقطعة  مجرد انها

 نيياألميركإن '. هللا في نثق'  الشعار كتب المقابل الطرفوعلى  االمريكي

 لنا ويفسر. الخزانة سكرتير وفي هللا في يثقون ألنهم ربالدوال الدفع قبلوني

 السياسية بنظمنا وثيقا ارتباطا المالية نظمنا ترتبط للثقة لماذا الحاسم الدور

 من كثير في المالية األزمات تنشأ ولماذا واأليديولوجية، واالجتماعية

 أن ليةالما األوراق لسوق يمكن ولماذا السياسية، للتطورات نتيجة األحيان

.ليلتهم بعد التجار عليها يصبح التي للطريقة تبعا تنخفض أو ترتفع  

 الثقة هذه على يحتكمون الناس يكن لم االمر بادئ في النقود سك تم حينما

 لها اشياء باعتبارها النقود تعريف يتم ان االزم من كان لذلك .فيها المفرطة

 حبوب على اعتمدت تيال السومرية وتعتبر النقود. ذاتها في يةلاص قيمة

 الميالد قبل الثالثة االلفية في ظهرت لقد. نقول ما على مثال أحسن الشعير

.الكتابة فيها نشأت التي الظروف ونفس والزمان المكان نفس في  

 تطورت النشطة البيروقراطية حاجيات هةبلمجا الكتابة تطوير تم مثلماو

 نقود كانت. االقتصادية النشاطات لحاجيات تلبية الشعير حبوب نقود كذلك

 الشعير بوبح من ةثابت كميات في تمثلتوقد  .بعينه الشعير تمثل الشعير

 البضائع وتبادل كل تسعير اجل من عالمية قياس كوحدة استعملت

 تقريبا يعادل ما أي' سيال' يسمى شيوعا األكثر القياس وكان. والخدمات

 يتم الشعير لزنة حدةوم اكواب على يعتمد وكان (.الشعير من) واحد لتر

 كمية على اعتمادا والشراء البيع في الناس ساعدت كبيرة اتيبكم انتاجها

 فالعامل .ايضا الشعير بسيال تدفع المعاشات كانت كما. الشعير من السيال



 في ،الشهر في الشعير من سيال ستين على يحصل كان المثال سبيل على

 بمقدوره فكان العمال رئيس اما. فقط سيال ثالثين على العاملة تحصل حين

 من لتر) سيال 5000و سيال 1200 بين ما الشهر في اجرته على يحصل ان

 ألف خمسة يستهلك ان امةقَ ل  تِّ  عمال رئيس اي بمستطاع يكن لم (.الشعير

 المتبقية يالالس ِّ  كمية من يستفيد ان ولكن بمقدوره .شهريا الشعير من لتر

 بعض او خادم اقتناء مثل الشعير فبخال يحتاجها اخرى اغراض لشراء

 يكن لم جوهرية، قيمة له الشعير أن من الرغم علىو .الماعز رؤوس من

.سلعة مجرد كونه من بدل كنقود باستخدامه الناس إقناع السهل من  

 ان فكرة خامرته لو ألحدنا يحصل ان يمكن ماذا تخيل االمر ولفهم هذا

 قميصا به ليقتني تجاري مركز قربأ الى ويتوجه الشعير من كيسا يحمل

 من وما يزال. االمن حراس البائع يستدعي ان المحتمل من. بيتزا او

 اول باعتباره الشعير في ثقتهم اعطوا قد الناس ان نتصور ان علينا السهل

 فالبشر .بذاته بيولوجية قيمة على يتوفر الشعير الن فقط. نقود وسيلة

 الضخم االنجاز ان. نقله او خزنه اسالن على ولكن يشق .يأكلوه ان يمكنهم

 تملك ال التي النقود في ثقتهم الناس اعطى حينما حصل النقود تاريخ في

 ظهر لقد. ونقلها بيسر تخزينها يمكن المقابل وفي ،ذاتها في جوهرية قيمة

 انه. الميالد قبل الثالثة فيةلاال في الرافدين بالد في النقود من النوع هذا

.الفضي الشيكل  

 من غرام 8.33 زنة عن عبارة ، بل كانعملة الفضي الشيكل يكن مل

 سيدها يقتلها التي العبدة دية ان قانونه في حمورابي أعلن حينماو. الفضة

 قطعة عشرون وليس الفضة من غرام 166يقصد  كان شيكل ثالثين تساوي

 الفضة الى تشير القديم العهد في الواردة المصطلحات وكثيرا من. نقدية

 مقابل اإلسماعيليين الى باعوه يوسف فإخوة. النقدية العملة الى يسول

 دية قيمة وهو)الفضة  من غرام 166 يعادل ما اي فضي شيكل عشرين

.(ألبيه ملكا ويعتبر شابا يزالال  يوسف وان علما األمة    

 للمرء يمكن ال اذ. بذاته قيمة الفضي الشيكل يملك ال ،الشعير سيال مثلو

 والللغاية  مرن هذا المعدن ان كما. الفضة يلبس او ربشي او يأكل ان

 استعمال من الممكن لكنو .نفع ذات تادوا او االسلحة صناعةل صلحي

 تماثيل او للملك تاج منها صنعان ي او الحلي صناعة في الذهب مثل الفضة



 طائفة افراد بها يتميز التي الكماليات من عتبرت االغراض وهذه، رمزية

.األولى بالدرجة والفضة ثقافية الذهب قيمةك ان لذ. الوجهاء  

 العمالت نشأة على االمر نهاية في الثابتة اناالوز ساعدت هذهقد و

 قبل سنة 640 حوالي التاريخ في المعدنية النقود اول ضربت لقد. المعدنية

 كانتو. االناضول غرب الواقعة المنطقة في يديالل   ألياتس قبل من الميالد

 ااختام تحمل وكانت. الفضة او الذهب من موحدة ااوزان النقدية القطع لهذه

 أحدها يشير :امرين على يشهد الختم ذلك وكان .مصدرها هويته على تدلل

شير يو ،المعدنية العمالت تلك هانتتضم التي الفضة او الذهب كمية الى

 ان المحتمل ومن. محتواه وضمنت اصدرته التي السلطة الى الثاني االمر

 تسك   التي النقدية للقطع وريثة عتبرت اليوم المستخدمة النقدية القطع يعجم

.بليديا  

 ختمي   ال التي الذهب بسبائك مقارنة هامتين زيتينبم المعدنية للعمالت كان

 امر ولكن .تداولها تم كلما وزنها يتم ان ينبغي االخيرة ان ذلك. عليها

 تضعو   التي السبيكة ان من يعلم ان لإلسكافي فكيف. يكفي ال وحده الوزن

 من وليس الخالصة الفضة منقد تم صناعتها  االحذية زوجي مقابل امامه

 ثالثة حل في المختومة العمالت تساعدنا بالفضة؟ المطلي الرصاص

 تلجئ ال حتى الحقيقية بقيمتها تشهد بها متتخ التي فالعالمة .مسائل

 العالمةتمثل  ذلك من واالهم .مرة كل في بوزنها القيام الى االسكافي

.النقدية العملة قيمة تضمن التي السياسية السلطة ختم عليها ةالموجود  

. التاريخ عبر النقدية العمالت تحملها التي العالمة واحجام اشكال تعددت

 لكم اعطي...وكذا كذا العظيم الملك انا نيإ نفسها: هي كانت ولكن الرسالة

 بالتمام الذهب من غرامات خمسة نضمتت المعدنية العملة هذه انب كلمتي

 وهذا االمر .عليها ختمي زور فكأنه يزورها ان احدكم حاول فلو. والكمال

 زالن ما لذلك. العقاب اشد عليه اعاقبو. سمعتي على عار وصمة اعتبره

. العظمى الخيانة من حتى الجرائم أخطر من العملة تزوير جريمة نعتبر

 منه يراد وعمل السيادة لمبدأ خرقهو  بل فحسب خيانة فعل ليس فالتزوير

 انتهاك مفهوم ويطلق. وشخصه وامتيازاته الملك سلطة على االنقالب

 .الملك هيبة من المس منها يراد التي الجريمة على الملكية الذات حرمة

 سلطة في الناس وطالما وثق .الموت حتى بالتعذيب عليها وكان يعاقب

 بعضهم عن فالغرباء .عملته في ثقتهم وجوبا يضعون نزاهتهوفي  ملكهم



 سلطة في يثقون لكونهم فقط الروماني الدينار قيمة حول يتفقوا ان مكانهمإب

 العمالت واسمه صورته زخرفت الذي الروماني االمبراطور ونزاهة

.المعدنية  

 ألمر انه .الروماني الدينار على اإلمبراطور قوة استقرت المقابل، فيو

 على يحافظ ان االمبراطور بمقدور كان كيف المرء يتخيل ان شاق

 رواتب دفع او ضرائبه جمع في يعتمد كان إذا المترامية مبراطوريتهإ

 لقد. نقدية كعملة الشعير او القمح استعمالعلى  بيرقراطيته وموظفو جنوده

 الخزانة الى وحملها سوريا في الشعير من الضرائب جمع المتعذر من كان

 رواتب منها دفعحنى ت بريطانيا الى الحقا نقلها متيل ،العاصمة بروما

 على المحافظة بمكان الصعوبة من انه كما. هناك المتمركزة جحافله

 فقط، الذهبية العمالت في يثقون روما مدينة سكان كان إذا االمبراطورية

 الكاوري قواقع في ثقتهم يضعون االخرى المناطق في رعاياه ان حين في

.القماش لفائف او العاج خرزات او  

 

 

الذهب إنجيل  

 لتسلم سعداء كانوا الناسان  لدرجة قوية روما عمالت في الثقة كانت لقد

 القرن فيو .اإلمبراطورية حدود خارج حتى الروماني بالدينار مكافئاتهم

 تبادل كوسيلة بالقبول حظيت قد الرومانية العملة كانت الميالد بعد االول

 عن تبعد كانت الرومانية الجحافل أقرب ان رغم .الهندية االسواق في

 الدينار في عمياء ثقة يملكون الهنود كان لقد .الكيلومترات الفآب روما

 فيها مقلدين الخاصة عملتهم سك الى االمر بهم ذهب حتى الروماني

 يحترموه كانوا الذين الروماني اإلمبراطور صورة الى وصوال الديناريوس

 الى المسلمين بالخلفاء حدا مما .شائعا' يوسدينار' اسم أصبح لقد. كثيرا

 في للعملة الرسمي االسم هو الدينار يزال وال .الدينار' اسم تحت تعريبه

.األخرى الدول من والعديد وتونس ومقدونيا وصربيا والعراق األردن  

 المتوسط االبيض البحر في يديةالل   المملكة طراز عملة انتشار اثناء وفي

 امختلف نقديا نظاما طورت قد الصين كانت ،الهندي المحيط الى وصوال



 .معل مة الغير والذهب الفضة وسبائك البرونزية العمالت أساس على نسبيا

 سيما )ال الميزات من االدنى الحد في يشتركان ناالنقدي ناالنظام كان وقد

 تجارية عالقات قامةإ على ساعد مما والفضة( الذهب على اعتمادهما

 التجار من كل وقد عمل .الليدية والمملكة الصين مناطق من لك بين ونقدية

 بصفة الليدية المملكة نظام نشر على نواألوربيو نوالمسلم والغزاة

 وبحلول .المعمورة انحاء كامل الى - الذهب انجيل اضحى الذي - تدريجية

 اعتمدوقد  .واحدة نقدية منطقة أصبح قد باسره العالم كان الحديث العصر

 على يعتمد أصبح الحق وقت وفي. والفضة الذهب على مردئ االفي با

.األمريكي والدوالر البريطاني الجنيه مثل الموثوقة العمالت من قليل عدد  

 حجر وضعت معا والثقافات للقارات عابرة واحدة نقدية منطقة ظهور ان

 توحيد الى المطاف نهاية في لتفضي االفروآسيوية المنطقة لتوحيد االساس

 من الرغم وعلى .واحدة واقتصادية سياسية دائرة ضمن باسره لمعاال

 مختلفين حكام الى وخضوعهم شتى بلغات الكالم في الناس استمرار

وفي  والفضة الذهب في يثقون جميعا لواظ انهم اال ،متعددة آللهة عبادتهمو

 لشبكة كان ما المشترك االعتقاد هذا دون ومن. منهما وعةنالمص العمالت

 وجده الذي - الجديد العالم ذهب مكن لقد .للوجود تبرز ان العالمية ةجارالت

 الصيني والخزف الحرير اقتناء من االروبيين التجار -االسبان الغزاة

 من كل في االقتصادية العجلة تحريك في ساهم مما الهندية التوابل وايضا

 من استخرجت التي والفضة الذهب كميات معظم ان. آسيا وشرق اروبا

 في لتستقر األوربيين اصابع خالل من مرت واالنديز المكسيك مناجم

 يحصل ان يمكن كان ماذا. الخزف الصيني وصناع الحرير تجار جيوب

 منه قاسى الذي- القلب مرض من الصينيون يشتكي لم لو العالمي لالقتصاد

الفضة؟ او الذهب بواسطة الخالص قبول ورفضوا - ورفاقه كورتاس  

 االعتقاد والهنود واالسبان والمسلمين الصينيين من كل يتقاسم الماذ لكنو

 يتفقون جعلهم في فشلت مختلفة ثقافات الى ينتمون انهم والحال الذهب في

 في الذهبية النقود االسبان اعتمد ان يحدث لم لماذا االمور؟ من الكثير حول

 عاققو استعمال الى ولجأ الهنود الشعير وحدة المسلمون استعمل حين

 لدى توجد الحرير؟ لفافات الصينيون استخدم حين في الكاوري

 قوى فإن منطقتين بين التجارة تربط عندما. جاهزة إجابة االقتصاديين

 ولفهم. المنقولة البضائع اسعار في المساواة نحو تنزعوالطلب  العرض



 والبحر الهند بين تجارية طريق فتح مت: التالي المثال لنفترض االمر

 قيمته ان بحيث الذهب بمعدن يحفلون ال الهنود كان إذا .المتوسط ضاالبي

 من يجعلون المتوسط سكان ان نجد المقابل فيو .معدومة تكون تكاد

 فماذا. مرتفعة قيمته تكون لذلك عليه الناس يحسدك لجاه رمزا الذهب

ذلك؟ بعد سيحدث  

 في الفرق يالحظون سوف والمتوسط الهند بين اجرونتي الذين التجار ان 

 بسعر الهند من االصفر المعدن سيقتنون ارباح تحقيق وألجل. الذهب قيمة

 سيرتفع ذلك على وبناء. مرتفع بثمن أسواق المتوسط في ليبيعوه رخيص

 الوقت وفي. سعره معه فيرتفع مفرط بشكل الهند في الذهب على الطلب

 روضةمعال الذهب كميات في تدفقا المتوسط األبيض البحر سيواجه نفسه

 في الذهب سعر سيشهد قصيرة فترة غضون وفي .قيمته في يخفض مما

 المتوسط سكان اعتقاد مجرد ان. والمتوسط الهند من كل في تساو السوق

وحتى  .أيضا فيه االعتقاد في يبدؤون الهنود يجعل أن شأنه من الذهب في

 قبل من عليه الطلب ارتفاع فان للهنود بالنسبة نافع غير الذهب استمر إذا

  .قيمة اعطائه على سيجبرهم المتوسطية السوق

 أو الكاوري اصداف في يعتقد االشخاص أحد أن حقيقة فإن وبالمثل،

 كنا لو حتى بها، اعتقادنا لتعزيز يكفي اإللكترونية، البيانات أو الدوالر،

والمسيحيون  فالمسلمون. منه نسخر او نحتقره او الشخص لذلك كرها نكن  

 في نفسها ثقتهم يضعون نجدهم ورغم ذلك شديدا، اختالفا مداتهمعتق تختلف

 النقود ان حين في ما امر تصديق منا يطلب االيمان ان ذلك. النقود

.االخرون يصدقه يما يصدق ان أحدنا من تستدعي  

 وعزوا له المال التاريخ مر على واألنبياء نووالمفكر الفالسفة أدان لقد

 التسامح قيمة سنام تعكس النقود لتظ ذلكومع . جميعها اآلثام جرثومة

 والرموز والقوانين والدولة اللغة من انفتاحا أكثر هو فالمال .البشر عند

 الوحيد الثقة نظاماذ هو . االجتماعية واالعراف الدينية والمعتقدات الثقافية

 .الناس بين ثقافية فجوة أي يسد ان تقريبا له يمكن والذي البشر أنشأه الذي

 او السن او العرق او الجندر اساس علىهم بين بالتمييز يسمح الحيث 

 ينزعون ال الذين -الناس بمقدور أصبح النقود بفضلو. الجنسية الميوالت

 يتعاونوا ان - بينهم فيما الثقة يتقاسمون وال البعض بعضهم معرفة الى

.فعال بشكل  



المال سعر  

:كونيين ينأمبد الى النقود تستند  

 شان شانها النقود ان yuniversal convertibilit :التحويل ةقابلي مبدا -أ

 بمقدورها )ال يجب خلط هذا المفهوم بمصطلح الكيمياء: المترجم( الخيمياء

 مثل) العدالة الى الصحة وتحول للحاكم والء الى الوطن حب تحول ان

 وتحول( : المترجمتقاضي مصاريف يدفعه الطبيب عليه يحصل الذي المال

: الدفاع حساب على التعليم نفقات زيادة مثل) معرفة الى فعنال ايضا

 (المترجم

 وسيطا تمثل النقود ان باعتبار universal trust :الكوني الثقة مبدا-ب

 .مشروع اي إلنجاز يتعاونا ان شخصيناذ يمكن ل الناس بين

 في بنجاعة سويا العمل على الغرباء من مالين المبدأين ناهذ مكن لقد

 المال كان فإذا .مشرق غير جانب لهما ان غير .والصناعة ةجارالت مجال

 نقدية عمالت على تعتمد الثقة كانت وإذا ،شيء اي يحول ان شانه من

 بالتقاليد فسادا تلحق ان حينها يمكنها ،الكاوري اصداف على او مجهولة

نفسه  الوقت في مكرسة اإلنسانية، القيم وجملة الحميمة والعالقات المحلية

.الصماء والطلب العرض انينقو  

 بثمن تقدر ال امور في عتقدت االسر وكذلك االنسانية الجماعات لتظ لقد

 دائرة خارج االمور لقد يقيت هذه. والحب والفضيلة والوالء الشرف مثل

 سعرا تعرض السوق وان كانت حتى. بالمال مبادلتها وال يمكن السوق

 بمقدورهم ليس باءفاآل. اصال ابشانه التفاوض يمكن ال اشياء فهناك هاما

 ارتكاب يمكنه ال االيمان والمسيحي الشديد. النخاسة سوق في اطفالهم بيع

 يجب ال كما .ملكه يخون ان المروءة ذو الفارس على يجب وال .الخطايا

.المال مقابل اجداده ارض في طيفر   ان المرء على  

 خالل من ماءلا يتسرب كما الحواجز، هذه خرق دائما المال حاول وقد

 سوق في اكبادهم فلذات فيها عرضوا باءاآل على زمن مر لقد .السد جدران

 دينهم على نيالغيور المسيحيون ارتكب كما .بقيتهم رمق يسدوال النخاسة

. الكنيسة من الغفران صكوك بعدها ليشتروا ،وسرقة وخيانة قتل جرائم

 تامين مع سعر ىاعل يدفع لمن والئهم عرض الى بالفرسان ودفع الطموح



 االجانب الى االجداد ارض بيعت كما .نقدا مكافاتهم خالل من اتباعهم والء

.العالمي ادصاالقت الى الولوج تذكرة اقتناء ألجل  

 ،الغرباء بين للثقة ؤسسي كونه من الرغمب اذ .ايضا مظلمة وجوه للمالو

 المقدسة يمالق لتكريس او الجماعات او البشرت لصالح ليسهذه الثقة  اال ان

 ال نحن .ضمنه يعمل الذي وتدعيم النظام لثروةل تكديسبقدر ما هي مجرد 

 أفلسوا فلو .يملكون فيما ثقتنا ولكن نضع جيراننا في او الغرباء في نثق

 كالدين المجتمع دفاعات تحطيم في تجتهد النقود كانت فإذا. ثقتنا منه لنزعنا

.البغيضة بقوانينها السوق تحكمه ان من امهدد العالم يصبح ،والدولة  

 كان فإذا .الدقة غاية في امرا البشري االقتصاد تاريخ اعتبار وهكذا يمكننا

 في يخشون لكنهم ،غيرهم مع التعاون لتسهيل المال على يعتمدون الناس

 بيد البشر تمكن لقد. عيشهم وينغص عليهم قيمهم يفسد ان نفسه الوقت

 منيعا سدا تقف طويل لزمن لتظ التي المجتمعية دفاعاتهم تهديم من واحدة

 بناء على االخرى باليد عملوا ولكنهم .والتجارية المالية الحركة ضد

.العمياء السوق قوى استغالل والمحيط من المجتمع لحماية جديدة دفاعات  

 الغلبة وأن أحرز قد السوق ان في االعتقاد هذه ايامنا في الشائع من

 في يمكن ال المحلية والمجتمعات لكهنةاو الملوك شيدها التي الدفاعات

 هذا ان ولكن يبدو. المالية المد حركة انتشار دون تحول ان المنظور المدى

 والمتطرفين الدينيين الشرسين المحاربين من الكثير ان ذلك. ساذج االعتقاد

 المرات من العديد في نجحوا قد مصيرهم على القلقون المواطنون وكذلك

والخسارة وتمكنوا  الربح حسابعلى  حصريا تعتمد تيلا االسواق قلب في

 البشري التوحد الى النظر حيلتالمس من لذلك. االقتصاد صياغة اعادة من

 من الفآ تمكنت كيف وألجل فهم. فحسب االقتصادية الحركة زاوية من

 ان علينا وجب الشمولية عصرنا ثقافة لتشكل التكتل من المعزولة الثقافات

الدور  اغفال عدم والفضة مع بالذهب انيط الذي الدور نالحسبا في نضع

.للفوالذ اعطي الذي الهام  
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 شان شانهم كان وإذا. الهزيمة مكابدة على تعودوا قد القدماء الرومان كان

. الحرب يكسبون انهم اال االخرى تلوى المعركة يخسرون القديمة الممالك

 عدها يمكن وتصمد ال الضربات حملتت ال التي فاالمبراطورية

 القادمة االخبار يتقبلون يكونوا لم اوجهم في الرومان فحتى.  اميراطورية

 مفادها والتي الميالد قبل الثاني القرن اواسط في ايبيريا شمال من لهم

 الرومان نير فك -لها قيمة ال جبلية مدينة في يسكنون الذين- السلت محاولة

 سادة يمثلون الفترة تلك في كانوا الرومان ان كذل .اعناقهم على من

 الهزيمة وإلحاق مقدونيا جيوش دحر استطاعوا المتوسط حيث

 قرطاج وتركوا االغريقية المدن مفخرة وقهر السلوقية باالمبراطورية

( المجاورة بالشعوب مقارنة) يملكون ال النومنسيين ولكن. النيران تلتهمها

 على ساعدها مما قاسية تضاريسها بأرض وسكنهم بالحرية هيامهم غير

.ذليلة االنسحاب او االستسالم الرومانية الى الفيالق الجاء  

 قررف ،النومنسيين تمرد من الرومان صبر عيل الميالد قبل 134 العام وفي

 محق ان له سبق الذي -االول روما لاجنر ارسال الروماني الشيوخ مجلس

 ألف 30 قوامه بجيش تجهيزه وتم. نومنسيا يمتمرد لزجر - قرطاج

 لما نومنسيا لمتمردي احتراما يكن الروماني( الجنرال) سكيبيو كان. جندي

 ومن جهة من الحرب فنون في وبراعتهم قتالية روحه من ب اشتهروا

 طوق ذلك من وبدال .خاسرة معركة في جنوده فقدان عدم ألجل اخرى

 للمدينة االمدادات وصول دون حال الذي االمر تحصينات بخطوط المدينة

 الطوق من سنة وبعد .ءايش ما بهم يفعل الجوع وترك. الخارجي العالم من

 وااحرق بهم حاق قد الموت ان أدركوا وحينما .النومنسيين مؤونة نفذت

 براثن تحت وقوعه من خشية للتهلكة بنفسه معظمهم لقىأو كاملة مدينتهم

.الرومانية العبودية  

 ألف وقد. اإلسبانية والشجاعة لالستقالل زامر الحقا نومانسيا أصبحت

 تسمى مأساة -كيشوت دون صاحب - سيرفانتيس ميغيلدي االسباني االديب

 ايضا ولكنه ضمنها المدينة تدمير بخبر وقد ختمها'  نومانسيا حصار'

 بشجاعة تتغنى اناشيد الشعراء ألف وقد. العظيم اسبانيا لمستقبل رؤيته

 وفي سنة. الحصار يوميات تصور مهيبة لوحات ونالفنان ورسم لها حماتها

 قوميا. وأضحت محجة تذكاريا نصبا الدارسة رسومها اعتبار تم 1882

 لألطفال المصورة بتالك تكن لم 1960و 1950 وفي سنوات. لالسبان



 مغامرات تقص كانت بل سبايدرمان او سوبرمان عن تحكي شعبية االكثر

 يصارع كان والذي El Jabato 'الجباتو' االبيري االسطوري البطل

 للبطولة رمزا هذا الناس يوم الى نومنسيا تزال ال. الطواغيت الرومان

 .للناشئة هاتلقين يتم والوطنية االسبانية

 اللغة في النومنسيين بطوالت يمجدون يزالون ما االسبان كان وإذا

 الروماني رالالجن بها تكلم التي الالتينية اللغة نسل من تعتبر التي االسبانية

 كتب قد و. مندثرة سلتيه بلغة تكلموا قد النومنسيين فإن. المدينة طوق الذي

 المسرح على عرضت و االتينية باللغة' نومنسيا حصار ماساة'  سيرفنتيس

 واالسبان .مسارح لها يكن لم نومنسيا فمدينة. الروماني االسلوب بنفس

 للكنيسة خل ص اتباع مه النومنسيين ببطوالت يعجبون الذين نوالوطني

 التي الكنيسة هذه( االخيرة الكلمة حسبانك في ضع) الرومانية الكاثوليكية

 يرغب والتي رعيته لحكم مقرا روما من يجعل ارهابينه كبير يزال ما

 القانون ان يخفى ال كما. الالتينية باللغة نوالمؤمن له يبتهل ان هاهإآل

 السياسة وبنيت. الروماني نونقاال في مصدرا له يجد المعاصر االسباني

 فهما المعمارية والهندسة االسباني الطبخ اما. رومانية اسس على االسبانية

 الحقيقةو. بريينياإل للسلت انمدين ناه مما أكثر الروماني لإلرث مدينتان

 اال تصلنا لم اخبارها ان حتى .بناءاتها آثار ريغ نومنسيا من يبقى لم انه

 الجماهير أذواق لتالئم خصيصا حيكت حيثن. ماالرو المؤرخين عبر

 كان لقد .بالحرية المولعين البرابرة بحكايات تستمتع كانت التي الرومانية

 تاريخ يدمجون جعلتهم درجة الى كاسحا النومنسيين على الرومان انتصار

.الخاص تاريخهم ضمن المغلوبين  

 المستضعفين يةؤر في نرغب كنا بل. التاريخ من نتوقعه كنا ما هذا ليس

 تواجه كانت القديمة الثقافات من الكثير. عادال ليس التاريخ ولكن. يفوزون

 يرحم ال امبراطوري جيش براثن بين -آجال او عاجال ان- السقوط مصير

 بدورها السقوط تعرف االمبراطوريات ولكن. النسبان دائرة الى ليحيلهم

 ومعظم. اودائم اغني اتراث تترك ان الى تميل غير انها المطاف، نهاية في

 اتاالمبراطوري الحد ذرية هم والعشرين الحادي القرن في تقريبا البشر

.المندثرة  

اإلمبراطورية؟ هي ما  



:هامتان سمتان له سياسي نظام هي اإلمبراطورية  

 عدد في المرء يحكم ان وجوب هو االمبراطورية بلفظ المقصود ان: أوال

 منطقةو مختلفة ثقافية هوية منها واحد للك .المختلفة الشعوب من معتبر

 ال ثالثة او شخصان تحديدا؟ المطلوب االفراد عدد هو ما. مستقلة جغرافية

 بين االمبراطورية توجد. كثير فهاذا ثالثين او فردا عشرون. يكفيان

.الحدين  

 نحو محتمل ونزوع مرنة جغرافية بحدود االمبراطوريات تتميز: ثانيا

 واالقاليم دون الشعوب من وتهضم المزيد تستوعب ان بإمكانها  .التوسع

 اقليمية حدودا اليوم بريطانيا تملك. هويتها او االساسية بنيتها من تغير ان

 وهوية االساسية بنيتها من تمس ان بغير تجاوزها لها يمكن ال واضحة

 صيحي ان االرض من يمكن الي مكان كان مضى قرن منذ ولكن .دولتها

.البريطانية يةراطوراالمب من اجزء  

: النقصان او بالزيادة الحدود تبدل) االقليمية والمرونة الثقافي التنوع ان

 دورها ايضا ولكن الفريدة ميزتها االمبراطوريات يمنحان( المترجم

 تدير ان لإلمبراطورية أمكن الميزتين وبفضل هاتين. التاريخ في المحوري

 ،واحدة سياسية مظلة حتت نوعةتم بيئية واقاليم وثقافية عرقية مجموعات

 البشرية االعراق مختلف من اتساعا تزداد اأجزاء االسلوب بهذا مدمجة

.األرض كوكب على  

 تنوعها خالل من تحديدها يتم االمبراطورية ان على التشديد علينا ينبغي

 حكوماتها واشكال اصولها عن البحث من أكثر اقليمها ومرونة الثقافي

 تنشا ان المفروض من وليس. سكانها وحجم يوامتدادها االقليم

 اليونانية االمبراطورية استهلت لقد. العسكري للغزو نتيجة االمبراطورية

 كانت فقد هابزبوغ امبراطورية اما. طوعي تحالف خالل من تاريخها

 ان ينبغي وال. الملكية العائالت مختلف بين مصلحي زواج نتيجة نشأتها

 البريطانية االمبراطورية حكم لقد .استبدادي ورامبراط االمبراطورية يحكم

 جمهورية نظم حكمتها اخرى امبراطوريات ايضا هناك .دمقراطي نظام

واألمريكية في والفرنسية والبلجيكية  االلمانية االمبراطورية مثل ذلك

 من كل نوالجمهوري حكم فقد القديم التاريخ في اما .العصر الحديث

.اليونانوروما و قرطاج امبراطورية  



 يكون ان يمكن. االمبراطورية حجم مسالة االعتبار في االخذ يمكننا ال كما

 اوجها في اليونانية االمبراطورية كانت لقد. صغيرا االمبراطورية حجم

 امبراطورية وكانت .المعاصرة اليونان من سكانها عدد واقل حجما أصغر

 امبراطوريتين انتاالثن تاكان ذلك ومع. اليوم المكسيك من أصغر األزتك

 الى ويرجع السبب .والمكسيك اليونان من كل الصفة بهذه تتمتع لم حين في

 من مئات بل لعشرات تدريجية بغربلة قامتا واألزتك القديمة اليونان كون

 واليونان المكسيك من كل فيه فشلت الذي االمر السياسية النظم

 مئة من أكثر على نفوذها بسط من القديمة اليونان تمكنت. ناالعصريت

 فقد األزتك امبراطورية اما تتمتع باالستقالل.مديمة كانت فيما مضى -دولة

 تركتها التي الضريبية ملفاتها صدقنا إذا هذا وشعب قبيلة 371في حكمت

.لنا  

 عصرنا في متجانسة غير شعوبا تدير ان الحديثة الدول احدى بمقدور كيف

 عن المستقلة الشعوب الن ،اضيالم في أسهل كانت االمور ولكن الحالي؟

 أيامنا في الدول هعلي مما صغيرا اقاليمها وحجم قليلة اعدادها كانت بعضها

 حربا اليوم تشهد االردن ونهر المتوسط بين اليوم الواقعة االرض ان. هذه

 عشراتالتوراة في زمن  تأوي الماضي في كانت انها والحال شعبين بين

 City -State المدينة-ودول الصغيرة كوالممال والقبائل، الدول، من

 التنوع في الحاد لالنخفاض الرئيسية االسباب أحد االمبراطوريات كانت

 المحدلة عملت لقد. (: المترجمثقافي تنوع من يستتبعه )وما البشري

steamroller من العديد ميزات طمس على تدريجيا االمبراطورية 

 .وضخمة جديدة عاتمومج منهم وصنعت( النومنسيين مثل) الشعوب

 

 االمبراطوريات الخبيثة

 الشتائم قاموس في' الفاشي' لفظة عدب الثانية المرتبة' امبريالي' لفظة تحتل

اإلمبراطورية عادة شكلين: لمفهوم الحديث النقد يأخذ .السياسية  

 المدى فعلى. تنجح في تصريف اعمالها ان لإلمبراطورية يمكن ال -1 

.المغزوة الشعوب من كبير عدد على النفوذ بسط رالعسي من يصبح البعيد  



 االمبراطورية الن القيام به، ينبغي فال االمر نجح إذا ما صورة وفي -2 

 تقرير في الحق شعب لكل اذ. وتستغلها الشعوب تدمر محركات هي

.أجنبي حاكم يحكمه ان ينبغي وال .بنفسه مصيره  

 .منطقتيه لعدم االول طىبالمع االخذ يمكننا ال خالص تاريخي منظور من

.جدا اعميق اشكاال يطرح فإنه الثاني المعطى اما  

 العالم في شيوعا السياسة األشكال أكثر كانت اإلمبراطورية أن والحقيقة

 لظ في البشر معظم عاش حيث امع وخمسمئة الفين مدى علىالقديم 

 ،تقرارباالس يتميز الحكم من شكال تمثل وان االمبراطورية اعتبارا ،هاحكم

 من اال تشتكي تكن لم وعموما. التمردات اخماد اليسير من كان انه حتى

 وعلى. الحاكمة نخبتها داخل انشقاقات حدوث او الخارجية االجتياحات

 فسهان تحرير في كافية خبرة المغزوة الشعوب لدى ليس ذلك، من النقيض

نين. . وقد بقيت معظمها خاضعة لمئات الساإلمبراطوريين اأمراءه من

 تذوب حتى الغازية االمبراطورية قبل من ببطء دمجها يتم ما وعادة،

.تماما هويتها  

 القبائل ايدي بين الغربية الرومانية االمبراطورية مثال سقطت حينما

 مثل بقرون ذلك قبل الرومان غزاها التي القبائل فإن 476 عام الجرمانية

 بطن يلفظها لم المنسية االخرى الشعوب ومئات من النومنسيين

، ذكرى ألحدها يبقى لم. يونس النبي الحوت قبلها لفظ كما اإلمبراطورية

 اساطيرها وقص ت وعبدت آلهتها اقوامها لغة تكلمت التي اساللته ان ذلك

 فيو .الرومان يقدسه وتعبد ما الرومانية اللغة كلمتت وخرافاتها اضحت

 على شعوبها حصول امبراطورية تدمير يعتبر ال الحاالت من كثير

 تركته الذي الفراغ من التشكل اخرى في امبراطورية تنشا . بلاالستقالل

 الشرق منطقة في حدث مما جالء أكثر االمر هذا يكن ولم. سابقتها

 من توازنات وهي - المنطقة تلك في الحالية السياسية الكوكبة ان. االوسط

 المستقرة الحدود ذات المستقلة السياسية الكيانات من العديد بين القوى

 مرة آخر وكانت. السنين االف من بضع منذ نظير بال تكون تكاد - تقريبا

 اي الميالد قبل الثامن القرن خالل الحالة هذه مثل األوسط الشرق فيها شهد

 الجديدة اآلشورية اإلمبراطورية منذ صعود اي مضت سنة 3000 حوالي

 البريطانية وريتينبراطاإلم انهيار حتى الميالد قبل الثامن القرن في

 من األوسط الشرق انتقل الميالدي، العشرين القرن منتصف في والفرنسية



وحينما . التتابع سباق في عصا مثل اخرى، يد الى واحدة إمبراطورية أيدي

 اآلراميون كان السباق، عصا ن اخيراووالفرنسي البريطانيون أسقط

 والشعوب واألدوميون يونباؤوالم والفلسطينيون والفينيقيون والعمونيون

.طويلة فترة مند اختفت قد اآلشوريون غزاها التي األخرى  

 يزعمون نووالجيورجي وكذلك االرمن اليوم عصرنا في اليهود ان الحقيقة

 الشرق سكنت التي القديمة للشعوب نسال يمثلونانهم  العدالة من بقدر

 مبالغ المزاعم هذه تىوح القاعدة يؤكد استثناء اال ليس وهذا االمر. االوسط

 واالقتصادية السياسية الممارسات أن البيان عن وغني. ما حد الى فيها

 أكثر بها يديونون المثال، سبيل على المعاصرين، لليهود واالجتماعية

 مما الماضية األلفيتين خالل ضمنها عاشوا التي لإلمبراطوريات بكثير

.القديمة يهودا مملكة تقاليد من ورثوه  

 الواقع اليهودي الكنيس في هذه ايامنا في داوود الملك ظهر ان ثحد لو

 الشرقية اروبا مالبس مرتدين وهم الناس منظر من سيتحير بالقدس

 حول لها نهاية ال حجج ويتجادلون في( اليديش) المانية ويلهجون بلكنة

 كله هذا من شيء زمه في يكن لم انه والحال( التلمود) البابلي النص معنى

.القديمة اليهودية في التوراة مخطوطات حتى وال  

 السكان من الكثير قتل دائما يتطلب والحفاظ عليها االمبراطورية بناء ان

 شمل وسائلتو عليها يجرا من كل وكذلك قمع بدونه او بسبب

 واالستعباد الحروب من كل الظروف هذه في اليها تلجا التي االمبراطورية

 م، 83 عام في اسكتلندا الرومان غزا عندما .والترحيل واالبادة الجماعية

 ان فعلهم رد وكان المحلية، كاليدونيا قبائل من شرسة بمقاومة قوبلوا

 إلجراء الكاليدونيين رئيس كالغاكوس وحينما دعي .بأكمله البلد دمروا

 هي اإلمبراطوريات وقال ان "الخسيسين' دعاهم مانووبين الر بينه سالم

.سالما تكون ان يمكن ال التخريب واعمال قتلوال النهب اجل من قوى  

 .طريقها في القيم من ارثا تخلف لم االمبراطوريات ان يعني ال ولكن هذا

واال  محضا شرا باعتبارها اإلمبراطوريات الى ناذ النظر انيمكن فال

 ال االمبراطورية فالنخبة. االنسانية الثقافة معظم طرح الى اضطررنا

 انشاء في او فحسب الحرب تمويل في ائمغنال من مكاسبها تستعمل

 . وتدينوالفلسفة والعدالة والصدقات الفنون في ايضا تستثمر بل نالحصو



 السكان استغالل الى بوجودها للبشرية الثقافية اإلنجازات من كبيرة نسبة

 قد الرومانية االمبريالية الحقبة دتههش والرخاء الذي الغنائم ان .المغزوين

 من مكنتهم التي بالرفاهية وسينيكا والقديس اغسطين يشرونش زودت

 الثروة التي دون من يشيد ان محل تاج لقصر كان ما. والتدوين التفكير

 استفادت كما .الهنود لمواطنيهم المغول استغالل بسبب تراكمت

 السالفية الشعوب استغالل من المتأتية الثروات من سبورغبها امبراطورية

 وعمولة هايدن الموسيقار رواتب دفعوا الذين يةوالهنغارية والرومان

 لنا يحفظ ان الكلدونيين المدونين من ألي يتح لم. موزارت للموسيقار

 عن اخباره وصلتنا لقد .الالحقة لألجيال Calgacus اقوسقلخ القائد خطب

 .اختراعا اخترعه انه المحتمل من الذي تاسيتس الروماني المؤرخ طريق

 خطبه وكذلك خلقاقوس القائد شخصية ان وقتنا في نالدارسي معظم ويتفق

 تنظر الرومانية النخبة كانت كيف لسانه عن ليعبر تاسيتس ابتدعها قد

 .بلدها لسياسة

 على ذلك من بدال نظرنا وركزنا جانبا الراقية وفنونها النخبة ثقافة تركنا لو

 .العصر ثقافات في ااالمبراطوري مبثوث التراث معظم لوجدنا الشعب عامة

 امبراطوري أصل ذات بلغات ويحلمون ويفكرون يتحدثون اليوم فغالبيتنا

 بلغة ويحلمون يتحدثون الشرق آسيوي معظم. السيف بحد اسالفنا فرضها

 القارتين سكان كل أصولهم، عن النظر بغض. هان إمبراطورية

 ماجالن، مضيق إلى أالسكا في بارو جزيرة شبه من تقريبا األمريكية،

 االسبانية االمبراطورية خلفتها التي االربعة اللغات بأحد لونيتواص

 الحاضر الوقت في المصريون يتكلم.  واإلنجليزيةوالبرتغالية والفرنسية 

 مع بإخالص نويتماهو .صرحاء عرب انهم لو كما ويفكرون العربية،

 بقبضة وسحقت السابع، القرن في مصر احتلت العربية التي االمبراطورية

 10 قرابة نا كما. حكمها ضد اندلعت التي المتكررة الثورات حديدية

 شهد الذي الزولو عصر الى نسبهم يرجع أفريقيا جنوب في زولو مليون

 القبائل من ينحدر معظمهم أن من الرغم على عشر، التاسع القرن مجده في

 من االمبراطورية داخل ادماجهم تم الزولو إمبراطورية ضد تقاتل تيال

.الدموية العسكرية تمالالح خالل  

كلحتِّ مص  لِّ  مور  األ   علت  ج    



 مؤكدة هي معلومات حولها نملك التي األولى اإلمبراطورية ان

. قبل الميالد( 2250) األكدى سرجون حكمها التي األكادية االمبراطورية

 ما بالد في صغيرة مدينة وهي ،'كيش' ـل كملك المهنية حياته سرجون بدأ

 مدن جميع فقط ليس قهر من تمكن عقود بضعة ونضغ فيو. النهرين بين

 كان. البالد خارج تقع كبيرة أقاليم أيضا ولكن النهرين، بين ما بالد

 امتدت من هيمنته والواقع ان. باسره العالم غزا بكونه يتفاخر سرجون

 اليوم، وسوريا العراق معظم وشملت المتوسط، البحر إلى الفارسي الخليج

 تستمر ولم .اليوم وتركيا في إيران تقع مناطق من قليل عدد جانب الى

 تأثيرا ترك ذلك ومع مؤسسها، وفاة بعد طويال األكادية اإلمبراطورية

 سبعمئة و الف ن لمدةووالحثي والبابليون االشوريون اتخذه، وامبراطوريا

وفي . باسره العالم مثله غزوا بانهم يفتخرون كانواو به يحتذى مثاالعام 

 إثارة أكثر مجدا فارس ملك الكبير كورش دشن ديالالم قبل 550

.لإلعجاب  

 يحكمون بأنهم صرحوا عندما بوطنهم حتى فتخروني آشور ملوك ظل

 آشور، مجد إلعالء باألمر قوموني كانوا أنهم واضحا كانو .بأسره العالم

 كان العظيم كورش ان حتى. االخرى بالشعوب فعلوه ما على ولم يندموا

 الخير اجل من بل سلطانه بسط مجردل فقط ليس عالملا حكمه ان يزعم

 قورش كان. الناس في يخطب كان هكذا' كمتلمصلح غزوناكم لقد' .للجميع

 يحكمهم ان محظوظين لكونهم يحبوه ان يغزوها يتال الشعوب من يرغب

 استحسان ورائه من رام الذي الخالق جهده من ذلك على ادل وال. الفرس

 العودةب بابل في المنفيين اليهود امر حيث سلطانه تحت تعيش التي االمة

 مساعدات لهم قدم انه حتى .هيكلهم تشييد واعادةه هجرو الذين وطنهم الى

 اليهود في يحكم فارسيا ملكا نفسه يعتبر ورشق يكن لم. ذلكمن اجل  مالية

  .شؤونهم عن ومسؤوال ايضا ملكهم ولكنه

 مصلحته.م باسره هو من اجل انه لمن الوقاحة االدعاء بان حكم العال

 عيةااالجتم ناتاالحيو شان شانه الهوموسابيانس من جعل قد فالتطور

 غريزيا يفرق السابيانسذلك ان  .االغراب تجاه رهابا يحمل كائن االخرى

و الدين  اللغةفي  ك، نشترومثلينحن أناس مثلكم  '.هم‘ ــوال 'نحنــ'ال بين

 وليس تجاه االغراب.ه بعضنا البعض راف، كما اننا مسؤولون تجاعو اال

 يجول أحدهم رؤية في نرغب ال. بشيء لهم وال ندين عنهم مختلفون فنحن



 نشعر بالكاد فنحن .محيطهم في لهم يحصل بما نبالي وال مجالنا في

' دينكا' سودانية( تلفظ قبيلة) الدينكا لغة في كلمة هناك .بإنسانيتهم

 .بالضرورة اناسا ليسوا' دينكا' اسولي الذين وكل .الناس والمقصود بها

 قبيلة لغة في تعني النوير عبارة الن فقط .الدينكا اعداء الد النوير يعتبر

الكيلومترات  االف بمسافة السودان وبعيدا عن .'نواالصلي السكان' النوير

 شعب يعيش سيبيريا شرق وشمال أالسكا في المجمدة الجليد أراضي فوق

.'نوالحقيقي الناس'  لغتهم في تعني العبارة وهذه. اليوبيك  

 منذ االمبراطورية االيديولوجيا نجد العرقية الخصوصية هذه مقابل وفي

 بين وعرقي ثقافي تباين وجود من بالرغمو .وجامعة شاملة االكبر قورش

 بالوحدة االعتراف دون يحل لم االمر هذا ان اال والمحكومين الحاكم

 كل في تحكم المبادئ من واحدة عةمومج ووجود اجمع للعالم االساسية

. البعض بعضهم تجاه الجميع على المسؤولية فرضتو واالزمنة االمكنة

 في رحمها تساوىت موسعة عائلة باعتبارها االنسانية الى ينظر حيث

.أبنائهم تجاه وواجباتهم االباء امتيازات  

 الى فارس وملوك قورش الملك من العالم حول الفكرة هذه مرت وقد

 والخلفاء الرومان واالباطرة الهيلينيين الملوك الى ومنه االكبر سكندرالا

 الرؤساء ثم االوائل السوفيات الى وربما الهندية واالسر المسلمين

 الخير حب على االمبريالية المطبوعة الرؤية هذه مثل ان. االمريكيين

 الشعوب حق تنكر ولم. االمبراطوريات وجود سوغت التي هي للمحكومين

 مقاومة الى سعيها في حتىو بل فحسب التمرد امحاولته في الخاضعة

.االمبريالي التوسع  

 في الفارسي النموذج عن مستقل بشكل مماثلة إمبراطورية رؤى تطوير تم

 منطقة وفي الوسطى، أمريكا في سيما وال العالم، من أخرى مناطق

 السماء تمثل يدية،التقل الصينية السياسة لنظرية وفقا. الصين وفي األنديز،

 تختار فالسماء. األرض على الشرعية السلطات لكل امصدر( تيان)

 العائلة او شخصلفا. السماء بوالية لتمدهم جدارة األكثر العائلة او الشخص

 جميع لصالح (تيانكسيا) السماء من بتفويض الكل على سلطانه يبسط

 الحاكم فقدان صورة وفي .عالمية الشرعية السلطة تكون وهكذا. سكانها

 وإذا. واحدة مدينة حتى حكم في الشرعية لذلك تبعا يفقد السماوية شرعيته

. العالم كل في والتناغم العدل بنشر ملزما حينها يكون بالخالفة الحاكم تمتع



 نفس في مترشحين عدة الى اعطاؤها يمكن ال السماء خالفة وان علما

 مستقلة دولة من أكثر لوجود الشرعية اعطاء يمكن ال لذلك ونتيجة .الوقت

.واحدة  

 جميع يملك انهب' هوانقدي شي كين‘االول  الصيني االمبراطور يتباهى

 يخضع لإلنسان أثر بها يوجد التي االماكن كل وفي. الست الكون جهات

 نفس توجد ال. واالحصنة الثيران حتى مس قد عطفه ان. الجميع لسلطانه

 الفترات كانت لقد. بيته في ناالم يعيش انسان كل .بخيره تنعم لم

 من للصينيين والذاكرة التاريخية السياسي التفكير بحسب االمبراطورية

 الرؤية من النقيض وعلى. والعدل النظام فيها عم حيث الفترات أبهى

 الذيذلك  هو العادل الكون مميزات من ان تقول التي المعاصرة الغربية

 االنقسامات فترات في يرون انوكا لصينيينا فإن ،قلةتمس دول من يتشكل

 عميقة نتائج له كانت المنظور وهذا. والظلم الفوضى على عالمة السياسية

 كانت االمبراطورية فيها تنهار كانت مرة كلوفي . الصين تاريخ على

 امارات حكم على االقتصار عدم نحو تدفع تسود التي السياسية النظرية

 وكانت .التوحيد إعادة محاولة من اجل ولكن.، قيمة ذات ليست منعزلة

.المطاف نهاية في تنجح التوحيد محاوالت  

 

خرون مع ثقافتناحينما يتماهى اآل  

الصغرى  الثقافات من العديد دمج في حاسما دورا اإلمبراطوريات لعبت

 والتكنولوجيا والسلع والناس األفكار تنتشر .الكبرى الثقافات من القليل في

 مجزأة منطقة ضمن كانت لو مما اإلمبراطورية حدود داخل أكبر بسهولة

 بنفسها تقوم التي هي األحيان من كثير في اإلمبراطوريات كانتو. سياسي

 منو. الحياة اسباب تسهيل اجل من وذلك والقيم والعادات األفكار بنشر

 تتمتع مقاطعات الى مقسمة امبراطورية ءالمر يحكم ان بمكان الصعوبة

 وتلهج االخرى عن مختلفا كتابة خط وتمتلك اصالخ بقانونها واحدة كل

 نعمة التوحيد كان لقد .خاصة نقود ولها االخرين عن مميز بلسان

.لألباطرة  

 يتعلق موحدة لثقافة االمبراطورية نشرب يرتبط وجيه اخر سبب ايضا هناك

 الكبير قورش من كل لجأ حكمهما ولشرعنة .الحكم شرعية على بالحصول



 أو الطرق بناء الى األقل على هوانقدي شي كين يالصين واالمبراطور

 ثقافته نشر بقصد المقتضاة الضرورة بحسب كل-المتمردين  دماء اراقة

.سبقوهما الذين الفاتحون به قام مما أكثر المتفوقة  

 والتخطيط القانون، كإنفاذ - ملحوظة األحيان بعض في المزايا وكانت

 غير ضرائب فرض حياناأو - والمقاييس األوزان وتوحيد الحضري،

 النخب معظم ولكن. اإلمبراطور وعبادة اإللزامي، والتجنيد مستحقة،

 أجل من يعملون كانوا لذلك األمور، ههذ في جديا تعتقد كانت اإلمبريالية

 الطبقة تعاملت لقد. اإلمبراطوريات سكان لجميع العامة الرفاهية تحقيق

 انهم لو كما األجانب عاياهاالمجاورة ور البلدان مع الصين في الحاكمة

 لقد .ثقافته مزايا من يمكنهم ان االمبراطور على محمول بؤساء برابرة

 اجل من بل الناس استعباد بغاية ليس خليفة االمبراطور السماء جعلت

 السالم البرابرة منحوا قد انهم القول الى ايضا الرومانوذهب . تعليمهم

وكذلك  المتوحشون االلمان عاش لقد. عيشهم طريقة والعدل وصقلوا

 على فحملوهم الرومان أدركهم والجهل حتى الفاقة في نوالرسام نوالغالي

وشرحوا  العمومية الحمامات في ابدانهم طهارة وعلموهم القانون طاعة

)اول مملكة كبيرة في  الماورية وقامت االمبراطورية .للفلسفة صدورهم

 منطقتها شعوب بين بوذا يمالتع نشرت حيث الدور بنفس (: المترجمالهند

 في سلميا االسالم نشر على ايضا عملوا فقد نيالمسلم الخلفاء اما. الجاهلة

 سكان من معارضة اوجدو كلما فالسي عمالإ الى لجأوا ثم االمر بادئ

 عقيدة نشر ن يزعمونووالبرتغالي االسبان وكان الغزاة .ةالمغزو   البالد

 ولم تغرب. وامريكا نديزاأل بالد في ةالثرو عن البحث من بدال الثالوث

 الليبرالية انجيل نشر في وهي تجتهد االنجليزية االمبراطورية عن الشمس

 نحو الطريق دوايعب   أن واجبهم من بأن السوفييت شعر لقد. والتجارة الحرة

 ديكتاتورية نحو الرأسمالية منها من مفر ال التي التاريخية المسيرة

 أن الحاضر الوقت في األميركيين من العديد ويؤكد ية.الطوباو روليتاريابال

 وحقوق الديمقراطية لفوائد الثالث العالم دول بجلب أخالقيا ملزمة حكومتهم

وطائرات  كروز صواريخ عن عبارة السلع هذه كانت لو حتى اإلنسان،

.16اف  

 انشاء من كانت ما نادرا اإلمبراطورية تنشرها التي الثقافية األفكار كانت

 تكون أن إلى تميل اإلمبراطورية الرؤية أن وبما. حصريا الحاكمة النخب



 تبني اإلمبريالية النخب على انسبي السهل من كان فقد وشاملة، عالمية

 التمسك من وذلك بدال سبيال لها وجدوا اين والتقاليد والمعايير األفكار

 يةنقلت األباطرة بعض سعى وفي حين. البالية بالتقاليد متعصب بشكل

 معظم فإن. الصافية الجذور انها يعتقدون ما الى بها والعودة ثقافاتهم

 على ضمنها عملت هجينة حضارات انتجت تكون قد اإلمبراطوريات

 الثقافة كانت لقد. غزتها التي الشعوب مختلف رعايا ثقافة استيعاب

 قافةوكانت ث. يالرومان التقليد من أكثر االغريقالى ها إرثب تدين الرومانية

. واالغريقية والعربية الفارسية الثقافة من فسيفساء العباسية االمبراطورية

 القافة عن االصل طبق نسخة كانت فقد المغولية االمبراطورية ثقافة اما

 ذو االمريكي الرئيس فإن االمريكية االمبريالية زمن وفي .الصينية

 فيه يشاهد الذي الوقت في ايطالية بيتزا يقضم ان يمكنه الكينية االصول

 التمرد عن تحكي بريطانية وهو ملحمة' العرب لورنس' المفضل فيلمه

.مانيينثالع ضد العربي  

 لثقافة المهزومة الشعوب استيعاب جعل على الثقافي االنصهار يقدر لم

 تهضم ان االمبريالية الحضارة استطاعت لو وحتى .سهال امرا الغازي

 اجنبيا الهجين المنتوج لظي مغزوةلا الشعوب مختلف مساهمات من العديد

 في وصادمة مؤلمة تلك االستيعاب عملية لقد كانت. الناس معظم على

 التي اجداده تقاليد يترك ان المرء على الصعب من انه ذلك. االحيان اغلب

. جديدة ثقافة وان نتبنىا نفهم ان ايضا ومن المرهق بل ومن العسير الفها

 الثقافة تبني في المقهورة عوبالش ايرعا نجحتما  وحتى إذا

 من قبولها يتم حتى قرونا بل عقودا منها االمر يتطلب فقد االمبراطورية،

 نشأت التي باألجيال وفيما يتعلق. هويتها من وتجعلها جزءا النخبة طرف

 ثقافة نسيت انها ذلك .جانبا تركها تم فقد القبول وفترة الغزو فترة بين

 تتبنى لتظ بل .االمبريالي العالم من حصتها بأخذ لها يسمح ولم اباءها

.كبرابرة اليها النظر في استمرت ثقافة  

في عائلة من االعيان عاشت قرنا  الذي نشامواطني ايبيريا  أحدلنأخذ مثال 
 ولكنه اكتسببعد سقوط نومنسيا. نشا يتكلم لغة اجداده السلتية مع ابويه. 

اهرة للعيان. لقد كان يحتاجها طالقة اللغة الالتينية مع وجود لكنة غير ظ
له والتواصل بها مع السلطات الرومانية. وكان ال يرفض في قضاء اعما

طلبا لزوجته في اقتناء كل ما ترغب فيه من الحلي الثمينة. ولكنه كان 



مثل النساء السلتيات. لقد كان يرغب  وهي تتحلىيتحرج من منظر زوجته 
باس للباهو نفسه  تزياكم روما. لقد منها ان تبدو اناقتها بسيطة كزوجة حا

ا من الروماني ويرجع الفضل لنجاحه في تجارة الماشية التي حصل عليه
 لتمكن من تشييد منزوثغرات القانون التجاري الروماني بخالل خبرته 

بمقدوره ان يحفظ عن ظهر  ه كانفخم على الطراز الروماني. ورغم ان
 على الرغم من ذلك مانل الروظ ،قلب كل اشعار الشاعر فيرجيل
يدرك انه من العسير عليه ان يحصل على  أيعتبرونه نصف بربري. لقد بد

تعيين في الحكومة او يجلس على احدى المقاعد المخصصة لذوي الشأن 
 في المسرح الروماني. 

 نفس المتعلمين الهنود من الكثير تعليم تم عشر، التاسع القرن أواخر في
 المشهورة النوادر أحد وتحكي لنا. يطانيينبرال همتساد قبل من الدرس
 وتعلم الرقص اإلنجليزية اللغة لطائف تعلم في اجتهد طموح هندي حكاية
. اكله والسكين في الشوكة استعمال حد االمر وذهب به الغربي النمط على
 ليدرس بلدهم الى الرحال شد العيش في اإلنجليز بأساليب تسلحه وبعد

. المحاماة يمتهن ان لتهاه   شهادة وتحصل على تهاجامعا أحد في القانون
 في القطار من القاؤه تم عنق، وربطة بدلة يرتدي الذي الشاب، هذا أن غير

 األولى في الدرجة السفر إلصراره على البريطانية افريقيا جنوب مستعمرة
 أن المفترض من كان حيث القطار في الثالثة الدرجة يستقل ان من بدال

 مهنداس'  الشاب المحامي هذا اسم كان لقد. مثله" الملونون" الرجال يركب
.غاندي كارامشاند  
 الجدد الوافدين واالستيعاب بين التثاقف عمليتا تستمر الحاالت وفي بعض

 لم الغزاة ان من المحليين السكان لدى االعتقاد ينشا حيث .والنخبة القديمة
 في معهم متساوون همنا على الوافدون وينظر إليهم عنهم اجانب يعودوا
 الى جميعا منتمينوالمحكوم  الحاكم يصبح وهكذا .والواجبات الحقوق

 القانون سريان من قرون بعد- تحصلوا الرومان فرعايا. 'نحن'ـال
 اعتالء من منهم وتمكن البعض .الجنسية الرومانية على -االمبراطوري

 في ضابط ةرتب على بحصوله او الشيوخ مجلس بدخوله سواء السلطة هرم
 كالوديوس االمبراطور اعطى الميالد قبل 48 العام فيو. الروماني الجيش

 وقد. الشيوخ مجلس في السلتيين االعيان من مجموعة قبولعلى  موافقته
وعاداتي وروابط  ثقافي دمج بحصول خطبه أحد في االمر هذا برر

 احتج ولقد .الروماني المجتمع والسلتيين داخل الرومان بين المصاهرة
 يستسيغوا لم الذين المغرورين الشيوخ مجلس نواب بعض قراره على
 ولقد ذكرهم. الروماني السياسي النظام في السلتي العدو من عناصر ادماج



 عائالت ساللة من أنفسهمهم  انهم في تتمثل محرجة بحقيقة االمبراطور
 نطنيموا اليوم أصبحوا حتى االيام من يوم في روما حاربت كانت ايطالية

'.سابين' عائلة الى يعود بأصله الذي شخصيا ذكرهم كما .رومانيين  
 األباطرة من ساللة حكم تحت روما كانت الميالدي، الثاني القرن خاللو

 من تجري في عروقها بضع قطرات ربما والتي أيبيريا، في ولدوا الذين
 دريان،اه تراجان،عهد  ان عموما عتقدوي  . األقل على المحلي األيبيري الدم

 الذهبي العصر شكلت قد أوريليوس وماركوس بيوس أنتونينيوس
 اختفت قد العرقية العوائق جميع كانت المرحلة، وبعد هذه. لإلمبراطورية

 سليل( 193-211) سيفيروس سيبتيميوس اإلمبراطور كان لقد.  نهائيا

 لأص من فكان( 218-22) إالغابالوس االمبراطور اما. ليبيا بونيكمن عائلة

 فيليب" باسم بالعامية والمعروف( 244-9) فيليب اإلمبراطور. سوري

 الرومانية الثقافة على الجديدة اإلمبراطورية مواطنو اعتمد لقد". العربي
 انهيار بعد قرون لعدة استمرو انهم حتى الحماسة من شيءمع 

 يالذ المسيحية وااليمان بااله( الالتينية) بلغتها التكلم في االمبراطورية
 عاشوا كما( فلسطين) اوسطية الشرق ماراتهاإ أحد من االمبراطورية تبنته
.الروماني القانون ضل تحت  

 تركيز تم حينما .العربية االمبراطورية ضمن االمر نفس ولقد حصل
 النخبة بين المجتمع تقسيم اعتمدت الميالدية السابع القرن اواسط في اسسها
 السوريين او المصريين سواء المفتوحة انالبلد وبين رعايا الحاكمة العربية

 وقد. مسلمين وال عربا يكونوا لم الذين افريقيا شمال وبرابرة رانينواإل
 اللغة وتعلموا االسالم في الدخول على ةالمغزو   البالد افراد من الكثير عمل

 الى تنظر العربية النخبة وكانت. هجينة امبراطورية ثقافة وتبنوا العربية
 وقد .وهويتها حظوتها هاوفقدي ان ممنه وتخشى حقد بنظرة الجدد الوافدين
 داخل العرب وبين بينهم المساواة هم فيبحق الجدد المسلمون طالب

 على المطاف نهاية في وحصلوا. االسالمي العالم كامل وفي االمبراطورية
 انهم والعراقيين على والسوريين المصريين الى ينظر وأصبح. مبتغاهم
 يحكمهم المستعربين او منهم االقحاح سواء العرب ىوأضح. عرب
 الذي النجاح يكمن. وااليرانيين والبربر االتراك مثل عرب غير نومسلم

 من استيعابه يتم انقدرته على  في العربي االمبراطوري المشروع أحرزه
 تبنيه في هذا الناس يوم الى استمرتوالتي  عربية غير اكثرية قبل

وفقدان  العربية االمبراطورية افول بعد حتى نشره وتطويره والعمل على
.هيمنته العربي العرق  



 تمكن فقد. اكتساحا أكثر االمبراطوري المشروع كان فقد الصين في اما
 من -البرابرة اسم عليها أطلق التي-والثقافية  العرقية الجماعات من خليط

الهان  شعب قاالح شكلي وأصبح الصينية االمبراطورية الثقافة في االندماج
 قبل 206 من الصين تحكم التي هان إمبراطورية حكم بعد بذلك سمي)

 الصينية لإلمبراطورية النهائي اإلنجازويتمثل (. ميالدية 220 إلى الميالد

 ونشاطه اال تاثيره مالحظة الصعب ولكن من. يعمل يزال نظامه ال ان في
 من بالمئة 90 لوال يزا. يانغ وشينج التبت مثل النائية المناطق في

 ساللة من انهم على االخرى وكذلك الشعوب ألنفسهم ينظرون الصينيين
.الهان شعب  

 العقود في االستعمارية الحقبة نهاية الطريقة بنفس نفهم ان ونحن بمقدورنا
 احتالل من الحالي العصر في تمكنوا األوروبيين ان ذلك. المنصرمة القليلة

. المهيمنة األوروبية الثقافة نشر بتعلة االرضية الكرة من كثيرة طقامن
 تدريجيا تتبنى البشر من مليارات جعل الذي االمر كاسحا تفوقهم كانو

والعرب  فارقةواأل الهنودلقد أصبح . الثقافة تلك من كبيرة اأجزاء
 واالنجليزية الفرنسية باللغة يتكلمون الماوري ن وشعبووالصيني

 تقرير في وحق الشعوب نسانالا حقوق مبادئ واعتنقوا. واالسبانية
والرأسمالية  الليبرالية مثل الغربية وتبنوا االيديولوجيات مصيرها

.والشيوعية والقومية والحركات النسوية  
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مجموعة صغيرة 
شيدت امبراطورية 

 كبيرة
انشا الغرب الثقافة 

 الغربية
دشن العرب الثقافة 
 العربية االسالمية

تأسست الثقافة 
 االغريقية الرومانية 

ثم تدشين الثقافة 
 اإلمبراطورية 

تقبل مواطنوالشعوب 
المستعمرة التواصل 

 باللغة اإلنجليزية
والفرنسية وتبنوا 

دخلت الشعوب 
المفتوحة في اإلسالم 
 وتكلمت العربية...

قبلت الرعية التواصل 
تينية والقانون باللغة اال  

الروماني واألفكار 
 السياسية الرومانية...

تم تبن ي الثقافة 
اإلمبراطورية من قبل 

رعايا الشعوب 
ة  المغزو 



االشتراكية والقومية 
..وحقوق االنسان..  

نود اله طالب
والصينيون 
واالفريقيون 

المساواة في الحقوق 
والواجبات باسم القيم 

 الغربية

طالب المصريون 
واإليرانيون والبربر 
مساواتهم بالعرب 

يم االسالميةباسم الق  

طالب اإلل يريون 
والغاليون والبونيقيون 
بالمساواة مع الرومان 
 باسم القيم الرومانية 

طالبت الشعوب 
مستعمر المحتلة من ال

معاملتها بمثل ما 
امل به مواطنيها تع

باسم القيم 
 االمبراطورية

فقد األوربيون 
هيمنتهم على العالم 
لفائدة نخبة متعددة 
نى األعراق لكنها تتب

القيم الغربية 
 والتفكير الغربي

 

فقد العرب سيطرتهم 
على العالم اإلسالمي 
لفائدة نخب متعددة 

 االعراق
 
 

فقدت روما سيطرة 
ق الروماني العر

حكم الى وانتقل ال
 نخب متعددة االعراق

فقد مؤسسو 
اإلمبراطورية 

سيطرتهم على البالد 
ة  المغزو 

ال يزال الصينيون 
واألفارقة والهنود 

يطورون في ثقافة 
الغرب المستعمر 

 التي تبنوها.

ظل المصريون 
واإليرانيون والبربر 

رون الثقافة  يطو 
العربية اإلسالمية 

 بالتبني

يريون إلل  ظل ا
والبونيقيون والغاليون 
ثقافتهم  يطورون

 الرومانية بالتبني 

ال تزال الثقافة 
اإلمبراطورية تزدهر 

ر  وتتطو 

 
لمحلية اثناء القرن العشرين في المطالبة بالمساواة مع شرعت الشعوب ا

تها من خالل احتكاكها المستعمرين استنادا الى نفس القيم التي تبن   األوربيين

أعلنته الشعوب  الذيمة االحتالل المحتل وثقافته. ذلك ان مقاو مع سلطة

 ومذهب االشتراكيةتحت راية الحق في تقرير المصير  ة قد تم  غزو  مال

مثلما تبنى االتراك واالنسان التي يرفعها المستعمر.  ومبادئ حقوق

ن الثقافة اإلمبراطورية التي ورثوها عن العرب والمصريو واإليرانيون

غلب أواالفارقة والصينيون  اعتنق الهنود أيضا ،فوها مع بلدانهمكي  الغزاة و

.معلى دمجها بما يتوافق مع تقاليده والمحتل وعملقيم ثقافة ا  

األخيار واألشرار في التاريخ   

 



حكموا  واألشرار الذيناالخيار  بيننقسم فترات التاريخ  المغري انمن 
في الحكم كان لصالح  االمبراطوريات على ان نعترف ان نصيب األسد

على إراقة الدماء  تأسستاطوريات األشرار. ذلك ان معظم االمبر
ان  وبالرغم من. وشن الحروبتماسكها باستعمال القمع  وحافظت على

كيف بمقدورنا ان  االمبراطوري،ثقافة عصرنا تدين بالكثير الى اإلرث 
رة؟ ريش احفاد امبراطوريات والحال اننا أنفسنانتعرف على حقيقة   
 اإلنسانةتعمل على تطهير الثقافة  وحركات سياسيةهناك مدارس فكرية 

للنزوع التوسعي)امبريالي( مخلفة وراءها حضارة اصيلة  أثرمن كل 
يمسسها الشر ابدا. الحقيقة ان مثل هذه الرؤى ان لم تكن  عة لموناص

ة وشوفينيفي اقصى الحاالت منافقة تحجب عنا قومية خالصة  فإنهاساذجة 
.مقيتة  

من الممكن على المرء ان يجد مثاال من بين االف الثقافات التي تركها 
سسها لثقافة الصافية أي تلك التي لم تمل التاريخ المدون تكون نموذجا

العسير  ولكن مناالختالط بالمجتمعات األخرى.  ولم يفسدهاالشرور 
ذا النوع. العثور على هكذا مزاعم اذ ال يوجد على األرض أي ثقافة من ه  

 ولو جزئياذلك ان جميع الثقافات البشرية في نهاية االمر تعتبر وريثة 
او  أكاديميباحث  ألي. بحيث ال يمكن وتوسعيةلحضارات امبراطورية 

سياسي ان يقوم بعملية جراحية ينزع بموجبها اإلرث االمبريالي دون ان 
 يخاطر بحياة المريض.

ي ي تحملها جمهورية الهند المستقلة فلنفكر في عالقة العداء والمحبة الت
أيامنا تجاه فترة االستعمار اإلنجليزي. حيث تكبدت الهند في فترة االحتالل 

اطنيها عالوة على االذالل واالستغالل اإلنجليزي موت الماليين من مو
ورغم ذلك فقد تبنت الجمهورية الهندية  الذي تعرض له الماليين المتبقية.

ر مثل حق تقرير المصير وحقوق االنسان ولكن االمر بحماسة جملة األفكا
 وذلك بمنحهو رفض االنجليز االمتثال الى قيمهم المعلنة  أحزنهمالذي 

لحق في المساواة باعتبارهم من رعايا المملكة او السكان المحليين سواء ا
االستقالل. ومع ذلك تعتبر دولة الهند الحديثة طفل اإلمبراطورية 

 البريطانية.
انت بريطانيا قد قتلت السكان الهنود وعذبتهم فقد عملت أيضا على ا كفإذ  

توحيد فسيفساء من الممالك المتحاربة فيما بينها واالمارات والقبائل 
باالنتماء الى وطن يعمل تحت نظام  امشترك اشعور وخلقت بينهمنوعة المت

 ،يسياسي موحد الى حد ما. كما وضعت لهم أسس النظام القانوني الهند
شبكة السكك الحديدية التي كانت  وشيدت لهم ،نظامهم اإلداري وأسست لهم



بعد ذلك على تكريس النظام  وعملت الهنددماجها االقتصادي. نحاسمة في ا
وال  ، ضمن حكومتها.التجربة اإلنجليزية ، الذي اخذنه عنالديمقراطي

والتاميل يستعملها الهنود  التي اللغة االنقليزية اللغة المشتركة تزال
فيما بينهم. وال ننسى ان الهنود من محبي لعبة  للتخاطب والماليالم
 والشرباللعبة  وكل منيزية. وشرب الشاي على الطريقة اإلنجل الكريكت

هما من اإلرث اإلنجليزي. حيث لم تنشا الشركة التجارية للشاي في الهند 
شركة شرق  اال في أواسط القرن التاسع عشر حينما تم إدخالها من قبل

قليد تالبريطاني اول من عمم  snobbish وكان الصهيبالهند البريطانية.  

 ندية. شرب الشاي في كامل شبه القارة اله
 من النسالخقصد ا التصويت في ون اليوميرغب الذين الهنود عدد كم

 القانوني والنظام الحديدية وشبكة السكك االنجليزية واللغة الديمقراطية
وهل  االمبريالية؟ مخلفات من امور انها والشاي بتعلة تالكريك ولعبة

السابقين؟ سيادهمال انهم مدينون يثبتوا ان التصويت بهذا قاموا إذا بإمكانهم  
 في مالأ الوحشية اإلمبراطورية إرث تماما ننكر أن علينا كان وحتى لو

 االحتماالت، كل فيها، وسبقت التي" األصيلة" الثقافات وصون بناء إعادة
.اإلمبراطورية عن قساوة يقل وال قديم إرث سوى لن يكون عنه سندافع ما  
 االنجليزي االحتالل قبل من الهندية الثقافة افساد من يستاؤون اللذين ان

 دلهي وسالطين المغولية االمبراطورية تراث بتكريس المقابل فييقومون 
 كل من ليةصاال الهندية الثقافة تنقية الى يسعون الذين وهؤالء .الغزاة

 الذي االرث من نفسه الوقت في يعلون االسالمية االمبراطورية مؤثرات
 أحد قام ان حصل ولو. وموريا وكوشان غوبتا امبراطورية من كل تركته

 المحتل خلفها التي البناءات كل بتدمير المتطرفين الهنود القوميين
 االنشاء لمآ هو فما مومباي في الرئيسية القطار محطة مثل االنجليزي

محل؟ تاج قصر مثل المسلمون الغزاة تركه الذي  
 نسلكه طريق فأي. هذه الثقافي االرث معضلة يحل ان بمقدوره أحد ال

 بان عملية وبوجوب قبولنا المأزق بتعقد اعترافنا االولى خطوته توجب
. نتيجة اي الى يؤدي ال وآخرين فجرة عادلين حكام الى لماضيل تقسيمنا

.الظلمة الحكام خطى نتبع دائما كنا ننااب ما لم نقبل  

 

الجديدة العالمية إلمبراطوريةا  

 

 من. وإمبراطوريات لظ في يعيشون البشر كان الميالد قبل قرنين منذ
 االمبراطوريات كونتس لكن. المستقبل في االمر هذا مرتيس ان المحتمل



 كله العالم على للسيطرة اإلمبراطورية وتبدو الرؤية. عالمية المرة هذه في
.وشيكا امرا  
 سيطرتها فقدان في القوميات شرعت والعشرين الحادي القرن تطور ومع
 هي البشرية ان في يعتقدون الذين الناس دوازداد عد. األرض على

 الى ينتمون الذين االفراد جملة من بدال السياسية للسلطة الشرعي المصدر
 والمحافظة على نسانالا حقوق مبادئ على وأصبح االعتماد .معينة قومية

 االمر وإذا كان. السياسة مفاعيل الذي يوجه هو قاطبة االنسانية مصالح
 كونه عن عوضا عائقا مستقلة دولة 200 وجود يعتبر اال الحال هذه على

 نفس يستحقون واالندونيسيين والنيجيريين السويديين والن .مساعدا
 تعمل شاملة تكون واحدة مةلحكو أيسر االمر هذا يعد اال االنسانية الحقوق
الحقوق؟ تلك على الحفاظ على  
 تنقص من بدأت الجليد طبقات ذوبان مثل خطيرة عالمية مشاكل ظهور ان

 تواجه ان سيادة ذات دولة اي بمقدور فليس. المستقلة لدولا شرعية
 الصين في السياسية الخالفة مفهوم ان لنتذكر .الحراري االحتباسبمفردها 

 االوزون طبقة ثقب مثل جمعاء البشرية مشاكل لحل ماءالس وهبته قد
 العالمية االمبراطورية لون يكون فقد وعليه. الحراري االحتباس وغازات
بدات  الدول ولكن سياسيا امجزئ العالم يزال ال 2014 من واعتبارا .اخضر

 اقتصادية سياسة يطبق ان بمقدوره أحد فال .استقاللها من تفقد سريعا
 بإمكانه وليس هواه حسب على السالم ويمضي الحرب يعلن ان او مستقلة
 اصبحت الدول ان ذلك. يناسبه الذي بالشكل الداخلية شؤونه ادارة حتى

 الشركات سياسات تأثير وتحت العالمية السوق مفاعيل امام مفتوحة
 العام الراي رقابة الى ايضا وتخضع حكومية الغير والمنظمات العالمية
 تعمل ان الدوللقد اصبح لزاما على . الدولية قانونيةومة الوالمنظ العالمي

ذلك ان   .والعدالة البيئية والسياسة المالي للسلوك العالمية المعايير وفق
 العالم تغيير في بدأت والمعلومات لمالع وسوق الجبارة الرأسمال اراتيت

.وآراءها الدول لحدود متزايد تجاهل مع  
 معينة دولة اية تحكمها ال اعيننا تحت تبنى تيلا الكونية االمبراطورية ان
 مناألخيرة،  الرومانية االمبراطورية شان فشانها .ما عرقية مجموعة او

ومصالح  ثقافة وجودها تحافظ علىاألعراق،  متعددة نخبة هي يحكمها
 كل عبر ازدياد في االمبراطورية الى انظموا اللذين عدد ان. مشتركة
 والمفكرين والخبراء سيندوالمهن الكبار اولينمقال مثل المعمورة انحاء

 ان عليهم هل. الطرق مفترق في أنفسهم وجدوا لقد. والمحامين والمدراء



 لدولتهم مواالتهم على محافظين لواظي ام االمبراطورية نداء يجيبوا
.اإلمبراطورية بركب حاقلال اختارت قد العظمى الغالبية ان يبدو .وشعبهم  
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 واحة في دتي  ش   وفي مدينة الوسطى القرون زمن سمرقند اسواق أحد في
 بأيديهم يقلبون السوريين التجار نت ترىك الوسطى، آسيا مناطق في تقع

 يعرضون المتوحشين السهول قبائل من وبجوارهم افراد الصيني الحرير
وهم حذوب. الغرب من أتوا بهم القش بلون شعر لهم العبيد من شحنة للبيع
 بكتابة ختمت اللماع الذهب من بعمالت اكياسهم ألتوقد م   آخرين تجار
 الذي المكان وفي هذا. مألوفين غير ملوك صورة سمت عليهاور   غريبة
 والغرب والشمال والجنوب يعتبر الشرق بين الطرق مفترق اهم أحد يعد  

 حينما التوحيد مسار نفس عمل نالحظ ويمكن ان ا،يومي عمال البشر توحيد
 1281 سنة اليابان بها ليغزو جيوشه -الصين امبراطور- خان قوبالي حشد

 بالجلود متسربلين المغول فرسان نشاهد ان ايضا ويمكن لنا. الميالد بعد
 بقبعات رؤوسهم غطوا وقد الصينيين المشاة جنود مواجهة والفراء في
وهم  ونيقاتل الكوريين االحتياط جنود نلفى آخر وفي مكان الخيزران،
 وفي تلك. الجنوبي الصين بحر لفيلق التابعين البحرية جنود مخمورين

 يقص الراوي لسماع الوسطى آسيا مناطق من مهندسون يحتشد االثناء
وكل تلك االقوام  .اشداقهم ءمل وهم يضحكون األوربيين مغامرات عليهم

.واحد إمبراطور لحكمتخضع   
عبة بوسائل مختلفة. شر حول الكتوحيد للب عمليةوفي االثناء كانت تجري 

فلو أتيح للمرء ان يطوف بكعبة المسلمين في القرن الثاني عشر للميالد 
بلباسهم  يطوفونلوجد نفسه بصحبة ثلة من حجاج ما بين النهرين 
مرددين لحرم المقدس نحو االفضفاض تذروه الرياح وعيونهم تحدق بنشوة 

تعثر على أحد البطاركة بألسنتهم أسماء هللا الحسنى. ويمكن لك ان  
سيوية متكئا على من السهول اآل وقد قدمن واالتراك الذين عركتهم السن

عكازه ويده تلهو بلحيته كمن يستغرق في التفكير. وفي جهة أخرى من 
سواد المسجد الحرام قد تقع عيناك على مجوهرات تشع على بشرة شديدة ال

ا ان رائحة القرنفل ربما يكون أصحابها من مسلمي مملكة مالي. كم



في المكان تخبرك بوجود اخوة من الهند  والكركم وحب الهال التي تضوع
 او ربما يرجع مصدر هذه البهارات الى جزر غريبة.

على . نظر الى الدين كمصدر للتفرقة والخالف واالنفصالي   أصبحليوم ا
في الماضي أكبر مصادر التوحيد الى جانب  يشكل من انه كان الرغم

ات االجتماعية والهرميات قود واالمبراطوريات. واعتبارا الى كون البنيالن
المجتمعات ازدادت  توكلما كبرتتسم بالهشاشة، جميعها متخيلة فإنها 

نظمها هشاشة. ان الدور المحوري للدين في هذه الحال هو منح شرعية 
در عن ياكل الدقيقة. يؤكد الدين على ان قوانيننا ال تصفوق سماوية لهذه اله

. وهذا االمر ا ومطلقةهوى االنسان. ولكنها فرضت من قبل سلطة علي
يساعد على وضع بعض القوانين خارج دائرة التحدي مما يحافظ على 

 االستقرار االجتماعي.
 تتأسس التي اإلنسانية القيم من نظاما باعتباره الدين تعريف يمكن وهكذا
.معيارين يستدعي مراال وهذا. انساني فوق نظام في االعتقاد على  
 البشر إرادة عن تعبيرا وليس بشري فوق نظام وجود على الدين يؤكد: 1

 امتالكها من بالرغمو دينا، ليست المثال سبيل على القدم كرة. وامزجتهم
 واحد كل فان عجيبة، طقوسا األحيان من كثير وفي وشعائر عديدة قوانينل

 لكرة العالمية الفدرالية رقدووبم االنسان ابتكار من هاان جيدا يعرف منا
 تلغي او المرمى عرض بموجبه تغير وقت اي في قانونا تصدر ان القدم
.التسلل قاعدة   

 كان وإذا. وقيم ملزمة قواعد الدين يضع الفائق، النظام هذا إلى واستنادا: 2

 التناسخ، وفكرة والجنيات االشباح، في يعتقدون اليوم الغربيين من العديد
 والمعايير لألخالق مصدر تشكل ان يمكنها ال المعتقدات ههذ ان غير

.دينا تعتبر ال فإنها النحو، هذا وعلى. السلوكية  
 االجتماعية األوامر على الشرعية إضفاء على قدرتها من الرغم وعلى

 هذه األديان من استغالل كل تتمكن لم االنتشار، الواسعة والسياسية
 ان اجل من اخريين ميزتين كون لديهي ان يستوجب الدين ان ذلك. القدرات
 مجموعات تسكنها التي األراضي من شاسعة مساحة رايته تحت يوحد
.البشر من متباينة  
.ومكان زمان لكل صالحا يكون فائق بنظام يقترن ان يجب: اوال  
 دعوته تكون ان يجب بمعنى الناس لكل عقيدته ينشر ان عليه يجب: ثانيا

.وتبشيرية عالمية  
 



 عالمية نزعة ذات كانت والبوذية، اإلسالم مثل المعروفة، التاريخ نياأد إن
. تشبههم األديان جميع بأن االعتقاد إلى الناس يميل وبالتالي. وتبشيرية

 اتباعها كان حيث وحصرية محلية القديمة االديان معظم كانت الواقع وفي
 البشرية يلتحو في مصلحة لهم تكن ولم .المحلية ةواآلله باألرواح يؤمنون

 والتبشيرية للوجود العالمية الديانات تظهر لم وحسب معرفتنا. ديانتها الى
 أهم من واحدا ظهورها وكان. الميالد قبل االولى االلفية بواكير في اال

 تشبه البشرية، توحيد في حيوية مساهمة قدمت وقد التاريخ، في الثورات
.ت العالميةواالمبراطوريا النقود ظهور تأثير كبير حد الى  

 

الحمالن إسكات  

 

 ان االنسانية القيم على كان ةسائد االحيائية المعتقدات نظم تنكا حينما
 مثل االخرى الكائنات من ومصالح العديد توقعات االعتبار في تأخذ

 طوائف احدى مثال تحرم نأك. واألشباح والجنيات والنباتات الحيوانات
 ان من خشية معينة تين شجرة عطق - وادي الغانج سكنت التي- النباشين
 في تعيش اخرى طائفة وبإمكان. ويثار لنفسه يسكنها الذي الروح يغضب
 في كشف ألنه االبيض، الذيل ذو الثعلب اصطياد تحرم ان الهندوس وادي
.البركاني الحجر وجود مكان عجوز المرأة المرات احدى  

 اماكن تصياخصو على وتؤكد محلية كونت الى ان الديانات هذه تنزع 
 النباشين طوائف معظم ان ذلك. الطبيعية والظواهر المناخات مثل محددة
. مربعة كيلومتر ألف على تزيد ال مساحة ضمن حياتها غالب تقضي

 في يتصرف الذي انساني الفوق النظام لفهم السكان يحتاج وألجل البقاء
 من نيك ولم. ضوابطه وفق سلوكهم تكييف من يمكنهم حتى واديهم شؤون
. القواعد نفس باتباع النائية االودية بعض سكان إقناع محاولة المجدي
 انجغال نهر إلى المبشرين إرسال عناء نفسه يكلف لم الهندوس فشعب
.األبيض الذيل ذات الثعالب اصطياد عدمل المحليين السكان لدعوة  
 اشينالنب طوائف استمرتو .دينية ثورة واكبتها قد الزراعية الثورة ان يبدو
 نظرة اليها تنظر كانت التي واصطياد الطرائد النباتات عن البحث في

 االمر هذا فان الخرفان البشر طادصي فحين. نوعها مع المنزلة في مساواة
 في يجعله ال للبشر النمر اصطياد ان كما االنسان دون رتبة في يجعلها ال

 فإنها عضالب بعضها مع الكائنات تواصل وفي .فريسته من اعلى منزلة
 النقيض وعلى. المشترك موطنها تحكم التي القواعد وفق مباشرة تتفاوض

 معها، ويتعاملون والحيوانات النباتات يمتلكون المزارعون كان ذلك، من
.يملكون ما مع ويهبطوا للتفاوض علويتهم ينزعوا ان بمستطاعهم يكن ولم  



 تكون ان ونومير كانوا فالمزارعون. كبير مشكل الى افضى االمر وهذا 
 ان نفسه الوقت في مدركين كانوا ولكنهم .ماشيتهم على كاملة سيطرة لهم

 او الزرائب في اغنامهم يضعوا ان مثال بمقدورهم كان لقد .محدود االمر
 ولكن. مميزة صفات لديها اكباش عرق ينتقوا ان او الغنم ذكور يخصوا ان
 اصحاء حمالنا تعطي ان بإمكانها الخرفان ان من التحقق بمقدورهم يكن لم

 حماية نإذ يمكنهم فكيف. القاتلة بئةواال مقاومة عن عاجزين كانوا كما
القطيع؟ خصوبة  
 اهميتها اكتسبت اآللهة أن تزعم اآللهة أصل حول رائدة نظرية وهناك
 االه او السماء االه او مثال الخصوبة فآلهة .المشكلة لهذه حال توفر ألنها
 على قدرتها والحيوانات النباتات فقدت حينما ةدارالص مركز اخذ قد الطب
 والحيوانات النباتات وكذلك البشر بين التوسط االلهة دور وأضحى الكالم
 ان البشر فيه يتعهد قانونيا عقدا الواقع في القديمة األساطير وتمثل. البكماء
 على السيطرة من تمكنهم ان مقابل االبد والى بإخالص اآللهة يعبدوا
 اولي مثال هي التكوين سفر من األولى والفصول - والحيوانات تاتالنبا
 فيها كانت الزراعية الثورة اعقبت التي السنين من وآلالف. ذلك على

 والخمرة الخرفان قرابين تقديم حول خصيصا تتمحور الدينية الشعائر
 وقطعانا وفيرة محاصيل بتوفير بدوره يعد الذي لالاله الحلوى وكعكة
.خصبة  

 النظام عناصر بعض منزلة على ضعيفا الزراعية الثورة تأثير كان دلق
 بدأت ومع ذلك. واالشباح والشياطين المياه ومنابع الصخور مثل االحيائي

.الصاعدة االلهة لصالح منزلتها من تدريجيا تفقد العناصر هذه  
 مئات بضع في محدودة مساحة ضمن حياتهم كامل يعيشون الناس مادامو

. حاجياتهم تلبي ان المحلية االرواح لبعض يمكن المربعة تراتالكلوم من
 أصبح والشبكات التجارية الممالك فيها تطورت التي اللحظة ولكن في

 او باسرها على مملكة سلطتها تمد كائنات عن البحث الناس على لزاما
.بأكمله تجاري حوض  

 حيث. لهةالا تعدد ظهور الى ادى الحاجيات هذه تلبية االنسان محاولة ان
 مثل القوية االلهة من مجموعة عليه تسيطر العالم ان الديانات هذه فهمت
 الى يبتهل ان االنسان وبمقدور .الحرب وااله المطر وااله الخصوبة االه
 المطر وتهبه - القرابين ويقدم لها يصلي ان بعد - تتلطف لكي االلهة هذه
.الحرب في بالفوز عليه تنعم او الصحة او  



 في االعتقاداستمر  فقد .االلهة تعدد قدوم حين تماما االحيائية تفيخت لم
 االشجار والينابيع وكذلك المقدسة والحجارة والجنيات واالشباح الشياطين

.االلهة تعدد ديانأ معظم من يتجزأ ال جزءا جميعها لتظ التي  
 سبةمنا كانت اال انها العظمى االلهة من شانا اقل االرواح هذه كانت إذاو 

 حين ففي .الناس عامة من لكثير الدنيوية االحتياجات لتلبية الكفاية فيه بما
 فوزه ويصلي ألجل الحرب الهإل قربانا السمان الكباش يقدم الملك كان
 لروح شمعة قدم وقد كوخه في يصلي نيالقروي أحد كان البرابرة، على

.علته من ابنه شفاء اجل من التين شجرة  
العظيمة لم يكن يتعلق ود اآللهة ير الذي نتج عن صعغير ان أكبر التاث

 فاذا .الهوموسابيانس منزلة الى يتوجه كان ولكنه الشياطين او الخرافب
 من الكثير بين كائن مجرد االنسان في ترى االحيائية النزعة كانت

 نحو على العالم الى ينظر أبد االلهة تعدد دين فان ،تساكنه التي الكائنات
 اصبحت اذ. باآللهة البشر تربط التي للعالقة انعكاسا بارهباعت متزايد

. فيها نعيش التي بيئتنا مصير لنا تحدد وخطايانا واعمالنا الخيرة صلواتنا
 تتسبب ان االخيرة لهذه بمكن االلهة ضد االنسان يرتكبها وبمجرد حماقة

 والسالحف والجنادب النمل من مليارات على يقضي هائل طوفان في
 فقط ليس تعلي االلهة تعدد ديانة اضحت وهكذا. والفيلة والزرافات والظباء

 االلهة تعدد نظام إطار وفي. ايضا االنسان من منزلة ولكن االلهة شان من
 زخرفة او ارسبكوم وأصبحوا مجرد مكانتهم من االحيائية اتباع خسر
.باآللهة البشر عالقة عن تحكي التي الدراما في خامدة  

 مزايا الوثنية
 اتباعها عقول غسيل في سنة الفي لمدة التوحيدية الديانة تكريس تسبب لقد

ووثنية  جهالة كونها على االلهة تعدد الى ينظرون الغربيون أصبح حتى
 ولغاية فهم. وظالمة جاهزة قوالب يعتبر االمر هذا والحقيقة ان. طفولية
 المركزية ةالفكر ندرك ان علينا يجب االلهة تعدد لديانة الداخلي المنطق

.االلهة دتعد في االعتقاد تدعم التي  
 يحكم قانونا او واحدة قوة وجود فكرة ضرورة ينازع ال االلهة تعدد ان

 تعترف وحتى االحيائية االلهة تعدد ديانات معظم ان ذلك .باسره الكون
والشياطين والحجارة  االلهة تلفخم خلف تقف التي الخارقة القوة هذه بمثل

 وهيرا وابولو زوس االله كان التقليدي االغريقي البانثيون ففي. المقدسة

 Fate' القدر' يطلقون عليه اسم وكلية جبارة قوة سيطرة تحت وزمالءهم

 حكم الذي القدر هيمنة تحت الشمال لهةآ تكان كما(. واالنانكي المويراي)
 شعب ديانة وفي(. االلهة غروب) راجناروك كارثة في بالموت عليهم



 االعظم االله رحم من االلهة جميع نشأت افريقيا غرب مناطق في 'باويور'
 على واحد مبدا يسيطر الهندوسية الديانة وفي. لوا رعاياهظو' اولوديمار'

' اتمان' يدعونه والمادية الحية الكائنات جميع واالرواح وعلى االلهة جميع
 هرظواوال البشر لجميع وايضا باسره للكون الروح او الجوهر يمثل الذي

 .الطبيعية
 السلطة كونب تفيد التوحيد، عن تميزه التي للشرك، األساسية النظرة إن

 غير يفه وبالتالي والتحيزات، المصالح من تخلو العالم تحكم التي العليا
 نبتهل ان المجدي غير من وانه .قلقهم او الدنيوية، البشر برغبات ةمهتم
 رفع او المطر نزولغاية ل او الحرب، في االنتصار اجل من القوة هذه الى
 الممالك أحد بفوز نظرها وجهة من تبالي ال انها ذلك. المريض عن العلة
 تعافى وا قرتتاف او المدن احدى ازدهرت وسواء .خسارتها او الحرب في

 تقديم في الوقت درونهي االغريق يكن لم. علته من مات او المريض
.'اتمان' لمبدأ معابد الهندوس ولم يشيد للقدر القرابين  

 هي العظمى الكون قوة بها نفهم ان لنا يمكن التي الوحيدة االمكانية ان
 والفقر الهزيمة وبين والشر الخير بين نجمع الرغبات وان كل في بالزهد

 او السادو مثل الهندوسية الطوائف بعض وهناك. والمرض والموت
 يدركون افرادها ليجع مما اتمان مبدا مع لتتوحد حياتها تكرس السانيازيس

 االساسي المبدأ هذا خالل من العالم ليروا يجاهدون انهم. االستنارة مرحلة
 وال عابرة ظواهر سوى ليست ومخاوفنا رغباتنا جميع ان يدركون وحتى
 تراهم بل. السادو طائفة الى ينتمون ال الهندوس معظم ان غير .لها معنى

 فيها له كوني ان اتمان مبدا على يعسر التي اليومية الحياة ركام في غارقين
 العون يطلبون وال بأنفسهم مشاكلهم حل في الهندوس كايدي لذلك. جدوى

وليست  محدودة قدرة لها االلهة ان يعرفون انهم ذلك. لماما اال االلهة من
 مصالح اله وسرسواتي ولكشمي قانيشا مثل الهة كون الى اضافة شاملة

 الجزئية القدرات هذه مع يتعاملوا ان للناس يمكن ثمة ومن .وتحيزات
وتوجد . العلة شفاء او الحروب كسب في لمساعدتهم ويعتمدون عليها

 السلطة تقسيم في شرع إذا المرء ان ذلك أة،المجز   القوى تلك بالضرورة
 ما وهذا االه من أكثر على لزاما يحصل ان يمكنه كلي لمبدأ المهيمنة
.االلهة الى تعدد يفضي  

 اتباعها ان ذلك .العميق الديني للتسامح مالئمة االلهة تعدد نةديا جدية ان
 البشر بأعمال مبالية غير لكنها عظمى قوة بوجود نفسه الوقت في يعتقدون
 بعينه االه اتباع أحد يساعد ومتحيزة مما جزئية كثيرة قوى بوجود وكذلك



ونادرا  بطبيعتها منفتحة االلهة تعدد ديانة ان. اخرى لهةآ وجود قبول على
.بإلهتها المؤمنين وغير بالهراطقة التنكيل الى لجات ما  
 يسعوا مل ضخمة، المتعددة امبراطوريات االلهة اتباع غزا عندما حتىو

 واألزتك والرومان المصريون يعمل ولم. معتقدهم عن رعاياها تحويل الى
 او اوزيريس عبادة لنشر االجنبية االراضي الى مبشرين ارسال على

 لهذا جيوشا يوفدوا ولم( األزتك الهة رئيس) ويتزيلوبوتشتلي او جوبيتير
وشعائر  لهتهاآ يحترموا ان االمبراطورية رعايا من وكان يطلب. االمر
 في ولهم الحق. سلطتها وطقوسها تشرعن االلهة تلك ان باعتبار اتباعها
 وقد. ويراعون طقوسها الخاصة لهتهمأ عبادة على يحافظوا ان المقابل
 األزتك لهةآ لرئيس معابد تشييدالى  األزتيك إمبراطورية رعايا اضطر

 الحاالت من وفي كثير. عنها وليس بدال المحلية آلهتها معابد جانب الى
 الرومان اضاف فقد .وطقوسها غزوةمال الشعوب آلهة نفسها النخبة تبنت

.ايزيس وااله المصريين سيبال االسيوي االاله من كل آلهتهم لمجمع  
 اعتنقه الذي االنجيل االه كان الرومان معه يتسامح لم الذي الوحيد الهالا ان

 ترك المسيحيين على يفرضوا لم الرومان ان من وبالرغم. المسيحيون
 إمبراطورتيهم ةلهآ حرمة يراعوا ان منهم نيتوقعو نوااك ولكنهم دينهم
. سيالسيا لوالءعن ا اإعالن االمر هذا وعدت. امبراطورهم يعبدها التي

 االمر وذهب بهم االمبراطور اوامر عن بشدة المسيحيون وحينما اعرض
 القمع انواع كل الرومان عليهم سلط التسوية محاوالت كل رفض الى

 الرومان اليه يلجا لم االمر وحتى هذا. االنقالبية الفصائل واعتبروهم أحد
 ةاربع سوى المسيحية الطائفة الرومان يضطهد ولم. الحماس من بكثير
 تحول غاية الى المسيح صلب من دايةب االولى الثالثة القرون خالل مرات

 المحليون الموظفون حرض ولقد. المسيحية الى قسطنطين اإلمبراطور
  لمسيحية.ل المناهضون ارتكبها العنف اعمال من بعضا الحكام وكذلك

 ان لنا يتضح االضطهاد، عمليات ضحايا كل جمعنا إذاومع ذلك،  
 القرون طيلة المسيحيين من الفآ ةبضع غير يقتلوا لم الوثنيين الرومان
 المسيحيون ذبح ذلك، من النقيض وعلى. المسيح ميالد من االولى الثالثة
 يختلفون ألنهم فقط سنة 1500 طيلة بالماليين العقيدة نفس من اشقائهم

.المحبةو دين الرحمة من آيات تأويل في عنهم  
 أوروبا اجتاحت التي والبروتستانت كاثوليكلا بين الدينية الحروب كانت
وكان . خاص بشكل السمعة سيئة عشر والسابع عشر السادس القرنين في

وبإنجيله  المسيح بألوهية يؤمنون الحروب تلك في شاركوا الذين جميع
 تلك طبيعة في فقط يختلفون كانوا لكنهم. والمحبة الرحمة الى يدعو الذي



 جدا كبير االالهي الحب بان يؤمنون انتوتستالبر كان حين ففي .المحبة
 من خالصنا ألجل الصليب على يتألم وان يتجسد ان بالرب احد الذي االمر

 يؤكد في المقابل. به اإليمان أعلن من السماء لكل ابواب وفتح لنا خطايانا
 ان يرون اذ. غير كافي لكنه ضروريا يكن وان االيمان ان الكاثوليك
وعمل  الكنيسة طقوس في المشاركة يفرض السماء ملكوت الى الدخول
 المقاصة هذه انب متعللين االمر هذا يرفضون ولكن البروتستانت. الخير
 السماء ملكوت دخول ان يزعم من فكل. االالهية المحبة عظمة من تحط
 يعني مما نفسه، شان من يعظم الخير اعمال من به يقوم ما على يعتمد
.كافية ليست للبشرية هللا ومحبة الصليب ىعل المسيح معاناة أن ضمنا  
 البروتستانت دموية بين مواجهات الى الالهوتية النزاعات تلك تحولت لقد

 مئات فيها سقط والسابع عشر، عشر السادس القرن والكاثوليك خالل
 الكاثوليك من جماعة هجمت 1572 اوت 23 فيو. الطرفين كال من الفاآل

- البروتستانت اخوانهم على-الخير ألفعال يةاهم يولون الذين- الفرنسيين
والتي  المواجهة تلك واثناء. قاطبة للبشرية هللا محبة شان من يعلون الذين
وعشرة  الفآ خمسة بين ما ذبح تم -بارتوليمي القديس مذبحة - دعيت

 الخبر وحينما وصل. وعشرين ساعة اربعة من اقل في بروتستنتي الفآ
 احتفاال صالةال إقامة الى دفعه مما الفرح غلبه اروم في البابا قداسة الى
 الفاتيكان غرف حدىإ زخرفةب فاساري وكلف جيورجيو المناسبة بهذه

 على ممنوعة الغرفة وان هذه علما)المجزرة  تلك تخلد جدارية بلوحة
 اليوم ذلك في العقيدة في اخوانهم بأيدي المسيحين من قتل لقد. (الزائرين

.حياتها طيلة الرومانية االمبراطورية بهم فعلته مما أكثر  
 
 
 

 هللا أحد 

 

لهتهم الى آ يشرع اتباع االلهة المتعددة في رفع مقام سيد وبمرور الزمن
اذ يصبح اعتقادهم فيه انه االاله الصمد وانه  درجة اعلى مما كانت عليه.

 إليه النظر يواصلون ذلك، ومع يحتكر في الحقيقة سلطة مطلقة على العالم.
الذي يدفعهم الى  االمر ،وتحيزات مصالح يمتلك أنه على نفسه الوقت في

 وأضحى اتباعهاديان التوحيد.  نشأتالمتاجرة معه. وبهذه الطريقة 
يتضرعون له ليشفيهم من عللهم او يساعدهم على الفوز في القمار او 

التوحيدية بحسب علمنا في مصر  الديانةولقد ظهرت  الغلبة في الحرب.



االاله  ان  الفرعون اخناتون  أعلنقبل الميالد حينما  350 في العام القديمة

 الحقيقة ربااللهة ضمن البانثبون يمثل في  أصغرعد يآتون الذي كان 
ه الوحيد بعدها على جعله االال وحيث عملاالرباب الذي يسير الكون. 

 ولكن ثورتهلدولته الذي فرض عبادته على المصريين من بين كل االلهة. 
عبادة  ورجعوا الىالناس عن عبادته بعد وفاته تخلى وينية بائت بالفشل. لدا

البنثيون القديم. آلهة  
في ولكنها توحيدية  وهناك ادياناهنا  ينجبنظام تعدد االلهة  واستمر 

فشلت في استيعاب مسالة الرسالة  ألنهامحاوالت هامشية  كانت الغالب
 وان كانتعلى غرار اليهودية التي الكونية التي يدعو لها الدين التوحيدي 

فقط الى الطائفة  يوجهها اال انهوتحيزات يملك مصالح  ههاإال ان تزعم
الصغيرة. لم تكن اليهودية تغري غيرها  وتتعلق بمملكتهماليهودية حصريا 

الميزة التبشيرية  لديهاكن يمن األمم األخرى. وخالل مراحل تواجدها لم 
التوحيدية يمكن ان  وهذه التجارب لتوحيدية.األديان ابها بغت طصاالتي 

 .local monotheism نطلق عليها 'التوحيدية المحلية'

. حيث ظهر االيمان الجديد مع فرقة مع المسيحية النقلة الكبيرةجاءت لقد 
ان يسوع الناصري هو بيهودية مغامرة سعت الى اقناع عامة اليهود 

بولس  الجديدة الذي يدعى ائفةرؤساء الط أحد جادلوقد المسيح المنتظر. 
 وتجشم عناءوتحيزات كان رب الكون يملك مصالح  إذاالطرسوسي انه 

خلص البشرية من ويالتجسد في االنسان ليموت على الصليب   
  وليسكل الناس  يسمع بهفان هذا االمر من الضروري ان  ،خطاياها

لعالم عيسى ل -االنجيل-اليهود فحسب. لذلك من الضروري نشر بشارة 
لمزاعم بولس الصدى المحمود. حيث شرع المسيحيون في  وقد كانكافة. 

العمل على نشر رسالتهم للعالم قاطبة. ومن غرابة احداث التاريخ ان 
على اإلمبراطورية  تسيطر هذه الطائفة اليهودية المغامرة اصبحت

الرومانية. ولقد ساعد نجاح المسيحية على ظهور الدين اإلسالمي في شبه 
ظهر اإلسالم  وكشأن المسيحيةلقرن السابع للميالد. االجزيرة العربية في 

تاريخية صاعقة  وفي مفاجأةفي بدايته كطائفة صغيرة في اقاصي العالم. 
شاسعة امتدت  ويؤسس امبراطوريةاستطاع ان يخرج من رحم الصحراء 

الديانات التوحيدية دورا  وهكذا لعبتمن المحيط األطلسي الى الهند. 
 مركزيا في التاريخ. 

من  أكثر وأصبح الموحدون ينزعون نحو التطرف في نشر عقيدتهم
أصحاب االلهة المتعددة. فالدين الذي يعترف بحق المعتقدات األخرى في 

كلية القدرة او انها اكتسبت جزءا  تالوجود يعني ضمنا اما ان آلهته ليس



 وحيدية اعتقدتات التالديانوبما ان من الحقيقة المطلقة من االه الكون. 
االمر الى تكفير  فقد دفعها دوما ان الرسالة اتتها كاملة من هللا االحد

أصحاب الديانات األخرى. وعلى مدى االلفي سنة الماضية حاولت 
تها من خالل القضاء طسلان تفرض الديانات التوحيدية مرارا وتكرارا 
 على كل أنواع المنافسات األخرى. 

اك القليل نول بعد الميالد كان هفي مستهل القرن األو وقد نجحت في ذلك.
القرن الخامس بعد الميالد  بحلولمن الديانات التوحيدية عبر العالم. ولكن 

ط تعتنق المسيحية مما نش   -الرومانية-أصبحت أعظم االمبراطوريات 
عمليات التبشير لتشمل كامل أوربا ومناطق من آسيا وإفريقيا. وبنهاية 

ان معظم األوربيين وغرب المناطق االسيوية ألولى بعد الميالد كااللفية ا
وشمال افريقيا قد اعتنقوا احدى الديانات التوحيدية. وأصبحت 

الى  نخضعاالمبراطوريات من المحيط األطلسي حتى جبال الهيمااليا 
ضحت أسلطة االاله الواحد. ومع بداية القرن السادس عشر ميالدية 

اطق االفرواسيوية باستثناء شرق تهيمن على معظم المنالديانات التوحيدية 
وشرعت في مد أذرعها االخطبوطية  ،سيا وأجزاء من افريقيا الجنوبيةآ

على جنوب افريقيا وأمريكا واوقيانوسيا. ونحن نجد في أيامنا هذه ان 
أحد األديان التوحيدية سيا قد انخرطت في آأغلب الشعوب خارج شرق 

على المؤسسات التوحيدية )كمنظمة  شيدالمي الذي النظام الع في وكذلك
 األمم المتحدة(. 

وكما هو الحال بالنسبة لألحيائية التي استمرت في البقاء ضمن بانثيون 
اذا واالستمرار ضمن دائرة التوحيد.  منفقد تمكن نظام تعدد االلهة  ،االلهة

ات تجاه ان وله تحيزان هللا يملك مصالح مع االنس فيكان المرء يعتقد 
اله فما الذي يمنع من عبادة آلهة متعددة؟ من منا يغامر باالقتراب من افع

البيروقراطية المقيتة إذا كانت أبواب الرئيس مفتوحة امامه؟ وفي الحقيقة 
ينزع الفقه الديني الى نكران وجود االلهة األخرى باستثناء االهها فحسب 

يقة انه وجدت . ولكن الحقجم بالحجارةوتهدد كل من يعبدها بالجحيم والر
دائما هوة بين التنظيرات التيولوجية واحداث التاريخ. ذلك ان معظم الناس 

د وجدوا من الصعوبة بمكان هضم فكرة التوحيد. واستمروا في تقسيم ق
واالغيار. ذلك ان فكرة هللا الكلي القدرة يجدونها قصية  'نحنـ 'البشر بين ال

طرد االلهة من الباب الكبير  التوحيد في م. وإذا نجحجدا عن هموم دنياه
لمسرح االحداث من  ترجع سرعان ما اال انها ،بكثير من الحماسة

المسيحية على سبيل المثال طورت االعتقاد في زمرة من فالشباك. 



يختلف قليال عن ايمان أصحاب االلهة  ملكن االيمان بهو ،القديسين
 المتعددة. 

ر االه الرومان الذي يحرسهم ويفعل االمر يتيجوبالنسبة لبهو االمر  ومثلما
نفسه رئيس الهة امبراطورية األزتك الذي يدعونه )هويتزيلوبوكلي(. نجد 

نها وغلبتها حلدى المسيحيين رئيس قديسيها الذي يساعدها على تجاوز م
في الحرب. فاإلنكليز يحميهم القديس جورج اما األسكتلنديين فان لهم 

لقديس ستيفن اما الفرنسيين فلهم القديس اريين لهم ادريو والهنغالقديس ان
تملك مختلف المدن والمهن وحتى االمراض قديسيها. فمدينة كما  مارتين.

ميالن اإليطالية لها القديس امبروز في حين يحرس القديس مارك مدينة 
البندقية. ويرعى القديس فلوران منظفو المداخن ويعمل القديس ماثيو على 

ائب. وإذا اشتكى أحدهم من الم في راسه فعليه ان لجباة الضر مد يد العون
يتضرع الى القديس اغاثيوس اما إذا كان األلم في االسنان فما عليه اال 
 التوجه الى القديس ابولونيا الذي يتسع صدره الى مثل هذه الشكاوى.

هم يم علما وانان القديسين المسيحيين ال يشبهون كثيرا الهة البانثيون القد 
ى الهة قديمة تزيت بزي جديد. ففي ايرلندا قبل مجيء المسيحية ليسوا سو

كان رئيس االلهة يسمى 'بريجيد'. وحينما خضعت البالد الى المسيحية تم 
عليه القديس بريجيد الذي ما يزال بقدسه  وأصبح يطلقتعميد االله بريجيد 

الى يوم الناس هذا. األيرلنديينالكاثوليك   
 

والشرصراع الخير   

 

في والدة الديانات والتوحيد فحسب بل  نشأةلقد ساهم تعدد االلهة ليس في 
ثنوية. وتعتقد هذه األخيرة في وجود قوتين متصارعتين الخير والشر. مال

ان الشر في ثنوية يعتقدون من فان أصحاب الديانة اليالموحد ايمانومثل 
ها. ويفسر بالتحكم  هو قوة مستقلة بذاتها حيث لم يخلقها هللا وال يمكنه

لصراع هاتين القوتين  اان العالم باسره يعتبر مسرحبأصحاب هذا االعتقاد 
الصراع. ذلك التي تحدث في الكون هي جزء من وكل األمور  

ة قصيرة العالم ألنها تمتلك إجابجذابة لتفسير تعتبر المثنوية وجهة نظر 
شري األساسية. مسالة الشر وهي احدى اهتمامات الفكر الب وبسيطة على

لم؟ لماذا تحصل المصائب أ؟ لماذا هناك لماذا يوجد الشر في العالم
جاهد من اجل ان تفسر تلألخيار؟ لقد كان لزاما على الديانات التوحيدية ان 
بحصول كل  ان يسمح ركيف بمقدور كائن كلي القدرة وكلي المعرفة وخي  

هللا قدر هذه االالم ن ا فيالتبرير المقترح يكمن الم في العالم. هذه اآل
تمكينه من اإلرادة الحرة. ذلك انه في غياب الشر لن يتمكن  الجللإلنسان 



ولن يكون لإلرادة أي دور يذكر.  نقيضهو البشر من االختيار بين الخير
الجديدة. فاإلرادة الحرة  االسألةومثل هذا الحل الغير حدسي يثير ثلة من 

الكثير منا يختارون الشر بحسب ن ذلك االشر.  لإلنسان باختيارتسمح 
وتسليط يثير غضب هللا  وهذا ماالتفسير المعتمد من قبل أصحاب التوحيد 

. فاذا كان هللا يعرف مسبقا ان أمرؤ بعينه سوف يستعمل ارادته عقابه
 هللا ي الجحيم فلماذا خلقهالشر ونتيجة لذلك سوف يلقي به ف الرتكاب

 على مثل هذا السؤال. ر من الكتب لإلجابةف الالهوتيين الكثيل  أصال؟ لقد ا
لكن من وفي حين فشل البعض االخر.  ،البعض منهم إجابة مقنعةوقد قدم 

مواجهتها لمسالة  اثناءفترات صعبة ب مرتالمؤكد ان الديانات التوحيدية 
 الشر.

المصائب وفق تقديرهم ذلك ان اما المثنويين فقد حسموا في مسالة الشر. 
قوة أيضا  هناكفط. ن الن العالم ال يحكمه االه خيري فقتقع على الخيري

احداث األمور السيئة.  االشر المستقلة التي تسري في الكون. ومن مهامه
لذي وقد وقعت المثنوية بتفكيرها هذا في معضالت أخرى. ففي الوقت ا

كانت تكابد فيه من اجل اإلجابة على مسالة مصدر الشر قابلتها مسالة 
 حينهاافترضنا ان العالم قد خلقه هللا الواحد سنفهم فإذا ما  مأتى النظام.

اشياؤه الى نفس القوانين. ولكن لو  فيه لماذا هو مكان منظم تخضع
ى العالم افترضنا ان الصراع كائن بين الخير والشر من اجل السيطرة عل

لو افترضنا ان حربا ففمن يعطي للقوانين قوتها في تنظيم هذا الصراع؟ 
ستنتج انهما يخضعان لنفس القوانين الفيزيائية. سن فإننابين دولتين  استعرت

تم ارسال صاروخ من باكستان ليضرب هدفه في الهند فانه  لنتصور انه
ين بنفس التأثير. سوف يخضع حتما الى قوة الجاذبية التي تعمل في البلد

يخضعان له ومن هي السلطة سأي قانون فوإذا ما تصارع الخير مع الشر 
 التي أصدرته؟

ولكنهم  ،أصحاب التوحيد قد نجحوا في تفسير مصدر النظامان نحن نجد 
فهم جدلية  منن والمثنوي تمكنعجزوا عن إدراك مسالة الشر. وفي المقابل 

ام. هناك طريقة واحدة لحل هذا اللغز الخير والشر ووقفوا عند معضلة النظ
الشر. ولن يكون سوى ان هناك االه أحد خلق هذا العالم بوهو تسليمنا 

ولكننا لم نعثر على أي شخص في التاريخ تمكنت معدته من هضم هذا 
 االعتقاد األخير.

لقد ازدهرت المثنوية طيلة ألف سنة او يزيد. حيث ظهر نبي يدعى 
الى ألف سنة قبل الميالد. وقد  1500 ما بينتدة زرادشت في الفترة المم

اد في ديانته ألجيال حتى اضحى كان ينشط في وسط آسيا. واستمر االعتق



ن ان العالم يمثل ور. يرى الزردشتيمن اهم الديانات المثنوية في ذلك العص
مسرحا للصراع بين اهورا مازدا االه الخير وانقرا ماينيو االه الشر. وعلى 

يقدموا يد المساعدة الاله الخير في حربه. لقد كانت الزدرشتية  البشر ان
مبراطورية األخمينيين الفارسية التي حكمت في اهم األديان في عهد ا
قبل الميالد. وأصبحت الحقا الدين الرسمي  651و 224الفترة الممتدة بين 

ط هاما على ديانات منطقة الشرق األوس تأثيراللدولة الساسانية. وكان له 
ووسط آسيا، حتى ان بعض الديانات المثنوية األخرى قد قلدته مثل 

. وقد انتشرت هذه األخيرة خالل القرن الرابع قبل الغنوصية والمانوية
. وكادت المانوية في فترة زمنية ان الميالد من الصين الى شمال افريقيا

 تغلب المسيحية على نفسها في عقر دارها )اإلمبراطورية الرومانية(.
ولكنها كانت تفتقد الى الروح التي أحب الرومان ألجلها المسيحية. 

طفئت جذوتها. وما تزال ثلة من اتباع المثنوية وبمجيء اإلسالم ان
مارسوها الى اليوم في الهند والشرق األوسط. ومع ذلك لم يستطع نجم ت

 التوحيد الصاعد القضاء عليها نهائيا. وعملت الديانات التوحيدية الثالثة
نا نجد على امتصاص الكثير من العقائد المثنوية وكذلك ممارساتها. ولعل  

طلق عليها 'توحيدية' هي في الواقع ذات كار األساسية التي نبعضا من األف
ن يعتقدون في وجود قوة ون والمسلموروح مثنوية. فغالبية اليهود والمسيحي

الذي يملك استقالال في تصرفه.  -ق عليه المسيحيون اسم الشيطانليط-الشر
يعبث في األرض فسادا دون إرادة هللا )نجد  وأصبحوحتى انه عصى ربه 

(.: المترجما االمر في القرانهذ  
المؤمن بالتوحيد ان ينخرط في االعتقاد المثنوي )وبالمناسبة  بمقدوركيف 

ان يؤمن المرء  فإماهذا مستحيل.  اطقيال نجد له اثرا في العهد القديم(؟ من
بااله أحد او باالهين متصارعين ال يمكن ألحدهما أن يغلب غريمه. وال 

 باألمرت قدرة على االيمان بالمتناقضات. وليس يزال البشر أكثر الكائنا
اليهود  وكذلكنجد ماليين من المسيحيين االتقياء او المسلمين  المفاجئ ان

اهلل الواحد وفي نفس الوقت في قدرة هللا وقدرة تمكنوا من االيمان ب
الشيطان المستقلة عن ارادة هللا. وذهب االمر بالكثير من المسيحيين 

ود الى تصور ان هللا يستحق منا مساعدته في صراعه مع والمسلمين واليه
من بين تلك األمور اعالن الجهاد والحروب الصليبية. نعثر والشيطان 

ي آخر تتضمنه ديانات التوحيد ونقصد به التفريق أيضا على مفهوم مثنو
 انيعتبر الغنوصيون والمنويون  والجسد والمادة والنفس حيثبين الروح 

حين ان الجسد المادي هو من خلق االه  ق االه الخير فيالروح هي من خل
مسرحا لصراع الروح مع المادة.  ةالشر. فيكون االنسان وفق هذه الرؤي



معنى لها من وجهة نظر أصحاب التوحيد. فما الغاية  لكن هذه النظرة ال
المجادلة بين الروح والجسد وبين النفس والمادة؟ ولماذا  من التفريق الحاد  

في المحصلة كل  ألنهلمادة والجسد هما من صنع الشيطان؟ ن اكو في
األشياء هي من خلق االه الخير. ولكن التوحيدية ال تساعدنا على حل 

هم على دستساع ألنهاكية هذه التفرقة ذحرى تساهم في تالمعضلة بل باأل
معالجة مشكلة الشر. لذلك أصبحت هذه المتناقضات حجر  فيه التحديد جو

 اني التفكير المسيحي واإلسالمي. كما ان االيمان بالجنة والنار كالزاوية ف
باألساس. اذال نجد لهما اثرا في العهد القديم والذي لم  نيمثنوي ينمفهوم

عد موت الجسد. فالتوحيدية كما تجلت في التاريخ هي بالروح  زعم بقاءي
 هاتمتزج جميع ،تعدد االهة( واحيائيي )كِّ ر  وشِّ مزيج من تراث مثنوي 

تحت مضلة االالهي. فغالبية المسيحيين مثال يؤمنون باهلل االحد ولكن 
تعدد االلهة كاالعتقاد في القديسين ويصدقون وبنائية الشر والخير بثأيضا 

تسمية لهذا  يملك علماء الدينايضا بخرافات االشباح كاإلحيائيين. 
 سقوالط من ومزيجمتناقضة  حتىمختلفة و االعتراف المتزامن ألفكار

تسمى هذه العملية . مختلفة مصادر من المأخوذة والممارسات
( التي قد تكون في الحقيقة :المترجم'السنسكريتية' )التوفيق بين األديان

 الدين العظيم والوحيد الذي يتبناه العالم.
 

 قانون الطبيعة 

 

األديان التي ناقشناها الى هذه اللحظة ميزة أساسية واحدة:  تتقاسم جميع
االعتقاد في االلهة وبعض الكيانات الفوق طبيعية. وهذا  على زرك  ها ت  جميع

اليمان أهم على دراية في الغالب بااالمر يبدو جليا للغربيين الذين 
ريخ التوحيدي واالعتقاد في تعدد االلهة. ومع ذلك ال يمكن في الواقع للتا

ولى قبل خالل االلفية األذلك انه الديني ان يختصر في تاريخ اآللهة. 
انتشرت أنماط جديدة من االديان في المناطق االفروآسيوية. وهذه الميالد 

اله مثل الجنينية والبوذية في الهند األديان الوافدة تميزت بتجاهلها لدور اإل

 cynicism لبيةوكذلك بعض التيارات الفلسفية مثل الرواقية والك

توسط. وتزعم انتشرت في حوض الم التي epicureanism واالبيقورية

النظام اإلنساني الخارق الذي يحكم العالم هو نتيجة ان معتقدات هذه ال
لقوانين الطبيعية أكثر من كونه تعبيرا عن إرادة ونزوات اآللهة. ومن بين ل

لهة ومثل هذه اآللهة ال القوانين الطبيعية تبرز ظاهرة ايمان االنسان باآل
ن الطبيعة شانها شان البشر تعدو ان تكون هي بدورها خاضعة الى قواني



في محيطها مثلها مثل الفيلة وقوارض والحيوانات والنباتات. فاآللهة تعيش 
. واول مثال هو البوذية التي تعتبر من (المترجم حيوان يشبه القنفذ)النيص 

 احدى رواد تلك المعتقدات.     تزال والتي مااهم الديانات الطبيعية القديمة 
اله ولكن على الكائن على مفهوم اإلللبوذية ال ترتكز  ان الصورة الرئيسية

وتاما. وبحسب التراث البوذي يعتبر غالبشري الذي يدعونه سيدارتا 
وتاما وريث مملكة الهماليا الصغيرة وكان ذلك حوالي القرن الخامس غ

ة التي المعاناة الجلي  بقبل الميالد. لقد كان األمير الصغير متأثرا بعمق 
 والنساء والصغار والشيوخ يكابدونكان يرى الرجال  لقده. يشاهدها حول

القلق  اعياهم بل لقد ،العارضة ووباء الطاعونليس فقط من مآسي الحرب 
حياتهم. فالناس تلهث وراء الثروة  اتسمت بها والحرمان والسخط التي

والسلطة ليكسبوا بها المعرفة والمال ولينجبوا بنات وبنين ويشيدون بها 
بعدم الرضا. فالذين هم  يظلون دوما شاعرينصورا. ومهما فعلوا دورا وق

لمزيد من تكديس ا فيرغبون فياما األغنياء  ،في فاقة يحلمون بالثروة
 اذ نجدهم دائماالمال. فحتى الموسرين قليال ما شعروا بالرضا عن حالهم. 

مستمر من همومهم ومشاغلهم حتى يدركهم المرض  تذمرفي حالة 
السن ومن ثمة يموتون وفي قلوبهم حسرة. ذلك ان ما يجمعه  ويتقدمون في

كأنها  تبدو لهم الحياةوعين.  رمشهالمرء طيلة حياته قد يذهب هباء في 
 سباق جرذان ال جدوى منه. فكيف لهم التخلص من هذا االمر؟

وتاما غتراءى لأدرك التاسعة والعشرين من عمره  بعدماوفي احدى الليالي 
تاركا وراء ضهره اسرته وثروته. ورحل شريدا  يدابع ان يهجر قصره

الم. وقد زار متجها صوب شمال الهند باحثا عن مالذ للخروج من هذه اآل
رحلته احدى صوامع العبادة اين جلس بين يدي أحد المعلمين ليسمع في 

التخلص من عذاباته  فيمنه. غير ان المعلم لم يشفي غليله ولم يساعده 
. فقرر نغيص عليه. ولم يصبه الياس من جراء ذلكالتي استمرت في الت

ل ظالبحث بنفسه عن مصدر شقاء االنسان حتى يمكنه التحرر نهائيا. و
ست سنوات يتأمل في جوهر القلق الذي يصيب االنسان ويبحث في أسبابه 

أتي من علة توطرق عالجه. وفي نهاية رحلة بحثه أدرك ان مسالة األلم ال 
كنه ينجم عن أنماط مجتمع وال تسببه نزوة االاله. ولالثروة وال من ظلم ال

 سلوك عقل المرء.     
ب العقل فانه يتصرف دوما بناء وتاما انه بغض النظر عن تجارغلقد فهم 

على الرغبة التي تنطوي على عدم الرضا. فاذا خبر العقل امرا غير 
بتجربة لم. وإذا ما مر أيسببه من  مامرغوب فيه فانه يتوق الى التخلص م

. وبالنتيجة يضل العقل انه يميل الى ادامة مصدر اللذة وتقويتهممتعة فا



ليا في حالة اختبارنا أشياء غير سارة . وهذا االمر يبدو جأساخطا ال يهد
مثل األلم. فكلما استمر األلم نشعر بعدم الرضا ونفعل ما بوسعنا إلزاحته. 

ر بالرضا اطالقا. ألننا وحتى في صورة خبرتنا ألمور مبهجة فإننا ال نشع
نخشى من زوال اللذة او نأمل في تكثيفها. فالناس يحلمون سنين بالعثور 

يشعرون بالرضا حين يدركونه. فبعضهم يصبح قلقا  ما لقليوعلى الحب 
 التي خر يشعر بالغبن من زيجتهمن هجران ازواجهم لهم والبعض اآل

ويوجد  زوج موسر. العثور علىبمقدوره كان حيث كانت مقابل ثمن بخس 
ن تمكنوا من القيام باألمرين معا.واناس آخر  

تحقق لنا العدل  بمقدور اآللهة ان تنزل المطر وبإمكان المؤسسات ان
ولكن ال أحد  ،وتوفر لنا وسائل الصحة ويمكن للحظ ان يجعل منا اثرياء

بمستطاعه ان يغير أنماط اذهاننا األساسية. فحتى أعظم الملوك  نامما ذكر
لف حكوم عليه بالعيش في قلق وحزن دائمين. االمر الذي يجعله يلهث خم

امة وج من هذه الدو  للخر سبيالوتاما غمزيد من الملذات. وقد أدرك 
المفزعة. حيث قال انه في صورة ما إذا خبر العقل امرا مبهجا او كئيبا و   

المرء ما شعر  اذاولأللم.  مساحةفهمهما على ما هما عليه فلن يكون ثمة 
 اذ يمكننالحزن وعلم ان ال منفعة من وراءه فقد ال يشعر بالحزن اطالقا. با

نعثر على ميزات كبيرة في الحزن. كما انه لو شعر أحدنا بالسرور ان 
بدون القلق من زواله او من الزيادة فيه فسوف يستمر في تلك الحالة دون 

تها لى عال  األمور عان تقبل فقدان طمأنينته الداخلية. ولكن كيف لعقولنا 
دون شهوة جامحة؟ كيف لنا ان نقبل الحزن على ما هو وكذلك الفرح او 

ب العقول على تقبل وتاما زمرة من وسائل التأمل تدر  غاأللم؟ لقد طور 
االمر الواقع دون شهوة. حيث تساعد تلك الممارسات العقل في التركيز 

ؤال: ما عساي اختبر من لسا مندال على السؤال التالي: ماذا اختبر االن؟ ب
ولكن االمر ليس مستحيال. .العالم؟ من الصعب تحقيق هذه الحالة الذهنية  

وتاما مجموعة من القواعد األخالقية على ارض صلبة من غلقد أسس 
ر للناس التركيز على الخبرة الحينية دون السقوط في المفترض ان تيس  

ب تجنب القتل اعه بوجوينصح اتبالجامحة واوهامهم. لقد كان  اتهمرغب
وحرم عليهم الزنى والسرقة باعتبار ان هذه الممارسات تقدح جذوة الشهوة 
)ألجل السلطة او الملذات الحسية او حب الثروة(. وحين يخمد لهيب النار 

تماما تستبدل الشهوة بحالة من الرضا التام والسالم الداخلي يدعوها 
اوالئك الذين أدركوا حالة  اخماد النار(. انبالنيرفانا )والتي تعني حرفيا 

قد تحرروا تماما من األلم. حيث يصبح بمقدورهم ان  كانواالنيرفانا 
يختبروا الواقع بكل صفاء خاليا من األوهام والخياالت مع استمرارهم في 



سبب لهم مجددا في تمجابهة البغضاء واأللم. ومثل هذه الخبرات لن ت
يشتهي ليس بإمكانه ان يتألم.البؤس. فالشخص الذي ال   

من  تمامابحسب التقليد البوذي وتحرر  النيرفاناوتاما نفسه حالة غلقد أدرك 
األلم. وأصبح اتباعه يطلقون عليه البوذا والتي تعني 'االنسان المستنير'. 

ل بوذا لبقية حياته يشرح مكتشفاته لآلخرين حتى يمكنهم التحرر من ظو
مه في قانون واحد: ان الرغبة هي مصدر األلم. المعاناة. وقد ضمن تعالي

التحرر من المعاناة يجب التحرر من الشهوة. ولغاية التحرر من  وألجل
الشهوة يجب على المرء ان يدرب عقله على قبول الواقع على عالته. 

كوني الناموس الن و' حيث يرى فيه البوذي 'دهارماويعرف هذا القانون 
ئة عن الرغبة الجامحة هي حقيقة في كل زمان للطبيعة. فالمعاناة الناش

وكل مكان مثلها مثل معادلة اينشتاين الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في 
مربع سرعة الضوء. ويعتقد البوذيون في قانون المستنير ويجعلونه نقطة 

ارتكاز لجميع نشاطاتهم. ويغدو ايمانهم باآللهة تبعا لذلك قليل األهمية. فإذا 
يطلب من االنسان  ذاحاب التوحيد يحوم حول وجود هللا وماكان مبدا أص

؟ يغدو ذلك المبدأ عند البوذيين اعترافا بوجود األلم فكيففعله  
 الخالص منه؟

نزل تاعتبرتها قوى بإمكانها ان بل ان البوذية ال تنكر وجود اآللهة 
ولكن ليس لها تأثير على القانون الذي  ،االمطار وتهب الغلبة في الحروب
فلو تخلص المرء من الشهوة لن يفلح أي يحكم بكون األلم تسببه الرغبة. 

. وعلى العكس من ذلك لو سيطرت الشهوة على عقل االه في جعله بائسا
قاله من المعاناة. ولكن البوذية أحدهم فلن يكون بمقدور اآللهة جميعها فك ع  

البوذية تعلم التوحيد لم تتخلص من عبادة االرباب. ف مثل الكثير من اديان
اتباعها وجوب النظر الى الهدف النهائي للتحرر من المعاناة بدال من 
الوقوف وسط الطريق كشأن الرخاء االقتصادي او استقرار السلطة 

بالمئة من البوذيين الوصول  99السياسية. وبالرغم من ذلك لم يستطع 

في قائم حياتهم لو كانوا يأملون في إدراك هذه الحالة  لحالة النيرفانا. وحتى
فإن هموم الحياة اليومية لن تسعفهم بتحقيق مبتغاهم. لذلك نجدهم يداومون 
على عبادة آلهة عديدة مثل آلهة الهندوس في الهند وآلهة الخير في التيبيت 

 وآلهة الشنتوية في اليابان. وعالوة على ذلك تمكنت العديد من الطوائف
ن البودا والبوديساتفا.البوذية على مر الزمن من تطوير بانثيو  

في بعض منها  وغير بشرية في بعضها اآللهة هي كيانات إنسانية وتلك
قدرات على تحقيق التحرر الكامل من األلم ولكنها تتخلى عن عملها  ولها

 تزال ال والتي لها حصر ال التي الكائنات مساعدة أجل من شفقة بالناس



لهة فإن الكثير من وعوضا عن عبادة اآل. البؤس دورة في محاصرة
ليس  االبوذيين شرعوا في التوسل بهذه الكيانات المستنيرة حيث يبتهلون له

من اجل تحقيق النيرفانا فحسب ولكن لتحقق لهم امورهم الدنيوية. ونحن 
ن الكثير من البودا والبوديساتفا منتشرين على كامل شرق آسيا يقضونجد 

في  وحتى المساعدةاعون اوقاتهم في إنزال المطر والقضاء على الط
 والبخور ، الملونة والزهور الصلوات،االنتصار في حرب دموية مقابل 

.والحلوى األرز من والهدايا العطرية  
 

 عبادة االنسان

 

 ،لقد تم تصوير القرون الثالثة المنصرمة باعتبارها عصر صعود العلمانية
لديانات السماوية حيث تميزت بفقدان الدين أهميته. فلو أمكننا الحديث عن ا

 القانون ديانات االعتبارفي  أخذنا إذا لكنو. صائبا يكون االمر حينها
 والجهود ،الشديد الديني الحماس عصر إلى تتحول الحداثة فإن الطبيعي،
 .التاريخ عبر دموية األكثر يةالدين حروبالو ، لها نظير ال التي التبشيرية

ديان الوضعية الجديدة مثل لقد شهد العصر الحديث ظهور زمرة من اال
الليبرالية والشيوعية والرأسمالية والقومية والنازية. وال ترغب هذه 
المعتقدات ان يطلق عليها اسم الدين بل االحرى تسمى ايديولوجيات. 

سلمنا  فلو سيمنطيقي. مجرد تمرينوالحقيقة ان هذا االمر ال يعدو كونه 
البشرية والقيم التي تتأسس منظومة من القواعد  عبارة عنبكون الدين 

اعتبار االتحاد السوفياتي  ناعلى االعتقاد في نظام فوق بشري فإنه يمكن
 الشيوعي بمثابة دين مثل اإلسالم.

لى عن الشيوعية من جهة كونه ينظر ا بطبيعة الحالولكن االسالم يختلف 
النظام العلوي الذي يحكم في العالم على أساس صدوره من االه خالق 

في حين ان االتحاد السوفياتي الشيوعي ال يؤمن بوجود آلهة.  ،القدرة وكلي
ال تكترث  من كونهابالرغم  في زمرة االديان ف البوذيةنصن   في حين اننا

بمسالة االلوهية. فالشيوعية مثل البوذية تعتقد في نظام علوي تتحكم فيه 
ان تعتقد  يةالبوذ واذا كانتقوانين طبيعية ثابتة توجه نشاطات االنسان. 

الى ارجاع  الشيوعيين يعمل ،وتاماغشفها سيدارتا تقوانين الطبيعة قد اك
يمير لينين. وال تنتهي الى كارل ماركس وفريديريك انقلز وفالد مصدرها

أوجه الشبه الى هذا الحد. فالشيوعية مثل كل األديان تمتلك كتاباتها 
 بأن تنبأت التيو سالمقدسة وكتبها النبوية مثل كتاب راس المال لمارك

لشيوعية ا تملككما . للبروليتاريا الحتمي بالنصر قريبا   سينتهي التاريخ



ثورة أكتوبر. ولها أيضا كهنتها  اعيادها وأيام عطلها مثل غرة ماي وعيد
جاء ذكرهم في جدلية ماركس. ولكل وحدة عسكرية كاهن يسمى  ذينال

شيوعية. ان الشيوعي متفقد يعمل على تلقين الجنود والضباط مبادئ ال
نشر  يتوقع منه، ولكن ال يجب عليه ان يعتنق المسيحية او البوذية التقي  

دفع حياته او حياتها ثمنا لذلك.لو اضطر ان ب ولينين حتىانجيل ماركس   
لعل البعض من القراء يتحرج من مثل هذا التحليل. وإذا اردتم النجاة فأنتم 

جيا عوضا عن توصيفنا لها بمثابة أحرارا في اعتبار الشيوعية أيديولو
م المعتقدات الى الدين. والحقيقة ان االمرين سيان. ذلك انه بمقدورنا ان نقس  

تلك التي تؤمن باهلل واألخرى التي ال تعتقد فيه وندعوها أيديولوجيا  :نوعين
التي تزعم انها تتأسس على القوانين الطبيعية. لكن مثل هذا االمر يودي و

صنف طوائف البوذية والداوية والرواقية ضمن دائرة بنا الى ان ن
ان نشير  األيديولوجيا بدال من كونها اديانا. وفي الجهة المقابلة يجب علينا

جيات يالكثير من االيديولو فييزال قائما  الالى ان االعتقاد في اآللهة 
العصرية ولكن البعض منها شان الليبرالية تكاد تفقد معنى لوجودها بدون 

ا االعتقاد.   هذ  

سوف يكون من العسير جدا ان نقوم بإحصاء كل المعتقدات العصرية التي 
اقل  تواضحة بينها. اذ انها ليس احدودالتاريخ ألنه ليس هناك  عبرظهرت 
فإذا كان البوذي يعبد  من التوحيدية والبوذية الشعبية. syncreticتلفيقية 

فال غرو ان نجد  ،الشيطان وإذا كان التوحيدي يعتقد في ،آلهة الهندوس
ألمريكيين قوميين )يؤمنون بوجود امة أمريكية لها دور تاريخي( اعامة 

مالية الحرة )االعتقاد في التنافس الحر والبحث عن ويؤمنون بالسوق الرأس
الربح يمثالن ركيزة مجتمع الرخاء( ويعتمدون على مبادئ الليبرالية 

م خالقهم جملة من الحقوق التي ال اإلنسانية )التي تقول بان البشر وهبه
والرأسمالية أحد  18يمكن المساس بها(. فأما القومية سنناقشها في الفصل 

حيث نعمل  16العصر الحديث سنخصص لها كامل الفصل  اديان انجح

وفي الورقات التالية من عرض معتقداتها األساسية وطقوسها. نقوم خاللها ب
 لنزعة اإلنسانية.هذا الفصل سأناقش الديانات ذات ا

ان الديانات السماوية تركز نظرها على عبادة اآللهة. في حين توجه 
للبشرية وبالتحديد تعبد نوع الهوموسابيانس. ان الديانات الوضعية عبادتها 

لهوموسابيانس طبيعة فريدة ومقدسة ا ه لدىالنزعة اإلنسانية معتقد يقول ان
كل الظواهر الطبيعية. وتعتقد وهي متميزة عن طبائع الحيوانات األخرى و

اهم األمور في العالم  تعتبر الطبيعة البشرية ان فيالنزعة اإلنسانية أيضا 
طريقها ان نعطي معنى لكل ما يحدث في الكون. فالخير كل  ا عنيمكنن



الخير هو لصالح نوعنا. وكل ما عداه ال يوجد اال تلبية لمصالح هذا النوع. 
انهم يفشلون في  االنساني يعبدون اإلنسانية فإذا كان أصحاب المذهب اإل

ع فيما إيجاد تعريف لها. وقد انقسم المذهب اإلنساني الى ثالثة فرق تتصار
بينها من اجل إيجاد تعريف لمفهوم اإلنسانية. مثلما حصل التنازع بين 

للمذهب  آلتالفرق المسيحية حول طبيعة المسيح. ونجد اليوم ان الغلبة قد 
نساني الذي يعتقد ان اإلنسانية هي ميزة للفرد. فتكون حريته الليبرالي اإل
قدسة للبشرية في كل فرد حسب الليبراليين توجد الطبيعة الموبامرا مقدسا. 

تابع لنوع الهوموسابيانس. وبهذا المعنى يصبح الفرد اإلنساني الروح الذي 
طة يعطي المعنى للوجود. ويكون مصدرا لكل المعايير األخالقية والسل

السياسية. فإذا صادف المرء موقفا سياسيا محرجا يجب عليه ان يعتمد 
.-و صوت اإلنسانيةوه -على بصيرته وان ينصت لندائه الداخلي  
النزعة اإلنسانية تهدف الى  وان الوصية الرئيسية للمذهب الليبرالي ذ

حق ان يلحماية حرية ذلك النداء الداخلي ضد كل الدخالء وكل ما من شانه 
وتعرف تلك الوصايا تحت اسم ' حقوق االنسان'.ذى بنا. األ  

عليه باإلعدام. في حين وألجل هذا تحرم الليبرالية تعذيب الفرد او الحكم 
كان االمر مختلفا في القرون الوسطى حيث كان ينظر الى القتلة كعناصر 
تهدد بزعزعة النظام الكوني. ولغاية إعادة التوازن للنظام كان لزاما ان 

قد لحتى يشهد الناس على عودة االمن والنظام.  ذب المجرم على المأليع
القتلة في عصر شكسبير وموليير كان الناس يترقبون بفارغ الصبر اعدام 

لتسلية أنفسهم في وقت الفراغ. اما اليوم فقد أصبح األوروبيين ينظرون 
إلعادة اعتداء على الطبيعة المقدسة لإلنسان. و على أساس انهالى اإلعدام 

 ،التوازن للنظام لم تعد الدول األوروبية تلجأ الى التعذيب واعدام المجرمين
ها من اإلنسانية الشيء الكثير. ولربما عملت على بل تعاقبهم بطريقة في
.متأهيلهم وحفظ كرامته  

ان تكريم الذات البشرية للمجرم تذكر في الوقت نفسه الجميع بكرامة 
زن الى النظام. وحينما نوفر حق الدفاع لمصلحة اإلنسانية وهكذا يعاد التوا

سانية المجرم فنحن نبحث له عن مخرج. وبالرغم من هذه النظرة اإلن
في هللا بل انها تؤسس مذهبها  معتقدةمع ذلك للمذهب الليبرالي فإنها تبقى 

على التوحيدية. ونحن نجد ان معتقدات الليبرالية تستمدها من االيمان 
اإلرادة وخلود الروح بعد الموت. ذلك انه في غياب المسيحي في حرية 

لليبرالي ان يصبح من المحرج للمذهب اسمفهوم خلود الروح ووجود خالق 
 يفسر خصوصية الفرد داخل نوع السابيانس.



هناك طائفة أخرى مهمة ندعوها المذهب اإلنساني االشتراكي. حيث ترى 
ذلك تعلي من شان النوع ان البشرية ذات طبيعة جماعية وليست فردانية. ل

في حين تبحث الليبرالية عن تلبية واإلنساني عوضا عن النداء الفردي. 
ها من الحريات الفردية نجد المذهب االشتراكي يحاول اقصى ما يمكن

تكريس مبدا المساواة بين جميع البشر. ويرى المذهب االشتراكي ان غياب 
سمات هامشية  يعلي من شأن المساواة يعتبر تدنيسا لكرامة االنسان. ألنه

للبشر على حساب جوهرهم الكوني. مثل االمتيازات التي يتمتع بها الغني 
الفقير وهذا يدل على كوننا نعطي قيمة أكثر للمال على حساب  على حساب

يتميز به الغني والفقير على حد السواء. ذيالجوهر األساسي ال  
لى االساسات التوحيدية. ويستند كل من المذهب الليبرالي واالشتراكي ع

ذلك ان فكرة المساواة بين البشر ليست اال رسكلة العتقاد الديانات 
ئِّهاي تؤمن بالمساواة بين جميع االنفس امام التوحيدية الت . وفي إطار بارِّ

المذاهب اإلنسانية المؤمنة نجد النازية تقطع مع هذا االمر حيث نجدها 
النازية عن بقية المذاهب األخرى  تستند على المذهب التطوري. وما يميز

وبخالف هو اعتمادها على تعريف اإلنسانية باالستناد الى نظرية التطور. 
بل هي  اوثابت ابقية المذاهب يرى النازيون ان اإلنسانية ليست معطى كوني

على النقيض من ذلك نوع يخضع للطفرات التطورية التي تعمل على 
مكن لإلنسان ان يصبح فوق انساني او يتطوير نوعه او الحط منه. وهكذا 
 ينحط الى درجة ما دون البشري. 

النوع البشري من االنحطاط وتشجيعه على لقد كان مطمح النازيين حماية 
التطور التدريجي. لذلك كانوا يزعمون ان الجنس اآلري هو أكثر االجناس 

تطورا ويجب حمايته. في حين يجب القضاء على األعراق المنحطة 
ن عقليا فلزم وضعهم في ون والمتخلفواما المثلي ،هود والرومانيينكالي

ان ظهور نوع بفسر النازيون الحجر ومن ثمة االجهاز عليهم. وي
السابيانس كان نتيجة لتطور طائفة قديمة منه مقابل تعرض مثيلتها الى 
االنقراض مثل نوع النياندرتال. والحقيقة ان تلك األنواع البشرية كانت 

جناسا مختلفة سلكت طريقا تطوريا مستقال عن بعضها البعض. تمثل ا
سب النازيين يتوزع وبإمكان ذلك الحدث ان يقع مرة أخرى. وبح

عدة اجناس مختلفة كل منها تمتلك خصائص  علىالهوموسابيانس حاليا 
فريدة. ومن بينها الجنس اآلري الذي يمتلك أفضل السمات مثل العقالنية 

المؤهالت التي  فوق ذلك ويملك العمل. ة والجد فيوالنزاه وحسن المنظر
فارقة ية ان اليهود واألتمكنه من جعل االنسان أرقي األنواع. وتزعم الناز

السود يمثلون اليوم بقايا ساللة النباندرتال حيث يملكون سمات منحطة. 



سون كل ولو سمحنا لهم بالزواج المختلط وخاصة مع اآلريين سيدن  
ة ويحكمون على نوع السابيانس باالنقراض. المجموعات البشري  

ية. حيث أدت لقد سعى علماء البيولوجيا الى كشف مغالطات مزاعم الناز
الى تبيان ان  1945األبحاث التي أجريت خاصة في المجال الجيني سنة 

الفوارق بين السالالت المختلفة للبشر هي اقل بكثير مما يذهب اليه 
اجات جديدة نسبيا. نظرا خاصة لحالة المعرفة النازيون. ولكن هذه االستنت

الثالثينات. والن المعتقدات النازية كانت بالكاد  التي كانت عليها فيالعلمية 
ك ان وجود اجناس مختلفة وعلوية العرق لد خارج الذهنية العامة. ذتغر  

 كانت جميعها ،األبيض والحاجة الى حماية وصقل ذلك العرق الراقي
لى نطاق واسع بين النخب األوروبية. لقد كان العلماء في أفكارا منتشرة ع
بية المرموقة يستخدمون الطرق العلمية التقليدية لتلك الجامعات األورو

الفترة وينشرون األبحاث التي تزعم ان شريحة من البيض تتميز بالذكاء 
االفارقة والهنود.  ا منملك مواهب تزيد على اقرانهتو ةالمفرط ومتخلق  

خذ الساسة االمريكيون والكنديون والبريطانيون هذه المزاعم على ولقد ا
الزواج المختلط بين  حظرد ورأوا ان من واجبهم العمل على محمل الج

العرق األبيض وبقية األعراق خشية من انحطاط جنسهم. مما الجأهم الى 
 مثلتقييد الهجرة ضد الصينيين وحتى االيطاليين الى بلدان الجنس اآلري 

اليات المتحدة واستراليا.الو  
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 الليبرالية االنسانية االشتراكية اإلنسانية  اإلنسانية التطورية 

 عن جوهريا اختالفا تختلف ومقدسة فريدة طبيعة له سابينس هومو
 هو لديها األسمى لحفالصا. األخرى والظواهر الكائنات جميع طبيعة
اإلنسانية. خير  



 قابل نوع هي اإلنسانية
 يتدهور قد. للتغيير
 تحت كائنات إلى البشر
 إلى يتحولون أو بشرية
.فائقة كائنات  

 الجماعة هي اإلنسانية
 أنواع داخل وتقيم

ككل سابيانس الهومو . 

"  هي" اإلنسانية

 داخل وتكمن الفردانية
عاقل إنساني فرد كل  

 العليا صيةالو وتتمثل
 من البشرية حماية في

 اشباه إلى االنحطاط
 وتشجيع بشرية،
 كائنات إلى تطورها
خارقة بشرية . 

 هي العليا الوصية
 داخل المساواة حماية
.سابينس الهومو أنواع  

 هي األسمى الوصية
 الداخلي اللب حماية

وحريته العاقل لالنسان  

   
 

لمية جديدة تكذب فكرة لم تتغير هذه المواقف بمجرد نشر دراسات ع
 قوة أكثر محركات والسياسية االجتماعية التطورات كانتالجنس االرقى. 

وبهذا المعنى فقد حفر هتلر رمسه بنفسه وتوارت معه أفكاره . للتغيير
العنصرية. فحين أعلن الحرب العالمية الثانية الجأ اعداءه الى وجوب 

األبيض واالجناس حدود واضحة بين الذين ينتمون الى الجنس  وضع
أدرك األوروبيون الحقا خطر النازية العنصرية هجروا  وعندمااألخرى. 

لت ظ لقدوضحاها.  عشيةالنازية في كامل القارة. ولكن التغيير لم يتم بين 
. 1960سيادة العرق األبيض تيارا سائدا في السياسة االمريكية الى غاية 

األعراق من غير  ضدأراضيها ما حافظت استراليا على تقييد الهجرة الى ك
. ولم يتمتع سكانها االصليون بحق المساواة مع 1973البيض الى حدود 

حتى انها كانت تمنع الكثيرين من حق  ،1960اقرانهم البيض اال سنة 

التصويت في االنتخابات ألنها كانت تعتبرهم غير مؤهلين الكتساب 
نة. المواط  

بل كانوا يقاومون المذهب اإلنساني لم يكن النازيون يبغضون اإلنسانية. 
الليبرالي وحقوق االنسان وبالتحديد الشيوعية ألنهم كانوا معجبين 

باإلنسانية ويؤمنون بقدراتها العظيمة. غير انهم كانوا يتبعون المنهج 
ان االنتخاب الطبيعي سيؤدي  فيالدارويني التطوري وكانوا يجادلون   

 أولئكن فشلوا في التكيف وال يترك اال حتما الى القضاء على االفراد الذي
القادرين على التأقلم واالنجاب. ومن خالل مساعدة الضعفاء ساهمت 

الليبرالية والشيوعية في اإلبقاء على حياتهم واعطتهم الحق في االنجاب 



في هذا العالم ون العمل بحسب النازية. االمر الذي منع قانون االنتخاب م
 االناسمن  لى اغراق االفراد المتكيفين في بحرستؤدي السياسة النازية ا

. حيث يصبح البشر اقل تكيفا بمرور األجيال مما يدفعه الى المنحطين
 االنقراض.

في الفصل  1942ويشرح أحد الكتب المدرسية في البيولوجيا الصادر سنة 

القانون الطبيعي األسمى  انن الطبيعة والجنس البشري' المعنون ' قواني
ان جميع الكائنات قد حبست منذ القدم ضمن دائرة الصراع من يؤكد على 

اجل البقاء. وبعد ان يعرض وصفا لكيفية دفاع النباتات على مجالها 
، الحيوي وكيف تقاوم الخنافس للحصول على شريك للتزاوج وهلم جرا

ت التالية:يختم الكتاب بالكلما  
الوسيلة الوحيدة  ان الصراع من اجل البقاء قاس وال يرحم ولكنه يعتبر'

لحفظ الحياة. ذلك ان الصراع سيقضي على كل من لم يستطع التكيف مبقيا 
على االفراد الذين نجحوا في التأقلم...ومثل هذا القانون غير قابل للجدل 

فعال قوانين ال ترحم. اذ ان حيث تثبته الكائنات التي نجحت في البقاء. انها 
عليها. فالبيولوجيا ال تكشف لنا حياة  الكائنات التي تعاندها سيتم القضاء

النباتات والحيوانات بل تكشف لنا عن القوانين التي يجب علينا ان نتبعها 
في حياتنا وتشحذ هممنا للعيش والصراع على مقتضى تلك القوانين. 

'ويل للذين يكفرون بتلك القوانين.فمعنى الحياة نجده في الصراع. ف  
كتاب هتلر 'كفاحي' الذي جاء فيه ' ان كل  ويختم الدرس بإيراد مقتطف من

من يحاول ان يقاوم منطق الطبيعة الصارم فكأنه يقاوم المبادئ التي يدين 
.بوجوده االنساني لها. ان عناد الطبيعة هو سعي الى التدمير الذاتي'  

ما يزال مستقبل المذهب اإلنساني التطوري غير  وفي فجر االلفية الثالثة
نهاية الحرب التي أعلنت ضد هتلر  عقبنذ ستين سنة واضح المعالم. وم

ل ربط المذهب اإلنساني بالتطور امرا محرما وكذلك الدفاع على األفكار ظ
الداعية الى تطوير نوعنا. اما في يوم الناس هذا فقد أصبح يروج لتلك 

الناس يتحدثون على وجوب القضاء على األعراق ع. لم يعد يالمشار
ذوي االحتياجات الخصوصية. ولكن هناك من يفكر  المنحطة او االفراد

في استخدام معارفنا البيولوجية ألجل خلق انسان فائق القدرات. وفي نفس 
تحت هوة بين أنصار الليبرالية ومكتشفات علم الحياة. وليس الوقت ف  

. وال تزال سياستنا الليبرالية االمر لوقت طويل بمقدورنا ان نتجاهل هذا
الفراد يمتلكون طبيعة في ان اني مؤسسا على االعتقاد ونظامنا القانو

مقدسة غير مرئية وثابتة والتي تعطي معنى للعالم من حولنا كما انها تشكل 
. ويبدو هذا االمر عبارة على مصدرا للممارسات األخالقية والسياسية



لإليمان المسيحي التقليدي في اإلرادة الحرة وفي الروح التي إعادة تقمص 
ض مثل هذا االعتقاد خالل سد كل انسان. ولكن علم الحياة قو  تسكن ج

القرنين الماضيين. فالباحثون الذين انكبوا على دراسة وظائف أعضاء 
قائلين ان جسد االنسان لم يعثروا على مكان الروح اطالقا. ويجادلون 

نساني تحدده الهرمونات والجينات وكذلك تشابكات العصبونات السلوك اإل
وضا عن اإلرادة الحرة وهي نفس القدرة التي تحدد سلوك ببعضها ع

الشمبانزي والذئاب وبيوت النمل. وتسعى نظمنا السياسية والقانونية الى 
ادة. لكن كيف يمكننا اخفاء مثل هذه المكتشفات الضارة تحت السج  

  ؟طويال على جدار الفصل بصراحة ان نحافظ
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جلب  فيبراطوريات واألديان في نهاية االمر لقد ساهمت التجارة واالم
اصقاع المعمورة الى حظيرة العالم الموحد الذي  من جميعنوعنا البشري 

ية او بدون معوقات. نعيش فيه حاليا. ولم تكن عملية االنتشار والتوحيد خط  
الى المشهد العام سوف ندرك ان االنتقال من الثقافات ما نظرنا  وإذا

تشكل في نهاية المطاف والتي سمن الثقافات العريضة  الصغيرة الى زمرة
ديناميكيات  فيحصيلة ال مفر منها كانت  ربما ،اواحد اعالمي امجتمع

 التاريخ اإلنساني.
قولنا ان المحصلة ال يشبه ان المجتمع العالمي امر حتمي  غير ان قولنا

ذي النهائية يجب ان تؤدي الى ظهور نوع بعينه من المجتمع الشامل ال
للغة ان نتصور نتائج مغايرة. لماذا تنتشر ا بمقدورنافنملكه االن. 

يعتنقون المسيحية  ناإلنجليزية بدال من األلمانية؟ لماذا هناك قرابة ملياري
ألف من اتباع زرادشت فقط  150ومليون مسلم  250ووال يوجد سوى مليار 

ا الرجوع الى أثر للمنويين )نسبة للنبي ماني الفارسي(؟ لو أتيح لن وال
ور التاريخ المرة تط االف سنة قبل الميالد وارسينا عملية 10الوراء لغاية 

تلوى األخرى فهل من الممكن ان نشهد ظهور األديان التوحيدية وسقوط 
من معرفة  لن نتمكن لكمن الصعب القيام بهذه التجربة لذ اال انهالمثنوية؟ 



صتين حاسمتين في التاريخ فحص خصيب اذا قمنا ولكنجلية االمر مطلقا. 
.توفر لنا بعض القرائن قد  

 

.مغالطة النظر الى األمور بعد حصول آثارها1  

Hindsight 
كل نقطة في التاريخ تمثل مفترق طرق. هناك طريق واحدة تؤدي من 

ولكن هناك ما ال يحصى من المسارات تتشعب  ،الماضي نحو الحاضر
 ،تكون واسعة وسلسة ومعل مة جيدانحو المستقبل. ثلة من تلك المسارات قد 

في بعض األحيان  من الممكن . ولكناتخاذهاومن المحتمل جدا ان يتم 
طرق غير متوقعة. في مستهل  سلوك لتاريخ او الناس الذين يصنعونهل

من األديان الممكنة.  ةواجه الرومان افقا عريضالقرن الرابع قبل الميالد 
ثرائها. ولكن إالتقليدية وان يعملوا على  وكان بإمكانهم ان يتشبثوا بديانتهم

حينما عزم االمبراطور قسطنطين على االختيار بينها تذكر ويالت الحرب 
ل تعدد اآللهة وربما يكون من ظاالهلية التي اندلعت في ذلك القرن تحت 

عتناق دين واحد له معتقد واضح بإمكانه ان يوحد مملكته األفضل ا
بمقدوره ان يعتنق أحد األديان التي انتشرت في  المتعددة األعراق. لقد كان

عصره ويجعلها دين اإلمبراطورية مثل المانوية او ديانة ميترا او عبادة 
ة ايزيس وسيبال او الزردشتية او اليهودية او البوذية. فلماذا اعتنق ديان

عيسى؟ هل ثمة امر في المسيحية رغب فيه هو نفسه بشدة؟ او ربما هناك 
ي جعله يفكر انه من السهل استخدامه ذيمان المسيحي الجانب من اال

بتجربة دينية معينة او هل أنصت لنصيحة أحد  لمصالحه الخاصة؟ هل مر  
 ان ازداد اتباعها وما عليه االقد ان المسيحية بمستشاريه الذي أشار عليه 

مر ولكن ليس يختار الحصان الرابح؟ بمقدور المؤرخين ان يخمنوا اال
قديم إجابة وافية. هم يستطيعون ان يصفوا كيف بسطت المسيحية بإمكانهم ت

سلطانها على كامل اإلمبراطورية الرومانية ولكنهم ال يفلحون في تفسير 
 كيف تحققت هذه االمكانية بالتحديد. 

لكيف وتفسير السبب؟ ما هو الفرق بين وصف ا  
طة الى ان وصف الكيف يعني إعادة بناء سلسلة احداث بعينها أدت من نق

أخرى. اما تفسير السبب فيعني إيجاد العالقات السببية التي تسببت في 
بعض الدارسين تفسيرات يقدم حدوث سلسلة من االحداث دون غيرها. 

حتمية لبعض االحداث مثل صعود المسيحية. وهم بهذا االمر يسعون الى 
ية اختزال تاريخ البشرية الى جملة من العناصر البيولوجية وااليكولوج



الجغرافيا والمورثات ب يتعلقان هناك امر ما  في ويجادلونواالقتصادية. 
سيطرة الرومان جعلت او االقتصاد في حوض المتوسط الذي كان تحت 

اكتساح أحد األديان التوحيدية امر ال مفر منه. ولكن هناك من الباحثين من 
المات يشكك في مثل هذه النظريات الحتمية. وهذا االمر يعتبر من الع

الباحث بأخبار فترة  اذ كلما الم   -المتميزة في البحث التاريخي األكاديمي
تفسير األسباب التي أدت لوقوع تاريخية معينة أصبح من العسير عليه 

حدث بعينه دون غيره. ذلك ان األشخاص الذين يملكون معطيات سطحية 
لتي تحققت عما حدث في فترة معينة ينزعون الى التركيز على اإلمكانات ا

لماذا  بأثر رجعيبالفعل. فهم يقترحون مجرد قصة يفسرون على ضوئها 
نجد طائفة أخرى من المؤرخين  كانت النتائج حتمية الحصول. وفي المقابل

أكثر إدراكا -المتشبعين بالمعطيات المتعلقة بالفترة موضوع الدرس -
 .  يقع اتباعهالم  التيطرق الب

هؤالء الذين  –ون بواطن األمور للفترة المحددة وفي الواقع فإن الذين يعرف
هد هم أكثر الناس الذين يجهلونها أصال. ففي ع -في قائم حياتهم عايشوها 

الرومان عبارة عن ضباب.  سوادقسطنطين كان المستقبل من وجهة نظر 
 ونعدهمن القواعد الحاسمة في التاريخ ان االمر الذي ننظر له بأثر رجعي 

يكن بذلك الوضوح في تلك الفترة. وال نظن ان األمور  لم الوقوع حتمي
عالمية ام تغيرت في أيامنا هذه. فهل نحن في مأمن من االزمة االقتصادية ال

علينا ان نترقب األسوء؟ وهل ان الصين مستمرة في الصعود الى غاية ان 
تصبح القوة المهيمنة؟ وهل ستفقد الواليات المتحدة سيطرتها؟ وهل ان 

امة محلية ليس المد االصولي يمثل موجة المستقبل ام انه مجرد دو  ارتفاع 
ارثة ايكولوجية ام جنة لها تأثير على المدى البعيد؟ وهل اننا مقبلون على ك

تكنولوجية؟ توجد الكثير من الحجج لصالح أحد الفرضيات أعاله ولكننا ال 
ئهم ويفكرون د. وفي العقود المقبلة سوف ينظر الناس ورانملك وسيلة للتأك  

 في ان الحلول لجميع مشاكلنا كانت امام اعيننا.
لنا اليوم صعبة من االهمية بمكان التأكيد على ان األمور التي تبدو انه 

 306الحدوث غالبا ما كانت تتحقق. فحينما اعتلى قسطنطين العرش سنة 

لم تكن المسيحية سوى طائفة شرقية مقصورة على عدد قليل  بعد الميالد
التباع. فلو كان على أحدنا ان يقترح ان تلك الطائفة على وشك ان من ا
ح الدين الرسمي للدولة الرومانية لربما اتخذك الناس هزوا. كذلك بتص

االمر لو زعم أحدهم اليوم ان أمريكا ستجعل من عبادة كريشنا دينها 
كان البالشفة مجرد فصيل  1913ميالدية. في  2050الرسمي بحلول 

ان هذا بعاقل ان يتكهن  ئالحجم. ولم يكن بإمكان إمر متطرف ضئيل



على البالد خالل أربعة سنوات. وفي القرن السادس الفصيل سيسيطر 
عصابة من عرب الصحراء على في ان خف االعتقاد للميالد كان من الس  

أهبة غزو مناطق تمتد من المحيط األطلسي الى الهند. وفي الواقع لو كانت 
ل اإلسالم عبادة ظقادرة على رد الهجمات األولى لربما  الجيوش البيزنطية

ك اسرارها سوى قلة من اتباعها، ولوجد الباحثون عمال غامضة ال يدر
سهال يبحثون ضمنه عن تفسير سبب اختفاء عقيدة بنيت على وحي االهي 

. عمرهتلقاه تاجر في أوسط   
ية والبيولوجية وهذا ال يعني ان كل األشياء ممكنة. ذلك ان القوى الجغراف

واالقتصادية تخلق قيودا. غير ان هذه القيود تترك مجاال للتطورات 
مل أالمفاجئة التي ال تتقيد باي قانون حتمي. وهذه النتيجة قد تخيب 

هب الكثيرين الذين يرغبون في تاريخ تقع فيه االحداث ضرورة. ان المذ
منتوجان طبيعيان  غري لكونه يدل على ان عالمنا ومعتقداتنا هماالحتمي م  

لكوننا  اوحتمي اوال مفر منهما ضمن احداث التاريخ. يبدو االمر طبيعي
ة تعمل على تنظيم اقتصادنا وفق مبادئ راس أ م  -نعيش في إطار دولة

ان ونؤمن بحقوق االنسان مع شيء من الحماسة. ان االعتراف ب المال
في مبادئ حقوق التاريخ غير حتمي هو مثل اعترافنا كون اعتقاد معظمنا 

االنسان او في القومية او في الرأسمالية ناتج عن الصدفة. فال يمكننا تفسير 
شواشية احداث التاريخ بطريقة حتمية وال يمكن التكهن بمآلها لكونها 

chaotic  اذ هناك العديد من القوى التي تشتغل داخل النظام ولها تفاعالت

 والطريقة القوى تلك في ايةللغ الصغيرة االختالفات تؤدي بحيثمعقدة 
وال تقف األمور . النتائج في كبيرة اختالفات إحداث إلى بها تتفاعل التي

 ة.عند هذا الحد ذلك ان التاريخ يحتل الدرجة الثانية في النظم الشواشي
فيقصد به النظام الذي ال  النوع األولفأما  :وتأخذ النظم الشواشية شكلين
الذي يدخل ضمن المستوى األول من النظم  يتفاعل مع التنبؤ مثل الطقس

الشواشية. إذ انه يتأثر بعدد ال يحصى من العوامل وبمقدورنا ان نبني 
تعطينا تنبؤات انماطا حاسوبية تأخذ في االعتبار المزيد من تلك العوامل ل

 أقرب ما تكون للصحة.
 من الشواش فهو الذي يستجيب للتنبؤات، ولكن بدونالمستوى الثاني اما 

الدقة المطلوبة. األسواق على سبيل المثال تنتمي الى الفئة الثانية من النظم 
يستطيع ان يتنبأ بنسبة  احاسوبي ارنا برنامجالشواشية. ماذا يحصل لو طو  

مئة بالمئة بسعر النفط في اليوم التالي؟ سوف يتفاعل حينها سعر النفط مع 
ل النفط الحالي في التوقعات على الفور ويراوغها. فلو كان سعر برمي

دوالر وتكهن برنامج الحاسوب المعصوم من الخطأ بان السعر  90حدود



مضاربون في الحين الى دوالر سيهرع ال 100سيكون في الغد في حدود 

بيع كل كمياتهم المعروضة حتى يحصلوا على األرباح الناتجة من ارتفاع 
دوالر  100دود السعر المتوقع. وكنتيجة لذلك سيقفز سعر البرميل الى ح

في نفس اليوم الذي يسبق التوقعات. ماذا سيحدث إذا في الغد؟ ال أحد 
هي  المحسوبةالنسبة للسياسة بمقدوره ان يحيط بجلية االمر. كذلك الشأن ب

العديد من الناس ينتقدون ذلك ان األخرى من الفئة الثانية للنظم الشواشية. 
 1989االتحاد السوفياتي سنة  فشلهم في التنبؤ بسقوطلالخبراء السوفيات 

. 2011ويحملون وزر الثورات العربية لخبراء الشرق األوسط سنة 

ي حق الدارسين ذلك ان الثورات في والحقيقة ان هذا االمر يعتبر خطا ف
 جوهرها تنفلت من عقال التنبؤات.  

ويوجد هناك ثلة  2010لماذا ال تخضع السياسة للتنبؤ؟  تخيل أنك في العام 

علماء السياسة العباقرة يعملون سوية بمساعدة معالج كمبيوتر حيث تم من 
، وال من خلفها تطوير خوارزمات ال يأتيها الخطأ من بين يديها في اطاره

وقد تم دمجها بواجهة جذابة يمكن التسويق لها كمؤشر للثورة. وفي االثناء 
م عرض العلماء خدماتهم على الرئيس حسني مبارك الذي أغدق عليه

ان هناك ثورة على األبواب باألموال حيث أخبروه استنادا الى تكهناتهم 
ة. فكيف ستكون ردة يمكن ان تنفجر في مصر خالل األعوام القليلة المقبل

فعل الرئيس؟ من الراجح انه سيلجأ الى تخفيض الضرائب وتوزيع المال 
قد على المواطنين مع تعزيزه جهاز شرطته السري لمجابهة الطوارئ. ل

نجحت تدابيره الوقائية في العمل. وحين اقبل موعد الثورة الذي تكهن به 
لماء بان يرجعوا له طالب مبارك هيئة الع ،العلماء ومرت األمور بسالم

نقوده صارخا في وجوههم 'ان خوارزماتكم عديمة الفائدة'. ' لقد كان 
جابه تشييد قصر جديد بدال من اهدار كل تلك األموال'. فأ االجدر بي

العلماء مدافعين عن أنفسهم 'لم تقع الثورة ألننا تمكننا من التنبؤ بها'. ' هل 
ي ال تحدث' هكذا كان رد مبارك على يمكن لألنبياء ان يتنبؤوا باألمور الت
تتبع هيئة العلماء امام محاكمهم. فيالعلماء، ثم اعطى أوامره لمساعديه   

 البالنسبة للفيزياء او االقتصاد ؟ مثلما هو الشأن نلماذا ندرس التاريخ إذ
التاريخ وسيلة للقيام بتوقعات دقيقة. نحن ندرس التاريخ ليس للتكهن يعد 

توسيع آفاقنا، ولفهم حاضرنا الذي ال يعتبر نتيجة حتمية بالمستقبل ولكن ل
إمكانيات وفيرة أكثر مما نتخيل. امامناان نكتشف او أمرا طبيعيا، بل   

وروبيين في الهيمنة على القارة االفريقية ستتيح فحين ندرس كيف أفلح األ
لنا دراستنا معرفة ان تلك االحداث لم تكن طبيعية او حتمية فيما يتعلق 



من الممكن ان يتم ترتيب العالم بشكل  وحيث كانلتفرقة العنصرية با
 مختلف.

 كليو الضرير2.

مكان تقديم ال يمكننا تفسير االختيارات التي يقوم بها التاريخ، ولكن باإل
نجزها لصالح البشر.يبعض األمور بخصوصها: ان اختيارات التاريخ ال   

نسان هو غاية تجري في ليس هناك من دليل يشير الى ان تحقيق رفاه اال
اتجاهها احداث التاريخ. وليس هناك من اثبات يدل على ضرورة نجاح 

تتالشى ثقافات ثقافات بعينها وانتشارها فقط لكونها نافعة لإلنسان، في حين 
. وال يوجد دليل على احقية المسيحية في لهأخرى لكونها ليست مفيدة 

اإلمبراطورية العربية كانت أكثر االنتشار عوضا عن المانوية او ان 
 جدوى من غريمتها الساسانية الفارسية.

ما موضوعيا نقيس به درجة المنفعة التي تدلل على ان نحن ال نملك سل  
لصالح البشرية. ذلك ان الثقافات ال تتفق في تعريف  التاريخ كان يعمل

ن مفهوم الخير، ويعوزنا مقياس يساعدنا في الحكم بينها. فالمنتصرو
ان تعريفهم للخير هو االصح. ولكن ما الذي يلجئنا الى بيؤمنون غالبا 

تصديقهم؟ المسيحيون مثال يعتقدون ان انتصارهم على المانويين كان 
كن ان رفضنا مزاعم المسيحية فليس هناك من سبب ، ولبالبشريةجديرا 

 لالتفاق معها حول نظرتها للعالم.
ن سقوط اإلمبراطورية الفارسية بين كوبكما ان المسلمين كانوا يؤمنون  

قبولها اال  نا. ولكن مثل تلك المزاعم ال يمكنللناسأيديهم جلب كل الخير 
 ناومن األرجح ان. وجهة نظر المسلمين حول العالمل تصديقنافي صورة 

.كنا بأفضل حال لو تم االجهاز على المسيحية واإلسالم في مهدهما  
رون الى الثقافات بما هي نوع من العدوى ما يزال العديد من الدارسين ينظ

او الطفيليات التي استضافها االنسان بدون رغبة منه. مثل الفيروس الذي 
تشار عبر أجساد مضيفيه يعيش في جسد مضيفه. حيث يمكنه التكاثر واالن

له الهزال ويقتلوهم في بعض األحيان. وطالما يبقى المضيف على  فيسببون
كثيرا بوجود الفيروس. وبهذه الطريقة تعيش األفكار قيد الحياة فلن يكترث 

الثقافية داخل عقل االنسان. حيث تتكاثر وتنتشر من فرد آلخر متسببة له 
لفكرة الثقافية مثل االيمان المسيحي في الضعف وأحيانا تودي بحياته. فا

على األرض هنا بوجود جنة فوق السحب او جنة الشيوعية الموجودة 
نسان الى التضحية بنفسه لغاية نشر هده الفكرة. وفي حين يمكن ان تدفع اال

 عديفنى البشر اال ان األفكار تستمر في البقاء. ووفق هذه المقاربة ال يمكن 



خها من قبل جهة ما من اجل فرضها على االخرين الثقافات مؤامرة تم طب
)كما يذهب الى ذلك الماركسيون(، ولكنها مجرد طفيليات ذهنية ظهرت 

ق الصدفة لتفرض نفسها الحقا على جميع المصابين بها. وتدعى هذه بطري
المقاربة 'المحاكاة'. فهي تزعم انه مادام التطور العضوي يستند الى عملية 

فس االمر يتحقق إن نومات العضوية المسماة 'الجين' فتكرار وحدات المعل
المعلومات الثقافية كرار وحدات تفي التطور الثقافي الذي يعمل على 

هي تلك التي تتفوق في تكاثر  نالمسماة 'الميمات'. فالثقافات الناجحة إذ
ى مضيفيهم لميماتها، بصرف النظر عن التكاليف والمنافع التي تعود ع

 البشريين.  
زدري معظم الدارسين في االنسانيات نظرية المحاكاة وينظرون اليها ي

ر العملية الثقافية معتمدين على قياساها محاولة هواة لتفسي أساس انهاعلى 
 اتوأم يعدعلم االحياء الخام. ولكن الكثير منهم يتمسك بمفهوم الحداثة الذي ب

م الخطاب عوضا للمحاكاة. ذلك ان المفكرين الحداثيين يتكلمون عن مفهو
اياه الحجر الذي بنيت على أساسه الثقافة.    حاسبينعن المحاكاة   

بغض النظر عن  لذواتها باعتبارها عملية انتشار اتثقاففهم ينظرون الى ال
المنافع التي سيحصل عليها البشر. فالحداثيون يصفون مثال النزعات 

الم خالل القرن القومية على أساس انها طاعون قاتل اتنشر في كافة الع
ن تسبب في اندالع الحروب والقمع يالعشرومطلع القرن  التاسع عشر

صيب فيها العدوى تفي اللحظة التي وصفيات العرقية. ونشر الكراهية والت
أحد البلدان فمن الراجح ان ينتقل الفيروس الى بلد الجوار. وإذا كانت 

نسانية فالحقيقة ان ظهر نفسها على أساس انها نافعة لإلتالنزعة القومية 
منفعتها تعود عليها هي نفسها دون غيرها. ونفس الحجج نجدها شائعة في 

ر هذه النظرية وم االجتماعية، تحت مسمى نظرية األلعاب. وتفس  مجال العل
عبين ان كيف يمكن ألنماط الرؤى والسلوكيات في إطار نظام متعدد اال  

تبر مثاال مشهورا. حيث تمكن ينجح في التجذر واالنتشار. فسباق التسلح يع
الى الدخول في الحلبة دون ان تتغير قوى التوازن  ىسع منفالس كل إمن 

لعسكري. فحين اقتنت الباكستان طائرات حربية متطورة قامت الهند ا
بتطوير قنابلها الذرية حذت  هذه االخيرةبمجاراتها عينا. وحين قامت 
من بوارجها البحرية نافستها  عت هذه األخيرةحذوها الباكستان. وحين وس  

 ،ناءالهند. وفي نهاية السباق بقيت موازين القوى على حالها، ولكن في االث
مليارات الدوالرات التي كان من الممكن ان يتم استثمارها في التربية او 

من الصعب مقاومة غير انه صرفت جميعها في األسلحة.  ،الصحة
ل نمطا من السلوك ينتشر بنفسه مثل مثت اديناميكية سباق التسلح. ذلك انه



فيروس من بلد آلخر مسببا الخسارة لكل من يصيبه ولكن منافعه يستفيد 
بها هو نفسه فقط تحت مضلة البقاء والتكاثر. )تذكروا ان سباق التسلح 

يشبه الجين ال يملك وعيا بذاته أي انه ال يبحث عن أسباب البقاء والتكاثر. 
.(ديناميكية قويةلن سوى نتاج غير مقصود كووانتشاره ال يعدو ان ي  

فإن  -نظرية األلعاب او الحداثة او المحاكاة  - بغض النظر عن التسميةو
ديناميكية التاريخ ليست موجهة نحو تعزيز رفاهية االنسان. ليس هناك 
أساسا يجعلنا نعتقد ان انجح الثقافات في التاريخ هي بالضرورة أفضلها 

سعادة الكائنات لان التاريخ كما التطور ال يكترث . لنوع الهوموسابيانس
الحية. وليس بمقدور افراد البشر نتيجة لجهلهم وضعفهم ان يؤثروا في 

مجرى التاريخ لصالحهم. ذلك ان التاريخ ينتقل من مفترق طرق لغيره وقد 
ان يسلك الطريق األولى ثم يتبع الطريق التي  - ألسباب نجهلها -يختار

غي ر بذلك وبعد الميالد باختياره الحاسم  1500اريخ حوالي لتتليها. قام ا

 ليس مصير اإلنسانية فحسب بل يمكن القول وجه الحياة على األرض.
ونحن نسم هذا االمر بالثورة العلمية. وقد استهل في غرب اروبا، على 

الطرف الغربي من المناطق االفروآسيوية والتي لم تلعب أي دور هام في 
تلك اللحظة. فلماذا بدأت الثورة العلمية في ذلك المكان بدال ى التاريخ حت

من الصين او الهند؟ ولماذا انطلقت في أواسط االلفية الثانية بعد الميالد 
بدال من قرنين قبل ذلك او ثالثة قرون الحقة؟  نحن نجهل االمر. لقد 

الن  ع.اقترح الدارسون العديد من النظريات ولكن لم تفلح أحدها في االقنا
التاريخ يملك آفاقا عريضة من اإلمكانات لم يتحقق الكثير منها. انه ألمر 

معقول ان نتصور جريان التاريخ ألجيال تلوى األخرى دون المرور 
بالثورة العلمية. كما انه من المقبول ان نتخيل التاريخ في غياب المسيحية 

 او اإلمبراطورية الرومانية ومن غير النقود المسكوكة.

الجزء الرابع     
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Alamogordo, 16 July 1945, 05:29:53. Eight seconds after the first atomic 

bomb was detonated. The 
nuclear physicist Robert Oppenheimer, upon seeing the explosion, quoted 

from the Bhagavadgita: ‘Now I 

am become Death, the destroyer of worlds.’ 
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 اكتشاف الجهل

 

في القرن  من النوم نة  سِّ  اخذته لنتخيل معا حكاية المزارع االسباني الذي
العاشر بعد الميالد ليستيقظ بعد خمسة قرون على صخب رفاق كولومبس 

قد يبدو  .البحارة وهم يصعدون على ظهر سفن النينيا والبينتا وسانتا ماريا
عدا بعض التغييرات في التقنية والعادات والحدود ، تماما اله العالم مألوف



بانه في وطنه. ولو  'ينكلريب فان و'السياسية بين الدول. لقد شعر السيد 
افترضنا ان أحد بحارة كولمبس نام هو اآلخر ثم استفاق على رنات 

. 'هل فهمههواتف الخلوية، قد يجد نفسه في عالم غريب ال يمكنه النواقيس 
جنة الخلد؟' هكذا كان يحدث نفسه. 'ام تراني في الجحيم؟'  انا في  

 .في القوى البشرية بوقغير مس لقد شهدت القرون الخمسة األخيرة نموا
مليون نسمة  500خالل القرن السادس عشر يناهز  السكانلقد كان تعداد 

في كافة المعمورة. اما اليوم فقد وصل تعدادهم الى سبعة مليارات فرد. 
ألف مليار دوالر  250الى  يصلن كان حجم البضائع والخدمات في حيو

مليون مليار في السنة. لقد  60نراه اليوم في حدود  ،يلي ونيوتنغالزمن 

مليون مليار من السعرات  13ميالدية  1500كانت البشرية تستهلك سنة 

مليون  1500الحرارية في اليوم الواحد. اما في عصرنا فنحن نستهلك 

لقد  - لك األرقامتة حرارية. )خذ لك برهة من الزمن وانظر في مليار سعر
ضعفا  240شرية أربع عشرة ضعفا، واما اإلنتاج فقد زاد زاد استهالك الب

ضعفا عما كان عليه.( 115وفيما يتعلق باستهالك الطاقة فإنه أصبح   

نقل سفينة حربية الى زمن كولمبس. بإمكانها في قام بلنفترض ان أحدهم 
خاطفة ان تترك سفن كل من النينيا والبينتا وسانتا ماريا مجرد  لحظات

تغرق بقية سفن القوى العالمية  بمقدورها ان البحر. ثمخشب يطفو على 
 وبإمكان خمسةفي تلك الحقبة دون ان يحصل لها ضرر من أي نوع. 

هرها جميع البضائع التي ينقلها تجار العالم ظان تشحن على  حديثة بواخر
ويمكن الحد الحواسيب العصرية ان يخزن بيسر جميع الكلمات باسره. 

كل الكتب والمخطوطات الموجودة في كل مكتبات  واالرقام المضمنة في
بعد. وتملك أحد البنوك في أيامنا هذه أمواال  يمتأل االقرون الوسطى ولم  

ر لممالك القرون الوسطى مجتمعة.قارن عما توف  يتزيد بما ال   
نت المدن التي يزيد عدد سكانها المئة ألف نسمة قليلة كا 1500في عام 

اءات مشيدة بالطين والخشب والقش. وكان البناء عدد. وكانت معظم البنال
. اما الشوارع في ذلك الوقت ناطحة سحاب يعدالمتكون من ثالثة طوابق 

 الوحل ويملؤها اصيفيكثر فيها  كان الغبار لقدفكان يصعب المرور منها. 
لون واالحصنة والماعز والدجاج وقليل من ان يمر منها المترج  شتاء، وك
 قطعهافت ،وكانت الضوضاء تحدثها أصوات البشر والحيواناتالعربات. 

 تغيبحين و. الحرفيين مطارق ومناشير بين الحين واآلخر أصوات
قطعه أحيانا ضوء شمعة او شعلة يالشمس تغرق المدينة في ظالم دامس 



لك المدن مشهدا تة. فلو صادف ان شاهد أحد مواطني تلمع وسط تلك الكآب
يورك او مومباي، ماذا تراه قائال في نفسه؟ليليا لطوكيو او نيو  

قبل القرن السادس عشر لم يكن بمقدور البشر ان يبحروا حول األرض. 
، حينما قام ماجالن برحلة حول 1522سنة اال بحلول  لم يتغير فهذا االمر

كيلومتر. وقد استغرقه االمر ثالثة سنوات وكلفته ألف  72األرض لمسافة 

جول كتب  1873سفينته بما فيهم هو نفسه. وفي عام  حياة قرابة كامل طاقم

وهو أحد األثرياء البريطانيين الذي  غبطلها فيليس فوقصة خيالية فارن 
كان بإمكانه ان بقوم بالطواف حول األرض في ثمانين يوم فقط. وفي يوم 

دخال ان يقوم برحلة حول األرض  العوامبح بمستطاع أوسط الناس هذا أص
الل يوم واحد فقط. وفي القرن السادس عشر كان البشر بأمان وسهولة خ

ق الجبال، لتشييد االبراج او تسلم يكن بإمكانهم اسوى  إذاليابسة، سجيني 
من  20رة على الطيور والمالئكة واآللهة. وفي وكانت مقص فقد السماء اما

نزل االنسان على سطح القمر. ولم يكن هذا االمر  1969يوليه سنة  تموز/

خالل األربع مليارات سنة من وحدث تاريخي ولكنه انجاز كوني. مجرد 
ألرض، ل التطور لم يكن بمقدور أي كائن ان يتجاوز الغالف الجوي

وبالتأكيد لم نعثر على أثر ألقدامهم فوق سطح القمر. ولمعظم احقاب 
بالمئة من الكائنات التي تعيش على األرض  99البشر يجهلون ل ظالتاريخ 

والتي نسميها الكائنات المجهرية. وال يعزى جهلنا بها لكونها عديمة النفع 
ة الخلية ولها دور لنا. اذ ان كل فرد منا يحمل مليارات من الكائنات وحيد
عض منها بدودين. التلعبه في اجسامنا. فهم أصدقائنا الحميمين واعدائنا الل  

في  اآلخرفي حين قد يتسبب البعض  ،يقوم بهضم طعامنا وينظف احشائنا
تمكن البشر من رؤية اول كائن دقيق  1674المرض واالوبئة. وفي سنة 

أخذ نظرة ينهوك ان يلو و بالعين المجردة. حيث استطاع السيد أنطون فان
ما من خاطفة من خالل مجهره الذي صنعه يدويا وذهل حين مشاهدته عال

 الكائنات الصغيرة تتراقص في قطرة ماء. 
وخالل القرون الثالثة التالية تمكن االنسان من اكتشاف عدد مهول من 
أنواع الكائنات المجهرية. ولقد نجحنا في القضاء على معظم االمراض 

ية. كما أصبح بمقدورنا تسخير تلك الكائنات لخدمة الطب والصناعة. المعد
سة البكتيريا ألجل انتاج االدوية وصناعة الوقود كنا من هندماليوم ت

 الحيوي وقتل الطفيليات.
غير ان اللحظة الفريدة والحاسمة التي حددت مصير القرون الخمسة 

قة وخمس الماضية حدثت في الساعة الخامسة وتسعة وعشرون دقي



. وفي تلك 1945وأربعون ثانية في السادس عشر من تموز/ يوليه سنة 

تحديد فجر العلماء االمريكيون اول قنبلة ذرية في منطقة الثانية بال
الموقوردو الواقعة في نيو مكسيكو. ومنذ تلك اللحظة أصبح بمقدور البشر 

باسره.  ر مسار التاريخ فحسب ولكن القضاء على الجنس البشرييليس تغي
العملية التاريخية التي أدت الى تجربة الموقوردو والصعود الى  رف  ع  وت  
ر بالثورة العلمية. وخالل تلك الثورة امتلك البشر قوى جديدة جبارة القم

مما حفزه على استثمار أموال طائلة في البحث العلمي. لقد سميت ثورة 
ك في قدرتها على الن اإلنسانية كانت الى غاية القرن السادس عشر تشك

قوى اقتصادية وعسكرية وطبية جديدة.  على الحصول  
واباطرة المال قبيل الثورة العلمية يخصصون لقد كانت الحكومات 

الهدف منها في الغالب  وكاناعتمادات لصالح التربية والمنح الدراسية، 
المحافظة على القدرات المتاحة بدال من اكتساب الجديد منها. وحيث لجأوا 

وا لهم ع  شر ِّ لى اغداق المال على الكهنة والفالسفة والشعراء على أمل ان ي  ا
على دوام النظام االجتماعي. فهم ال يتوقعون منهم  احافظوسلطتهم وي

 امااكتشاف دواء جديد او اختراع سالح جديد او تحفيز النمو االقتصادي. 
إمكانية تحفيز  يعتقدون في البشر أبدفقد خالل القرون الخمسة المنصرمة 

  و قدراتهم العلمية مما دفعهم الى االستثمار في البحث العلمي.المزيد من 
لقد تم اثباته تجريبيا في العديد من  -كن االمر مجرد ايمان اعمىلم ي

والحكومات من كمية  االثرياء. وكلما تظافرت األدلة يزيد المناسبات
اعتماداتهم لصالح البحث العلمي. ولم يكن باستطاعتنا الصعود الى القمر 

او هندسة الكائنات المجهرية او شطر الذرة دون تلك االعتمادات 
الف آدة. لقد رصدت الواليات المتحدة، على سبيل المثال، المرصو

المليارات من الدوالرات لدراسة الفيزياء النووية. وقد اتاحت المعرفة التي 
نتجت عن تلك األبحاث انشاء محطات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بسعر 

ي ، والتبخس لصالح الصناعة االمريكية التي تدفع الضرائب لحكومة بلدها
لك الضرائب لتمويل المزيد من األبحاث تجزءا من  بدورها تقتطع

 النووية. 
لماذا يطور انسان عصرنا اعتقادا متزايدا في قدرته على الحصول على 
طاقات جديدة من خالل البحث العلمي؟ ما الذي شكل العالقة بين العلم 

لعلم ريدة لالطبيعة الف فيوالسياسة واالقتصاد؟ سينظر الفصل التالي 
 الحديث ألجل توفير جزء من اإلجابة. وخالل الفصلين التاليين سنتفحص  

االقتصاد ول التحالفات بين العلم واالمبراطوريات األوروبية تشك  
 الرأسمالي.



  نحن ال نعلم

Ignoramus 

اسالفنا  وظللقد سعى البشر الى فهم العالم على األقل منذ الثورة المعرفية. 
وهم يحاولون اكتشاف القوانين التي  ،أنفقوا خالله جهدا كثيرا، زمنا طويال

تحكم العالم الطبيعي. ولكن العلم الحديث يختلف عن جميع تقاليد المعرفة 
:طرق حاسمةالسابقة في ثالث   

ان العلم الحديث مبني على العبارة الالتينية ديا. االعتراف بالجهل ارا
. فهي تفترض )او نحن لم نالحظ( نحن ال نعلم-'إبكنوراموس' التي تعني 

تعتبر ان األمور  ناننا ال نعلم كل شيء. حتى انها تذهب ابعد من ذلك حي
التي نعتقد اننا نعرفها يمكن ان يثبت خطؤها كلما ازدادت معرفتنا بها. 

للتحدي. وغير قابلةال يوجد مفهوم او فكرة او نظرية مقدسة  انهوالنتيجة   
 - بعد اعترافه بانه ال يعرف -يهدف العلم  ت.اهمية المالحظة والرياضيا
. ويقوم بهذا االمر عبر حشده للمالحظات جديدة الى الحصول على معرفة

د منها نظرية متناسقة. مستعمال وسيلة الرياضيات ليول    
ال يقتصر العلم الحديث على انشاء نظريات فحسب.اكتساب قوى جديدة.   

ة وليطور بواسطتها تكنولوجيا منها قوى مستحدث ليكتسببل يستخدمها 

 جديدة. 

لم تكن الثورة العلمية ثورة في المعرفة. لقد كانت قبل كل شيء ثورة على 

دح شرارة الثورة العلمية يتعلق بجهل . ان االكتشاف األكبر الذي قجهلنا

اإلجابة على أكبر واهم األسئلة التي طرحوها. لقد كانت كيفية البشر 

ان  التي تزعمالعلم مثل المسيحية واإلسالم والبوذية التقاليد السابقة على 

كل األمور الواجب معرفتها حول العالم كانت معروفة أصال. فقصة اآللهة 

حد او الحكماء الذين عاشوا في العصور السحيقة العظيمة او هللا الوا

 بالسماع عنيملكون كل الحكمة التي تلقوها بوحي من السماء او اتتهم 

على العامة من الناس سوى التنقيب في النصوص القديمة او  اسالفهم. وما

الصحيح. ذلك انه من غير المقبول  على الوجه افي التقاليد الشفوية وفهمه

عن ذكر بعض األمور  غفلن او الفيدا قد آل او القرتصور ان االنجي

الخطيرة ليترك شان اكتشافها للناس الفانين. لم تكن التقاليد القديمة تعترف 

وى بنوعين من الجهل.س  



قد يكون المرء جاهال بأمر ما. وألجل حصوله على المعرفة  أوال 

اهل الذكر. فال حاجة الكتشاف أشياء لم  اال ان يسألالضرورية ما عليه 

في  -أحد سكان قرية يورك شاير اراد لو حصل انويعرفها الناس بعد. 

 ربما االنسان،كيف نشأت اعراق ان يعرف  -القرن الثالث عشر ميالدية

 هكل ما يتطلب  كان و .النهائية اإلجابة يحمل كان المسيحي تقليدال أن افترض

االمر ان يسال أحد الكهنة المحليين ليحصل على إجابة شافية.  منه  

وهو كل شيء لم تجهد ألمر تافه قد يكون أحد التقاليد بأكمله جاهال ثانيا 

خبار عنه. إلليكترث الحكماء اآللهة نفسها ان تنزل في شانه وحيا او لم 

فلو رغب صاحبنا القروي من قرية يورك شاير في معرفة كيف تنسج 

العناكب خيوطها، قد يتراءى له ان االمر ال يستحق ان يسال عنه كاهن 

ي الكتاب المقدس القرية، فقط ألنه ال توجد إجابة لمثل هذا السؤال ف

رى ان السؤال حبل األ المسيحي. وهذا ال يعني ان المسيحية دين فاشل.

الرب جيدا كيف تنسج العناكب شبكة يعرف تافه. ففي نهاية االمر 

ه ألنزل خيوطها. فلو كانت هذه المعلومة ضرورية لرخاء االنسان وخالص  

حية على الناس م المسيفيه آية في االنجيل ليفهم بني االنسان. لم تحر  

أصال في تلك ان وجدوا  –دراسة العناكب. ولكن علماء الحشرات 

كانوا مضطرين الى قبول دورهم الهامشي في المجتمع وتفاهة  -القرون

مكتشفاتهم مقارنة بالحقيقة السرمدية للمسيحية. وبغض النظر عما يكتشفه 

عتبر الباحث بخصوص العناكب او عصافير داروين، فان تلك المعارف ت

والسياسة  تافهة وال عالقة لها بالحقائق األساسية التي تهم المجتمع

واالقتصاد. والحقيقة ان األمور لم تكن بهذا اليسر. وفي كل العصور وجد 

جادلوا من ان هناك أشياء  -من بين أكثر الناس االتقياء والمحافظين -افراد

ؤالء الناس التهميش مهمة كان التقليد المسيحي باسره يجهلها. ولقد واجه ه

جديد زاعمين انهم عرفوا كل تقليد  عملوا على تأسيس او ربما -او القتل

هما النبي محمد مساره الديني مت   أشيء يجدر معرفته. وعلى سبيل المثال بد

في ادعائه انه  شرعقومه بالعيش في الجاهلية بعيدا عن الحق. والحقا 

خاتم األنبياء. ومن تلك فة حيث وسمه اتباعه بصيعرف الحقيقة كاملة، 

ما انزل على محمد. اال وحي اللحظة فصاعدا لم يعد هناك حاجة لل  

بشكل  المعرفة بقدر ما يعترف في حقليعتبر العلم الحديث تقليدا فريدا 
 بانهبالجهل الجماعي فيما يتعلق باألسئلة األهم. لم يدعي داروين  صريح



ميع الغاز الحياة مرة واحدة. وبعد خاتم علماء االحياء، ولم يزعم انه حل ج
يزال علماء االحياء عاجزين عن فهم  القرون من األبحاث المستفيضة 

لوعي.كما ان علماء الفيزياء يعترفون انهم ال يعلمون لالدماغ  ية انتاجكيف
مصدر االنفجار الكبير وال كيف يوفقون بين النسبية العامة والنظرية 

.الكمومية  
النظريات العلمية بكثير من التشنج على  يقع مناقشة وفي حاالت أخرى 

لي يتعلق بالنقاش حول أفضل  التي تظهرالدالئل ضوء  باستمرار. مثال او 
السبل لتدوير عجلة االقتصاد. وعلى الرغم من وجود بعض علماء 

يزعمون ان طريقتهم هي األفضل، فإن النظرية المحافظة  االقتصاد الذين
اعة المضاربات. ومن المقبول عموما زمات المالية وفق  تتغير تحت تأثير اال

لنهائية في عالم االقتصاد لم تقل بعد.ان الكلمة ا  
وفي حاالت أخرى، يتم تدعيم نظريات بعينها باستمرار من قبل األدلة 
 المتوفرة، االمر الذي يدفع ببدائل أخرى الى السقوط في دائرة النسيان.

ولكن الجميع متفقون  - صحيحة ساس انهاأويتم قبول هذه النظريات على 
ادلة جديدة تناقض النظرية ويجب ساعتها  ان تظهرعلى انه باإلمكان 

مراجعتها او رفضها. وهناك مثاالن يدعمان هذا التحليل وهما نظرية 

 .Plate tectonic والنظرية التكتونيةالتطور 
ث أكثر جهلنا باألشياء جعلت العلم الحديرغبتنا في االعتراف بان 

ة يليد المعرفمقارنة بالتقا inquisitive وأكثر فضوالومرونة  ديناميكية

دراتنا في فهم كيفية اشتغال العلم قالسابقة. وقد ساهم هذا االمر في توسيع 
ومكننا من اختراع تكنولوجيا مستحدثة. غير انه جعلنا نواجه مشاكل 

الحالي )من كوننا ال خطيرة تعذر على اسالفنا التعامل معها. ان افتراضنا 
 دي اكتسبناها تعتبر مجرنعرف الكثير من األمور وحتى ان المعرفة الت

محاوالت( يمتد الى االساطير المشتركة التي مكنت الماليين من الغرباء 
كان من التعاون بنجاعة. وإذا ظهر دليل يثبت ان العديد من تلك االساطير 

ان ندعم المجتمع؟ كيف يمكن لمجتمعاتنا وبلداننا  حينهاكيف يمكننا  مضلال
 ونظمنا ان تشتغل؟ 

تحقيق استقرار النظام االجتماعي والسياسي  ألجلالعصرية  كل المحاوالت
 ال تملك من خيار غير االعتماد على أحد طريقتين غير علميتين.

 -بخالف األسلوب العلمي المشترك –نظرية علمية معينة ونعلن  نأخذا: 
انها تمثل الحقيقة النهائية والمطلقة. لقد تم استخدام هذه الطريقة من قبل 

)الذين زعموا ان سياستهم العرقية هي نتيجة طبيعية للوقائع النازيين 



 البيولوجية( وكذلك الشيوعيون )الذين ادعوا ان ماركس ولينين يملكان
.حقائق اقتصادية منزلة ومطلقة ال يمكن تكذيبها(  

او نترك العلم خارج مجال الحياة ونعيش وفق حقيقة مطلقة وغير ب: 
 تأسسجية المذهب الليبرالي اإلنساني الذي علمية. لقد اتبع هذه االستراتي

على عقيدة متصلبة حول القيمة الفريدة للذات البشرية وحقوق االنسان. 
ه عالقة ال من قريب وال من بعيد بالدراسة العلمية حول وهو مذهب ليس ل

 نوع الهوموسابيانس.
ديان لكن مثل هذا االمر ال يجب ان يفاجئنا. فحتى العلم نفسه يعتمد على األ

لها.غ ابحاثه ويمو  واأليديولوجيات ليسو    
لقد كانت الثقافة الحديثة على استعداد الحتضان الجهل الى درجة أكبر 

فعلته أي ثقافة سابقة. ومن بين األشياء التي جعلت بقاء األنظمة بكثير مما 
االجتماعية الحديثة امرا سهال هي عملية انتشار االعتقاد الشبه ديني 

ا وطرق استغالل العلم التي عوضت الى حد ما االيمان بالتكنولوجي
 بالحقيقة المطلقة. 

 

 الد وغما العلمية 

لكن لديه جوهر مشترك فيما يخص و ،ان العلم الحديث ال يملك دوغما
 -طرق البحث التي تتأسس جميعها على جمع المالحظات القابلة للتجربة

ثم يتم صياغتها  - واسناوهي تلك التي يمكننا مالحظتها على األقل بأحد ح
 رياضيا.

مر التاريخ المالحظات لكن أهميتها كانت  يجمعون لقد كان الناس على
محدودة للغاية. فما الذي يجبر المرء على اهدار الوقت والموارد الثمينة 
للحصول على مالحظات جديدة والحال انه يملك كل اإلجابات الجاهزة 

يتقبلون فكرة انهم ال يعرفون  على كل األسئلة؟ وحينما أصبح الناس
لمهمة وجدوا من الضروري البحث عن بعض األسئلة اعلى اإلجابات 

معرفة جديدة كل الجدة. وبناء على ذلك اصبحت طرق البحث العلمي 
المعرفة القديمة امرا ال جدوى من البحث فيه.  اتالمهيمنة ترى ان تصور

لى المالحظات الجديدة التي وبدال من دراسة التقاليد القديمة تم التشديد ع
مالحظات الحالية بالتقاليد الموروثة تعززها التجارب. وحين تصطدم ال

تعطى االسبقية لألولى. لذا يشرع الفيزيائيون في تحليل الطيف القادم من 
ويبدأ علماء االثار في تحليل آثار مدينة عاشت في  ،المجرات البعيدة

فانهم ينكبون على دراسة نشأة العصر البرونزي. اما علماء السياسة 
سواء  دون تجاهل ما جاءت به تقاليد اسالفهمالرأسمالية. ويقومون بعملهم 



. ويتم تلقين الطلبة منذ سنتهم األولى في ةالمكتوبة منها او المنقولة شفاه
الجامعة ان مهمتهم تتجه الى ابعد مما قاله اينشتاين او شليمان او ماركس 

ثار.فيزياء او علم السياسة او علم اآلسواء كانوا يدرسون ال  
المالحظات المجردة ال يمكنها ان تشكل معرفة.  لقد اكتشف العلم ان

ربط تلك المالحظات في إطار نظريات الى وألجل فهم الكون نحن نحتاج 
صوغ نظرياتها في قالب قصص اما تالتقاليد القديمة  لقد كانتمتناسقة. 

.الرياضيات العلم الحديث فانه أصبح يستعمل  
البيانية والحسابات في قليل من المعادالت والرسومات النحن نعثر على 
ن او الفيدا او ضمن تقاليد كونفوشيوس. وإذا حصل ان آاالنجيل او القر

ت االساطير القديمة او النصوص المقدسة على ما يشير الى وجود نص  
ياضيات. قوانين فإنها تعرضها في شكل قصصي أكثر من استعمالها للر  

العالم يمثل ن على ا ان المبدأ األساسي عند المثنوية )المانوية( يؤكد
نشا أمسرحا للصراع بين الشر والخير. حيث خلق الشر المادة في حين 

. ويجد البشر أنفسهم محاصرين بين هاتين القوتين وعليهم ان الروحير خال
التنظير  لمن اجيختاروا أحدهما. ولم يقم النبي ماني بأية محاولة 
نسان. ولم يؤثر عنه قوله الرياضي ليتم استخدامها في التكهن باختيارات اال

ان القوة المؤثرة على االنسان هي حاصل سرعة روحه مقسومة على  –
وهذا هو االمر الذي يبحث العلماء بقصد إنجازه.  - كتلة جسمه  
عية.طبيالنشر إسحاق نيوتن المبادئ الرياضية للفلسفة  1687في عام   

قدم ضمنه نظرية ويمكن القول انه اهم كتاب في التاريخ الحديث. حيث 
عامة في الحركة والتغير. وتتمثل عظمة نظريته في قدرتها على التفسير 

بجميع حركات االجسام في الكون انطالقا من سقوط تفاحة على  ب ؤوالتن
 األرض وصوال الى انفجارات النجوم مستخدما ثالثة قوانين رياضية

 بسيطة.
هم حركة قذيفة المدفع في ف الراغبومنذ تلك اللحظة أصبح بمقدور المرء 

ان يحسب فقط قيم الكتلة واالتجاه  والتكهن بهمااو حركة الكواكب 
السرعة والقوى التي تؤثر على حركة كل منهما. ويكفي ادخال تلك القيم و

ذه المعادلة بموقع الجسم. وتعمل ه ؤالتنب من لنتمكنضمن معادالت نيوتن 
علماء على ظواهر ال مثل السحر. وبحلول القرن التاسع عشر عثر ال

تتناسب مع قوانين نيوتن في الحركة االمر الذي أدى الى الثورة الالحقة 
ولد عنها كل من النظرية النسبية ونظرية فيزياء تفي مجال الفيزياء التي 

 الكم.



تم لغة الرياضيات. حيث ن كتاب الطبيعة قد كتب بانيوتن على  نلقد بره
عادالت الواضحة. ولكن حين سعى بعض فصوله في زمرة من الم اختزال

العلماء الى تطبيق تلك المعادالت على حقل البيولوجيا واالقتصاد وعلم 
جعل من معادالت تالنفس اكتشفوا ان هذه المباحث تمتلك درجة من التعقيد 

التخلي عن دراسة الرياضيات.  نيوتن غير فعالة. ولم يدفعهم هذا االمر الى
على مدى القرنين الماضيين  اجديد ارعف وا في المقابلطور ولكنهم

علم اإلحصاء. – بهلمجابهة ظواهر الواقع األكثر تعقيدا ونقصد   
 وهما من اتباع -س وزميله وانسبرووال   –قام قسيسان  1744في عام 

على الحياة ليوفر  الكنيسة المشيخية في اسكوتلندا بإنشاء صندوق تامين
رواتب تقاعد ألرامل القساوسة وأبنائهم. واقترحوا على قساوسة الكنيسة 

ان يساهموا بقسط من المال لفائدة الصندوق ليتم استثماره الحقا. فاذا توفي 
وق. وهذا االمر أحد القساوسة تستلم ارملته فوائد تقتطع من أرباح الصند

بقية عمرها.يساعدها على العيش في حياة مريحة لس  
لصندوق كان على القسيسين ان يتكهنا ا في مساهموألجل تحديد حصة كل 

واألبناء االرامل  وما هو عددعدد القساوسة الذين يمكن ان يتوفوا كل عام ب
 تبقييمكن فيه لألرملة ان  االجل الذي وما هوتركوهم خلفهم، قد ي الذين

حسبان األمور التي ان نضع في ال ايضا على قيد الحياة. ويجب علينا
 آجيلاغفلها الرجالن. فهما لم يتضرعا الى الرب ليوحي لهما بالحل ولم 

لف ولم يدخلوا ما كتبه الس  فيالى البحث عن اإلجابة في الكتابات المقدسة او 
ه انه شخص األسكتلندي عرف عن المواطني عقيم. ذلك ان ففي جدل فلس

لمساعدة من أحد أساتذة ا لبالى ط أ القسيسانعملي جدا. لذلك التج
الرياضيات في جامعة ادينقتون يدعى ' كولين ماكلوران'. وقد جمع ثالثتهم 
معطيات حول اعمار المتوفين ليحسبوا بها عدد القساوسة الذين يمكن ان 

فوا كل عام.ويت  
سس عملهم على عدد من اإلنجازات الحديثة في مجال علم اإلحصاء ألقد ت

يعقوب يرنول ي' الذي يتعلق باألعداد  'توزيع واالحتماالت. من جملتها
الكبيرة. ومفاد هذه المعادلة انه يتعذر التكهن بحدث معين بذاته مثل موت 

بدرجة كبيرة من الدقة بمتوسط حجم  ؤشخص محدد ولكن من الممكن التنب
المماثلة. وهذا يعني ان ماك لوران ال يستطيع استخدام  الوفاياتلعديد من ا

لتكهن فيما إذا كان 'وابستير' او 'داالس' سيموت في السنة الرياضيات ل
إذا امتلك العديد من  –الالحقة. ولكنه في المقابل بمقدوره التكهن 

. ولحسن اليةالسنة التبعدد القساوسة اللذين يمكن ان يموتوا في  -المعطيات



الحظ كان القسيسان يملكان معطيات يمكن االستفادة منها. لقد تم نشر 
. فعاليتهال الوفيات منذ خمسين سنة من طرف 'ادموند هالي' وثبتت جداو  

اموات، حصل عليها من مدينة  1174واحياء  1238لقد حلل هالي سجالت 

نتيجة تثبت ان جداول حصل فيها على  واستخلص منها'بريسلو' األلمانية. 
الشخص في سن العشرين من عمره يملك فرصة واحدة من مئة فرصة 

 هفي سنة معطاة. في حين ان الشخص في سن الخمسين ليموت فيها 
 فرصة من بين تسعة وثالثين فرصة يموت فيها في تلك السنة. 

وانطالقا من تلك األرقام استنتج كل من القسيسين انه إذا كان لدينا في 
منا في لحظة معينة، وإذا سل   من القساوسة على قيد الحياة 930 المتوسط

منهم  18قسيسا في كل عام يخلف  27في حدود  ان متوسط الوفاة يكونب

. واثنان اارامل. وخمسة من القساوسة لم يتركوا ارامل ولكنهم خلفوا ايتام
منهم توفوا وتركوا ارامل ولكنهم خلفوا أبناء من زواج سابق لم يبلغوا 
السادسة عشرة من عمرهم يوم الوفاة. وبعد ذلك حسب القسيسان المدة 

في هاتين الحالتين يتم إيقاف واالرملة او تزوجها ثانية )المتبقية على وفاة 
جراية التقاعد(. وهذه الصورة تتيح للقسيسين تحديد مساهمة كل  صرف

م. فر جراية عمرية مريحة ألراملهم وأطفالهوقس في صندوق التقاعد لي
شلن وبنسين يمكنه ان  12وليرة  2بقسط قيمته  -مثال-فاذا ساهم أحدهم 

جنيهات وهو مبلغ ضخم في تلك  10ويا ألرملته في حدود يضمن دخال سن

األعوام. وإذا ما تراءى له ان مساهمته غير كافية بمقدوره ان يرفع فيها 
ن ارملته من الحصول بنسات في العام ليمك   3وشلن  11وليرات  6الى غاية 

كان على  1765ليرة في السنة وهو مبلغ كبير. وبحلول سنة  25على 

ان يتوفر على  -لحساباتهم اوفق-يتام ت التقاعد لألرامل واالصندوق جرايا
ليرة.  لقد كانت حساباتهم دقيقة بشكل  58.348مجموع رأسمال بما قيمته 

ت تلك السنة كان راس مال الصندوق قد وقف عند مثير للدهشة. فحين هل  
أي بفارق ليرة واحدة عن حساباتهم. -ليرة 58.347مجموع   

أفضل بكثير من نبوءات حبقوق وإيرميا والقديس يوحنا.  قد كان هذا االمرل
المعروف في أيامنا باألرامل  – و وابستارويعتبر صندوق والس 

أحد أكبر شركات التقاعد والتامين في العالم. حيث تبلغ  -االسكوتلنديات
ب مليار من الليرات التي ال تؤمن االرامل االسكوتلنديات فحس 100اصوله 

في اقتناء بوليصة تامين. بل كل شخص يرغب  
لقد أصبح حساب االحتماالت، مثل تلك التي استخدمها القسيسان األساس 

حساب في والذي يعتبر مركزيا  -الذي يعتمد عليه علم االحتماالت 



بل وأيضا صالحا لعلم الديمغرافيا  -جرابات التقاعد والتامين على االعمال
يدعى مالتوس(.و عده أحد القساوسةالسكانية )الذي أسس قوا  

عليه شارل داروين  ىنبلقد كانت الديمغرافيا بدورها حجر األساس الذي 
انجليكاني( نظريته في التطور. فاذا كنا ال نعثر على معادالت  )وهو قس  

ننا من التكهن بتطور أحد أنواع الكائنات في ظل مجموعة من تمك  
على االحتماالت االعتماد  لهمكن الظروف المعينة، فان علم الوراثة أ

لحساب ارجحية انتشار طفرة جينية معينة داخل مجموعة سكانية. 
وأضحت أنماط احتمالية مماثلة مركزية في االقتصاد واالجتماع وعلم 
النفس وعلم السياسة عالوة على العلوم الطبيعية. حتى ان علم الفيزياء 

التي  باحتمالية السحاباستعاض في نهاية المطاف عن معادالت نيوتن 
 تتميز بها فيزياء الكوانتا. 

نحن نحتاج فقط لرؤية تاريخ التعليم لندرك الى أي مدى اوصلتنا هذه 
مجاال هامشيا. حتى  -خالل معظم التاريخ-ات يالعملية. لقد كانت الرياض

العصر -ان األشخاص المتعلمين نادرا ما كانوا يدرسونه بعناية. ففي اروبا 
تبر جوهر عنطق والنحو والبالغة التي تكانوا يدرسون الم -الوسيط

ات على الحساب يالمنظومة التعليمية. في حين اقتصر تدريس الرياض
 والهندسة. ولم يكن أحد يدرس علم االحتماالت قط الن دراسة الالهوت  

.كانت تعد ملكة العلوم جمعاء  
لة بدراسة البالغة اال قلكن األمور انقلبت في عصرنا حيث لم يعد أحد يعبأ 

من الطلبة. اما دراسة المنطق فقد اقتصر تدريسه ضمن قسم الفلسفة، 
الى  يميلونوفي المقابل أصبح الطلبة  ت.واكتفى الالهوت بتنظيم الملتقيا

دراسة الرياضيات اراديا او يجبرون على ذلك. هناك انجراف نحو العلوم 
ف مفهوم الصحة اعتمادا ع -الصحيحة  ل لى درجة استعمال الحقويعر 

حتى ان العلوم المعتبرة تقليديا ضمن دائرة العلوم  - المعرفي للرياضيات
اإلنسانية مثل اللغة )األلسنية( او دراسة النفس البشرية )علم النفس( بدأت 
تعتمد بشكل متصاعد على الرياضيات وأضحت تقدم نفسها في الملتقيات 

ي الى العلوم الصحيحة.مكونها تنت  
من  ايتابعها الطلبة في علم اإلحصاء ليس جزءقد أضحت الدروس التي ل

بل أيضا في علم  فحسب، المكتسبات األساسية في الفيزياء والبيولوجيا
النفس واالجتماع واالقتصاد وعلوم السياسة. ففي الئحة الدروس 

المخصصة لعلم النفس يمكننا ان نعثر على اول درس مفروض في 
علم اإلحصاء والمنهج في  مقدمة في –تحت عنوان المناهج الدراسية 



وفي السنة الثانية يفرض على الطلبة متابعة دروس في  -دراسة علم النفس
 " المناهج اإلحصائية في دراسة علم النفس". 

 نصيبهم أن ومحمد ويسوع وبوذا كونفوشيوسكان من الممكن لكل من 
 يجب أمراضه وعالج البشري العقل فهم أجل من أنه قيل لهم لو الحيرة

.اإلحصائيات دراسة أوال   هميعل  

 

 المعرفة تؤسس للقوة
 

د معظم الناس صعوبة في استيعاب العلم الحديث الن لغته الرياضية جي
تناقض حدسنا المشترك.ن اكتشافاتها اعسيرة على إدراك عقولنا. وحتى   
عدد األشخاص اللذين يفهمون  ما هوومن ضمن سبعة مليارات نسمة 

ومع ذلك يتمتع لوجيا الخلوية او علم االقتصاد الكلي؟ ميكانيكا الكم او البيو
قليال  مثال بهيبة عظيمة لما يجلبه لنا من قوة. فالرؤساء والجنراالت العلم

ولكن من المؤكد انهم يدركون جيدا ما  ،ما يفهمون في الفيزياء النووية
 تقدر ان تفعله القنابل النووية.

تحت عنوان "األداة الجديدة". نشر فرنسيس بايكن مانفستو  1620في عام 

 –في رايه –واالختبار الحقيقي ؤس س للقوة. كون المعرفة تبحيث جادل 
ليس فيما إذا كانت المعرفة تعكس الحقيقة، بل فيما إذا كان بمقدورها ان 

العلماء يؤكدون دوما انه ليس هناك نظرية صحيحة ذلك ان تمنحنا القوة. 
 ذلك الحقيقة اختبارا سيئا للمعرفة. وبدال منتماما. وبناء عليه يعتبر معيار 

يقع اللجوء الى عنصر الجدوى. فاذا نجحت النظرية في مساعدتنا على 
 انجاز اشياء جديدة يمكن حينها اعتبارها معرفة علمية. 

وعلى مدى قرون، قدم لنا العلم العديد من الوسائل المستحدثة. تتعلق  
والنمو االقتصادي. وأكثر من هذا احداها بطرق التكهن بمعدل الوافيات 

ائل تكنولوجية هامة. حيث غدى االرتباط بين العلم والتقنية اختراعه لوس
الى الخلط بينهما. -في يومنا هذا-قوي ا الى درجة ان معظم الناس يميلون   

ات جديدة دون يتقن ونحن نعتقد في غالب األحيان انه من المستحيل ابتكار
مي اذ لعلمية. ولن يكون ثمة فائدة تذكر للبحث العلاالعتماد على األبحاث ا

 لم يؤدي الى ظهور تكنولوجيا جديدة.
 1500ظاهرة حديثة. فقبل العام  يعدوالحقيقة ان العالقة بين العلم والتقنية 

لم تكن ثمة عالقة تذكر بين المجالين. وحينما ربط بيكون بين المفهومين 
 ت تلك العالقة خالل القرنين السابعكانت فكرته ثورية في زمنها.  وقد قوي

امن عشر. ولم يتم احكام وثاقها اال في القرن التاسع عشر. ذلك والث عشر
حيث كان معظم ميالدية  1800لت على حالها الى غاية ظان األمور 



الحكام الذين يرغبون في تقوية جيوشهم او رجال االعمال الذين يرومون 
بتمويل األبحاث في مجال  رثينغير مكت -توسيع نشاطهم االقتصادي

بيولوجيا او االقتصاد. ونحن ال نزعم انه ال يوجد استثناء لهذه الفيزياء او ال
المؤرخ  اماالقاعدة. فالمؤرخ الجيد يمكنه ان يعثر على سابقة لكل شيء. 

يمكنه ان يميز ان تلك السابقات ال تعدو ان تكون سوى اعمال فالحصيف 
. وبشكل عام لم يسعى كل من حكام ذلك فضولية تغطي كامل المشهد

رجال االعمال الى تمويل البحث العلمي حول طبيعة الوة على عالعصر 
الكون ألجل تطوير تكنولوجيا جديدة. كما ان معظم المفكرين لم يحاولوا 
من جانبهم ترجمة مكتشفاتهم في شكل مصنوعات. وانحصر دور الحكام 

يمية التي تعمل على نشر المعارف في اغداق المال على المؤسسات التعل
جل غرس قيم النظام القائم.التقليدية أل  

د دوما اشخاص من هنا وهناك يعملون على تطوير تكنولوجيا جِّ لقد و  
جديدة. ولكنهم لم يكونوا في معظمهم متعلمين بل كانوا أصحاب حرف. 
وكانوا يعتمدون في ابتكاراتهم على طريق المحاولة والخطأ وليس على 

وا ععلمية صارمة. فصانتباع اسلوب العلماء المؤسس على منهجية ا
العربات مثال يصنعون عرباتهم بنفس األسلوب ونفس المواد الخام عاما 

لم يعملوا على تخصيص نسبة من ارباحهم السنوية ألجل البحث وإثر عام. 
لي للعربة  وتطوير نماذج جديدة من العربات. والحقيقة ان التصميم االو 

لبراعة أحد النجارين الذين  يتم اختباره من حين آلخر. ويرجع الفضل كان
دماه حرم الجامعة او ربما ال يحسن القراءة أصال. وهذا االمر قلم تطأ 

بينما يلجأ حكام عصرنا الى وينسحب على القطاعين العام والخاص. 
واء العلماء ليوفروا لهم حلوال لجميع المشكالت المتعلقة باألمن القومي، س

الممالك  كانترا بمعالجة النفايات، تلك المتعلقة بالطاقة او الصحة مرو
 تجدعان التباين بين االمس واليوم األمور.  قامت بهذهالقديمة نادرا ما 

عندما حذر الرئيس المنتهية واليته فأكثر وضوحا في مجال األسلحة. 
ع ا 1961دوايت ايزنهاور في عام  لعسكري من القوة المتنامية للمجم 

، ترك جزء من المعادلة بدون militari industrial complex الصناعي

ان حروب العصر تعتمد حصريا  الى حل. اذ كان ينبغي عليه أن ينبه بلده 
السيطرة عليها الى القوات العسكرية في  تعودعلى منتجات العلم التي 

ر يوالتطوالتي تدشن وتمول وتوجه جزءا كبيرا من البحث العلمي والعالم 
ضطر الفاعلون اثناء الحرب العالمية األولى التكنولوجي للبشرية. وعندما ا

إلى اللجوء الى حرب الخنادق التي ال تنتهي، دعا الجانبان العلماء إلى 
، الياقات البيضاء النداء يذوكسر الجمود وإنقاذ األمة. أجاب الرجال 



عجيبة الجديدة: من األسلحة ال امستمر اواخرجوا من المختبرات دفق
الطائرات المقاتلة والغازات السامة والدبابات والغواصات والبنادق اآللية 

 األكثر كفاءة، وقطع المدفعية والبنادق والقنابل.
إذ وقد لعب العلم أيضا دورا بالغ األهمية اثناء الحرب العالمية الثانية. 

لحق بها ت على وشك ان تخسرت المانيا الحرب وكان 1944بحلول العام 

هزيمة. وقبل تلك اللحظة بسنة أطاح االيطاليون بموسليني واستسلموا 
للحلفاء. واستمرت المانيا في المقاومة بالرغم من ان الجيوش االمريكية 
والبريطانية والسوفياتية اوشكت على الدخول الى المانيا. وكان السبب 

ائد بين الجنود ي االعتقاد السوراء استمرار االلمان في المقاومة يكمن ف
 باقترابهم منعلمائهم على وشك قلب المعادلة في ان ن يوكذلك المدني

والطائرات التي  2 فتصنيعهم ما يسمى األسلحة المعجزة مثل الصاروخ 

تعمل بالطاقة النفاثة. وخالل عمل االلمان على تطوير صواريخهم 
صناعة شروع مانهاتن لكان االمريكيون يطورون م ،وطائراتهم النفاثة

القنبلة الذرية. وفي اللحظة التي اصبحت فيها القنبلة الذرية جاهزة كان 
وظلت اليابان  1945االلمان قد استسلموا في مستهل شهر اوت من سنة 

تقاتل. وكان االمريكان قاب قوسين من غزو الجزر اليابانية. وقد اقسم 
عو لالعتقاد كان هناك ما يداليابانيون على مقامة الغزو حتى الموت. اذ 

بأن التهديد األمريكي ألراضيهم ليس هزال. وقد حذر الجنراالت 
االمريكيون الرئيس هاري ترومان من ان الغزو الياباني المحتمل 

ألراضيهم قد يكلفهم موت الماليين من جنودهم ويمكن ان يمدد الحرب الى 
وخالل . . حينها قرر الرئيس اللجوء الى استعمال القنبلة الذرية1946غاية 

وانتهت ن على اليابان مما الجأها الى االستسالم يتلتم القاء قنب أسبوعين
الحرب العالمية الثانية. ذلكب  

غير ان العلم ال يهتم بتصنيع األسلحة الهجومية فحسب. فهو يلعب دورا 
ان مقاومة  فيفي تصنيع األسلحة الدفاعية أيضا. ويعتقد اغلب األمريكيين 

لتكنولوجيا عوضا عن الوسائل السياسية. اذ يكفي اإلرهاب يمر عبر ا
 بإرسال بالماليين لتسمح للواليات المتحدة النانو تكنولوجياتمويل صناعة 

ة لكل كهف في أفغانستان، او ضد المقاتلين اليمنيين لي  آجواسيس حشرات 
او مخيمات المتطرفين في شمال افريقيا. وبمجرد ان يقوموا بهذا االمر، 

 ارسالقدور خلفاء أسامة بن الدن ان يترشفوا قهوتهم بدون لن يكون بم
المركزية  هذه المعلومة عبر الحشرات الجاسوسية الى مقر المخابرات

االمريكية. ويكفي تزويد الماليين من الدوالرات في أبحاث الدماغ ليمكن 
تجهيز كل المطارات بآالت التصوير بالرنين المغناطيسي التي تعمل على 



على األفكار السيئة للمسافرين من خالل تحليل قسمات وجوههم. ف التعر  
ير حشرات فهل يمكن ان ينجح االمر؟ من يعلم. هل من الحكمة تطو

جواسيس او آالت لقراءة مشاعرنا؟ ليس بالضرورة. ومهما يكن من امر 
فمن األكيد ان وزارة الدفاع األميركية هي االن بصدد ارسال تمويالت 

خابر التي تبحث في تطوير النانو تكنولوجيا وتلك التي ضخمة لفائدة الم
ى. انتبحث في فك شفرة عمل ادمغتنا من بين عدة مشاريع بحثية أخر  

من الدبابات إلى القنابل الذرية إلى  - هذا الهوس بالتكنولوجيا العسكرية

اهرة حديثة. لقد كانت اغلب الثورات العسكرية ظتعتبر  -حشرات التجسس

قرن التاسع عشر تنصب على تطوير التنظيم العسكري أكثر من الى غاية ال

تكنولوجي. فحين تتقاطع الحضارات فيما بينها في اول االمر فان التصنيع ال

لكن القليل وتكنولوجيا حربية متطورة.  تملك تلك التيالغلبة تكون لصالح 

رتها.ة تكنولوجية او التوسيع فيها ضد جاو  ى التفكير في خلق ه  منها سعت ال  
لعبقرتيها  ي نسبذلك ان معظم االمبراطوريات لم يكن صعودها 

التكنولوجية ولم يكن حكامها يلجؤون الى تطوير أسلحتهم. فالعرب مثال لم 
سيوف واقواس جيدة الصنع، كما ليتفوقوا على الساسانيين بفضل امتالكهم 

عدائهم تكنولوجيا متطورة مقارنة بما يملكه ا لديهمكن يالجقة لم ان الس
البيزنطيين، ولم يغزو المنغوليون األراضي الصينية بفضل أسلحة غاية في 

في كل  -نالحظ ان جميع المهزومين  يمكننا اناالبتكار. وفي الواقع 
  يملكون تكنولوجيا عسكرية ومدنية متطورة.     - الحاالت التي ذكرناها

ن أفضل الجيوش م تتعتبر القوة العسكرية الرومانية أحسن مثال. لقد كان
ملكها. وبالرغم من ان الرومان لم تمن حيث التكنولوجيا التي  افي أيامه

تكن لهم األفضلية على قرطاج او مقدونيا او الجيوش السلوقية، اال ان 
من  ةواحتياطات ضخم ،جيشهم كان يمتلك تنظيما فعاال، وانضباطا صارما

لت ظللبحث والتطوير، والقوى العاملة. لم يقم الرومان ابدا بإنشاء قسم 
أسلحته هي نفسها لعدة قرون. فلو حدث ان ظهرت جحافل الجنرال سيبيو 

الذي محى قرطاج وألحق الهزيمة بالنومنسيين في القرن  -أيميليانوس  
ين، لما امكنه االنتصار في عهد االمبراطور قسطنط - الثاني قبل الميالد

حديث من المدرعات،  عليه. تخيل اآلن لو واجهت جيوش نابليون لواء
كان نابليون يمتلك قدرات تكتيكية عبقرية فلن تفيده كثيرا في  وحتى لو

 مواجهة األسلحة العصرية.  
لم يكن معظم الجنراالت والمفكرين سواء في روما او الصين يرون ان من 

لحة جديدة. لقد كان البارود اهم اختراع في تاريخ الصين واجبهم تطوير أس



ن البارود مصادفة ون الطاويوحسب علمنا اكتشف الكيمائي القديم. وعلى
 حين كانوا يبحثون على اكسير الحياة. والختراع البارود قصة ذات داللة. 

لطاويين ان يسيطروا على ااذ بإمكان المرء ان يتصور انه كان بإمكان 
الشماريخ.  صناعة في االل الصينيون البارود موفي الحقيقة لم يستع العالم.
في ايدي المغول لم يدر بخلد  غتى حين سقطت امبراطورية السونوح

مشرع مانهاتن إلنقاذ اإلمبراطورية من خالل اختراع  أاالمبراطور ان ينش
سالح رادع. لم يتم استعمال البارود في المدافع اال خالل القرن الخامس 

عشر أي بعد مرور ستة قرون على اكتشافه. حينها أصبحت المدافع 
ي الحروب االفروآسيوية. حاسمة ف  

 الفتاكة اإلمكانات استعمال يتم حتى طويال   وقت ا األمر استغرق لماذالكن 
الن الملوك والتجار وكذلك المفكرين  العسكري؟ الستخدامفي  المادة لهذه

لم يظنوا ان مثل هذه التكنولوجيا العسكرية يمكن ان تحميهم وتجلب لهم 
 اثناء القرن الخامس عشر والسادس عشر، األمور بدأت تتغير لكنالثروة. 

كام بجدوى تمويل األبحاث وتطلب االمر قرنين تاليين حتى يقتنع الح
المخصصة لألسلحة وتطويرها. واستمر االعتماد على الوسائل اللوجستية 

 – ةواالستراتيجيات بدال من التكنولوجيا. لقد كانت قوة نابليون العسكري

 ،Austerlitz في موقعة أوستيرليتز روبيةاألوالتي سحقت جيوش القوى 

مجهزة بنفس األسلحة التي استعملتها جيوش لويس الرابع عشر. لم يكن 
لنابليون اهتمام يذكر باألسلحة الجديدة بالرغم من انه كان هو نفسه جنديا 

من ان العلماء والمخترعين حاولوا إقناعه  وبالرغمفي سالح المدفعية، 
اريخ. تطوير اآلالت الطائرة، والغواصات والصوبضرورة تمويل عمليات 

حين صعود النظام الرأسمالي  طلقد توثقت الصلة بين العلم والتقنية فق
 غيرت ما سرعان ،العالقة وبداية الثورة الصناعية. وبمجرد توطد تلك

  عقب. على راسا العالم

  مِّ قد  الت   ل  ث  م  

 

دم الى غاية استهالل الثورة تعتقد في مفهوم التق البشرية لم تكن الثقافات
كانوا يظنون ان العصر الذهبي يسكن في الماضي، وان لقد  الصناعية.

إن التقيد العالم في تلك الحقبة أصبح راكدا، هذا ان لم يكن في حالة تدهور. 

هجة. وقد يساعد مبال ازمنتها لنا نمطقد يعيد الصارم بحكمة تلك العصور 

 المستحيل من كان فقد ذلك، ومعالحياة.  البشري في تحسين أوجهاالبداع 

. فاذا ما العالم في األساسية المشاكل على يتغلب كيف اإلنسان يعرف أن

الذين  –افترضنا ان النبي محمد او عيسى او البوذا او كونفوشيوس 



بمقدورهم القضاء على المجاعات  كان -يزعمون معرفة كل شيء

 ننجز ان رض، فكيف نتوقعواالمراض والفقر والحرب من على وجه األ

 ذلك؟

 تر من العقائد تؤمن بعودة المسيح لينهي الحروب والمجاعايكثلقد كانت ال 

 ها ان تفعليمكن البشرية بأن القائلة الفكرة لكن الموت أصال. وحتى على

ينظر لها  كان جديدة أدوات وابتكار جديدة معرفة اكتشاف خالل من ذلك

وقحة  غطرسةبل كانت تعد  – المفارقة من أسوأغريبة من كونها  أكثر

hubris. قصة برج بابل وايكاروس وقصة الغولم واساطير أخرى  ان

ان أي محاولة الى تجاوز حدود البشر بكثيرة كانت جميعها تلقن الناس 

 ث.ستؤدي حتما الى خيبة االمل والكوار

التي  وجد العديد من األمور المهمةبوفي اللحظة التي قبلت فيها الثقافات  

التي بمقدورها للنا نجهلها، وحين تم ربط هذه الفكرة بالمكتشفات العلمية ظ

التقدم امر  شرع الناس وقتها في االعتقاد في ان مسالةان توفر لنا قوى، 

العلم في حل المشكالت الواحدة تلوى  أخذ وبينماممكن على كل حال. 

ن تتجاوز أي معضلة البشرية يمكنها اان  فياألخرى، أصبح االعتقاد سائدا 

وذلك بمجرد اكتسابها وتطبيقها لمكتشفات المعرفة. فالفقر والمجاعة 

ال مفر  اأمور ذاتهاوالمرض والحروب والشيخوخة والموت ليست في 

 منها. بل انها مجرد نتيجة لجهلنا.
وتعتبر الصاعقة من األمثلة الشهيرة. تعتقد معظم الثقافات انها مطرقة االه 

 اثناءا لعقاب المخطئين. وفي أواسط القرن الثامن عشر، غاضب يستعمله
 باطالق فرانكلين بنيامين قام جارب المشهورة في تاريخ العلم،الت   إحدى
قول ان التي ت الفرضية الختبار رعدية عاصفة خالل ورقية طائرة

الصاعقة ليست سوى تيارا كهربائيا. لقد ساعدت هذه التجربة مضافا اليها 
ابتكار قضيب البرق  فيين حول طبيعة التيار الكهربائي معرفة فرانكل

آخر على ذلك. لقد  ويعتبر الفقر مثاالوتمكن حينها من نزع سالح اآللهة. 

لعديد من الثقافات تنظر الى الفقر على أساس انه انعكاس لهذا العالم كانت ا

ل لحظات من صلب المسيح اتته امراة بوقب ،حسب العهد الجديدوبالناقص. 

دينار. وقد نهرها تالمذة المسيح  ثالثمئةقتنائه الت عمسحت راسه بزيت دفو

ن المسيح على تبذيرها كل هذا المال بدال من تصديقه على المعوزين. ولك

: " لقد تركت بينكم الفقراء ويمكنكم ان تساعدوهم متى بالقولدافع عنها 

". أكون الى جانبكم بعد اليوم لن يشئتم. ولكن  

القليل من الناس بما في ذلك القليل من المسيحيين  نجد ان هذهفي أيامنا و

يوافقون المسيح حول هذا االمر. لقد أصبح ينظر الى الفقر على انه مسالة 



انه المشتركة تقول  فالقناعةتقنية تؤدي الى اختراع وسائل للقضاء عليه. 

م السياسات الحكومية التي تعتمد على أحدث المكتشفات في عل باستطاعة

  واالقتصاد والطب والسوسيولوجيا ان تقضي على الفقر.الفالحة 

كثيرة من العالم قد تم تحريرها بالفعل من أسوأ أشكال  اوالواقع أن أجزاء

الحرمان. وطوال التاريخ، عانت المجتمعات من نوعين من الفقر: الفقر 

االجتماعي الذي يحرم بعض الناس من الفرص المتاحة لآلخرين؛ والفقر 

حياة األفراد للخطر بسبب نقص الغذاء والمأوى.  يعرضالبيولوجي الذي 

لمتعذر القضاء على الفقر االجتماعي نهائيا، فان الفقر وإذا كان من ا

البيولوجي في كثير من البلدان وفي جميع أنحاء العالم قد أصبح شيء من 

وحتى وقت قريب، كان معظم الناس يحومون قريبا جدا من خط . الماضي
من السعرات  هيعني افتقار الشخص إلى ما يكفي وهو ماالفقر البيولوجي، 

حتى الحسابات الخاطئة وان الحرارية للحفاظ على حياته لفترة طويلة. ف
تكن ضئيلة أو سوء الطالع يمكن أن يدفعا بسهولة الناس الذين يعيشون 
تلك  تحت خط الفقر إلى المجاعة. وكثيرا ما تسببت الكوارث الطبيعية او

مصدرها في قتل الماليين من الناس. اما اليوم فان التي يكون االنسان 
شبكة تامين تحميهم وتحمي  -في انحاء العالم  -معظم الناس يملكون 

من سوء الحظ.، من خالل الضمان االجتماعي الذي ترعاه  منخرطيها
ما الدولة، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وعند

أكملها، فإن جهود اإلغاثة في جميع أنحاء العالم تصيب الكارثة منطقة ب
ال يزال الناس يعانون الكثير من ومع ذلك  تنجح في الوقاية مما هو اسوا.

التدهور في نمط حياتهم والشعور بالذل وتفشي األمراض المرتبطة بالفقر 
ى الموت. بينهم، ولكن ال يوجد في معظم البلدان أحد يتضور جوعا حت

 -في مجتمعاتنا المعاصرة - عدد الذين يموتون من السمنة وفي الواقع فان
في تزايد مقارنة بالذين يموتون من المجاعة. اصبح   

 

 مشروع قلقامش

 

ومن بين جميع مشاكل البشرية غير القابلة للحل ظاهريا، ظلت واحدة هي 
واء. انها مشكلة من أكثر المشاكل المثيرة لالهتمام والمؤلمة على حد الس

فسها. قبل العصر الحديث، كانت معظم األديان واأليديولوجيات الموت ن
تعتبر ان الموت هو مصيرنا المحتوم والذي ال مفر منه. وعالوة على 
ذلك، حولت معظم األديان الموت إلى مصدر رئيسي تبحث ضمنه عن 

لمصري القديم معنى الحياة. حاول ان تتخيل اإلسالم أو المسيحية أو الدين ا
فيه بدون فكرة الموت. لقد درجت تلك العقائد على تدريس  يعيش الناس



آمالهم على اآلخرة، بدال من  وان يعلقوا الناس أنه يجب ان يتقبلوا الموت
على األرض. لقد كانت أفضل  والعيش االبديالسعي للتغلب على الموت 

نه.العقول مشغولة بإعطاء معنى للموت عوضا عن اإلفالت م  

  

انها اسطورة  -وهذا هو موضوع أقدم اسطورة بلغتنا من سومر القديمة 
كان ملكا لمدينة اور، لقد جلجامش. كان بطلها من اقوى وأقدر الرجال، 

استطاع ان يهزم كل من نازله في المعركة. وذات يوم مات اعز و
. وحينها ره. وجلس يراقبه عدة أيام حتى رأى دودة تسقط من منخهأصدقاء
لجامش رعشة من الخوف الشديد وقرر بينه وبين نفسه ان يقهر اخذت ج

الموت. ويجب عليه ان يبحث على طريقة لذلك. ثم عزم على القيام برحلة 
ل خاللها األسود وحارب الرجال العقارب ووجد تالى نهاية الكون. ق

جريين حهناك حطم عمالقة اورشانابي الوطريقه الى العالم السفلي. 
لموتى، وعثر على أوتنابيشتيم، آخر الناجين من الفيضانات نهر ا ومراكبية
ومع ذلك فشل جلجامش في سعيه. وقفل راجعا لوطنه خالي . البدائية
ليعيش كعامة الناس بين شعبه. غير انه حمل معه حكمة مفادها  ،الوفاض

ان اآللهة قد قدرت الموت حينما خلقت االنسان وفرضت عليهم ان 
 يتعايشوا معه.

. فالعلماء ال يرون ان نقي التقدم ال يشاطرون هذه الرؤية االنهزاميةان معت
بسبب  سيالناس يموتون لذلك ان . الموت امر محتوم، ولكنه مسالة تقنية

 - ولكن االمر راجع لعدة اختالالت فنية ،اآللهة قدرت لهم مصيرهم ان
حل  لهيقابي السرطان او العدوى. ولكل خلل فناومثل ذلك النوبة القلبية، 

تقني. فإذا اضطربت دفات القلب يمكن تحفيزها باستعمال جهاز تنظيم 
ضربات القلب او زراعة قلب جديد. وإذا انتشر السرطان في الجسد يمكن 
مداواته باألشعة او باألدوية. فإذا تكاثرت البكتيريا، يمكن القضاء عليها 

على حل الحاضر  بالمضادات الحيوية. صحيح اننا غير قادرين في الوقت
جميع المعضالت التقنية ولكننا بصدد معالجة االمر. ان خيرة عقولنا ال 

ن وتضيع وقتها في البحث عن معنى الموت. وبدال من ذلك هم منشغل
بدراسة المنظومات الفيزيولوجية والهرمونية والجينية المسؤولة عن 

ة جديد وعالجات ثوري والشيخوخة. وهم بصدد تطوير طب االمراض
 ذات يوم من نتمكناصطناعية تتيح لنا التمديد في اعمارنا وربما  وأعضاء

 االنتصار على شبح الموت.   
اي شخص آخر يقول  الى وقت قريب، لم يكن أحد قد سمع العلماء اوو

صراحة " فلننتصر على الموت"؟ فتاتيك اجابتهم "هذا امر غير معقول. 
رض الزهايمر". ان والسل ومالسرطان  نعالج انحاليا  نحاول فقطنحن 



الموت ألنه مفهوم شديد الغموض. لماذا علينا  عنالناس يتجنبون الحديث 
مكننا تاليوم في مرحلة  أصبحنااال اننا ان نخلق انتظارات غير مستساغة؟ 

ان المشروع العلمي الرائد ذلك  .بكل صراحةموضوع الموت  ةواجهم من
إذا كان القضاء على  ية. وحتىيعمل على إعطاء البشرية الحياة األبد

الموت هدفا بعيد المنال، فنحن قد انجزنا أشياء كانت فيما مضى من 
أصيب ريتشارد قلب األسد بسهم في كتفه  1199األمور الغير معقولة. عام 

لتلك  كان اليسرى نعتبرها اليوم مجرد إصابة طفيفة. ولكن في تلك الفترة
ادات الحيوية والتعقيم ياب المضاإلصابة ان تنقلب الى غنغرينا في غ

في اروبا القرن الثاني عشر بطريقة قطع  عالجهاالفعال. لقد كان يتم 
اإلصابة موجودة في  تكون عندمايتعذر  اال ان االمرالعضو المصاب. 

الكتف. لقد انتشرت الغنغرينا التي أصيب بها قلب األسد في كامل جسده 
صراع مرير مع  ثرإ عينبعد اسبوولم يقدر اطباؤه على ايقافها. وتوفي 

 األلم.
على دراية القرن التاسع عشر والى عهد قريب  خاللأمهر األطباء  لم يكن
الوقاية من العدوى ووقف تعفن االنسجة. وفي المستشفيات الميدانية،  بكيفية
بشكل روتيني بقطع ايدي الجنود وسيقانهم حتى وان  يقومون األطباء كان

خوفا من انتشار الغنغرينا. وكانت عمليات البتر  اصيبوا إصابات طفيفة
وجميع التدخالت الطبية األخرى )كاقتالع االسنان( تتم دون استعمال 

األثير، الكلوروفورم  -م االدوية المخدرة االتخدير. لقد تم استخد
نظمة في أواسط القرن التاسع عشر. وقبل دخول بطريقة م -والمورفين

ل، كان على أربعة من الجنود ان يشدوا وثاق الكلوروفورم قيد االستعما
ثر معركة واترلو إعلى وبقطع طرفه المصاب.  زميلهم اثناء قيام الطبيب

التي قطعت داخل  -كوام السيقان أ( كان المرء يستفيق على منظر 1815)
. وفي ذلك الزمن كان يتم ارسال الخلفي المستشفى اءفنفي  ملقاة -احذيتها

الذين تم تجنيدهم للعمل في المجال الطبي، الن  النجارين والحدادين
العمليات الجراحية ال تتطلب سوى معرفة المرء استعمال السكاكين 

 والمناشير.
القرنين بعد واقعة واترلو شهدت األمور تغيرا ملحوظا. وكانت  خاللو 

اء والحقن تنقذ الناس من موجة اإلصابات التي كانت تحكم أقراص الدو
وساعدتنا تلك االدوية أيضا  بها قبل ذلك بالموت المحقق.على المصابين 
الم واالوجاع اليومية حتى أصبح الناس يتقبلونها كجزء من على معالجة اآل

 ،سنة الى أربعين في كامل انحاء العالم 25حياتهم. وقفز متوسط العمر من 

 ليدرك في عصرنا المتقدم ثمانون عاما.



ال مرتفعة جدا. والى غاية القرن العشرين ولقد كانت نسبة الوفاة بين األطف
نسبة ما بين الربع والثلث من األطفال الذين يعيشون في المجتمعات الكانت 

الزراعية يلقون حتفهم قبل مرحلة البلوغ. وكانوا يموتون بأمراض مثل 
رضيعا من جملة الفا  150 يموت ة والجدري. ففي انقلتراالدفتيريا والحصب

 مفي سنتهم األولى. ويموت الثلث المتبقي قبل بلوغه من المواليد الجدد
الخامسة عشرة من عمرهم. اما في أيامنا هذه فيموت خمسة أطفال انجليز 

ل في سنتهم األولى، ويموت سبعة أطفال فقط من جملة فمن بين ألف ط
لوغ الخامسة عشرة.ألف طفل قبل ب  

 لتغيرات من خاللالكامل لهذه ا التأثيرويمكننا ان نستوعب بشكل أفضل  
بعض القصص. اول مثال يتعلق  عناإلحصاءات جانبا والحديث  ترك

لقد كان أطفالهم يتمتعون بأحسن  بالملك ادوارد األول وزوجته ايلينور.
ن هم في مكانتهم الظروف واألجواء األكثر رعاية التي يمكن توفيرها لم

انوا يحصلون في اروبا العصر الوسيط. لقد كانوا يعيشون في القصور وك
على أحسن غذاء يشتهونه، ويلبسون أحسن الثياب الدافئة ويملكون مواقد 

جميلة، ويشربون أعذب المياه ولهم جيش من الخدم بين أيديهم وأمهر 
د انجبت ستة عشرة األطباء لعالجهم. وتذكر المصادر ان الملكة الينور ق

.1284و 1255طفال بين سنة   
 ، توفيت عند الوالدة1255ابنة مجهولة، ولدت في -1
 .توفيت ابنتها الثانية إما في سن والواحدة أو الثالث سنوات -2
 .، جوان، توفيت في ستة أشهرتهاابن -3
 .ابنها، جون، توفي في سن الخامسة-4
 .السادسةابنها هنري، توفي في سن  -5
 .ها، إليانور، توفيت في سن التاسعة والعشرينتابن -6
 .هولة النسب في خمسة أشهرتوفيت ابنة لها مج -7
 .وتوفيت ابنتها، جوان، في سن الخامسة والثالثين -8
 .ابنها، ألفونسو، توفي في سن العاشرة -9

 .وتوفيت ابنتها مارغريت في سن الثامنة والخمسين -10
 .تها، بيرنجيريا، في سن الثانيةوتوفيت ابن -11
 .لتوفيت ابنة لها مجهولة النسب بعد الوالدة بقلي -12
 .وتوفيت ابنتها، ماري، في سن الثالثة والخمسين -13
 .توفي ابن لها مجهول النسب بعد الوالدة بقليل -14
وتوفيت ابنتها، إليزابيث، في سن الرابعة والثالثين -15  



على قيد الحياة. ابنها ادوارد الذي ضل -16  

اجهته ل على قيد الحياة بالرغم من موظاما ادوارد وهو أصغر أبنائها فقد 
االمراض الخطيرة وهو صغير، وعند وفاة والده ارتقى العرش اإلنجليزي 
تحت لقب ادوارد الثاني. وبعبارة أخرى قامت الملكة الينور بست عشرة 

إنجاب ذكر ليرث عرش ابيه. لقد كان على والدة  فيمحاولة لتنجح أخيرا 
ا صبورة وجلودة. ولم تكن زوجة ادوا -رد الثانيأدوار الثاني ان تكون أم 

التي اختارتها له والدته بنفس اخالق والدته، لقد اغتالته  -ايزابيل الفرنسية
 وهو في سن الثالثة واألربعين.

زوجته الينور يتمتعان وبحسب ما وصلنا من اخبار كان ادوارد األول و 
ثانها ألوالدهما. يور   قدمن أي علة وراثية  نبصحة جيدة وال يشكوا
ي عشرة من ابنائهما من بين الستة عشرة الذين وبالرغم من ذلك توف

تمكن ستة منهم  ، حيثبالمئة 62انجبتهم الينور خالل طفولتهم. وهذا يمثل 

اوز ثالثة منهم تج، ومن العيش الى سن الحادية عشرة من أعمارهم
 المحتمل انفمن في المئة. وعالوة على ذلك  18األربعين سنة، وهذا يمثل 

مرة اثناء حملها. وفي المتوسط فقد كل من ادوارد  الينور قد اجهضت غير
األول وزوجته الينور طفال كل ثالثة سنوات، مات الواحد تلو اآلخر. 

الخسارة. وليس من الممكن اليوم ان يتقبل أحد االبوين هذه  

 

الخلود؟ إلى الساعي - جلجامش مشروع إنجاز كم من الوقت سيستغرق  
؟ حين نسترجع كم كانت سنةربما ألف  مئة عام مثال؟ ام خمسة قرون؟ او

وكم أصبحت عليه ، معرفتنا بجسم االنسان قليلة في مطلع القرن العشرين
معارفنا في ظرف قرن من الزمن، يمكن حينها ان نجد سببا لتفاءلنا. لقد 
 نجح مهندسو الجينات في مضاعفة متوسط حياة ديدان كاينورهابديتيس

ا نفس االمر مع الهوموسابيانس؟  ان إليغانز. فهل بمقدورهم ان يفعلو
اعة الكتروني يتكون خبراء النانو تكنولوجيا هم حاليا بصدد تطوير نظام من

اجسامنا وتقوم حينها  ستعيش فيمن ماليين من الروبوتات النانوية التي 
بغلق االوعية الدموية او فتحها ومقاومة الفيروسات والبكتيريا والقضاء 

الشيخوخة.  وبإمكانها حتى ان تعكس عمليات ،ةعلى الخاليا السرطاني
سيدرك  2050نه بحلول الجادين يقترحون ا العلماء من قليل هناك عدد

ل قائما نتيجة للحوادث ظمن البشر الخلود النسبي )الن الموت سي البعض
وليس نتيجة االمراض التي سوف تصبح من الماضي(. وبغض النظر عن 

 -من منظور تاريخي-نه من المدهش نجاح مشروع جلجامش من عدمه فإ
عنصري الحياة بالفعل  خرجت  أرؤية األديان الحديثة واأليديولوجيات قد 

 تعدوالموت من المعادلة. ذلك ان األديان كانت لغاية القرن الثامن عشر 



الموت والبعث مركزيين بالنسبة لمغزى الحياة. ومع استهالل القرن الثامن 
الليبرالية واالشتراكية وحركات كولوجيات عشر فقدت األديان وااليدي

سيحصل لمعتنق الشيوعية تحرر المرأة كل اهتمام بما بعد الموت. ما الذي 
ن على حقوق المرأة بعد وفاته؟ انه من غير واو الرأسمالية او المدافع

المجدي البحث عن الجواب في كتابات ماركس او آدم سميث او سيمون 
يعطي قيمة مركزية  ما يزالمذهب القومي الذي دي بوفوار. لم يبقى اال ال

ان  -من الشعرية والياس في لحظات -يعد المذهب القومي  لمفهوم الموت.
 الوعد هذا كل من يموت من اجل وطنه سيخلد في ذاكرة شعبه. ولكن

يصنعون به. ما حقا يعرفون ال القوميين معظم حتى أنه لدرجة غامض  
 

 العلم المتصابي
 

لعلم والتكنولوجيا اوم في عصر التقنية. ويعتقد معظمنا ان نحن نعيش الي
تاحة الفرصة للعلماء إر يعصرنا. وليس علينا غيملكان حلوال لكل مشاكل 

يقوموا بعملهم. وسوف ينجحون في ان يخلقوا لنا جنة على  والتقنيين ان
األرض. وال يجب علينا اعتبار العلم ممارسة تقبع في مستوى يتجاوز 

لبشر األخالقية والروحية. ذلك ان العلم شانه شان بقية المكونات نشاطات ا
لنشاط االقتصادي والسياسي والديني.الثقافية يتأثر با  
العلم مسالة مكلفة جدا. فعالم االحياء مثال الذي يبحث في  وفي الواقع يعد

فهم نظام المناعة يحتاج الى مخابر وانابيب اختبار ومجاهر كيمياوية 
دون ان ننسى المساعدين المخبريين وتقنيي الكهرباء وعمال  والكترونية

السباكة والنظافة. ويحتاج رجال االقتصاد ألجل نمذجة أسواق االئتمان الى 
اقتناء أجهزة كمبيوتر وتركيز بنك معطيات عمالق وتطوير برامج معقدة 

هم سلوك طوائف فالى لمعالجة تلك المعطيات. اما عالم اآلثار الذي يطمح 
 عنلصيادين القدماء يتطلب االمر منه السفر الى المناطق النائية للنبش ا

االنسان القديم وعليه ان يقوم بعد ذلك بإجراء قياسات يحدد على ا يبقا
 ضوئها عمر بقايا العظام واالدوات التي عثر عليها اثناء عملية تنقيبه.

 كل هذه االعمال تكلف أمواال طائلة.
الماضية عجائب بفضل إرادة  ةقرون الخمسقد انجز العلم طيلة الل

هيئات الخاصة التي عملت الحكومات ورجال االعمال والمؤسسات وال
على ضخ المليارات من الدوالرات للبحث العلمي. وقد ساهمت هذه 

عالم  تاألموال في رسم الكون وانجزت خرائط لألرض وفهرس
لو وكريستوف قلي هالحيوانات. كل هذه األمور أكثر بكثير مما قام ب

ء كولومبوس او شارل داروين. ولو لم يولد هؤالء العباقرة لعثر علما



آخرين على مكتشفاتهم بفضل المال الذي ال يمكن ألي عالم آخر ان ينجز 
بمفرده أي اكتشاف علمي. فلو افترضنا ان داروين لم يولد ألمكننا اليوم ان 

ل بنفسه الى فكرة نعزو نظرية التطور للعالم الفريد واال س الذي وص
وقد حصل  المبنية على االنتخاب الطبيعي، باستقالل عن داروين.التطور 

هذا االمر خالل بضع سنوات من اكتشاف هذا األخير لنظريته. ولكن لو لم 
تمول الحكومات األوروبية األبحاث المتعلقة بالجغرافيا وعلم الحيوانات 

اروين او وال س الحصول على وعلم النباتات حول العالم، لم يكن بمقدور د
منهما مستقل عن  المعطيات التجريبية لتطوير نظريتهما في التطور كل

 اآلخر. ومن المحتمل ان كليهما لم يسعى الى محاولة االمر أصال.  
على  ورجال االعمالوالسؤال الذي يطرح دوما هو لماذا تعمل الحكومات 

هناك الكثير من السذج في ضخ المليارات لفائدة المختبرات والجامعات؟ 
ا تخدم فكرة العلم الدوائر االكاديمية يعتقدون ان األبحاث التي يجرونه

الخالص. ويتصورون ان األموال التي يحصلون عليها من الحكومة 
ورجال االعمال في شكل هبات انما هي ممارسة أخالقية تدخل في باب 

م. ولكن الحقيقة ان اإلثرة تساعدهم على متابعة مشاريعهم التي تستهويه
 هذا االمر ال يصف واقعة تمويل العلم.

ان معظم األبحاث العلمية التي يتم تمويلها يعتقد ممولها انها تساعدهم  
على بلوغ بعض األهداف السياسية واالقتصادية او الدينية. ففي القرن 

السادس عشر مثال كان الملوك والصيارفة يغدقون المال لتمويل البعثات 
علم  تكشافية حول العالم وال يصرفون سنتا واحدا لتمويل البحث فياالس

كانوا يظنون ان اكتشاف منطقة جغرافية جديدة  لقدالنفس المتعلق بالطفل. 
وفي المقابل لم  ،قد تتيح لهم إمكانية غزوها وتأسيس امبراطورية تجارية

ن تمويل علم نفس الطفل. كما ان األمريكيي من وراءيكن لهم أي نفع 
ية في مطلع والسوفيات قد ضخوا أمواال ضخمة على أبحاث الفيزياء النوو

االربعينات من القرن العشرين دون ان يصرفوا بنسا واحدا على علم 
في تطوير  سيفيدهمالنووية علم الفيزياء  كانوا يظنون ان النهماآلثار. 

 أن المرجح غير أسلحة نووية جديدة في حين ان علم االركيولوجيا من
 هتهم،، من جغير واعينفهم العلماء اما  الحروب. كسب على ساعدهمي

بالخلفيات السياسية واالقتصادية والدينية التي تتحكم في االعتمادات 
الضخمة ألبحاثهم. حتى ان الكثير منهم يقوم بأبحاثه من منطلق فضول 

العلمي. أعمالهم جدول العلماء يملي ما نادرا ذلك، معرفي صرف. ومع  
ى لو رغبنا في تمويل العلم بمعزل عن المصالح السياسية واالقتصادية وحت

والدينية من األرجح اننا لن نفلح في االمر. ربما الن مواردنا محدودة 



 دوالر مليون تخصيص الكونجرس أعضاءللغاية. فلو طلبنا من أحد 
 انه اغلب الظن األساسية، سيجيبك للبحوث الوطنية العلوم لمؤسسة إضافي

 الضريبي اإلعفاء منح أو المعلمين األفضل اعتماد هذه األموال لتدريب من
 للمصنع الذي يشهد بعض االضطرابات في منطقته. 

وألجل تخصيص الموارد المحدودة أصال يجب علينا ان نجيب على 
األسئلة التالية. ما هي األمور المهمة؟ وما هو األفضل؟ وهذه ليست أسئلة 

ن يفسر ما الذي يوجد في عالمنا وكيف تعمل األشياء علمية. فالعلم يمكنه ا
 يكون أن ينبغي عي معرفة مايمكنه ان يد   ولكنه الوكيف سيكون مستقبلنا. 

بمقدورها ان تزعم  فحسب الديانات واأليديولوجيات ذلك انالمستقبل.  عليه
 اإلجابة على هكذا أسئلة.

يمتلكان  اإلدارة، نفس من األحياء علماء من اثنين: التالي المأزق فلنعتبر
المهنية. تقدما سوية بطلب قصد الحصول على مليون  المهارات نفس

اجراء  في ة. يرغب البروفيسور سالغورنعهما العلمييدوالر لتمويل مشار
بحث حول المرض الذي يصيب حلمات االبقار ينتج عنه نقص في الحليب 

بروت اجراء بحث س ةرغب البروفيسورتفي المقابل وفي المئة.  10نسبته 

لمعرفة فيما إذا كانت االبقار تتأثر حالتها العقلية بفصل صغارها عنها، 
 كال تنفيذ المستحيل من وأنه محدود، المال مبلغ أن افتراض علىو

عتمادات الالمشروعين البحثيين، فأي واحد منهما يجب علينا صرفه ا
  زمة؟اال  

اك إجابات سياسية هننحن ال نملك إجابة علمية على هذا السؤال. 
اليوم، من الواضح أن البروفيسور نا في عالمواقتصادية ودينية فحسب. 

سلوغورن لديه فرصة أفضل للحصول على المال. ليس ألن أمراض 
الضرع الذي يصيب البقرات هو أكثر إثارة لالهتمام من البحث في 
التي  ن،ظروفها العقلية حين يتم عزلها عن العجول، بل ألن صناعة األلبا

من شأنها أن تستفيد من البحث، لديها نفوذ سياسي واقتصادي أكثر مما 
 يملكه اللوبي المدافع على حقوق الحيوان.

فوز زميلته البروفيسورة سبروت توفي المقابل من المحتمل جدا ان 
تقدس فيه االبقار او في  حيثباعتمادات البحث لو كانت في مجتمع هندي 

لحقوق الحيوانات. ولكن بما انها تعيش في مجتمع يولي أهمية كبرى 
مجتمع يعطي قيمة كبرى لإلمكانات التجارية للحليب ولصحة المواطنين 

تعلل مقترحها  دون االكتراث بأحاسيس االبقار، يكون من األفضل لها ان
االبقار وكمية الحليب  البحثي من جهة ضرورة ايجادها عالقة بين مشاعر

تب على سبيل المثال أن "اكتئاب االبقار يؤدي المنتجة. من الممكن ان تك



إلى انخفاض في إنتاج الحليب. وإذا ما فهمنا العالم العقلي لألبقار الحلوبة، 
يمكننا ساعتها تطوير األدوية النفسية التي من شأنها تحسين امزجتها، 

في المائة وانا أقدر ان  10بة تصل إلى وبالتالي رفع إنتاج الحليب بنس

 مليون250ية النفسية التي ستستهلكها االبقار ستصل في حدود سوق االدو

 دوالر".
يات بحثه الخاصة. عالوة على انه واولوفي الواقع ال يمكن للعلم ان يضع 

غير قادر على تحديد ما يمكن ان يصنع بمكتشفاته. فمن وجهة نظر علمية 
. هل علينا يبدو جليا فيما يمكن ان نفعله بالهندسة الوراثيةصرفه االمر ال 

االستفادة منه في القضاء على مرض السرطان ام خلق نسل من البشر 
محور جينيا يمتلك قدرات فائقة. او ربما خلق ابقار حلوبة لها اضرع 
عمالقة؟ ومن الواضح ان الحكومة الليبرالية او الشيوعية او النازية او 

ية ألغراض لرأسمالية العمالقة ستستعمل نفس المكتشفات العلمالشركات ا
مختلفة تماما. وليس هناك سبب مقنع لتفضيل أحد االستخدامات على 

وباختصار ال يمكن للبحث العلمي ان يزدهر اال بتحالفه مع بعض  البقية.
الديانات او األيديولوجيات. ذلك ان دور األيديولوجيا يبرر تكلفة األبحاث 

دة من مكتشفاتهم. هة انها تحدد جدول اعمال العلماء وكيفية االستفامن ج
وألجل فهم كيف وصل البشر الى القمر وفجر اول قنبلة ذرية في الموقدرو 

يكفي تقييم إنجازات علماء الفيزياء او فإنه ال  -عوضا عن أماكن أخرى-
البيولوجيا او علماء االجتماع. اذ يجب علينا ان نضع في الحسبان 

لتي شكلت الفيزياء التأثيرات السياسية واأليديولوجية واالقتصادية ا
 والبيولوجيا وعلم االجتماع وذلك بدفع البحث في اتجاه دون آخر.

 هناك قوتان تستحقان اهتمامنا على وجه التحديد. اإلمبريالية والرأسمالية. 

بين العلم    feedback loopحلقة التغذية المرتدة يمكن القول ان
قرون التاريخ طيلة واالمبريالية وراس المال هي المحرك الرئيسي في ال

في الفصول الالحقة طريقة عملها. سوف  نحللوسوف  الخمسة الماضية.

نظيره االمبراطوري بالعلم  turbine تم ربط توربين ننظر أوال كيف

   وكيف تم ربط كالهما بالمضخة المالية لرأس المال. 
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ن وذا السؤال علماء الفلك االقدمكم تبعد الشمس عن األرض؟ لقد حير ه
حيث كانوا يعتقدون ان  ،وخاصة الذين جاؤوا على إثر كوبرنيكوس

الشمس هي محور الكون بدال عن األرض. وقد سعى العديد من الفلكيين 
 غير انعن األرض والرياضيين الى حساب المسافة التي تفصل الشمس 

كثر نجاعة حصلوا أعطت قياسات متفاوتة. ولكن الطريقة األ طرائقهم
عليها أخيرا في أواسط القرن الثامن عشر. يمر كوكب الزهرة مباشرة كل 

وتختلف مدة العبور عندما ينظر إليها بضع سنوات بين الشمس واألرض. 
الزاوية  من نقاط بعيدة على سطح األرض بسبب االختالف الصغير في

هرة من عدة إذا تم مراقبة عبور كوكب الزو. المراقب يرصد منهاالتي 
قارات مختلفة يمكن ساعتها اعتمادا على حساب المثلثات ان نحسب 

بالضبط بعد االرض عن الشمس. وقد تمكن الفلكيون من التنبئ بعبور 
لذلك . 1769و1761في عام  حدوثهكوكب الزهرة التالي الذي عينوا 

القا البعثات من أوروبا إلى أركان العالم األربع لمراقبة العبور انط أرسلت
راقب العلماء  1761من أكبر عدد ممكن من النقاط البعيدة. وفي عام 

العبور من سيبيريا، وأمريكا الشمالية، ومدغشقر وجنوب أفريقيا. ومع 
، قام المجتمع العلمي األوروبي 1769الذي تم تحديده لعام  العبوراقتراب 

ليفورنيا بجهود علمية جبارة، حيث تم إرسال العلماء إلى شمال كندا وكا
ية في لندن من اجل ية(. وخلصت الجمعية الملك)التي كانت آنذاك بر  

تطوير المعارف الطبيعية إلى أن االمر لم يكن كافيا. وألجل الحصول على 
كان من الضروري إرسال عالم فلك الى جنوب غرب  اكثر دقة،نتائج 

.المحيط الهادئ  
لز قرين الى تاهيتي ولم قررت الجمعية الملكية ايفاد الفلكي الالمع شار

ظرا لكونها اعتمدت مصاريف لتمويل تدخر في ذلك الجهد او المال. ون
هذه الحملة المكلفة كان من الصعب عليها ان تنجز مجرد مراقبة فلكية 

من ثماني علماء آخرين من يتكون قرين فريق  لقد ارفقت معواحدة فقط. 
كس ودانيال سولندر مختلف االفرع العلمية يرأسهم كل من جوزيف بان

الفريق أيضا من فنانين مهمتهم  وهما مختصان في علم النباتات. ويتكون
للنباتات والحيوانات  اعداد خرائط لألراضي المكتشفة ورسومإ

ع الفريق ضِّ والمتساكنين اللذين يمكن للفريق وال شك ان يلتقي بهم. وقد و  
تحت إمرة  - لميةالذي زودته الجمعية الملكية بأحدث التجهيزات الع –

أ كفأاإلبحار ويعتبر أيضا من القبطان جيمس كوك الذي يتمتع بخبرة في 



 1768مشهود له. ابحرت البعثة في العام  ااثنوجرافيعالم الجغرافيين و

انطالقا من إنجلترا وتمكنت من مراقبة عبور كوكب الزهراء في عام 
بزيارة كل من واستطلعت عدة جزر تقع في المحيط الهادي وقامت  1769

. وقد حملت 1771راجعة الى انجلترا في العام  تاستراليا ونيوزلندا وقفل

 ومعلومات عن النباتاتالمناخية  معطيات ضخمة عن الظروف معها
 وأنواع الحيوانات وكذلك معطيات تتعلق بسكان تلك المناطق. 

بها عديد من اإلنجازات التي قامت التلك البعثة في  وقد ساهمت مكتشفات 
خيال األوروبيين ببعض القصص  واثارتالتخصصات العلمية األخرى. 

المحيط الهادي والهمت األجيال الالحقة من الفلكيين  العجيبة عن عالم
 وعلماء الطبيعة. 

سفن ال كانت لقد. لقد كان الطب اول من استفاد من البعثة التي قام بها كوك
على يقين أن أكثر من  تفي ذلك الوق التي تبحر إلى الشواطئ البعيدة

نصف طاقمها سوف يلقى حتفه اثناء الرحلة. لم يكن أعداء طاقم البعثة من 
السكان المحليين الغاضبين او من بواخر العدو البحرية او مشاعر الحنين 

لقد قربوط. الى الوطن. لقد كان مرضا يجهلونه الى ذلك الحين يسمى االس
خمول النون من االكتئاب واض يعالرجال الذين أصيبوا بهذا المرأصبح 

في الحركة وبدأت تظهر عليهم اعراض نزيف من لثاتهم وانسجتهم 
وظهرت عليهم  ،الرخوة. وكلما تقدم بهم المرض شرعت اسنانهم بالسقوط

ى واصفرت وجوههم وفقدوا قدرة  التصرف القروح واشتدت عليهم الحم 
بحياة مليوني بحار في ر ان هذا المرض الغريب أودي قد  كان ي  و. طرافهمبأ

والثامن عشر. ولم يكن أحد  عشر الفترة الممتدة بين القرنين السادس
يعرف سبب انتشار هذه العلة. ولم يفلح أي عالج في إيقاف تأثيراته القاتلة 

ائه. وجاءت نقطة التحول في عام لوا يموتون من جر  ظعلى البحارة الذين 
ليند، تجربة مراقبة على ، عندما أجرى طبيب بريطاني، جيمس 1747

يث فصلهم إلى عدة مجموعات البحارة الذين عانوا من هذا المرض. ح
وأعطى كل مجموعة عالجا مختلفا. وقد فرض على أحد المجموعات قيد 
التجربة أن تأكل الحمضيات، وهو عالج شعبي مشترك لإلسقربوط. وقد 

ور ليند تعافى مرضى هذه المجموعة على وجه السرعة. لم يكن الدكت
ولكننا  صابون.ويفتقر له الم الحمضيات نملكهيعرف بالتحديد ما الذي 
في تلك  المعتمد . كان النظام الغذائيCفيتامين  ماليوم ندرك انه ينقصه

على ظهر السفينة يفتقر الى هذه المغذيات األساسية. لقد كان  الحقبة
اللحوم المجففة البحارة يتغذون طيلة رحلتهم الطويلة على البسكويت وعلى 

 .والغالليتغذون على الخضراوات  ولم يكونوا



تكن الجمعية الملكية مقتنعة بتجارب الدكتور لند مثلما هو االمر بالنسبة  لم
حسم امره على ان يطبق توصيات الدكتور. حيث شحن  الذي للقبطان كوك

على ظهر سفينته كميات كبيرة من الملفوف المخلل. وامر بحارته بان 
 وا الكثير من الغالل الطازجة والخضراوات الى حين وصول بعثتهميأكل

الى األرض اليابسة. وقد نجح القبطان كوك في إبقاء افراد طاقمه احياء 
 رغما عن االسقربوط. 

العالم على النظام الغذائي الذي اتبعه  مالحيوفي العقود الالحقة اعتمد كل 
البحارة والمسافرين على حد  آالف من أرواح بإنقاذالقبطان كوك مما سمح 

نتائج جانبية أخرى. لم يكن القبطان ومع ذلك، كان لبعثة كوك السواء. 
أيضا ضابط بحرية.  بل كانكوك مجرد بحار متمرس وجغرافي ماهر، 

إلى جانب تمويل بعثته الذي تكفلت به الجمعية الفلكية وفرت له البحرية و
خمسة وثمانين بحار ومشاة بحرية البحرية  معه ندبتالملكية الباخرة. كما 

جيدوا التسليح، وقامت بتجهيز السفينة بالمدفعية والبنادق والبارود واسلحة 
اخرى مختلفة. لقد كان للمعطيات الفلكية والجغرافية والمناخية 

واالنتروبولوجية التي وقع جمعها اثناء البعثة قيمة سياسية وعسكرية 
توسيع قدرة بريطانيا بإلسقربوط مرض ا الجكبرى. كما ساهم اكتشاف ع

على السيطرة على بحار العالم ومكنها هذا االمر من نشر قواتها عبر 
انحاء العالم. وبفضل إنجازات القبطان كوك تمكنت بريطانيا من احتالل 
العديد من الجزر واألراضي التي اكتشفها اثناء بعثاته وخاصة األراضي 

يطانيا على احتالل المناطق الواقعة ثة كوك براألسترالية. لقد ساعدت بع
ومنطقة  األستراليةفي جنوب غرب المحيط الهادي وغزو األراضي 

االمر الذي مكن الماليين من األوروبيين من  وزيلندا الجديدة تسمانيا
االستقرار في المستعمرات الجديدة مما قضى على ثقافات الشعوب 

باالنقراض.   وهدد سكانهااالصلية   

رن الالحق لبعثة القبطان كوك افتك المستوطنون األوروبيين وخالل الق
أكثر األراضي خصوبة الواقعة في مناطق استراليا ونيوزلندا من سكانها 

في  تسعينوانخفض عدد السكان األصليين بنسبة تصل إلى األصليين. 

 لقد كانت المائة. في حين كابد الناجون من نظام عنصري غاية في القسوة. 
بداية الكارثة بالنسبة لسكان أستراليا وموريس والنيوزيلنديين لم  حملة كوك

 يتعافوا منها أبدا.
سكان تسمانيا الذين عاشوا  لهوقد كان اسوء مصير هو ذلك الذي تعرض  

قرابة العشرة االف سنة في عزلة من الرخاء لغاية قدوم المستعمر قبل ذلك 
ون قرن من الزمن يهم في غضقضى عليهم عن بكرة اب حيثاألوروبي 



اول  األوروبيمن يوم وصول بعثة القبطان كوك. لقد عمل المستعمر 
االمر على اجالئهم من اغنى أراضي الجزيرة حتى انه بخل عليهم بسكن 
الصحراء وشرع في قتلهم الواحد تلو اآلخر. اما الناجون فقد جمعهم في 

على نشر  ية السيئةمخيمات تبشيرية حيث عمل بعض المبشرين ذوي الن
العقيدة المسيحية بينهم وجلبهم الى قيم الحضارة األوروبية. وتم تعليم 

السكان التاسمانيين القراءة والكتابة. ولكنهم رفضوا تعلم المسيحية وبعضا 
من المهارات األخرى كالحياكة والزراعة. وذهب بهم االمر الى عدم 

وتوقفوا عن االنجاب االكتئاب الرغبة في تعلم القراءة حتى انهم أصيبوا ب
وفقدوا الرغبة في الحياة أصال. االمر الذي الجئهم الى اختيار الموت تلقائيا 

هروبا من العالم العصري الذي يرزح تحت سيطرة العلم والتقدم. ولكن 
تم حجز جثث  لقد.موتهملقد تعقبهم العلم والتقدم حتى بعد هيهات، 

المتاحف. وقد  مناءأ  ولوجيين والتاسمانيين بحجة دراستها من قبل االنتروب
كل ذلك في إطار  ليأجريت على جثثهم عمليات القيس والوزن وتم تحل

نشريات علمية. ثم وضعت هياكلهم وجماجمهم في المتاحف او لدى هواة 
 جمع التحف.
 -ي هوبار عاصمة تسمانياالواقع ف-قرر متحف تسمانيا  1976وفي العام 

ذي يعود الى تروقانيني آخر التاسمانيين ان يقوم بدفن الهيكل العظمي ال
الذي مات قبل قرن من الزمن. وقد حافظ المعهد الملكي للجراحة على 
نماذج من الجلد البشري وشعرات ترجع الحد التاسمانيين المتوفين الى 

. 2002غاية   
سالية علمية تحت حماية عسكرية ام بعثة هل كانت سفينة القبطان كوك ار

ا بعض العلماء المستكشفين؟ ويشبه هذا االمر يا عرضعسكرية حملت معه
نصف مآلن ام نصف فارغ.  ةسيارالعما إذا كان خزان  أحدنا تساءل

الحقيقة ان االمرين مستساغان. ال يمكن الفصل بين الثورة العلمية 
أمثال القبطان كوك وعالم النباتات من  اواالمبريالية العصرية. ان اشخاص

ا قادرين على التفريق بين العلم واالمبريالية، كذلك م يكونلجوزيف بانكس 
تعيس الحظ.  الشأن بالنسبة لتروقانيني  

 

 لماذا اروبا على وجه التحديد؟

الحقيقة األكثر غرابة في التاريخ ان الناس الذين يسكنون في مناطق إن 
األطلسي قد غزوا احدى الجزر الكبيرة الواقعة في الجنوب شمال المحيط 

ي. والحال انه الى زمن غير بعيد عن اول بعثة يقوم بها القبطان األسترال



كوك، كانت الجزر البريطانية ومناطق الغرب االروبي مناطق نائية عن 
بعضها البعض بالرغم من محاذاتها للبحر األبيض المتوسط. ولم يحصل 

التي -أهمية الى ذلك الحين. فحتى اإلمبراطورية الرومانية أي امر ذو 
 -من اهم االمبراطوريات االروبية في العصر ما قبل الوسيطتعتبر 

حصلت على معظم ثرواتها من بلدان شمال افريقيا وبالد البلقان وأقاليم 
الشرق األوسط. لقد كانت اروبا الشمالية معوزة ولم يسكنها غير قبائل 

تغري أصال بالغزو.    بربرية ال   
والسياسية واالقتصادية  للتطورات العسكرية الم تصبح اروبا مستنبت

والثقافية اال في نهاية القرن الخامس عشر. حيث لم تكتسب زخما اال خالل 
 الفترة الممتدة بين القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر

غدت على إثره سيدة العالم الخارجي أي القارتين االمريكيتين وكذلك 
ي القوى الكبرى في آسيا. تضاه تهالم تكن قو وحتى ذلك الحينالمحيطات. 

اال انها تمكنت من غزو القارة االمريكية واحرزت تفوقا في مياه البحار، 
وذلك راجع الى ان القوى اآلسيوية لم تبدي اي اهتمام يذكر بهذا الصدد. 

لقد كان العصر الحديث المبكر عصرا ذهبيا بالنسبة لإلمبراطورية 
رية الصفوية في فارس المتوسط واإلمبراطوالعثمانية في مناطق 

نغ وكينع التي حكمت يسرات مأ  واإلمبراطورية المغولية في الهند وايضا 
شهدوا نموا ديمغرافيا واقتصاديا والصين. لقد وسعوا أراضيهم بشكل كبير 

من اقتصاد  بالمئة 80تشكل  1775لم يسبق له مثيل. كانت آسيا في عام 

ثلثي اإلنتاج العالمي. بحيث ان  كل من الصين والهندل اقتصاد العالم. ومث  
 اقتصاد اروبا في تلك الحقبة يعتبر قزما مقارنة باالقتصاد االسيوي. 

ولم تتغير كفة الموازين االقتصادية لصالح اروبا اال في القرن الممتد بين 
حينما أذل االروبيين القوى اآلسيوية خالل سلسلة من  1850و 1750

أجزاء كبرى من المناطق اآلسيوية.  ا على إثرها من غزوالحروب تمكنو
وبحلول القرن العشرين أصبح االروبيين يسيطرون فعليا على معظم 

كان اقتصاد كل من  1950االقتصاد العالمي وغالب مناطقه. وفي عام 

اروبا الغربية والواليات المتحدة يحتكر نصف اإلنتاج العالمي في حين 
في ظل الرعاية األوروبية وخمس في المئة. بة بنسانخفضت حصة الصين 
سمات ثقافية شمولية. حيث أصبح الناس في  لهظهر نظام عالمي جديد 

عصرنا الراهن يقلدون االروبيين الى حد ما في لباسهم وطريقة تفكيرهم 
يحملون معاداة شرسة لألوروبيين في خطاباتهم، ولكن  لواظواذواقهم. وان 

بيين في نظرتهم الى السياسة بالرغم من ذلك يشترك معظم الناس مع االرو
فت في الغرب ل  الموسيقى التي ا   ويستمعون الىحرب والطب واالقتصاد وال



االقتصاد الصيني الذي يشهد ازدهارا في أيامنا ان  وحتى . وبلغة اروبية
هذه ومن األرجح انه سوف يستعيد قريبا أولويته العالمية، نجده قائما على 

يل.نموذج أوروبي لإلنتاج والتمو  

القارة األوراسية  تمي الىالتي تنت شعوب هذه البلدان الصغيرة كيف تمكن
من الخروج من اقصى اركان المعمورة وغزو العالم باسره؟ يعزو البعض 

من غير واالمر للعلماء الغربيين الذين ساعدوها على اعتالء القمة. 
الى حد  اعتمدت 1850المشكوك فيه ان السيطرة االروبية منذ مستهل العام 

لمي وعلى منجزاته ب العسكري والصناعي والعكبير على المرك  
هاية العصر في نكل امبراطوريات  نجحتالتكنولوجية الجبارة. لقد 

البحث العلمي على امل الحصول على  نتيجة الستثمارها فيالحديث 
اختراعات تكنولوجية، وحتى ان العديد من العلماء كانوا يقضون معظم 

آالت العمل على اختراع أسلحة جديدة او عالجات ثورية واوقاتهم في 
وكان القول المأثور الذي يجري على السنة الجنود لفائدة اسيادهم االباطرة. 

األوروبيين الذين كانوا يواجهون األعداء األفارقة، " مهما تكن النتيجة فان 
يمة من ولم تكن التكنولوجيا المدنية بأقل ق لنا السالح وهم ال يملكونه".

أصبحوا يتغذون على المعلبات، وانشات التكنولوجيا العسكرية. فالجنود 
 تالسكك الحديدية والسفن البخارية التي تنقل الجنود ومؤنهم في حين كان

ر والبحر ومهندسو القاطرات بترسانة جديدة بصناعة االدوية تزود جنود ال
ثير االهمية في وقد لعبت هذه التطورات اللوجستية دورا كمن االدوية. 

ا أكثر مما فعله المدفع الرشاش. ولكن هذا االمر لم الفتح األوروبي إلفريقي
في  والعلمي الصناعيحيث كان المثلث العسكري  1850عام يحدث قبل 

طفولته. وكانت التكنولوجيا الناتجة عن الثورة العلمية ما تزال لم تنضج 
يقية ال تزال صغيرة.بعد. وكانت الهوة بين القوى اآلسيوية واالفر  

تكنولوجيا أفضل بكثير مما امتلكه  لديهكالرك كان  من المؤكد ان جيمس
كذلك االمر بالنسبة للصينيين والعثمانيين. ،سكان استراليا األصليين  

فت األراضي األسترالية على يد القبطان كوك بدال من شِّ ولكن لماذا اكت  
 وإذا كانلحسين باشا؟ القبطان الصيني وان زهنق تسي او القبطان ا

افضلية تكنولوجية على نظرائهم المسلمين او  ايةلهم  نكتلم  نواألوروبي
في القرن الالحق من  إذا. كيف نجحوا 1770العام  الصينيين والهنود في

العالم؟ وبين باقيتعميق الفجوة بينهم   
ب العسكري والعلمي والصناعي في اروبا عوضا عن رك  لماذا ازدهر الم  

اعقبتها كل من  ذاعمالقة الى االمام، لماند؟ وحينما قامت بريطانيا بقفزة اله
 فرنسا والمانيا والواليات المتحدة في حين تأخرت الصين عن الركب؟



وعندما أصبحت الفجوة بين الدول الصناعية والغير صناعية عامال 
في اقتصاديا وصناعيا بارزا للعيان، لماذا نجحت روسيا وإيطاليا والنمسا 

فارس ومصر واإلمبراطورية العثمانية؟ سدها في حين فشلت كل من بالد   
والحال ان موجة التصنيع الحربي األولى كانت بسيطة للغاية. هل كان من 

الصعب على الصين او الدولة العثمانية ان تصنع محركات بخارية او 
ة افتتحت سكة الحديد التجاريمدافع رشاش وبناء السكك الحديدية. لقد 

، في بريطانيا. وبحلول عام 1830ارية عام األولى في العالم لألعمال التج

 00004، كانت الدول الغربية قد ربطت فيما بينها ما يقرب من 1850

 4000كيلومتر من السكك الحديدية، وفي المقابل لم يكن هناك أكثر من 

 كيلومتر من مسارات السكة الحديد في كل من آسيا وافريقيا وأمريكا

لغرب يتباهى بقدرته على مد أكثر من ، كان ا1880في عام و الالتينية.

كيلومتر من السكك الحديدية، في حين أنه لم يكن طول خط  350000

كيلومتر من خطوط  35000تجاوز يالسكة الحديدية في بقية انحاء العالم 

لقد تم افتتاح اول خط القطار )ومعظمها شيدها البريطانيون في الهند(. 
. وكان طوله خمس وعشرون كيلومتر فقط 1876ديدي في الصين سنة ح

وعمدت الحكومة الصينية الى هدمه في  -ال غير وقد شيده لهم االروبيين
إقامة أي خط حديدي العام التالي. ولم تقم اإلمبراطورية الصينية بعدها ب

انشأت بالد فارس اول خط حديدي يربط  1888. وفي سنة 1880الى غاية 

العاصمة  جنوبن بمراقدهم التي تقع على بعد عشرة كيلومترات طهرا
العام  وفي مستهلطهران. وتم تصنيعه وبناؤه من قبل شركة بلجيكية. 

 0025كان طول خط السكة الحديد في كامل بالد فارس يبلغ  1950

 كيلومتر في منطقة مساحتها سبعة اضعاف مساحة بريطانيا.

 

ان الى االختراعات التكنولوجية مثل لم تكن الصين وال الفرس يفتقر
إمكانية تصنيع المحرك البخاري )كان بمقدورهما نسخه او اقتناء براءة 

ولكن يعوزهما مجموع القيم واالساطير والجهاز القانوني اختراعه(. 
لسياسية واالجتماعية التي استدعت قرونا من الزمن لتتشكل والمنظومة ا

.    سخها ونقلها سريعا عبر العالموتنضج في الغرب والتي ال يمكن ن  
وحينما اقتفت كل من فرنسا والواليات المتحدة التجربة البريطانية فألنهما 

كان يشاركانها نفس منظومة االساطير ونفس الهيكلة االجتماعية. اما 
وبالد الفرس فال يمكنهما اللحاق بالركب سريعا الن طريقة  الصين

الغربيين. نظرائهاا تختلف جذريا عن تفكيرهما وتنظيمهما لمجتمعاتهم  



عشرة ومثل هذا التفسير يلقي الضوء على الفترة الممتدة من القرن السادس 
ي افضلية تكنولوجية او أ. حيث لم تتمتع اروبا ب1850غاية العام  الى

ذلك،  سياسية او عسكرية او اقتصادية على حساب القوى اآلسيوية، ومع

قدرات فريدة برزت للعيان بحلول بز التحو  تمكنت القارة األوروبية من 

. بحيث أصبح الحديث عن المساواة الواضحة بين أوروبا 1850العام 

مجرد سراب. 1750والصين والعالم اإلسالمي في عام   

تشييد برجين طويلين كالهما منشغال ب من البنائينن ياثن ان هناك لنفترض
يستخدم زميله الفوالذ الخشب ولبن الطين في حين  يستخدمجدا. أحدهما 

اختالفات كبيرة بين نجد اية واالسمنت المسلح. وللوهلة األولى ال 
ن ينموان بوتيرة مماثلة ويبلغان نفس الطول. وفي ارجبالطريقتين، ما دام ال

وز فيها كال البرجان عتبة حرجة، سيتعرض برج الطين االتي يتجاللحظة 
لبرج المصنوع من الفوالذ الى االنهيار ولن يصمد طويال في حين ان ا

واالسمنت المسلح سيصمد اثناء صعود طوابقه الى السماء بقدر ما يمكن 
 للعين ان ترى.

يث لتتيح ما هي القدرات التي طورتها القارة األوروبية في العصر الحد  
لها السيطرة على العالم؟ هناك اجابتين متكاملتين لهذا السؤال ونقصد بهما 

ن على التفكير بطريقة علمية وإدارة و. لقد تعود األوروبيالعلم والرأسمالية
حتى قبل أن يتنعموا بأي من المزايا التكنولوجية االعمال بأسلوب رأسمالي 

، كان متاحا لألوروبيين تسخيرهاالهامة. عندما بدأت الثورة التكنولوجية  
ه ألفضل االستعماالت أكثر بكثير من قدرة اي مجتمع آخر. لهذا السبب فان

ليس من قبيل المصادفة أن يشكل كل من العلم والرأسمالية أهم إرث خلفته 
 االمبريالية األوروبية لعالم ما بعد اروبا في القرن الواحد والعشرين.

روبية تحكم العالم، ولكن العلم والرأسمالية أصبحا لم تعد اروبا والدول األو
لية في أكثر قوة من أي وقت مضى. وسوف نفحص نجاحات الرأسما

الفصول الالحقة. ولكن هذا الفصل خصصناه الى عالقة الحب التي وثقت 
 الصلة بين االمبريالية األوروبية والعلم. 

ة الغزوعقلي    

 

في إطار االمبراطوريات األوروبية وبفضلها.  لقد ازدهر العلم الحديث  
نان ومن الواضح ان ضوابط العلم مدينة لتقاليد علمية قديمة ورثتها من اليو

ولكن لم يتشكل طابعها الفريد اال في التاريخ والصين والهند واإلسالم، 

الحديث جنبا الى جنب مع التوسع االمبراطوري االسباني والبرتغالي 

والبريطاني والفرنسي وكذلك الروسي والهولندي. وطوال فترة بواكير 



التاريخ الحديث استمر الصينيون والهنود والمسلمون وسكان أمريكا 

لثورة العلمية. وتم التطرق الى دراسة لهامة تقديم مساهمات  فيوبولينيزيا 

 رؤى االقتصاديين المسلمين من قبل آدم سميث وكارل ماركس، 

 ووجدت العالجات الرائدة التي ابتكرها أطباء سكان أمريكا األصليين 

طريقها إلى الكتب المدرسية الطبية في إنجلترا، وساهمت المعطيات التي  

ينيزين في احداث ثورة في االنتروبولوجيا تم جمعها من االخباريين البول

 الغربية. 

والى غاية منتصف القرن العشرين كان الفضل يرجع للنخب الحاكمة 
االكتشافات والمفكرة لإلمبراطوريات الغربية الشاملة في جمع كل تلك 

في كل العلمية التي ال تعد وال تحصى، حيث عملت على انشاء تخصصات 

الشرق األقصى والعالم ورة العلمية. لقد تمكن المعارف اثناء مسار الث
عقول ذكية تنزع الى الفضول المعرفي مثل نظرائهم  إنجاباإلسالمي من 

األوروبيين. غير ان هذا االمر لم يساعدهم خالل الفترة الممتدة من القرن 
ء نيوتن او خلق أفكار قريبة من فيزيا في 1950السادس عشر الى غاية 

روينية. وهذا ال يعني ان األوروبيين يحملون صفات نظرية التطور الدا
العلم في جيناتهم، او انهم احتكروا دوما الهيمنة في البحوث الفيزيائية 

والبيولوجية. وكما هو االمر بالنسبة لإلسالم الذي بدا عربيا خالصا ولكنه 
 الشأن فيما يتعلق بالعلم الذيتم تبنيه الحقا من قبل األتراك والفرس، كذلك 

 ولد في رحم االختصاصات األوروبية ولكنه اضحى في عصرنا الحالي
 مؤسسة متعددة األعراق. 

بين العلم الحديث ما هي األمور التي تسببت في إقامة الروابط التاريخية 
واإلمبريالية األوروبية؟ صحيح ان التكنولوجيا كانت عامال مهما في ربط 

ة خالل القرن التاسع عشر والعشرين، ولكن اهميتها كانت تلك العالق
العامل الحاسم الى فضول كل من عالم النبات  يرجع الحقيقةوفي محدودة. 

بحرية الذي يلهث خلف النباتات وضابط ال حولالباحث عن مزيد المعرفة 
اكتشاف مستعمرات جديدة واللذان يتقاسمان سوية نفس الروح 

رض كل من الفاتح والعالم انهما يجهالن األمور مما لقد افتاالستكشافية. 
.حدا بهما الى القول " نحن حقيقة ال نعرف ماذا يوجد في االقاليم النائية"  

لشروع في البحث عن وا شرنقتهمالقد أدرك كالهما ضرورة الخروج من 
اكتشافات جديدة. وكان يرومان من وراء اكتسابهم لمعرفة جديدة ان 

لم بدون منازع. يصبحا سادة العا  
كانت اإلمبريالية األوروبية مختلفة تماما عن كل المشاريع اإلمبراطورية 
األخرى في التاريخ. لقد كان االباطرة القدماء يعتقدون انهم يملكون معرفة 



العالم. ولم تكن حروبهم التوسعية سوى نشر لرؤيتهم  فيء كل شيعن 
و بالد النيل او اسبانيا او غزبتلك. فالعرب على سبيل المثال لم يقوموا 

الهند بغية القيام باكتشافات جديدة لم يكونوا يعرفونها. كما ان الرومان 
والمغول وشعوب األزتك غزوا أراضي جديدة بحثا عن القوة والمال وليس 

عا في اكتساب معرفة كانوا يجهلونها. وفي المقابل ارتحل المستكشف طم
عن معرفة جديدة الى جانب مستعمرات  األوربي الى المناطق النائية بحثا

القبطان كوك اول من فكر بهذا األسلوب.  ولم يكنها اقدام اسالفه. ألم تط
القرن  لقد كان االمر مشاعا بين المستكشفين البرتغاليين واالسبان خالل

الخامس عشر والسادس عشر. لقد استكشف األمير هنري المالح وفاسكو 
ن نجحا في االمر تمكنا من السيطرة على دي غاما سواحل أفريقيا، وحي

الجزر وموانئ تلك البالد. وحين اكتشف كريستوف كولومبس امريكا 
أعلنها فورا أراضي تابعة لعرش اسبانيا. ووجد فرديناند ماجيالن طريقا 
لرحلته حول األرض االمر الذي سهل على االسبان القيام بغزو الفليبين. 

يدا بين البحث عن المعرفة وغزو األقاليم وبمرور الزمن توطدت العالقة ج
 الجديدة.

واثناء القرن الثامن عشر والتاسع عشر كانت اغلب البعثات العسكرية  

معها ثلة من العلماء  تحملقد  تقريبا التي تم ايفادها الى األقاليم القصية

القيام باكتشافات  كانت بنبةلم تكن نيتهم متجهة للحرب بقدر ما  الذين

عالما.  165اصطحب معه  1798وحين اجتاح نابليون مصر سنة  علمية.

تمكنوا من  لقدومن بين االعمال التي قاموا بها تأسيسهم لعلم المصريات. 

وعلمي اللغات والنبات.  تقديم مساهمات ذات شأن عظيم في دراسة الدين

أرسلت البحرية الملكية سفينة البيغل لرسم خرائط سواحل  1831وفي سنة 

وس. وكانت الحاجة من غاالباغمريكا وجزر الفوكالند وجزر جنوب أ

 التحضير لحرب محتملة. وقد قرر قبطان السفينة الجلوراء هذه المعارف 

لجيولوجيا الى بعثته في ا اعالم ان يضيف -وهو أحد العلماء الهواة -

لدراسة التشكيالت الجيولوجية التي قد تواجهها البعثة في رحلتها. وبعد أن 

العديد من الجيولوجيين المحترفين دعوته، قام القبطان بتوظيف أحد رفض 

خريجي جامعة كامبردج وكان في الثانية والعشرين من عمره. وكان اسمه 

 غير انيصبح قسا انجيليكاني  شارلز داروين. لقد كان داروين ينوي ان

 ميله لدراسة الجيولوجيا والعلوم الطبيعية كان أكثر من رغبته في دراسة

االنجيل. وحين عرضت عليه الفرصة تلقفها بلهفة، وبقية الحكاية 

تعرفونها. واثناء الرحلة كان القبطان يقضي معظم وقته في رسم الخرائط 



ي جمع المعطيات المادية التي ف منهمكا داروين كانفي حين  ،العسكرية

 ستمكنه الحقا من وضع أسس نظريته في التطور.  

للعشرين من شهر يوليو/تموز، وطأت اقدام المالح الموافق  1969في العام 

في األشهر التي سبقت رحلتهم، قام رواد سطح القمر. و غارم سترون
قع في بتدريباتهم في صحراء تشبه تضاريسها القمر ت 11الفضاء أبولو 

غرب الواليات المتحدة. وهذه المنطقة تسكنها تجمعات من الهنود الحمر 
و قصة تصف لقاء بين رواد الفضاء وأحد الذين يتداولون اسطورة ا

يقوم بها الرواد اعترضهم كان السكان المحليين. واثناء التمرينات التي 
عجوز من السكان األصليين. وقد سألهم عن سبب تواجدهم في تلك 

منطقة فأخبروه بجلية امرهم. استغرق الشيخ في صمته برهة من الزمن ال
لقيام له بمعروف.ثم سألهم فيما إذا كان بمقدورهم ا  

'ماذا تريد ان نفعل لك أيها الشيخ؟' هكذا سأله المالحة.    
يعتقد شعبي ان االرواح المقدسة مسكنها على ‘'طيب ' رد عليهم العجوز. 

بمقدوركم ان تسلموها رسالة مهمة  كان أتساءل فيما إذاسطح القمر. وكنت 
 من أبناء جلدتي'

ها الشيخ؟سأله المالحة ' ماهي تلك الرسالة أي  
تمتم العجوز بأشياء في لغته ثم طلب من المالحة ترديدها مرات ومرات 

 حتى يحفظونها عن ظهر قلب.
 فسأله أحدهم ' ما معنى هذا الكالم؟

مكنني ان اخبركم باألمر، انه سر غير مسموح فرد عليهم ' عفوكم ال ي
 بالكشف عنه اال ألفراد قبيلتي وأرواح القمر'

ين الى قاعدتهم سعوا الى البحث عن أحد السكان وحينما قفلوا راجع
المحليين ليفسر لهم سر الرسالة. وحين عثروا على ضالتهم سألوه بلهفة ان 

العجوز. وحين رددوا عليه يترجم لهم الى لغتهم الكلمات التي حفظوها عن 
بغرابة. وحين توقف عن الضحك  في الضحك منهمفحوى الرسالة نشا 
كالتالي رى عن المعنى. لقد فسر لهم الرجل الرسالة سأله المالحة مرة أخ

 الغتصابال تصدقوا أي كلمة مما يقوله هؤالء االوغاد. لقد جاؤوكم ‘
 ارضكم'. 

فارغة خرائط  

الغزو" الحديثة بشكل جيد من خالل تطوير تظهر عقلية "االستكشاف و

طويلة  العديد من الثقافات خرائط العالم قبل فترةخرائط العالم. وقد رسمت 
. ولكن من الواضح ان ال أحد منها كانت له معرفة من العصر الحديث



شاملة بالمعمورة. لم تكن الثقافات االفروآسيوية تعرف بوجود أمريكا. ولم 
وكان  رفون بوجود القارتين االفريقية واالسيوية.يكن سكان أمريكا يع

ها بصور واضعوا الخرائط يتركون األقاليم المجهولة فارغة او يملؤون
لم تكن لهذه الخرائط مساحات فارغة. الوحوش الخيالية واألمور العجيبة. 

 لقد أعطى رساموها انطباعا بامتالكهم معرفة بأشياء العالم قاطبة.
خامس عشر والسادس عشر شرع األوروبيين في رسم ولكن خالل القرن ال

ر على وهذا مؤش - الكثير من المساحات الفارغةخرائط العالم مع وجود 
تطور العقلية العلمية، فضال عن الدافع األوروبي التوسعي. لقد كانت 

الخرائط الفارغة انجازا نفسيا وإيديولوجيا، واعترافا واضحا بأن 
األوروبيين كانوا يجهلون أجزاء كبيرة من العالم. وجاءت نقطة التحول 

غربا من  ، عندما أبحر كريستوفر كولومبوس1492الحاسمة في عام 

ل ظؤدي الى مناطق شرق آسيا. لقد ت ةبانيا، بحثا عن طريق جديدإس
في صحة المعلومات التي تضمنتها الخرائط  معتقداكريستوف كولومبس 

ان بها تلك الخرائط تعلى المعطيات التي وفر االقديمة. وقد حسب بناء
 اليابان ينبغي ان تكون على مسافة سبعة االف كيلومتر غرب اسبانيا.

هناك ما يزيد عن العشرين ألف كيلومتر عالوة على وجود  وفي الواقع
قارة مجهولة تماما تفصل اسبانيا عن شرق آسيا. وفي الثاني عشر من 

صباحا، اصطدمت بعثة كولومبوس  2:00، حوالي الساعة 1492أكتوبر 

بقارة كانت مجهولة تماما الى ذلك الحين. وحين كان خوان رودريغيز 
اليابسة من سارية السفينة بينتا، رصدت عيناه  قوم بمراقبةبيرميجو، ي  

جزر البهاما، وشرع يصرخ اليابسة! اليابسة! الحقاجزيرة دعيت   
سواحل شرق  فيتقبع كان كولمبس يعتقد انه نزل بشواطئ جزيرة صغيرة 

آسيا. وقد سمى الشعب الذي وجده هناك بالهنود حيث كان يظن انه أرسي 
ف في أيامنا هذه الهند الشرقية او األرخبيل والتي تعر ،باألراضي الهندية

ذلك ان  ل كولومبوس مصرا على خطئه لبقية حياته. ظواالندونيسي. 
ستسيغونها.فكرة اكتشافهم لقارة جديدة لم يكن هو وال أبناء جيله ي  

وآلالف من السنين استمر ليس عامة الناس فحسب بل كذلك أعظم 

س يجهل وجود قارات أخرى بخالف المفكرين والعلماء وحتى الكتاب المقد

 القارة األوروبية واالفريقية واآلسيوية. هل يمكن أن يكونوا جميعا على

يشبه  خطأ؟ هل يمكن ان يغفل الكتاب المقدس ذكر نصف المعمورة؟ االمر

بقمر يدور حول األرض كان  1969في العام  11ابولوارتطام رحلة 

ن جميع مراقباتهم السابقة فشلت مجهوال للفلكيين حتى ذلك التاريخ بحيث ا

ل كولومبوس يعبر عن ذهنية ظفي رصده. وفي رفضه االعتراف يجهله، 



رجل من القرون الوسطى. لقد كان يظن انه يعرف العالم كله، وحتى 

افه الكبير الذي انجزه فشل في إقناعه بخالف مزاعمه.اكتش  

عثات الى كان اول رجل من التاريخ الحديث يشارك في العديد من الب

، 1504الى عام  1499األراضي االمريكية في األعوام الممتدة من سنة 

ن في اروبا يصفان هذه البعثات بين اشر نصن  يدعى امريقو فاسبوتشي. وقد 

نسبتهما إلى فيسبوتشي. حيث جادلت هذه  وقعوقد . 1504و 1502 اعوام

زر قبالة صوص أن األراضي الجديدة التي اكتشفتها كولومبوس ليست جلنا

ساحل شرق آسيا، بل قارة تجهلها تماما الكتابات المقدسة، والجغرافيا 

، واقتناعا منه بهذه 1507في عام الكالسيكية واألوروبيين المعاصرين. 

الحجج، قام صانع خرائط محترم يدعى مارتن والدسيمولر بنشر خريطة 

ساطيل ة عن العالم، أول خريطة تحدد المكان الذي هبطت فيه األحديث

وبعد أن رسمها، كان على . المبحرة غرب أوروبا كقارة منفصلة

والدزيمولر أن يعطيها اسما. وجريا وراء االعتقاد الخاطئ بأن أميرغو 

فيسبوتشي هو الشخص الذي اكتشف القارة الجديدة، سمى والدزيمولر 

أمريكا. وأصبحت خريطة والدسيمولر  –كريما له القارة على اسمه ت

ونسخها العديد من رسامي الخرائط اآلخرين، وتم نشر االسم  شعبية جدا

هناك عدالة شعرية في على نطاق واسع.  الذي أعطى لألرض الجديدة

حقيقة أن ربع العالم، واثنتان من قاراته السبع، سميت تيمنا بإيطاليين 

ا بأعناقهم الى الشهرة وكانوا يملكون الشجاعة شهيرين ألجل انهم اشرأبو

نحن ال نعرف'. لقولهم'   

كان اكتشاف أمريكا الحدث األساسي للثورة العلمية. ولم يكن لقد 

األوروبيون يلقنون طلبتهم تفضيل المالحظات الحالية على حساب التقاليد 

االمريكية القديمة ولكن أيضا الرغبة التي كانت لديهم في غزو األراضي 

جدا. وإذا أرادوا  ألجأتهم الى البحث عن معارف جديدة وفق وتيرة سريعة

حقا السيطرة على األراضي الجديدة الشاسعة، كان عليهم جمع كميات 

هائلة من البيانات الجديدة عن الجغرافيا والمناخ والحيوانات واللغات 

سة المسيحية، وكتب والثقافات والتاريخ في القارة الجديدة. اما الكتب المقد

قليلة الفائدة. الجغرافيا القديمة والتقاليد الشفهية كانت  



ومن تلك اللحظة فصاعدا أصبح االعتقاد مشتركا ليس فقط بين  

الجغرافيين بل وأيضا لدى جميع العلماء في مجاالت المعرفة المتعددة بان 

نها. فشرعوا نظرياتهم لم تكن مثالية وأن هناك أشياء مهمة لم يكونوا يعرفو

ى انهم يجهلونها.في رسم خرائط جديدة مع ترك مساحات فارغة تدلل عل  

وانجذب األوروبيين الى المساحات الفارغة من الخرائط كما لو انها  

وشرعوا في استيطانها. وخالل القرنين الخامس عشر والسادس  ،مغناطيس

شفت أمريكا، استكو عشر، قامت البعثات األوروبية باإلبحار حول أفريقيا،

شبكة من القواعد كما عبرت المحيط الهادئ والمحيط الهندي، وأنشأت 

والمستعمرات في جميع أنحاء العالم. وأنشأوا أول إمبراطوريات عالمية 

تجارة العالمية. وحولت البعثات اإلمبراطورية للوربطوا معا أول شبكة 

شعوب وثقافات األوروبية تاريخ العالم، وانطالقا من سلسلة من تواريخ 

ري واحد ومتكامل. منعزلة، أصبح تاريخ اإلنسانية يعبر عن مجتمع بش  

لقد كانت تلك البعثات االستكشافية األوروبية مألوفة جدا بالنسبة لنا حتى 

ذلك ان  .كدنا نتغاضى عن أهميتها. لم يحدث شيء مما صنعوه من قبل

قد كان الناس طيلة البشر. ل ينفذهامرا طبيعيا  لم تكن رحالت الطويلةال

هم مع جيرانهم. االمر الذي تاريخهم مشغولين بصراعاتهم المحلية وتقاتل

حال دونهم ودون استكشاف وغزو األراضي النائية. لقد كانت معظم 

االمبراطوريات الكبيرة تنشر نفوذها على جيرانها فحسب بحيث لم تدرك 

انها الذي بدا في جيوشها األقاليم البعيدة اال جريا خلف أحد جيوش جير

- قم350)دفاع عن روما غزى الرومان 'اتروريا' ألجل ال فقدالتوسع. 

(. وبعد قم200(. ثم غزوا هضبة 'البو' لغاية الدفاع عن اتروريا )قم300

(. ثم غزوا بو قم120ذلك عادوا فحملوا على اإلقليم للدفاع عن هضبة البو )

(. قم50اعا عن بالد الغال)(. وغزوا بريطانيا دفقم50للدفاع عن اإلقليم)

رحال من روما في اتجاه لندن. ذلك واستدعى منهم االمر أربعة قرون للت

عرف انه باإلمكان اإلبحار مباشرة من روما يانه لم يكن أحد من الرومان 

. قم 350ألراضي البريطانية لغزوها في العام في اتجاه   

رين بإعداد حملة وم أحد الحكام الطموحين او المغامقومن حين آلخر ي

رية المعهودة. لم تكن غزو وكان يسلك بها الطريق التجارية او العسك

حمالت االسكندر األكبر على سبيل المثال نتيجة لتأسيسه امبراطورية 

جديدة بل انه اغتصب امبراطورية الفرس القائمة أصال. هناك في المقابل 



ن في عصرنا. بعض االمبراطوريات التي عرفت البحار مثلما هو الشأ

ذلك ان رحالتها البحرية  ولكنها نادرا ما كانت تغامر في البحار المجهولة.

كانت تقوم بها في مناطقها المألوفة خالفا لما تقوم به اإلمبراطورية 

 األوربية الحديثة.

ويجادل العلماء ان الرحالت التي قام بها امير البحار الصيني 'زهنغ هي' 

ت الرحالت االستكشافية االروبية. وفي 'مينغ' قد بز  في ظل حكم اسرة 

ميالدية قاد االدميرال الصيني  1433و 1405ن عام الفترة الممتدة بي

اسطوال ضخما من الصين الى حدود المناطق الواقعة في المحيط الهندي. 

 30على متنها ما يناهز  لسفينة تحم 300وكان اسطوله يتكون تقريبا من 

ند هلنكا وال وسيريطوا الترحال باألراضي االندونيسية ألف بحار. وقد ح

والبحر األحمر وشرق افريقيا. كما رست السفن الصينية  والخليج الفارسي

في ميناء الحجاز الرئيسي وكذلك في مالندي على الواقع في سواحل جدة 

والذي كان  1492سواحل كينيا. اما اسطول كولومبس الذي أبحر سنة 

مالح. لقد كان بمثابة ثالثة  120سفن تحمل على ظهرها يتكون من ثالثة 

سطول االميرال الصيني. ومع ذلك هناك اختالف حاسم بعوضات مقارنة بأ

بين كال الرحلتين. لقد قام االميرال الصيني بحملته في إطار مساعدة حلفاء 

الصين. ولم تكن همته متجهة الى غزو البلدان التي رحل لها او 

وة على ذلك لم تكن البعثات التي قام بها زهنغ من تقاليد استعمارها. وعال

 الحاكم الفصيل تغير عندماالصينية او منغرسة في ثقافتها. و وشيم السياسة

 دالجد الحكام أوقف ،الثالث عشر القرن من الثالثينيات خالل بكين في

دت معه معارف قِّ تفكيك االسطول الضخم االمر الذي ف   تم و فجأة العملية

م ايفاد بعثة جديدة انطالقا من تتقنية وجغرافية الى االبد. ولم يحصل ان 

المرافئ الصينية منذ تلك الفترة. وخالل القرون الالحقة أوقف الحكام 

جميع مصالحهم وطموحاتهم على ممالك  - مثل اسالفهم -الصينيون 

 جيرانهم فحسب.

ن وقد اثبتت البعثات التي قادها االميرال الصيني الى أي حد كان األوربيل

مر الذي جعل يفتقرون الى تقنية متقدمة في صناعة السفن. غير ان اال

ن ينجحون في البعثات التي انجزوها يرجع الى طموحهم واألوروبي

الالمحدود للغزو واالستكشاف. وعلى الرغم من ان األوروبيين كان يمكن 

القدرة التقنية والتنظيمية للقيام بالحمالت االستكشافية اال ان وا بيتحوز ان



سكندناف ولم يحاول الرومان مثال لم يسعوا الى غزو الهند او بالد اال

نظرائهم الفرس غزو االسبان او مدغشقر. ولم يطمح الصينيون لغزو 

عن التدخل  إندونيسيا او افريقيا. حتى ان الحكام الصينيين قد نأوا بأنفسهم

في مشاكل اليابان الداخلية وتركوا لهم حرية تدبيرها بأنفسهم. ولم يكن هذا 

ن الغرابة تكمن في سريان حمى السلوك امرا غريبا في تلك األيام. ولك

االستكشاف بين األوربيين في العصر الحديث االمر الذي دفعهم الى 

لحين. وفي اللحظة التي المغامرة نحو األقاليم البعيدة والمجهولة حتى ذلك ا

وا قائلين " نحن نعلن ان هذه األراضي خنزلوا فيها تلك الشواطئ صر

 تابعة لسلطة ملكنا".

ء الخارجيالغزو من الفضا  

صون يتلص   -انطالقا من جزر الكاريبي  -بدا االسبان  1517حوالي العام  

األراضي المكسيكية. وفي  فوقاالخبار حول وجود امبراطورية قوية 

 لقدبضع أربع سنوات كانت عاصمة االزتك قد أصبحت اثرا بعد عين. 

السبان 'لرنان كورتاس' قائد الحملة االسبانية. ولم يكتف ا في يدسقطت 

ة بهذا الفتح او حتى استرداد انفاسهم. بل شرعوا في مواصل أنفسهمبتهنئة 

استكشاف وغزو المزيد من األراضي في جميع االتجاهات. وفي ذلك 

يسمعون  - االزتك والطولتك والمايا -الزمن لم يكن حكام أمريكا الوسطى

طيلة الفي  خبر أمريكا الجنوبية. حتى انهم لم يسعوا الى السيطرة عليهاب

سنة من استقرارهم. ولكن خالل أكثر من عقد من الزمن استطاع 

شف االسباني فرانسسكو بيتزارو ان يعثر على امبراطورية اإلنكا المستك

.1532الواقعة في جنوب أمريكا وعمل من ثمة على اخضاعها سنة   

 امألدركوا  - بهم المحيط بالعالم أكبر اهتماما واإلنكا األزتيك أظهر لو

على مقاومتهم بنجاح. وقد تمكن ربما حرصوا ول لجيرانهم اإلسبان فعله

سلسلة من  فوقهامن غزو معظم جزر الكاريبي وانشؤوا  االسبان

المستعمرات وذلك خالل السنوات التي فصلت بين الرحلة األولى التي قام 

األراضي  وهبوط كورتس على 1492بها كولومبس للقارة االمريكية سنة 

كية. لقد كان االستعمار االسباني كارثة على السكان المحليين حيث المكسي

وال ذمة. وعملوا ال  إحكمهم الوافدون بقبضة من حديد ولم يرقبوا فيهم 

على استعبادهم واجبروهم على العمل في المناجم والمزارع. وكانوا 



يجهزون على كل من يظهر تمردا ضدهم. ولقد مات معظم السكان 

االمراض التي جلبها  نتيجةظروف العمل القاسية او  بسبب ءان سووالمحلي

سكان متن سفنهم. وخالل ثالثة عقود تم محق غالبية  ىمعهم الغزاة عل

الفراغ  لسداالسبان الى استيراد العبيد االفارقة  أالكاريبي. االمر الذي الج

 في اليد العاملة. 

تدور عب االزتك اإلبادة الجماعية التي تعرض لها ش وفي الواقع كانت

كورتاس سواحلهم  وطأت اقدامحين ويهم. مبراطورتإ عتبة على رحاها

كانوا ينظرون الى االمر على  لقد الشرقية لم يكن لهم علم بهذا الحدث. بل

غزو من الفضاء الخارجي لألرض. لقد كان شعب االزتك مقتنعا  اعتباره

ك انهم لم يكونوا ان له علم االولين واآلخرين بشؤون العالم باسره. ذل

يتخيلون وجود أناس مثل االسبان يعيشون خارج مجالهم الذي يعرفون عنه 

تي هبط فيها كورتاس على سواحل كل شاردة وواردة. وفي اللحظة ال

' كانت ، اليوم تحت اسم 'فيرا كروز' التي تعرف sunny beach 'سني 

هم تماما. ولم المرة األولى التي يواجه فيها شعب االزتك أناسا غرباء عن

يكونوا يعرفون كيفية التصرف معهم. حتى انه كانت لديهم مشكلة في 

الغرباء بشرة بيضاء ككل البشر.  ه لدىتحديد هويتهم. لقد الحظوا ان

االخر بشعر اصفر  هم. ويتمتع بعضالوجه شعر من الكثير لديهم أيضاو

السكان  لقد كان)مثل الشمس. وكانت تفوح من أجسادهم رائحة نتنة جدا 

المكسيك  الىالمحليين أنظف بكثير من االسبان الغزاة حتى انه حين هبطوا 

 ،عهم بخورا محروقا اين ذهبوا مع االسبانئهم المحليين يحملون مال  كان ادِّ 

خيرون ان االمر طقس ديني. ولكننا نعلم اليوم من واعتقد هؤالء اال

ستعملونه لطرد ء يمصادر محلية ان ذلك البخور المحروق كان االدال  

 رائحة االسبان التي ال تطاق(.  

يين. لقد ان الثقافة المادية لألجانب تبدو أكثر إثارة للقلق في اعين المحل

على متن سفن عمالقة لم يتخيل األزتيك مثيال لها من قبل، ناهيك  جاؤوا

عن مشاهدتها. كانوا يركبون على ظهر حيوانات ضخمة ومرعبة، وسريعة 

معة التي يحملونها معهم تصدر كانت العصي المعدنية اال  مثل الريح. و

ا مثل الرعد وتلمع مثل البرق. وكان لديهم دروعا ال يمكن اختراقها تصو

 بسيوفهم الخشبية المحلية ورماح الصوان العديمة الجدوى. 

كونوا آلهة. وذهب الظن يكان بعض األزتيك يعتقدون أن هؤالء يجب أن  

الناس من الشياطين، أو أشباح موتى، أومن  هؤالءإن بغيرهم إلى القول 



زمرة السحرة األقوياء. وبدال من تركيز كل قواهم المتاحة ومحو االسبان، 

كان االزتك يلجؤون الى التفاوض والتداول. لم يكن لديهم أي سبب 

من مساعديه. فما  550لالندفاع. ذلك ان كورتيس لم يجلب معه أكثر من 

إلمبراطورية تعد بالماليين؟  الزمرة من الرجال هذهه الذي يمكن أن تقوم ب  

 

كان كورتيس من جهته على جهل مطبق بشؤون األزتيك، غير انه كان  

 لألزتكوفي حين لم يكن  كبيرة على خصومهم. بأسبقيةورجاله يتميزون 
خبرة تجعلهم مستعدين لمواجهة وصول هؤالء الوافدين الغرباء المظهر 

كان االسبان في المقابل يعلمون ان األرض تملؤها  ،الرائحة النتنة دوو
عوالم بشرية مجهولة لديهم. وكانوا على يقين انهم ال يملكون الخبرة 

الكافية لغزو تلك األراضي الغريبة وكيفية التعامل مع الظروف المستجدة 
التي كانوا يجهلون طبيعتها. لقد كان الغوص في المجهول امرا مبهجا 

الحديث. فحينما القى  العصرعلماء لوحتى  األوروبيين بالنسبة للغزاة
كورتيس مراسيه في سواحل شاطئ فيرا كروز في شهر يوليو / تموز من 

. وقد صرح حينها للسكان المحليين االقدام لم يتردد في 1519عام 

ذلك الكائن الفضائي الذي برز من سفينته الفضائية " لقد  منالمبهورين 
ذونا الى قائدكم" لقد شرح لهم كورتاس انه رسول خقدمنا لكم في سالم، 

سالم أوفده ملك اسبانيا المعظم وطلب لقاء دبلوماسي مع حاكم االزتك 
الحقيقة ان كورتاس قد و. ة)لقد كان هذا االمر كذبة بغيظ’ 2'ماكتيزومت

ببعثة مستقلة بصحبة مغامرين جشعين. لم يكن ملك إسبانيا قد سمع من  قدم
وقد تلقى كورتاس ادال ء من اعدائه . وال شعب األزتيك( ،قبل عن كورتيس

االزتك كما وفروا له الغذاء ومساعدة عسكرية. وعمل إثر ذلك على دخول 
العظيمة. عاصمة االزتك تينوكتيتالن  

قادوا زعيمهم للقاء لقد سمح االزتك للغرباء بالدخول الى عاصمتهم. ثم 

 كورتيس لرفاقه اوعزة، لمونتيزوما. وفي منتصف المقاب هممبراطورإ

لب فأجهزوا على الحراس الشخصيين لمونتيزوما المدججين بالسالح الص  

واخذ ، وشفرات حجرية(. فقط )الذين كانوا مسلحين بهراوات خشبية

.  لقد أصبح كورتيس في تلك اللحظة رهينة الضيف المبجل سجينه المضيف

ر انه كان محاطا اإلمبراطور، غيفي وضع شديد الحساسية. لقد اعتقل 

بعشرات اآلالف من محاربي العدو الغاضبين، والماليين من المدنيين 

المعادين، وقارة بأكملها يجهل فعليا كل امورها. ولم يكن تحت تصرفه 

المخيمة أقرب التعزيزات االسبانية كانت سوى بضع مئات من االسبان، و

يس على ابقاء متر. وعمل كورتكيلو 1500في كوبا، على مسافة أكثر من 



األسير مونتيزوما في القصر، مما يجعل االمور تبدو كما لو ان الملك ما 

 يزال حرا ومسؤوال، وكما لو أن "السفير االسباني" لم يكن أكثر من ضيف.
 فيكانت إمبراطورية األزتيك سلطة مركزية للغاية، وساهم هذا الوضع 

بوق. واستمر بشكل غير مس دإدارة البالشل حرية االمبراطور في 

لت نخبته تنفذ ظتصرف كما لو كان يحكم اإلمبراطورية، ويمونتيزوما 

اوامره، في حين انهم كانوا يطيعون أوامر كورتيس في الواقع. واستمر هذا 

الوضع لعدة أشهر، حيث اخضع كورتيس االمبراطور وبطانته الى عملية 

غات المحلية، متنوعة من الل استجواب، وقام بتدريب مترجمين في مجموعة

وفد بعثات إسبانية صغيرة في كل االتجاهات ليصبحوا على دراية وأ

بإمبراطورية األزتيك والقبائل والشعوب والمدن المختلفة التي تحكمها. 

وتمردت نخبة األزتيك في نهاية المطاف ضد كورتيس ومونتيزوما، 

ارج العاصمة وانتخبت امبراطورا جديدا، والجأت االسبان الى خ

نوكتيتالن. واثناء تلك االحداث ظهرت العديد من االنشقاقات داخل الهيكل تي

االمبراطوري. واستثمر كورتاس كل معارفه التي اكتسبها ليزيد في تعميق 

اجتهد في تلك االنشقاقات ويعمل على تقسيم اإلمبراطورية من الداخل.  

األزتيك  ا إليه ضد نخبةأقناع العديد من شعوب اإلمبراطورية بأن ينضمو

الحاكمة. وقد أخطأت رعايا تلك الشعوب في تقدير خبايا االمور. واذ كانوا 

يكرهون األزتيك، غير انهم لم يكونوا يعرفون شيئا عن اإلبادة الجماعية 

التي ارتكبها االسبان ضد سكان الكاريبي. لقد افترضوا أنه يمكنهم أن 

ر بخلدهم ان االسبان سبانية. ولم يدنير األزتيك بمساعدة إ يتخلصوا من

سوف يهيمنون عليهم تاليا. لقد كانوا متأكدين من أنه إذا تسبب كورتاس 

والمئات من اتباعه في أي مشكلة فلهم القدرة على سحقهم تماما. وقد قدمت 

من عشرات اآلالف  تتألفضد االزتك مساعدة عسكرية  الشعوب المتمردة

لذي تمكن بسببها من إمرة كورتيس ا من القوات المحلية تعمل تحت

 محاصرة عاصمة االزتك 'تينوكتيتالن' وغزو المدينة.

في تلك المرحلة بدأ المزيد من الجنود والمستوطنين االسبان يصلون الى 

المكسيك، وبعضهم من كوبا، والبعض اآلخر قدم من اسبانيا. وعندما 

وفي غضون قرن  كان األوان قد فات.أدرك السكان المحليون ما يحدث، 

ن في يمن الهبوط في منطقة فيرا كروز، شهد عدد السكان األصلي

المائة، ويرجع االمر أساسا إلى األمراض غير ب 90 بلغاألميركتين تقلصا 

المألوفة التي وصلت إلى أمريكا مع الغزاة. وقد وجد الناجون أنفسهم تحت 



عد ظام األزتيك. بنير النظام الجشع والعنصري الذي كان أسوأ بكثير من ن

شاطئ  الىالمكسيك، وصل بيزارو  الىعشر سنوات من هبوط كورتيس 

إمبراطورية اإلنكا. كان لديه عدد أقل بكثير من الجنود الذين قدموا مع 

رجال فقط! ومع ذلك تمكن  168حيث كانت بعثاته تضم  –كورتيس 

ها طيلة بيزارو من االستفادة من كل المعارف والخبرات التي وقع اكتساب

ت السابقة. وفي المقابل، لم تكن إمبراطورية اإلنكا تعرف شيئا عن الغزوا

ر بيزارو تحت شخصية كورتاس وقدم نفسه على مصير األزتيك. تنك  

أساس انه مبعوث سالم من الملك االسباني وعمل على استدعاء حاكم 

ه. وواصل اإلنكا، 'أتاهوالبا' إلى اجراء مقابلة دبلوماسية، ثم قام باختطاف

و قهر اإلمبراطورية المشلولة بمساعدة الحلفاء المحليين. فلو عرف بيزار

الرعايا الذين خضعوا لهيمنة إمبراطورية اإلنكا نفس مصير سكان 

المكسيك، لما ارتموا في أحضان الغزاة. ولكنهم كانوا يجهلون االمر. لم 

هظا نتيجة تكن الشعوب المحلية في أمريكا الوحيدة التي تدفع ثمنا با

عاتها الضيقة تجاه الغزاة. لقد وصل خبر االكتشاف الذي أحرزه لتوق

ن لألمريكيتين مسامع كل من اإلمبراطورية العثمانية والصفوية واألوروبي

والمغولية والصينية بسرعة البرق. وبالرغم من ذلك لم يظهروا اي اهتمام 

، ولم يدور حول آسيا كبير بهذا االمر الجلل. وواصلوا االعتقاد بأن العالم

يبذل أي منها محاولة للتنافس مع األوروبيين ألجل السيطرة على أمريكا 

أو الممرات المحيطية الجديدة المؤدية للعالم الجديد في كل من المحيط 

األطلسي والمحيط الهادئ. حتى الممالك األوروبية الضعيفة مثل اسكتلندا 

ة ألمريكا، ولكنية واالستعماريوالدنمارك أرسلت بعض البعثات االستكشاف  

 العالم قبل من أمريكا إلى الغزو أو االستكشاف من بعثة أي إرسال يتم لم

لكن القوة الوحيدة التي حاولت ارسال بعثة . الصين أو الهند أو اإلسالمي

عسكرية الى أمريكا من خارج العالم األوروبي هي اليابان. وقد حدث هذا 

ن يجوم البحري على جزيرتحينما قامت اليابان باله 1942االمر سنة 

 التي دعتهما الحملتينن تقعان على سواحل أالسكا استولت اثناء يصغيرت

ود أمريكيين وكلب. ولم يحصل ان كان 'كيسكا وأتو' على عشرة جن

قبل تلك الحادثة. اليابانيون قريبين جدا من البر الرئيسي  

جدا عن العالم ومن الصعب القول إن العثمانيين أو الصينيين كانوا بعيدين 
الجديد، أو أنهم يفتقرون إلى الوسائل التكنولوجية أو االقتصادية أو 



مدها االميرال ' زهنغ هو' في رحلته العسكرية. ذلك ان الموارد التي اعت
كان ينبغي أن تكون كافية  1420من الصين إلى شرق أفريقيا في العام 

أداء هذا في  عزمكن لهم ين لم وللوصول إلى أمريكا. ولكن الصيني
. إن أول خريطة للعالم انجزها الصينيون والتي تظهر فيها امريكا االنجاز

 ينمبشرال أحدقام بها  – 1602لم يقع إصدارها اال بحلول العام 

! يناألوروبي  
دون منازع على تهم تمتع األوروبيون لزهاء ثالثة قرون بإحكام سيطر

حيط األطلسي والمحيط أراضي كل من أمريكا وأوقيانوسيا، وكذلك الم
الهادئ. وكانت الصراعات الهامة والوحيدة في تلك المناطق تنشا بين 

القوى األوروبية المختلفة. وقد ساعدت الثروات والموارد التي تراكمت في 
وهزيمة غزو آسيا أيضا،  فيايدي األوروبيين في نهاية المطاف 
العثمانيون والفرس  عندما استيقظ .مإمبراطورياتها، وتقسيمها فيما بينه

 والهنود والصينيون وبدأوا االهتمام، كان األوان قد فات.
رؤية كونية حقا اال بحلول  ايولم تتبنى الثقافات من غير العالم األوروبي  

انهيار القرن العشرين. وكان هذا أحد العوامل الحاسمة التي أدت إلى 
رية ان تهزم جيشا الهيمنة األوروبية. وهكذا، تمكنت المقاتالت الجزائ

فرنسيا له ميزة رقمية وتكنولوجية واقتصادية هائلة في حرب االستقالل 
(، لقد انتصر الجزائريون ألنهم كانوا مدعومين 1954-62الجزائرية )

ير وسائل بشبكة عالمية مناهضة لالستعمار، وألنهم عملوا على كيفية تسخ
ام الفرنسي في فرنسا واستقطبوا الرأي الع -اإلعالم العالمية لقضيتهم 

الهزيمة التي الحقها الفيتناميون بالتمثال األمريكي الضخم  كما انذاتها.  
كانت تقوم على استراتيجية مماثلة. وقد اثبتت قوات العصابات انه يمكن 

ما إذا تبنت االنتصار حتى على أعتى الجيوش الضخمة في صورة 
هتمام التفكير فيما يمكن أن المقاومة المحلية قضية كونية. ومن المثير لال

يحدث لو تمكن 'مونتيزوما' من التالعب بالرأي العام في إسبانيا والحصول 
البرتغال مثال أو فرنسا أو  -على المساعدة من أحد منافسي اسبانيا 

 اإلمبراطورية العثمانية.

المنسية نصوصوال النادرة العناكب  

شعور ال يهدا ب مدفوعين ةالجديدلقد كان العلم الحديث واالمبراطوريات 
أشياء من األفضل استكشافها  -انه ثمة امر ما يترقبهما خلف األفقب

أكثر عمقا  واإلمبراطورية العلم بين االواصر تبدو ذلك، ومعوالتحكم بها. 
بل نجد أيضا ان  ،فحسبألمر بالدافع ا وال يتعلقمما تظهر عليه. 



اذ يعتبر  .العلماء نشاط مع تشابكت اإلمبراطورية ناةب   ممارسات
ن ان تأسيس امبراطورية بمثابة مشروع علمي. في حين يرى واألوروبي

 العلماء ان تشييد الصرح العلمي يمثل مشروعا امبراطوريا.
 منهجية لدراسة اآلثار علماء معهم يجلبوا لم الهند، المسلمون غزا عندما
 الثقافات دراسةل األنثروبولوجيا اصطحبوا معهم علماء وا الهندي، التاريخ
 ارتحل بمعيتهم أو الهندية، التربة لدراسة الجيولوجييناو رافقهم  الهندية،
 البريطانيون غزا عندمالكن . والهندية الحيوانات لدراسة الحيوان علماء
شرع  ،1802 أبريل/  نيسان 10 وفي. قاموا بكل هذه االمور الهند،

 ستين استمرتحيث  .للهند كبرى ستقصائيةا دراسةاالنجليز في عمل 
 والمرشدين والباحثين العمال من اآلالف عشرات وبمساعدة. عاما

 مواعل  ف ،بكل عناية يةالهند المناطق كل برسم البريطانيونقام  المحليين،
 الدقيق االرتفاعة األولى انهم حسبوا للمر حتى المسافات،وقاسوا  الحدود،
استكشاف قاموا ب. كما االهيماالي جبال في األخرى والقمم إيفرست لجبل

غير  الذهب، مناجم موقعحددوا و الهندية للمقاطعات العسكرية الموارد
 النادرة، الهندية العناكب عن المعلومات جمعفي  صعوبة أيضا وجدوا انهم
 األطالل وحفر المنقرضة، الهندية للغاتا وتتبع أصول الفراشات الملونة،و

.المنسية  
من المدن الرئيسية في حضارة وادي السند، دارو' واحدة -كانت 'موهينجو

قبل  1900التي ازدهرت في األلفية الثالثة قبل الميالد ودمرت حوالي 

الميالد. لم يكن أي من حكام الهند الذين سبقوا االحتالل البريطاني قد أولى 
اسة االثار الهندية بما في ذلك كل من حكام مورياس او غويتاس أهمية لدر

الى  فيهاوال المغول أيضا. ولكن المرة األولى التي يشار  او سالطين دلهي
علماء االثار  طرفمن  1922 العامفي  حصلواقع االثرية متلك ال

االنجليز. حيث قام فريق بريطاني بحفره، واكتشف أول حضارة عظيمة 
ولم يكن أي من الهنود يعرف حقيقة االمر. في الهند،   
البريطاني يتعلق بفك رموز النص  مثال آخر على الفضول العلميوهناك 

المسماري. لقد كان أحد الخطوط الرئيسية المستخدمة في جميع أنحاء 
سنة، ولكن آخر شخص كان قادرا  3000الشرق األوسط منذ ما يقرب من 

على قراءته ربما مات في وقت ما في أوائل األلفية األولى قبل الميالد. 
مسمارية  اي كثير من األحيان نقوشالحين، واجه سكان المنطقة فومنذ ذلك 

على المعالم األثرية، واألعمدة القديمة، واألواني المكسورة. ولكن لم يكن 
الغريبة، حتى انهم لم لخطوط المسمارية لديهم أي فكرة عن كيفية قراءة ا

في عام  يحاولوا أبدا بحسب علمنا. ولفت الخط المسماري انتباه األوروبيين



سفير االسباني في بالد فارس برحلة لمشاهدة معالم ، عندما قام ال1618

المدينة على أنقاض بيرسيبوليس القديمة، حيث رأى النقوش التي ال أحد 
يمكن أن يفسرها له. وقد شاع خبر الخط المجهول بين العلماء األوروبيين 

األول للنص  نشر علماء أوروبيون النسخ 1657 سنة فيو واثار فضولهم.

رسيبوليس. وتبع ذلك المزيد والمزيد من النسخ، وعلى المسماري من بي
مدى قرنين من الزمان حاول العلماء في الغرب فك رموزها. ولكنهم فشلوا 

 جميعهم. 
، تم إرسال ضابط بريطاني يدعى 'هنري رولينسون' إلى 1830 العاموفي 

بالد فارس لمساعدة الشاه في تدريب جيشه على النمط األوروبي. واثناء 
ت فراغه كان يتنقل في جميع أنحاء بالد فارس، وذات يوم حين كان اوقا

ن إلى أحد جبال زاغروس اين عرضوا عليه مشاهدة ون محليويقوده مرشد
مترا  ةحوالي خمس عشر ارتفاعهاكانت . Behistun نقش بيستون

اعلى الجرف بأوامر  فيتم نقشها قد خمسة وعشرين مترا، و هاوعرض
تب بالخط لقرن الخامس قبل الميالد. وقد ك  الملك داريوس حوالي ا

العيالمية والبابلية. وكان والمسماري في ثالث لغات: الفارسية القديمة، 
جيدا للسكان المحليين، ولكن ال أحد يستطيع قراءته. أصبح  االنقش معروف

الكتابة فإنه سيمكنه وغيره شفرة بأنه إذا كان بإمكانه فك  رولينسون مقتنعا
العديدة التي تم اكتشافها في جميع  قراءة النقوش والنصوص من العلماء

 .أنحاء الشرق األوسط، مما يفتح الباب أمام عالم قديم ومنسي

إنتاج نسخ  تتمثل فيطوة األولى في فك رموز الحروف كانت الخ
مضبوطة يمكن إرسالها إلى أوروبا. لقد تحدى رولينسون الموت للقيام 

الجرف الحاد لنسخ الحروف الغريبة. وقد  بهذا االمر، وذلك حين تسلق
عهد  كردي وابرزهم صبي استأجر العديد من السكان المحليين لمساعدته،

زاء األكثر صعوبة في المنحدر من أجل نسخ الجزء له الصعود إلى األج
تم االنتهاء من المشروع، وتم إرسال  1847في عام و العلوي من النقش.

ا.إلى أوروبومتقنة  نسخة كاملة  
لقد كان ضابطا في الجيش، وكان راض عما قام يه.  لم يكن رولينسون  

كلما سنح له وقت فراغه  غير انه ،عليه القيام بمهمات عسكرية وسياسية
هرع الى محاوالته في فك اسرار الخط المسماري. لقد كان يجرب طريقة 

تمكن على إثرها من فك الجزء الفارسي القديم من وقد األخرى.  تلوى
، ألن الفارسية القديمة لم تكن الطرق أيسرهذا العمل  كانلقد . النقش

رولينسون يتقنها جيدا.  كان فقدمختلفة عن نظيرتها الفارسية الحديثة، 
ومكنه فهم القسم الفارسي القديم من المفتاح الذي يحتاجه لفتح أسرار كل 



ت منه من اللغة العيالمية والبابلية. وفتح الباب على مصراعيه وخرج
صخب األسواق  عنزمرة من األصوات القديمة ولكنها حية. كانت تعبر 

ظرات البيروقراطيين السومرية، وتصريحات الملوك اآلشوريين، ومنا
وبدون جهود اإلمبرياليين األوروبيين الحديثين مثل رولينسون، . البابليين

.مةلم نكن لنعرف الكثير عن مصير اإلمبراطوريات الشرق أوسطية القدي  
وكان وليام جونز أحد علماء اإلمبريالية البارزين حيث وصل إلى الهند في 

عليا في البنغال. وقد وقع في ليعمل كقاض في المحكمة ال 1783سبتمبر 

اسر عجائب الهند حتى أنه في غضون أقل من ستة أشهر من وصوله كان 
دراسة رست هذه المنظمة األكاديمية لقد أسس الجمعية اآلسيوية. وقد ك  

الثقافات والتاريخ والمجتمعات في آسيا، وال سيما منها الهند. وفي بحر 
اللغة السنسكريتية، حيث أصبحت  حولعامين نشر جونز مالحظاته 

 اسهاماته رائدة في علم اللغويات المقارن.
لقد أشار جونز في منشوراته إلى التشابه الغريب بين اللغة السنسكريتية، 

ة أصبحت اللسان المقدس للطقوس الهندوسية، واللغتين وهي لغة هندية قديم

ذه اللغات والقوطية اليونانية والالتينية، فضال عن أوجه التشابه بين كل ه

والسلتيك والفارسية القديمة واأللمانية والفرنسية واإلنجليزية. ففي اللغة 

ك قديم األم' هو 'مطر'، في الالتينية هو 'ماتر'، وفي سلتي‘السنسكريتية مثال 

 أصال تتقاسمهو 'ماثير'. وخلص جونز إلى أن جميع هذه اللغات يجب أن 

وهكذا كان جونز أول بح االن منسيا.  ، وتطورت من سلف قديم أصامشترك
من حدد طبيعة الدراسات التي أصبح يطلق عليها الحقا اسم عائلة اللغات 

أوروبية. والهند  
بسبب فرضيته الجريئة كانت دراسة جونز معلما هاما ليس فقط  لقد

)والدقيقة(، ولكن أيضا بسبب المنهجية المنظمة التي طورها لمقارنة 
هم بشكل منهجي من تمن قبل علماء آخرين، ومكن تاللغات. وقد اعتمد

. دراسة تطور جميع لغات العالم  
تلقى علماء اللغويات دعما إمبراطوريا متحمسا. وتعتقد اإلمبراطوريات 

تتحكم بفعالية، يجب أن تعرف لغات وثقافات رعاياها.  األوروبية أنه لكي
صلون إلى الهند الضباط البريطانيون الذين ي يقضيوكان من المفترض أن 

ثالث سنوات في كلية كالكوتا حيث كانوا يدرسون القانون الهندوسي قرابة 
والشريعة االسالمية إلى جانب القانون اإلنكليزي؛ والسنسكريتية، واألردية 

ارسية جنبا إلى جنب مع اليونانية والالتينية؛ والثقافة البنغالية والف
لقد .  ات واالقتصاد والجغرافياالرياضي إضافة الى دراسةوالهندوستانية 



قدمت دراسة علم اللغة مساعدة ال تقدر بثمن في فهم بنية وقواعد اللغة 
 المحلية. 

، كان وليام جونز وهنري رولينسون من امثالبفضل عمل أشخاص و
أفضل بكثير، بل والغزاة األوروبيين يعرفون إمبراطورياتهم بشكل جيد. 

الذين سبقوهم، أو حتى من السكان في الواقع، من أي من الفاتحين 
وكان للمعارف العليا مزايا عملية واضحة. وبدون هذه  .األصليين أنفسهم

بعث ي المعرفة، كان من غير المحتمل أن ينجح عدد قليل من البريطانيين
حتى على السخرية في حكم وقمع واستغالل مئات الماليين من الهنود على 

قرنين التاسع عشر وأوائل القرن مدى قرنين من الزمان. وخالل ال
 70000-40000مسؤول بريطاني، وحوالي  5000العشرين، كان أقل من 

عمال يتكونون من رجال اال -ألف انسان اخر  100جندي بريطاني، وربما 

الزوجات  إليهمريطانيين ومن الوصوليين واالنتهازيين مضاف الب
مليون هندي. 300وحكم كانوا قادرين على غزو  –واألطفال   

 

إال أن هذه الفضائل العملية لم تكن السبب الوحيد الذي جعل 
اإلمبراطوريات تمول دراسة علم اللغة وعلم النبات والجغرافيا والتاريخ. 

يقة أن العلم أعطى االمبراطوريات المبرر وال يقل أهمية عن ذلك حق
لوجي. وقد خلص األوروبيون الحديثون إلى االعتقاد بأن اكتساب األيديو

أن  االمر المعارف الجديدة كان دوما امرا ذو فائدة. وحقيقة
مت كمشاريع سِّ اإلمبراطوريات أنتجت تيارا مستمرا من المعرفة الجديدة و  

 الجغرافيا مثل العلوم لتاريخ يمكن ال ،نا هذهأيام في وحتى تقدمية وإيجابية.
 الفضل لإلمبراطوريات عزو بتفادى أن النبات وعلم اآلثار وعلم

 مثال تاريخ علم النبات. فمباشر غير بشكل األقل على يكن وان األوروبية،
ليس لديه سوى القليل من اإلفادة حول معاناة السكان األصليين 

مس ثر بعض الكلمات الرقيقة على لسان جياالستراليين، لكنه عادة ما ين
المعرفة الجديدة التي  جعلتكوك وجوزيف بانكس. وعالوة على ذلك، 

أن تعود بالنفع  نظريا على األقل ،اإلمبراطوريات من الممكن، راكمتها 
تزويدهم بالدواء والتعليم، ك -ين ومنحهم فوائد "التقدم" على السكان المغزو  

وادعى  والقنوات، لضمان العدالة واالزدهار.وبناء السكك الحديدية 
اإلمبرياليون أن إمبراطورياتهم لم تكن مشاريع واسعة بغاية االستغالل 
وإنما جملة من االعمال اإليثارية التي انجزت من أجل األجناس غير 

 في قصيد له بعنوان كما ورد على لسان روديارد كيبلينغ، -األوروبية 
"."عبء الرجل األبيض  

 



األبيض الرجل عبء خذ  - 
لديك ما أفضل أرسل  - 
المنفى في أبنائك ربطاو اذهب  
عوائلكم احتياجات لخدمة . 
ثقيلال حزامال في انتظر  

الطلقاء المتوحشين الناسالذي يرزح تحته   - 
  والكئيبة الجديدة شعوبك
الطفل ونصف الشيطان نصف  

 

ألسطورة. لقد وبطبيعة الحال، تكذب الحقائق في كثير من األحيان هذه ا
. ولم يكن 1764غزا البريطانيون البنغال، أغنى مقاطعة في الهند، في 

الحكام الجدد مهتمين بغير اثراء أنفسهم على حساب السكان المحليين. 
 واعتمدوا سياسة اقتصادية كارثية أدت في بضع سنين إلى اندالع مجاعة

إلى ، ووصلت 1769اجتاحت كامل مناطق البنغال. حيث بدأت في 

. اذ لقى 1733ال عام، واستمرت حتى 1770مستويات كارثية في عام 

ماليين بنغالي، أي ما يقارب ثلث سكان المحافظة، مصرعهم  10حوالي 

. والحقيقة ان سرد اخبار القمع واالستغالل إضافة لعبء االزمةفي هذه 
 يمكن ان يتطابق مع حقيقة ما وقع فعال. لقد قامت الرجل األبيض ال

 ،براطوريات األوروبية بأمور مروعة ضد السكان على نطاق واسعاالم
وبإمكان المرء ان يجد نماذج على شنائعها للتدليل على ما نحن بصدد 

عرضه. هل بمقدور أحدنا ان يتصور ان هذه االمبراطوريات كانت عبارة 
 عن مسوخ تنشر الموت والقمع والظلم في كافة انحاء المعمورة؟

اما اذا كان يرغب . الئ بيسر موسوعة يعدد فيها جرائمهيمكن للمرء ان يم
 وظروف جديدة بأدوية رعايتها ظروف الواقع فيحسنت  إنها قولال في

خصصها نمال موسوعة أخرى نان  نامكني. أكبر؟ وأمن أفضل اقتصادية
الوثيق مع المؤسسة العلمية  تعاونهاولكن من الثابت انه بفضل  .اإلنجازاته

براطوريات من الحصول على قدر كبير من القوة غيرت تمكنت هذه االم
لعالم الى الحد الذي يتعذر معه توصيفها بكونها شريرة او خيرة. به مسار ا
العالم الذي نعرفه اليوم، بما في ذلك األيديولوجيات التي  تلقد صنع

 نستخدمها من أجل الحكم عليها.
ل تحقيق غايات أكثر ولكن اإلمبرياليين كانوا يستخدمون العلم أيضا ألج

نثروبولوجيا وحتى علماء اللغة سوء.  لقد قدم علماء األحياء وعلماء األ
دليال علميا على أن األوروبيين هم امة متفوقة على جميع األجناس 



حكم تلك في األخرى، وبالتالي لها الحق )إن لم يكن ربما الواجب( 
تشاف اللغة الشعوب. وقد أصبح العديد من العلماء حريصين على اك

ى إثر تصريح ويليام الهندية والبحث في تاريخ المتحدثين بها وذلك عل
أوروبية تنحدر من لغة واحدة. لقد و جونز مفاده أن جميع اللغات الهند

الحظ العلماء ان أول المتحدثين بالسنسكريتية، والذين غزوا الهند انطالقا 
هم آريا. كما سمى سنة، دعوا أنفس 3000من آسيا الوسطى منذ أكثر من 

اللغة الفارسية أنفسهم إيريا. وتبعا لذلك خمن العلماء بالمتحدثون 
دثوا اللغة البدائية التي أنجبت كل من األوروبيون أن الناس الذين تح

السنسكريتية والفارسية )وكذلك اليونانية والالتينية والقوطية وسلتيك( يجب 
ر من قبيل المصادفة أن باآلريين. هل يمكن أن يكون االم ندعوهمأن 

أولئك الذين أسسوا الحضارات الهندية والفارسية واليونانية والرومانية 
آريين؟ الرائعة كانوا جميعا  

 ربطوقد عمل علماء بريطانيون وفرنسيون وألمانيون بعد ذلك على 
النظرية اللغوية حول اآلريين الكادحين بنظرية داروين في االنتقاء 

أن اآلريين ليسوا مجرد مجموعة لغوية بل كيان الطبيعي، وافترضوا 
. اذ يمثل العرق الرئيسي من ذوي القامة اي عرق بحد ذاته –بيولوجي 

 والذين لديهمطويلة والشعر الفاتح والعيون الزرق والميالون الى الكد ال
سس الثقافة قد ظهروا في الغرب ألجل إرساء ا، نزعة عقالنية في التفكير

عالم. ومن المؤسف أن اآلريين الذين غزوا الهند وبالد في جميع أنحاء ال
راضي، فارس تزاوجوا مع المواطنين المحليين الذين وجدوا في تلك األ

وفقدوا من لون بشرتهم ولون شعرهم االشقر، ومعهما النزوع الى 
حضارات الهند وبالد فارس الى المرور بفترة بالعقالنية والكد. مما حدا 

أخرى، حافظ اآلريون في أوروبا على نقائهم العرقي.  انحطاط. ومن ناحية
 –حكمه ن من غزو العالم، وكانوا مالئمين لوولهذا السبب تمكن األوروبي

عدم اختالطهم باألعراق الدونية.في واخذوا كل احتياطاتهم الالزمة   
طيلة  بها ومعتدلقد أصبحت هذه النظريات العنصرية، التي كانت شائعة 

ل ظسواء. واليظه في نظر العلماء والسياسيين على حد عقود عديدة، بغ
تال أن جبهة الق يالحظواضد العنصرية دون أن  بشجاعةالناس يناضلون 

 قد اإلمبريالية األيديولوجية في العنصرية مكان وأن قد غيرت من جلدتها،
وإذا لم يحن الوقت  .culturism مفهوم الثقافويةب اآلناالستعاضة عنه  تم

هذا المفهوم الجديد فيجدر بنا اختراعه.  ان تستثمروجيا الحالية لأليديول
ويتجه العلماء في أيامنا هذه الى إعطاء الفضل للمجموعات البشرية 

المختلفة مع التعبير عن الفروقات الثقافية بينها من منظور تاريخي بدال من 



هم"، مر تخلفهم يسري في دمائأالفروقات العرقية. حيث لم نعد نقول: "إن 
 إن تخلفهم نابع من ثقافتهم". بل أصبحنا نقول: "

 

وعلى ضوء ذلك اصبحت األحزاب اليمينية األوروبية التي تعارض 
الهجرة اإلسالمية تتجنب في خطابها استعمال المصطلحات العرقية. وكان 
من المفترض أن يعلن الناطقون باسم مارين لوبان عن الوجه العنصري 

خطبه المتلفزة حين  ون مواربة وذلك من خالللرئيس حزبهم صراحة ود
يصرح "نحن ال نريد أن يدنس هؤالء الساميون المتخلفون دمنا اآلري 

 الفرنسية الوطنية الجبهة تميل ، ذلك من بدال  و ويفسدون حضارتنا اآلرية".
 ، النمسا مستقبل أجل من والتحالف ، الحرية أجل من الهولندي والحزب ،

 تميزت ، أوروبا في تطورت حينما ، الغربية الثقافة أن لالقو إلى وأشباهها
 ثقافة أن حين في ، الجنسين بين والمساواة والتسامح الديمقراطية بالقيم

 والتعصب الهرمية بالسياساتتميزت  األوسط الشرق في المسلمين
ان العديد من عالوة على ن جدا، اوبما أن الثقافتين مختلفت.النساء وكراهية
تبني القيم  فين المسلمين غير راغبين )وربما غير قادرين( المهاجري

الصراعات  يثيرواالغربية، فال ينبغي السماح لهم بالدخول، خشية أن 
الديمقراطية والليبرالية األوروبية. وتغذي هذه الحجج  وادمريالداخلية و

جتماعية التي تسلط الثقافية الدراسات العلمية في العلوم اإلنسانية واال
ضوء على ما يسمى صراع الحضارات واالختالفات األساسية بين ال

الثقافات المختلفة. وال يتفق كل المؤرخين وعلماء األنثروبولوجيا على هذه 
النظريات أو يدعمون استخداماتها السياسية. وإذا كان علماء البيولوجيا 

وم العنصرية، وذلك يملكون اليوم الوقت الذي يساعدهم على دحض مفه
حهم ببساطة أن االختالفات البيولوجية بين السكان في الوقت الحاضر بشر

هو امر عديم االهمية، ولكن االمر على خالفه بالنسبة للمؤرخين وعلماء 
مفهوم الثقافوية، ذلك  األنثروبولوجيا الذين يجدون صعوبة في التنصل من

واال  اهامشي اتالفات الثقافية امران هؤالء األخيرين ال يمكنهم اعتبار االخ
فما الفائدة في ان نخصص الموارد المالية لفائدة المؤرخين 

 ؟االنثروبولوجيين لدراستهاو
ر العلماء المشروع االمبراطوري مسنودا بالمعرفة العملية، وعززوه لقد وف  

بمبرر أيديولوجي وأدوات تكنولوجية. وبدون هذه المساهمة، من المشكوك 
يون قد تمكنوا من غزو العالم. وفي ردهم فيما إذا كان األوروب فيه جدا

للجميل عمل الغزاة على تزويد العلماء بالمعطيات والحماية، ودعموا جميع 
أنواع المشاريع الغريبة والرائعة ونشروا الطريقة العلمية في التفكير إلى 

اغلب الظن لن أقصى اركان المعمورة. وبدون الدعم اإلمبراطوري، 



اي تقدم يذكر. هناك عدد قليل جدا من  احراز من العلم الحديثيتمكن 
كخادم للنمو االمبراطوري والتي  مسيرتهاالتخصصات العلمية التي لم تبدأ 

ال تدين بنسبة كبيرة من اكتشافاتها ومجموعات التحف االثرية التي 
تحصلت عليها اثناء تنقيبها عن االثار وكذلك المنشئات التي تعمل فيها 

تي تحصل عليها إلى مساعدة سخية من ضباط الجيش والمنح الدراسية ال
اطوريين. ام اإلمبراو قباطنة البحرية او الحك    

ومن الواضح أن هذه القصة لم تسرد كل تفاصيلها. ذلك ان العلم قد  
ساعدته مؤسسات أخرى، وال يرجع الفضل الى اإلمبراطوريات فحسب. 

بفضل عوامل  شهدت اإلمبراطوريات األوروبية صعودا وازدهرتلقد 
أخرى غير مساهمة العلم. وخلف هذا الصعود السريع الذي حصل لكل من 

واإلمبراطورية تختبأ قوة ذات أهمية خاصة: تدعى الرأسمالية. فلوال  العلم
لكولومبوس ان متاحا رجال األعمال الذين يسعون لكسب المال، لم يكن 

تراليا، ولما اقدامه أس ئيصل إلى أمريكا، وما كان لجيمس كوك ان تط
 تمكن نيل أرمسترونغ من وضع قدم صغيرة على سطح القمر.
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الرأسمالية العقيدة  
 

كان المال أساسيا لبناء االمبراطوريات وتعزيز العلم.  ولكن هل يعتبر 

مجرد ضرورة محفوفة  قد يكون ام المال الهدف النهائي لهذه اإلنجازات،

م الدور الحقيقي لالقتصاد في بالمخاطر؟ الحقيقة انه ليس من السهل فه

التاريخ الحديث. لقد أل فت مجلدات كاملة في كيفية تأسيس المال للدول 

ستعبد بسببه الماليين، يومساهمته ابضا في تدميرها، وكيف فتح آفاقا جديدة 

.اع من الحيوانات إلى االنقراضوحرك دواليب الصناعة والجأ مئات األنو  

ي الحديث، نحن بحاجة حقا إلى فهم كلمة واحدة ولكي نفهم التاريخ االقتصاد

 امسوء ". وسواء حصل هذا النمو لألفقط. هذه الكلمة ندعوها " النمو  

لألفضل، في المرض او في الصحة، نرى ان نمو االقتصاد الحديث يشبه 

لقفه يداه تحيث تراه يلتهم كل ما ت ،تغذيةذلك المراهق الذي يشكو من سوء ال

ه بأسرع مما يتخيل أحدنا.  لقد ظل االقتصاد لمعظم وتقبض عليه أصابع

التاريخ محافظا على نفس حجمه. صحيح ان اإلنتاج العالمي قد تضاعف، 

ع الديموغرافي واستيطان ولكن هذا االمر يرجع في معظمه إلى التوس  



كل هذه األمور شهدت تغيرا  غير اند ثابتا. اراضي جديدة. وظل إنتاج الفر

، كان اإلنتاج العالمي للسلع والخدمات 1500. ففي عام في العصر الحديث

تريليون دوالر.  60مليار دوالر؛ فغدى اليوم يقدر بحوالي  250يساوي نحو 

واألهم من ذلك، بلغ متوسط نصيب الفرد من اإلنتاج السنوي في عام 

حين أن كل رجل وامرأة وطفل ينتج في المتوسط  دوالرا، في 550، 1500

ي السنة في عصرنا هذا. فما هو السر خلف هذا النمو دوالر ف 8 800

لجعل األمور . والهائل؟ الحقيقة ان االقتصاد يعتبر موضوعا معقدا جدا

 أسهل على الفهم، دعونا نتخيل مثاال بسيطا.

كاليفورنيا.  لدو رادو،إسمويل غريدي ممول داهية، أسس بنك في   - 

دو، ينهي أول مقاولة كبيرة له، و رادلإستون، أحد المقاولين القادمين إلى -

ويتلقى مقابلها دفعة نقدية تصل قيمتها إلى مليون دوالر. ويذهب إليداع هذا 

 الميلغ في بنك السيد غريدي.

يبلغ رأسمال البنك حاليا مليون دوالر. في هذه األثناء، تعتقد جين 

مكدونوت، وهي طاهية في إلدورادو من ذوي الخبرة ولكنها معدمة، ان 

اذ ال يوجد مخبز في هذه المنطقة ولكنها تفتقر الى  - ك فرصة عملهنا

المال من اجل شراء منشأة مناسبة وما يستلزمها من أفران صناعية، 

 تخط لتقديمومصارف صحية، وسكاكين وأواني. فتقرر الذهاب إلى البنك، 

باالهتمام.  أن مشروعها االستثماري جدير مقنعة اياهإلى غريدي،  عملها

ر صاحب البنك ان يمنحها قرضا بقيمة مليون دوالر من خالل اعتماد فيقر

 حسابها في البنك بهذا المبلغ.

استأجرت مكدونوت المقاول ستون لبناء وتأثيث مخبزها. واتفقا على 
شيكا في المبلغ اودعه في حسابه مليون دوالر كلفة المقاولة. وحينما سلمته 
في حسابه؟  حاليا من مال في بنك المصرفي غريدي. فكم يملك ستون

ن من الدوالرات. وكم استأمن البنك من السيولة فعليا؟ مليون دوالر امليون
 فحسب.

بإخطار لم يقف االمر الى هذا الحد.  بعد شهرين من بدا العمل قام ستون 
إنشاء المخبز سيكون في حدود مليونين من ماكدونوت بأن مشروع 

فرح الخبر السيدة غير متوقعة. لم ي  الدوالرات بسبب ظهور مشاكل ونفقات 
االشغال في منتصف  مستعدة إليقافصاحبة المشروع. لكنها غير 

الطريق. لذلك قامت بزيارة أخرى للبنك، واجتهدت في اقناع السيد غريدي 
المصرفي ان يودع مليون دوالر آخر في ان يمنحها قرضا إضافيا، فيقرر 



دعه في حسابه. فكم أصبح ستون حسابها فقامت بتسليمه للمقاول الذي او
يملك من المال في حسابه حاليا؟ ثالثة ماليين دوالر. ولكن كم من المال تم 

ايداعه في الواقع لدى البنك؟ ال يزال هناك مليون دوالر فحسب. في 
ل دون زيادة او نقصان منذ العملية األولى. ظ الواقع، نفس المليون دوالر

مريكي الحالي يسمح للبنك بتكرار هذه علما وان القانون المصرفي األ
العملية المصرفية سبع مرات أخرى. وسيكون لدى المقاول في نهاية 

ماليين دوالر في حسابه، على الرغم من أن البنك ال يزال  10المطاف 

دوالرات عن  10ويسمح للبنوك أن تقرض  لديه مليون دوالر في خزائنه.

في المائة من جميع األموال في  09كل دوالر تمتلكه فعال، مما يعني أن 

حساباتنا المصرفية ال تغطيها عمالت وأوراق مالية فعلية. ولو يحصل ان 
يطالب جميع أصحاب الحسابات في بنك باركليز فجأة بأموالهم، سوف 

الحكومة خطوات لحفظه(. ينهار البنك فورا )ما لم تتخذ  
نك، وجميع البنوك وينطبق الشيء نفسه على لويدز، ودويتشه بنك، سيتي ب

عمالق، أليس كذلك؟  Ponzi األخرى في العالم. يبدو وكأنه مخطط بونزي

ولكن إذا كان األساس مبني على االحتيال، فان االقتصاد الحديث بأكمله 
العملية برمتها ال تعد خداعا بل احتياال. وحقيقة االمر ان  يمكن اعتباره
ال البشري. ما الذي يتيح الى القدرات المدهشة للخي فيها يرجع الفضل

البقاء على قيد الحياة واالستمرار في العيش  - باسرهواالقتصاد  -للبنوك 
غير ثقتنا التي نضعها في المستقبل. هذه الثقة هي الدعم الوحيد لمعظم 

 المال في العالم.
التناقض بين بيان حساب المقاول ومبلغ النقود  يكمنالمخبز، في مثال و

قد وضع السيد غريدي أموال لفي مخبز السيدة مكدونوت.  الفعلي في البنك
البنك في األصول، واثقا من أن يوما ما سيكون مربحا. لم يخبز المخبز أي 

يتوقعان أنه في  وغريدي رغيف خبز واحد لحد اآلن، ولكن ماكدونوت
والبسكويت كل يوم مع  ة واحدة سيتم بيع اآلالف من االرغفةبحر سن

كون السيدة مكدونوت قادرة على تسديد ت. وسوف تحقيق أرباح جيدة
قرضها مع الفائدة. ولكن ماذا لو قرر السيد ستون في هذه المرحلة سحب 
جميع مدخراته، سيكون الصيرفي قادرا على توفير السيولة نقدا. وبناء 

الثقة  -المؤسسة بأكملها تقوم على الثقة في مستقبل وهمي عليه نرى ان 
ال  لمقاول والصيرفي في صاحبة مشروع المخبزالتي يضعها كل من ا

توجد في حقيقة االمر اال في احالمهم، جنبا إلى جنب مع ثقة المقاول في 
توفر السيولة المالية للبنك في المستقبل. لقد رأينا بالفعل أن المال هو شيء 

ل ألنه يمكن أن يمثل دور العديد من األشياء المختلفة ويحول تقريبا أي مذه



لى شيء آخر. ولكن قبل العصر الحديث كانت هذه القدرة محدودة. شيء إ
وفي معظم الحاالت، ال يمكن للنقود ان تمثل وتحول غير األشياء 

الموجودة واقعيا في الحاضر. وهذا االمر يفرض قيودا شديدة على النمو، 
يث أنه يجعل من الصعب جدا تمويل مشروعات جديدة. فلو أعدنا النظر ح

هل كان بمقدور ماكدونوت ان تبني مخبزها  ،بزنا مرة أخرىفي مثال مخ
؟ الجواب بالنفي. في الوقت فحسبلو كان المال يمثل أشياء ملموسة 

موارد ملموسة.  تملكالكثير من األحالم، ولكن ال  ليس لها سوىالحاضر، 
يقة الوحيدة التي يمكن أن تحصل بها على المخبز هي العثور على الطر

عداد للعمل في الوقت الحاضر والحصول على الدفع في مقاول على است
المخبز في العمل فعليا. ولألسف، هؤالء  حينما يشرعغضون سنوات قليلة 

المقاولين سالالت نادرة. لذلك فان صاحبة المخبز وجدت نفسها في مازق. 
ن مخبز، ال يمكنها طهو الكعك. ومن غير الكعك، ال يمكنها كسب اذ دو

المال ال يمكنها استئجار المقاول. وبدون مقاول، لن  المال. ومن دون
 تتمكن من بناء المخبز. 

لقد كانت البشرية محاصرة في هذه المصيدة منذ آالف السنين. ونتيجة 
لخروج من الفخ إال لذلك، ظلت االقتصادات مجمدة. لم يتم اكتشاف طريق ا

لمستقبل. في العصر الحديث، مع ظهور نظام جديد يقوم على الثقة في ا
تلك التي ال وجود لها  -وفي ظله، اتفق الناس على تمثيل السلع الوهمية 

.مقابل نوع خاص من المال يطلق عليه "االئتمان" -في الوقت الحاضر   
ناء الحاضر على حساب المصرفية تمكننا من ب credit ان تقنية االئتمان

من المؤكد أنها المستقبل. وهي تقوم على افتراض أن مواردنا المستقبلية 
ستكون أكثر وفرة من مواردنا الحالية. وهناك مجموعة من الفرص 

إذا استطعنا بناء أشياء في الحاضر باستخدام  والمدهشة ستنفتحالجديدة 
 .دخلنا المستقبلي

 

، لماذا لم يفكر في امره أحد من قبل؟ بالطبع لقد ارائع شيئاإذا كان االئتمان 
ئتمانية من نوع ما في جميع الثقافات البشرية فعلوا. لقد وجدت ترتيبات ا

 المعروفة، وحتى انها تعود على األقل إلى فترة سومر القديمة. 
ت لديهم ان معضلة العصور السابقة لم تكن تنحصر في غياب افراد توفر

فكرة االئتمان أو عرفوا كيفية استخدامها. ولكن كان من النادر على الناس 
في  واثقينم الى تلك الفكرة. ألنهم لم يكونوا اللجوء في إدارة أعماله

المستقبل فحسب بل كانوا يعتقدون ان المستقبل لن يكون بأفضل حال من 
كانوا يعتقدون عموما أن األيام الخوالي كانت أفضل من لقد  الحاضر.

يكون سايامهم الحاضرة وأن المستقبل سيكون أسوأ، أو في أحسن األحوال 



م االمر من الناحية االقتصادية، كانوا يعتقدون أن مشابها لحاضرهم. ولفه
المبلغ اإلجمالي للثروة محدود، إن لم يكن في حالة نقصان. لذلك اعتبروا 

رهان سيء االفتراض انهم هم أنفسهم او مملكتهم او حتى العالم باسره أنه 
من الثروة في غضون عشرة سنوات في المستقبل. ايمكنه ان ينتج فائض  

صفر. وبطبيعة الحال، قد ترتفع حصيلتها المشاريع لعبة ان لقد ظهر وك
أرباح أحد المخابز ولكن على حساب المخبز المجاور. وقد تزدهر 

، ولكن فقط عن طريق إفقار جنوة. وقد يثري ملك إنجلترا نفسه، البندقية
ولكن فقط بسرقة ملك فرنسا. يمكن ألحدنا ان يقطع الكعكة بعديد الطرق 

ه لن يحصل على كعكة أكبر. المختلفة، لكن  
خلصت العديد من الثقافات الى نتيجة مفادها ان اكتناز المال  ونتيجة لذلك،

"من األسهل على الجمل أن يمر من عين عمل محرم. كما قال يسوع: 
(.19:24االبرة من ان يدخل الرجل الغني في ملكوت هللا" )متى   

فمن المفترض  ة منها،كبير واملك حصةإذا كانت الكعكة غير منقوصة،  
إلى  مضطرينلهذا االمر كان األغنياء  ني انتزعت حصة شخص آخر.أ

بعض ثروتهم الفائضة التكفير عن أعمالهم الشريرة من خالل إعطاء 
 للجمعيات الخيرية.

ن هناك هامش لالئتمان. ونفس الحجم، لن يكعلى الكعكة العالمية  ظلتإذا 
إذا احتفظت الكعكة ويوم وكعكة الغد.فاالئتمان يمثل الفرق بين كعكة ال

بنفس حجمها، لماذا يقع التوسيع في دائرة االئتمان؟ سيكون مخاطرة غير 
في صورة ما اذا كنت تعتقد ان الخباز او الملك الذي  محمودة العواقب اال  

يطلب منك مالك سيقوم بسرقة حصة من احد المنافسين. لذلك كان من 
م ما قبل الحداثة، وعندما كان الواحد الصعب الحصول على قرض في عال

يحصل على قرض يكون عادة مبلغا صغيرا، وفي مدة قصيرة األجل، 
وهكذا وجد رجال األعمال المغرورون  .مرتفعوتخضع لمعدالت فائدة 

صعوبة في فتح المخابز الجديدة ولم يكن امام الملوك الذين يرغبون في 
ى رفع ما يلزم من بناء القصور أو اعالن الحروب من خيار سو

 االعتمادات من خالل الضرائب المرتفعة والرسوم الجمركية
جيدة بالنسبة للملوك )طالما بقيت رعاياهم منصاعة(، اما األمور  تلقد كان 

غسالة الصحون التي حلمت بتشييد مخبز وأرادت أن تضع قدمها في العالم 
رضية القصر عموما لم يكن لها ان تحلم بغير غسل الصحون الملكية وأ

فحسب. بسبب ان االئتمان كان محدودا، وكان الناس يواجهون صعوبات 
عدد قليل من الشركات  وجودنتيجة لتجارية جديدة. في تمويل أعمال 

غير الناس كانوا  ، فذلك راجع الناالقتصاد لم ينمو بعدالن الجديدة، و



ذرين من تقديم . اما أولئك الذين لديهم رأس المال فكانوا حاألمرواثقين في 
.حقق الركود توقعات نفسه وهكذااالئتمان.   

 

 الكعكة المنتفخة

يستند إلى فكرة مفادها أنه إذا  الذيلعلمية ومفهوم التقدم ثم جاءت الثورة ا
اعترفنا بجهلنا واستثمرنا الموارد في البحث، فإن األمور يمكن أن تتحسن. 

ادية. ويعتقد كل من رجمت هذه الفكرة إلى مصطلحات اقتصوسرعان ما ت  
يؤمن بالتقدم أن االكتشافات الجغرافية واالختراعات التكنولوجية 

اإلنتاج البشري والتجارة  حاصلات التنظيمية يمكن أن تزيد من والتطور
والثروة. ويمكن أن تزدهر طرق التجارة الجديدة في المحيط األطلسي دون 

ويمكن إنتاج سلع جديدة ان يتم تدمير الطرق القديمة في المحيط الهندي. 
يفتح دون الحد من إنتاج المواد القديمة. على سبيل المثال، يمكن للمرء أن 

مخبزا جديدا متخصصا في صنع الكعك بالشوكوالتة والكرواسون دون 
التسبب في افالس المخابز المتخصصة في الخبز. سيقوم كل فرد ببساطة 

زيد من تلك المنتوجات بتطوير أذواق جديدة وسوف يقبل على تناول الم
المستحدثة.  يمكن أن أكون غنيا دون أن اتسبب لك في الفقر. وقد أصاب 

عتها يمكن للكعكة العالمية ان االسمنة دون ان اعرضك للمجاعة. وسب
الماضية، دفع مفهوم التقدم البشر نحو  قرون الخمسةتنتفخ. وعلى مدى ال

ذه الثقة هي التي خلقت وضع المزيد والمزيد من ثقتهم في المستقبل. ه
 االئتمان؛ وجلب االئتمان بدوره النمو االقتصادي الحقيقي. وعزز النمو

الثقة في المستقبل وفتح الطريق لمزيد من االئتمان.  لم يحدث هذا االمر 
ذلك ان االقتصاد يتصرف مثل لعبة الجبل الروسي  -بين عشية وضحاها 

المدى الطويل، تستقر الصدمات  أكثر من اعتباره مثل البالون.  ولكن على
غزير من  االقتصادية ويكون االتجاه العام ال لبس فيه. ويوجد اليوم كم  

االئتمان في العالم االمر الذي يتيح للحكومات والشركات التجارية وكذلك 
سواء على المدى القصير او على  ميسرةاالفراد الحصول على قروض 

ز بكثير الدخل الحالي للحكومات او المدى البعيد بفائدة منخفضة تتجاو
 للشركات او لألفراد. 

متنامية تحول في نهاية المطاف الى نزعة ان االعتقاد في الكعكة العالمية ال
نشر االقتصادي األسكتلندي آدم سميث "ثروة  1776ثورية. في عام 

أهم بيان اقتصادي على االرجح في كل العصور. وضمن وقد كان األمم"، 
امن من المجلد األول، أدلى سميث بالحجة الجديدة التالية: حينما الفصل الث



األراضي او حائك او اسكافي على أرباح فائضة أكثر ك يحصل أحد مال  
جئ الى استعمال ذلك المال اإلضافي تمما يلبي به حاجيات عائلته فانه يل

ين، زاد عدد المساعدين الذملزيادة أرباحه. وكلما زادت أرباحه هفي توظيف  
يستطيعون توظيفهم. ويترتب على ذلك أن زيادة أرباح أصحاب المشاريع  

األساس لزيادة الثروة الجماعية واالزدهار. وهذا االمر قد ال  الخاصة هي
يفاجئ أحد، ألننا جميعا نعيش في العالم الرأسمالي الذي يأخذ حجة سميث 

هذا  كشيء مسلم به. لقد اعتدنا سماع وجهات النظر المختلفة حول
الرغبة  تكونالموضوع كل يوم في األخبار. ومع ذلك فإن ادعاء سميث 

األنانية في زيادة األرباح الخاصة هي األساس للثروة الجماعية  اإلنسانية
ليس فقط من  -تعتبر واحدة من أكثر األفكار ثورية في تاريخ البشرية 

سية.منظور اقتصادي، بل أكثر من ذلك انها وجهة نظر أخالقية وسيا  
أن الطمع امر مرغوب فيه، ذلك ان الغناء هو  ما يقوله سميث، في الواقع،

يد منه الجميع وليس فقط صاحبه. فهو يرى ان االنانية ينتج عنها يستف
 اإلثرة.

م سميث الناس النظر الى االقتصاد بما هو عملية مربحة لكل لقد عل   
ا المرء فوائد المشاركين فيها. تكون ضمنها األرباح التي يحصل عليه

ي ألحدهم. ذلك انه ال يمكن لكلينا الحصول على حصة أكبر من الكعكة ف
نفس الوقت بل ان الزيادة في حصتي يعتمد على زيادة حصة بالدي 

بأكمله.  وإذا كان المرء فقيرا ال يمكنه اقتناء البضائع او الخدمات التي 
الضرورة حتى غنيا سيغتني شريكي ب ينتجها غيره. اما إذا حدث وكنت  

 يستطيع ان يقتني بضائعي ويستفيد من خدماتي المعروضة عليه. ما اضافه
نفي التناقض بين الثروة واالخالق وفتح أبواب  يتمثل فيآدامز سميث 

وبناء على ما  نى مرادفا لألخالق.الجنة امام الموسرين حيث أصبح الغِّ 
جيرانهم، يصبح الناس في قصة سميث، اثرياء ليس عن طريق سلب سبق 

ولكن من خالل زيادة الحجم الكلي لكعكة االقتصاد. وعندما تنمو الكعكة، 
يستفيد الجميع. فيصبح األغنياء نتيجة لذلك أكثر الناس فائدة وحماسا في 

.المجتمع، ألنهم يحولون عجلة النمو لصالح الجميع  
لكن كل هذه االمور تعتمد على األغنياء الذين يستخدمون أرباحهم لفتح 

مصانع جديدة وتوظيف موظفين جددا بدال من إهدارها على أنشطة غير 
كان سميث يكرر قوله كتعويذة حين يصرح باألمر التالي  لذلكمنتجة. 

"عندما تزيد األرباح، فإن المالك أو الحائك سيقوم بتوظيف المزيد من 
المساعدين" وليس كما يشاع " حينما تزيد األرباح يعمل السيد سكروج 

راكمة أمواله وال يتفقدها اال  في حالة عدها".على م  



االقتصاد الرأسمالي الحديث ظهور نمط وكان أحد العناصر الهامة في 
جديد من االخالقيات، تقول بوجوب إعادة استثمار األرباح في اإلنتاج. 

وهذا يجلب مزيدا من األرباح، والتي يتم إعادة استثمارها مرة أخرى في 
ي يجلب المزيد من األرباح، وهذه العملية تتكرر الى ما اإلنتاج، األمر الذ

ها إجراء االستثمارات بطرق عديدة: كتوسيع المصنع ال نهاية.  ويمكن حين
.مثال، او إجراء البحوث العلمية، او تطوير منتجات جديدة  

ومع ذلك، فإن كل هذه االستثمارات يجب أن تزيد بشكل ما من اإلنتاج 
اح أكبر. ان الوصية األولى واالقدس في العقيدة ترجمتها إلى أربيقع و

الرأسمالية الجديدة، هي التي يتم فيها اعالن انه "يجب إعادة استثمار أرباح 
 اإلنتاج في زيادة اإلنتاج". ولهذا السبب سميت الرأسمالية "بالرأسمالية". 

وة. )سبق ذلك ان النظام الرأسمالي يميز بين راس المال ومجرد الثر
ويتكون رأس المال من األموال والسلع  ة الى هذه التفرقة(.اإلشار

والموارد التي تستثمر في اإلنتاج. وفي المقابل يتم دفن الثروة في األرض 
أو تضيع على أنشطة غير منتجة. فالفرعون الذي يصب الموارد في هرم 

يغنم االسطول غير منتج ليس رأسماليا. كذلك الشأن بالنسبة للقرصان الذي 
سباني الذي يحمل على متنه أموال الملك ثم يقوم بدفن غنيمته من القطع اإل

الكاريبي، ال يمكن اعتبار ما قام به عمال  جزرالذهبية على شاطئ بعض 
من اعمال الرأسمالية.  اما العامل في أحد المصانع الذي يكابد بجد 

.سهمبمقدوره ان يعيد استثمار جزء من دخله في سوق األ  
التي مفادها أن "أرباح اإلنتاج يجب إعادة استثمارها في زيادة ان الفكرة 

اإلنتاج" تبدو عديمة األهمية للوهلة االولى. ذلك ان االمر كان مجهوال 
لغالبية الناس على مر التاريخ. وفي حقبة ما قبل الحداثة، كان الناس 

استثمار  من إعادة ندة إذتقريبا. فما هي الفائ ةيعتقدون أن كمية اإلنتاج ثابت
 األرباح إذا لم يشهد اإلنتاج ازديادا في المقابل مهما يفعل المرء؟

وهكذا كان نبالء القرون الوسطى يتبنون قيم الكرم ويتجنبون البذخ 
اهر. ولكنهم كانوا ينفقون عائداتهم على البطوالت والوالئم والقصور ظال

ئيات الضخمة.والحروب، وعلى األعمال الخيرية والكاتدرا  
 ان هناك عدد قليل من تلك الفئة حاولت إعادة استثمار أرباحها لزيادة اال

القمح، أو البحث  حبوب انتاج مزارعهم مثل ذلك تطوير أنواع أفضل من
تم تجاوز طبقة النبالء من فقد في العصر الحديث، اما  عن أسواق جديدة.

الرأسمالية. يقيين بالعقيدة قبل نخبة جديدة يعتبر أعضاءها من المؤمنين الحق
وهذه النخبة االخيرة ال يتكون اعضائها من الدوقات والماركيزات، بل من 
رؤساء مجالس اإلدارة، وتجار األوراق المالية والصناعيين. وتعتبر هذه 



األقطاب أكثر ثراء من نبالء القرون الوسطى، لكنها أقل اهتماما 
ليل من أرباحها على ال تنفق اال القباالستهالك واالسراف، عالوة على انها 

.األنشطة الغير منتجة  
كان نبالء القرون الوسطى يرتدون الجالبيب الملونة من الذهب والحرير، 
وكانوا يكرسون الكثير من الوقت لحضور المآدب والكرنفاالت والبطوالت 

البراقة. وبالمقارنة، فإن الرؤساء التنفيذيين الحديثين يرتدون زي كئيب 
م يظهرون كسرب من الغربان إضافة الى انهم ال عونه بدلة تجعلهيد

الوقت لحضور الحفالت. ينطلق رأس المال االستثماري النموذجي  يملكون
من خالل العديد من اجتماعات العمل، حيث يقوم خاللها صاحب راس 
المال بمحاولة لتحديد مكان استثمار رأسماله مع تتبعه صعود األسهم 

يملكها في البورصة. ومن المعتاد ان يرتدي ك السندات التي وهبوطها وكذل
بدلة من عالمة فرساتشي وقد يستقل في تنقالته طائرة خاصة، غيران هذه 
النفقات ال تستحق الذكر مقارنة بما يقوم باستثماره ألجل الزيادة في اإلنتاج 

.البشري  
الصناعة. ان االستثمار ألجل الزيادة في اإلنتاج ليس حكرا على ارباب  

عامة الناس او الهيئات الحكومية يفكرون بنفس الطريقة. حتى ف  
فكم من المحادثات التي ال تنتهي تندلع اثناء نقاش على العشاء في أحد 

إذا كان من األفضل استثمار مدخرات أحدهم  االحياء المتواضعة حول ما
وتسعى الحكومات أيضا إلى  في سوق األسهم أو السندات أو الممتلكات؟

راداتها الضريبية في المشاريع اإلنتاجية التي من شأنها زيادة استثمار إي
يمكن أن يسهل  ان تبني على سبيل المثال ميناء جديدأك -الدخل المستقبلي 

على المصانع تصدير منتجاتها، مما يمكنها من زيادة الدخل الخاضع 
 الحكومة المستقبلية. وقد تفضل حكومةللضريبة، لغاية الزيادة في إيرادات 

أخرى االستثمار في التعليم، على أساس أن المتعلمين يشكلون األساس 
لصناعات التكنولوجيا الفائقة المربحة التي تدفع الكثير من الضرائب دون 

 الحاجة إلى توسعة مرافق الموانئ.
في  اهبدأت الرأسمالية كنظرية حول كيفية عمل االقتصاد. كان عمللقد 

عرضا لكيفية عمل المال  تحيث قدم –بادئ االمر وصفيا وتوجيهيا 
فكرة أن إعادة استثمار األرباح في اإلنتاج يؤدي إلى نمو  توعزز

اقتصادي سريع.  لكن الرأسمالية أصبحت تدريجيا أكثر بكثير من مجرد 
أي مجموعة من التعاليم  -غدت تتضمن أخالقيات  لقدمبدأ اقتصادي. 

هم وحتى كيف ون أطفالمكيف يتصرفون ويعل. ى الناسفرضت عل
ويتمحور مبدأها الرئيسي حول فكرة ان النمو االقتصادي هو . يفكرون



الخير األسمى، أو على األقل بديال عن المصلحة العليا، ألن العدالة 
والحرية بل والسعادة ايضا تعتمد على النمو االقتصادي. لو طلب أحدنا من 

ية في مكان مثل كيفية تحقيق العدالة والحرية السياسأحد الرأسماليين 
زيمبابوي أو أفغانستان، فمن المحتمل أن يحصل على محاضرة حول تاثير 

استقرار المؤسسات الديمقراطية، على إقتصاد الطبقة الوسطى المزدهر 
ومن ثمة الحاجة إلى غرس قيم المؤسسة الحرة، واالدخار واالعتماد على 

ئل األفغانية كذاك. الذات لدى القبا  
لدين الجديد تأثير حاسم على تطور العلم الحديث أيضا. لقد كان لهذا ا

االعمال  وعادة ما يتم تمويل البحث العلمي من قبل الحكومات أو قطاع
تقرر الحكومات الرأسمالية والشركات التجارية االستثمار  وحينماالخاص. 

عادة: "هل سيتيح لنا هذا في مشروع علمي معين، تكون األسئلة األولى 
ادة في اإلنتاج واألرباح؟ هل سينتج عنه نموا اقتصاديا؟ المشروع زي " 

ان المشروع الذي ال يمكن ان يجيب على تلك األسئلة له فرصة ضئيلة  

وال يمكن ألي تاريخ في العلم الحديث  .sponsorابفي العثور على عر  

 أن يترك الرأسمالية بعيدة عن المشهد.
عين بالرأسمالية دون اخذ العلم  العكس من ذلك، ال يمكننا فهم تاريخ وعلى 

ذلك ان اعتقاد الرأسمالية في النمو االقتصادي الدائم ال يمكن ان . االعتبار
مجتمع الذئاب مثال  فيف يصمد في وجه كل شيء نعرفه تقريبا عن الكون.
األغنام سيستمر في سيكون من الحمق االعتقاد بأن عملية الطلب على 

ن االقتصاد البشري تمكن من تحقيق هذا النمو إلى أجل غير مسمى. ولك
 فيه االمر بشكل مطرد في جميع أنحاء العصر الحديث، ويرجع الفضل

حقيقة الى العلماء الذين يأتون باكتشافات جديدة او يخترعون أدوات 
واختراع مثل اكتشاف القارة االمريكية،  -مستحدثة كل بضع سنوات 

مهندسة وراثيا. وإذا كانت  محرك االحتراق الداخلي، أو تصنيع أغنام
العلماء هم الذين  فإن ،النقود اصدار تنحصر في مهمة الحكومات والبنوك

يدفعون الفاتورة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت البنوك 
القتصادية والحكومات بطباعة النقود. كان الجميع يخشون من أن األزمة ا

تم اللجوء الى خلق تريليونات من الحالية قد توقف نمو االقتصاد. لذلك 
الدوالرات واليورو والين من ال شيء، ووقع ضخ ائتمانيات رخيصة داخل 

النظام، وينتظر من العلماء والفنيين والمهندسين ان يتمكنوا من التوصل 
يقة ان كل االمور تعتمد إلى إيجاد حل لهذه االزمة قبل انفجار الفقاعة. الحق

 ختبرات. على جهد العلماء في الم



إن االكتشافات الجديدة في ميادين مثل التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا 
النانو يمكن أن تخلق صناعات جديدة بالكامل، يمكن أن تدعم أرباحها 

. إذا لم 2008تريليونات األموال التي تصنعها البنوك والحكومات منذ عام 

ن األمور قد إ، فف المختبرات هذه التوقعات قبل أن تنفجر الفقاعةتستو
.نحو األسوأ تتجه  

 

مستثمر عن يبحث كولومبوس  
 

لعبت الرأسمالية دورا حاسما ليس فقط في ظهور العلم الحديث، ولكن في 
. وعملت اإلمبريالية األوروبية على ايضا ظهور اإلمبريالية األوروبية

االئتمان الرأسمالي في المقام األول. وبطبيعة الحال، لم يتم خلق نظام 
اختراع االئتمان في أوروبا الحديثة. حيث انه كان موجودا في جميع 
المجتمعات الزراعية تقريبا، وفي بداية العصر الحديث كان ظهور 

الرأسمالية األوروبية مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتطورات االقتصادية في 
 آسيا.
آسيا  رنا التاريخ أيضا أنه الى غاية أواخر القرن الثامن عشر، كانتويذك  

القوة االقتصادية المهيمنة في العالم، مما يعني أن األوروبيين كان لهم 
نصيب أقل بكثير من رأس المال المتاح لهم مقارنة بنظرائهم الصينيين 

البالد والمسلمين والهنود. غير ان النظم االجتماعية والسياسية في تلك 
ومن المحتمل ان سوى دورا ثانويا.  ينظام االئتمانالدون ان يلعب  تحال

التجار في كل من أسواق اسطنبول وأصفهان ودلهي وبكين قد فكروا في 
اتباع النمط الرأسمالي إلدارة شؤونهم المالية ولكن الملوك والجنراالت 

 كانوا يستخفون بالتجار وبأسلوبهم في التجارة.
اء معظم اإلمبراطوريات غير األوروبية في بواكير العصر لقد تم إنش
من قبل الفاتحين الكبار مثل نورهاسي ونادر شاه، أو من قبل  الحديث

النخب البيروقراطية والعسكرية كما في إمبراطورية تشينغ واإلمبراطورية 
ن تمويل الحروب يتم من خالل جمع الضرائب والغزو )دون االعثمانية. ك
بين االثنين(، ولم تكن تلك االمبراطوريات تعتمد على أنظمة  تمييز دقيق

الئتمان اال فيما ندر دع عنك اهتمامها بأصحاب المصارف المستثمرين.  ا  
 وعلى الضفة المقابلة للمتوسط شرع الملوك والجنراالت يتبنون تدريجيا 

الطريقة التجارية في تفكيرهم، حتى أصبح التجار والمصرفيين أعضاء في 
متزايد من لنخبة الحاكمة. وقد تم تمويل الغزو األوروبي للعالم على نحو ا

يتم توجيهه بشكل متنامي من قبل  أدبخالل االئتمان بدال من الضرائب، و



الرأسماليين الذين كان طموحهم الرئيسي يتمثل في الحصول على أقصى 
شيدها  لقد هزمت اإلمبراطوريات التي .قدر من العائدات على استثماراتهم

ك التي بناها المصرفيون والتجار من ذوي المعاطف الفخمة والقبعات تل
الملوك والنبالء ذوو المالبس الذهبية والدروع الساطعة. كانت 

اإلمبراطوريات التجارية ماهرة جدا في تمويل غزواتها. اذ لم يكن أحد 
يرغبون في االستثمار فحسب. كانوا يرغب في دفع الضرائب، ولكنهم  

 

مويل القيام بت 1484قترح كريستوفر كولومبوس على ملك البرتغال سنة ا

لشرق آسيا.  ةجديد ةأسطول ألجل االبحار غربا إليجاد طريق تجاري
وكانت هذه االستكشافات عمال ينطوي على مخاطر كبيرة ومكلفة للغاية. 
وظهرت الحاجة إلى توفير المزيد من المال من أجل بناء السفن، وشراء 

ولم يكن هناك ضمانة ان  -ادات، ودفع أجور البحارة والجنود اإلمد
غير ان ملك البرتغال رفض طلب المطلوب منه.  ستثمار سيعود بالعائداال

لم  -مثل نظيره المقاول الناشئ في عصرنا -كولومبس. ولكن هذا األخير 
يستسلم. وعمل على عرض فكرته على غيره من المستثمرين المحتملين 
في كل من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وطرحها مرة أخرى في البرتغال. 

تم رفض عرضه في كل مرة. ثم جرب حظه مع فرديناند وإيزابيال، وكان ي
الى حث بعض ذوي الخبرة والنفوذ حكام إسبانيا الموحدة حديثا. وسعى 

تمويل الرحلة ونجح أخيرا في مسعاه. وكما قصد قناع الملكة ايزابيل إل
يعرفه كل تلميذ، فازت إيزابيال بقصب السبق. ومكنت اكتشافات 

ان من التغلب على أمريكا، حيث أنشأوا مناجم الذهب كولومبوس اإلسب
الملوك والصيارفة  والفضة، وكذلك مزارع السكر والتبغ التي اغنت

والتجار اإلسبانيين إلى أبعد مما كانوا يحلمون به.  وبعد قرن من الزمن، 
أصبح األمراء والمصرفيون على استعداد لتقديم المزيد من قروض 

لومبوس، حيث كان يتوفر لديهم المزيد من رأس االئتمان إلى خلفاء كو
اصابوها خالل  المال الذي كان تحت تصرفهم، وذلك بفضل الكنوز التي

 استكشاف كولومبس ألمريكا.
وبنفس القدر من األهمية، كان لدى األمراء والمصرفيين ثقة أكبر في 
انت إمكانات االستكشاف، وكانوا أكثر استعداد للمشاركة فيها بأموالهم. ك

هذه هي الدائرة السحرية للرأسمالية اإلمبريالية: تمويل االئتمان من اجل 
التي تؤدي بدورها إلى المستعمرات التي تعمل على اكتشافات جديدة؛ و  

توفير األرباح؛ والتي تبني بدورها الثقة التي يقع ترجمتها لمزيد من 
ستكشافات مهمة القيام با فيلقد فشل كل من نورهاسي ونادر شاه  االئتمان.

رغم انهم ارتحلوا في غزوهم آالف الكيلومترات. في حين استمر 



فة زخمهم المالي وذلك بالقيام باستكشاف تلو الرأسماليون في مضاع
 االخر. 

األسواق االئتمانية  وبالتالي بقيتولكن هذه البعثات ظلت امورا عشوائية، 
خالية الوفاض، بعد  حذرة جدا. حيث عادت العديد من البعثات إلى أوروبا

 أن لم تقم باكتشاف شيء ذو قيمة. على سبيل المثال، أهدر االنجليز  
من رؤوس األموال في محاوالت غير مثمرة نتج عنها اكتشافهم الكثير 

ممر يؤدي الى شمال غربي آسيا عبر القطب الشمالي. كما ان العديد من ل
اصطدمت  سفنها ان المحتملمن والبعثات األخرى لم تعد على اإلطالق. 

بالجبال الجليدية، او غرقت في العواصف االستوائية، أو سقطت بين ايدي 
ة. ومن أجل زيادة عدد المستثمرين المحتملين والحد من المخاطر القراصن

التي تكبدوها منفردين، تحول األوروبيون نحو شركات المساهمة محدودة 
ل ماله على سفينة متهالكة بدال من أن يراهن مستثمر واحد بكوالمسؤولية. 

 واحدة، قامت الشركة المساهمة بجمع أموال من عدد كبير من المستثمرين،
تم تقليص يحيث يخاطر كل منهم بجزء صغير فقط من رأسماله. وبالتالي 

المخاطر، ولكن لم يقوموا بوضع حد أقصى لألرباح. حتى ان المساهمة 
أن يحول أحدهم إلى  في استثمار ضئيل في أحد السفن الجيدة يمكن

 مليونيرا.
لي وقد شهدت أوروبا الغربية خالل العقود األخيرة، استحداث نظام ما 

يمكن أن يحشد مبالغ كبيرة من االئتمان يتم سداده خالل ألجل قصير  متقدم
ويقع وضعها تحت تصرف أصحاب المشاريع الخاصة والحكومات. 

توحات بكفاءة أكبر بكثير من ويمكن لهذا النظام أن يمول االستكشافات والف
نجزه منفردة. ويمكن تفحص قوة االئتمان تأي مملكة أو إمبراطورية 

جديدة في إطار الصراع المرير الذي اندلع بين إسبانيا وهولندا. في القرن ال
تأثيرها على  تالسادس عشر، كانت إسبانيا أقوى دولة في أوروبا، ومارس

اجزاء ضخمة ولكثير من أوروبا، حكمت اوإمبراطورية عالمية شاسعة. 
على  من أمريكا الشمالية والجنوبية، وجزر الفلبين، وسلسلة من القواعد

طول سواحل أفريقيا وآسيا. وكانت األساطيل الثقيلة تعود في كل عام 
 محملة بالكنوز األمريكية واآلسيوية إلى موانئ إشبيلية وقادس.

للتيارات الهوائية، خاليا  مستنقع صغير ومعرض عبارة على كانت هولندا

 من الموارد الطبيعية، وهي ركن صغير تابع لسيطرة ملك اسبانيا.

الهولنديون، الذين كانوا أساسا من معتنقي  انتفض، 1568في عام  

البروتستانتية، ضد سيدهم االسباني الكاثوليكي. في البداية ظهر أن 



واحين الهواء المتمردين يلعبون دور دون كيشوت، يصارعون بشجاعة ط

التي ال تقهر. ولكن في غضون ثمانية عقود لم يحصل الهولنديون على 

إسبانيا فحسب، بل تمكنوا أيضا من استبدال االسبان  نماستقاللهم 

وحلفائهم البرتغاليين بكونهم سادة الطرق البحرية، واسسوا إمبراطورية 

.هولندية عالمية وأصبحوا أغنى دولة في أوروبا  

الهولنديون يكمن في نظام االئتمان. لقد قام الذي أحرزه  جاحكان سر الن

جار جيوش مرتزقة خاصة وذلك من اجل البرجوازيون الهولنديون باستئ

محاربة االسبان بدال عنهم خاصة وان لديهم ميل قليل نحو القتال على 

اليابسة. وتركوا ألنفسهم عملية اإلبحار على متن سفن عظيمة لم يشهد 

الحقيقة ان إعداد جيوش مرتزقة وتجهيز األساطيل و ريخ.مثلها التا

ن تمكنوا من ومن. لكن الهولنديبالمدفعية كان يكلف ثروة في ذلك الز

تمويل بعثاتهم العسكرية بسهولة أكبر مما قامت به اإلمبراطورية اإلسبانية 

ألنها تمكنت من ضمان ثقة النظام المالي األوروبي المزدهر في الوقت 

وحيث منح  .فيه الثقة في الملك اإلسباني تتآكل دون ان يبالي تالذي كان

لهولنديين لتجهيز الجيوش واألساطيل، لالكافي  الممولون التمويل االئتماني

التي مكنتها من السيطرة على طرق التجارة العالمية، مما أدى بدوره إلى 

مما  تحقيق أرباح جيدة. وأتاحت هذه األرباح للهولنديين سداد قروضهم،

عزز ثقة الممولين فيهم. وأصبحت أمستردام بسرعة ليس واحدة من أهم 

فحسب، ولكن أيضا تمثل مكة المسلمين في القارة الموانئ في أوروبا 

ولكن كيف اصاب الهولنديون على وجه التحديد ثقة النظام المالي؟  المالية.

ل، مما ، كانوا يصرون على تسديد قروضهم في الوقت المحدد وبالكامأوال

، يتمتع النظام وثانيايجعل تمديد االئتمان أقل خطرا على المقرضين. 

وال سيما حقوق  -باالستقالل ويحمي الحقوق الشخصية  القضائي لبلدهم

رأس المال يفر من الدول الديكتاتورية التي تفشل ان الملكية الخاصة. ذلك 

رتمي في احضان في الدفاع عن األفراد وممتلكاتهم. وبدال من ذلك، فإنه ي

 الدول التي تؤيد سيادة القانون والممتلكات الخاصة.

تخيل أنك ابن عائلة قوية من الممولين األلمان. يرى والدك ان هناك  
فرصة لتوسيع األعمال التجارية من خالل فتح فروع في المدن األوروبية 
الكبرى. ويعمل على ارسالك إلى أمستردام في حين يوفد شقيقك األصغر 

ذهبية  ةلى مدريد، وقد أعطى لكليكما مبلغا قدره عشرة آالف عملإ



ها. فأما شقيقك فقد ارتأى ان يقرض راس ماله األصلي الى بتثمار لالس
ملك اسبانيا الذي يحتاجه لتجهيز جيش لمحاربة ملك فرنسا. اما انت فقد 
قررت ان تقرض أحد التجار الهولنديين الذي يرغب في االستثمار في 

 اح تقع في الطرف الجنوبي لجزيرة مقفرة تدعى مانهاتن، وهوأرض بر
من أن قيم الملكية هناك سترتفع عندما يتحول نهر هدسون إلى  على يقين

شريان تجاري رئيسي. علما وان كليكما قد اشترط ضرورة تسديد القرض 
مع فوائده في غضون سنتين من يوم التسليم. ويمر العام. فأما التاجر 

 مكنهقد باع ارضه التي اقتناها وحقق أرباحا طيبة. االمر الذي الهولندي ف
سديد دينه تجاهك زيادة على الفائدة التي وعد بها. وقد سر والدك من ت

اما شقيقك فقد تملكه غضب شديد. ذلك ان ملك  بالنجاح الذي أحرزته.
اسبانيا قد أنهي حربه مع فرنسا غير انه فتح واجهة جديدة مع االتراك. 

كان بأشد الحاجة لكل فلس فقد رأى انه من االجدر صرف المال على  ولما
حرب الجديدة بدال من سداد دينه. وفي االثناء أرسل شقيقك خطابا لبعض ال

ي ولك .أصدقائه في القصر بقصد ان يشفعوا له لدى الملك ليسدد له ماله
ه، جعل األمور أكثر سوءا، يرسل الملك مسؤوال للخزانة إلى أخيك ليخبري

وعلى  آخر بنفس الحجم، اقرضمنه منحه بعبارات ال لبس فيها، أنه يتوقع 
الفور. ولكن شقيقك ليس لديه المال إلقراضه. يراسل والده ويجتهد في 
إقناعه بان ملك فرنسا سيفوز ال محالة في حربه هذه المرة. والن االب 
 يحمل محبة خاصة البنه الصغير فقد وافقه على مضض وأرسل له مرة

ولن  اخرة مبلغا قيمته عشرة آالف ليرة ذهبية حيث ابتلعتها خزانة الملك
 ترى بعد ذلك النور.

وفي الوقت نفسه، تبدو االمور واعدة في امستردام. اذ أصبح بإمكانك ان 
تعطي المزيد والمزيد من القروض إلى التجار الهولنديين المغامرين، الذين 

حظك يبدو انه لن يسعفك دوما.  يسددون لك على الفور وبالكامل. ولكن
نذلك ان أحد العمالء المعتادين  وجة ان موضة القباقيب ستشهد م خم 

جنونية في باريس. وجاءك طالبا منك قرضا ألنشاء متجر لهذا النوع من 
األحذية في العاصمة الفرنسية. وقمت بإقراضه المال. ولكن لسوء الحظ لم 

سيات. ويرفض التاجر الساخط سداد ترق القباقيب في اعين السيدات الفرن
ميين القرض. االمر الذي يثير غضب والدك فينصح كليكما بتكليف محا

لمباشرة إجراءات التقاضي واسترداد مالكما. قام شقيقك من جانبه برفع 
دعوى استرداد دينه ضد ملك اسبانيا. وقمت انت من جهتك برفع الدعوى 

انيا تخضع المحاكم الى سلطة في أمستردام ضد تاجر القباقيب. في اسب
فقد إذا أصدروا احكاما ضد رغبته  هالملك بحيث ان القضاة يخشون جانب



يتعرضون الى عقابه. اما في هولندا، فالمحاكم هي فرع مستقل من 
الحكومة، وال تخضع للبرجوازيين واألمراء. وفي حين ان المحكمة في 

في  أمستردام تجد  مدريد تصدر حكما ضد شقيقك، نجد أن المحكمة في 
صالحك وتضع امتيازا على أصول تاجر القباقيب إلجباره على دفع ديونه. 

علم والدك الدرس. من االفضل القيام بأعمال تجارية مع التجار وليس لقد ت
مع الملوك، وان لزم االمر فعل ذلك في هولندا أفضل من التعامل مع 

 مدريد حيث علق شقيقك في شرك الملك.
بانيا نفسه بحاجة ماسة إلى المزيد من المال لدفع اجور جيشه. يجد ملك إس

المال ليقرضه ولغاية اجباره على تمكينه وألنه متأكد من أن والدك لديه 
عمل على تلفيق تهمة الخيانة العظمى لشقيقك. والزم والدك من المال االزم 

فيها  ان يدفع له عشرون ألف ليرة ذهبية او يلقي بشقيقك في زنزانة يتعفن
حتى اخر أيامه. وبلغ بوالدك الحنق منتهاه االمر الذي الجأه الى دفع الفدية 

نيا. واقسم اغلظ االيمان على ان ال يقوم باي اعمال تجارية مع لملك اسبا
ع مدريد ونقل شقيقك إلى روترداموواغلق جميع فراسبانيا ما بقي حيا.   

ان  .في نفس والدكمامما حز فشل في مسعاه. لقد خسر راس ماله  بعد ان

بلغه أن عملية فتح فرعين في هولندا تبدو اآلن وكأنها فكرة جيدة حقا. وقد 

الرأسماليين االسبان يقومون بتهريب ثرواتهم من اسبانيا. فهم يدركون 

أيضا أنه إذا أرادوا االحتفاظ بأموالهم واستخدامها لكسب المزيد من 

التي تسود فيها سيادة القانون الثروة، أفضل لهم االستثمار في األماكن 

يقة قام ملك وبهذه الطر .كهولندا مثال -وحيث تحترم الملكية الخاصة 

في الوقت الذي اكتسب فيه التجار الهولنديون  إسبانيا بتبديد ثقة المستثمرين

وليس الدولة الهولندية  -ثقة الدائنين. ويرجع الفضل الى التجار الهولنديون 

 فيناء اإلمبراطورية الهولندية. واستمر ملك إسبانيا الذين ساهموا في ب -

فع الضرائب التي ال تحظى بشعبية محاوالته تمويل غزواته من خالل ر

من السكان الساخطين. في حين قام التجار الهولنديون بتمويل الغزوات 

االستكشافية من خالل الحصول على القروض، وبشكل متزايد أيضا من 

اتهم التي يحق ألصحابها الحصول على جزء من خالل بيع أسهم في شرك

 أرباحها.

لم يسبق لهم أن أعطوا أموالهم لملك الذين -ن يوكان المستثمرون الحذر
-االئتمان للحكومة الهولندية تمديداسبانيا، والذين كانوا يفكروا مرتين قبل 

يقومون باستثمار ثرواتهم بكل الرضى في شركات المساهمة الهولندية 
نت الدعامة األساسية لإلمبراطورية الجديدة. وإذا كنت تعتقد أن التي كا



انها سبق وان باعت جميع أسهمها ، اال احا كبيرةالشركة كانت ستحقق أرب
بالفعل، يمكنك حينها شراء تلك األسهم من مالكيها، وربما بسعر أعلى مما 

الشركة تم دفعه في البداية. وإذا قمت بشراء األسهم واكتشفت فيما بعد أن 
كانت في حالة مأساوية، يمكنك التخلص من تلك األسهم الخاصة بك بسعر 

سفرت التجارة الناتجة عن تداول أسهم الشركة في إنشاء أسواق أقل. وقد أ
األوراق المالية في معظم المدن األوروبية الكبرى، حيث تم تداول أسهم 

 الشركات.
ة فيرينيجد أشهر شركة مساهمة هولندية، وهي شركتأسست وقد 

، في الفترة التي تخلص 1602أوستينديش كومباني، وتدعى فوك، في عام 

هولنديون من االستعمار االسباني. وال يزال من الممكن سماع فيها ال
صوت المدفعية اإلسبانية بعيدا عن أسوار أمستردام. وقد استخدمت 

فن التي الشركة المذكورة األموال التي جمعتها من بيع أسهمها لبناء الس
ها إلى آسيا، وعادت مشحونة بالبضائع الصينية والهندية لتإرس

ا قامت بتمويل عمليات عسكرية قامت بها سفن الشركة واإلندونيسية. كم
تمويل حملة قامت الشركة بفي نهاية المطاف و .ضد المنافسين والقراصنة

 لغزو اندونيسيا. 
آالف من الجزر في  تعد اندونيسيا أكبر ارخبيل في العالم. وقد خضعت

ئل. أوائل القرن السابع عشر الى حكم مئات من الممالك واالمارات والقبا
كانت  1603الى اندونيسيا اول مرة سنة وعندما وصل تجار شركة فوك 

 والزيادة في من أجل ضمان مصالحهم التجاريةوأهدافهم تجارية بحتة. 
رف عوا في ن الذين المساهمين، شرعوا في محاربة الحكام المحلييارباح 

وقد زودت  األوروبيين.، وكذلك ضد المنافسين تعريفة البضائع الجمركية
شركة فوك سفنها التجارية بالمدافع. وقامت بتجنيد المرتزقة األوروبيين 

الحصون وأجرت معارك  وشيدتواليابانيين والهنديين واإلندونيسيين؛ 
بدو هذا العمل غريبا واسعة النطاق كما لجات الى تقنية الحصار. قد ي
ا في بواكير عصرنا الحالي بعض الشيء بالنسبة لنا، ولكن االمر كان شائع

ان تعمد الشركات التجارية الخاصة ليس الى انتداب الجنود فقط بل 
وربما  واستاجار خدمات جنراالت وامراء بحار وسفنا مدججة بالمدافع.

. وعتادهعدته  لجأت في بعض األوقات الى انتداب جيش جرار بكامل
مكسبا حتى انه لم وكان المجتمع الدولي ينظر الى هذا االمر باعتباره 

 يحرك له جفن عند رؤيته أحد الشركات الكبرى تشيد امبراطورية.
وتتالى سقوط الجزر الواحدة تلو األخرى بين ايدي مرتزقة شركة فوك 

 وسقط على إثرها جزء كبير من اندونيسيا وأصبحت مستعمرة تابعة



الدولة  واستمر حكمها طيلة قرنين من الزمن. ولم تتولىللشركة الهولندية. 
(1800الهولندية السيطرة على اندونيسيا اال في مطلع القرن السابع عشر )  

عاما التالية. وفي  150مما جعلها مستعمرة وطنية هولندية على مدى 

 عصرنا، تحذر بعض الجهات من أن شركات القرن الواحد والعشرين
مدى  بدأت تراكم كثيرا من القوة. وتظهر بواكير التاريخ الحديث إلى أي
دون  ايمكن أن تصل اعمال هذه الشركات إذا سمح لها بمواصلة نشاطاته

رادع. وبينما تنشر الشركة التجارية الهولندية نفوذها على المحيط الهندي، 
اعمال  فإن شركة جزر الهند الغربية الهولندية، أو شركة ويك، تباشر

 االستغالل في المحيط األطلسي.
ة على نهر هدسون الهام، شيدت شركة ويك ومن أجل السيطرة على التجار

المذكورة مستوطنة تحت مصب نهر هدسون سمتها نيو أمستردام. وقد 
تعرضت المستعمرة للتهديد من قبل الهنود وهاجمها البريطانيون مرارا 

. وغيروا اسمها إلى 1664سنة حتى استولوا عليها في نهاية المطاف 

نت عليه شركة ويك جدارا للدفاع نيويورك. وقد تم تعبيد الطريق الذي ب
عن مستعمرتها ضد الهنود والبريطانيين وأصبح اليوم يحمل اسم أشهر 

وول ستريت. -شارع في العالم  
مع نهاية القرن السابع عشر، تسببت حالة الرضا عن النفس والحروب 

ن حيث خسروا بموجبها ليس  وة التي كابد نتائجها الهولنديالقارية المكلف  
نة نيويورك، ولكن أيضا مكانتهم في أوروبا التي تمثل المحرك فقط مدي

المالي واإلمبراطوري. وكانت فرنسا وبريطانيا تتنازعان المكان الشاغر 
الذي خلفه انسحاب الهولنديين. في البداية، ظهر أن فرنسا في وضع أقوى 

ة من منافستها بريطانيا من حيث حجم الثروة والتعداد السكاني والقو بكثير
العسكرية التي تتميز بالخبرة. ومع ذلك تمكنت بريطانيا من كسب ثقة 

 النظام المالي في حين أثبتت فرنسا انها غير جديرة باالهتمام.
كان تصرف التاج الفرنسي سيئ السمعة بشكل خاص خالل ما يسمى 

، وهي أكبر أزمة مالية ضربت Mississippi Bubble يفقاعة المسيسيب

بي في القرن الثامن عشر. وقد بدأت احداث هذه القصة االقتصاد األورو

شركة  قامت، 1717مع شركة مساهمة لبناء االمبراطورية. في عام 

باستعمار وادي مسيسيبي السفلي،  -المستأجرة في فرنسا -المسيسيبي

ولتمويل خططها الطموحة، قامت الشركة،  وإنشاء مدينة نيو أورليانز.

في محكمة الملك لويس الخامس عشر، ببيع  اتصاالت جيدةالتي كانت لها 

 عالوة على انه أسهم في بورصة باريس. وكان جون لو، مدير الشركة،



ذلك، عينه الملك مراقب مالي ل اضافة، محافظ البنك المركزي الفرنسي

وزير المالية الحديث. في عام  عام، وهو منصب يعادل تقريبا منصب

لمعالم توفر غير القليل من االسفلية ال  مسيسيبيكانت وادي  1717

السياحية إضافة لكثرة المستنقعات والتماسيح. وبالرغم من ذلك كانت 

شركة المسيسيبي تنشر حكايات عن وجود ثروات رائعة وفرص استثمار 

 ال حدود لها. 

ون ورجال االعمال وافراد من البرجوازية لقد وقع االرستقراطيون الفرنسي
هذه األوهام. فصعدت نتيجة لذلك قيم األسهم في  الحضرية في فخ

ليرة للسهم الواحد. 500بما قيمته  االسهمالمسيسيبي. في البداية، تم تداول   

ليرة للسهم  2750 سقف تداول األسهم عندتم ، 1719في غرة أغسطس و

 4100، أصبحت قيمة السهم الواحد آب / أغسطس 30الواحد. وبحلول 

 2. وفي ليرة للسهم الواحد 5 000أيلول / سبتمبر، بلغ السعر  4ليرة، وفي 

ليرة  10 000كانون األول / ديسمبر، تجاوز سعر حصة المسيسيبي عتبة 

للسهم الواحد. اجتاحت النشوة شوارع باريس. وباع الناس كل ممتلكاتهم 
مسيسيبي. كان الجميع يعتقد أنهم وأخذوا قروض ضخمة لشراء أسهم 

ريق السهلة نحو الثراء.اكتشفوا الط  
وبعد بضعة أيام، أصاب الناس الذعر. أدرك بعض المضاربين أن أسعار 

. ووجدوا أنه unsustainable األسهم غير واقعية تماما وغير مستدامة

بيع األسهم في الوقت الذي كانت فيه أسعار األسهم  لهممن األفضل  نكا
يها فنزل سعرها. ي ذروتها. ومع ارتفاع العرض، انخفض الطلب علف

وعندما الحظ المستثمرون اآلخرون أن السعر ينخفض، هرعوا الى 
 الخروج بسرعة.

مما أدى الى انخفاض سعر السهم أكثر فأكثر، االمر الذي نتج عنه انهيار 
ي كرة الثلج. ولغاية تحقيق استقرار في األسعار، عمد البنك المركز

شراء أسهم مسيسيبي، لكنه الى  -بتوجيه من محافظه جون لو  -الفرنسي 
لم يستطع ان يقوم بالعملية الى ما ال نهاية. اذ نفذ منه المال في نهاية 

 المطاف.
بطباعة المزيد  - جون الو نفسه - ن المراقب العامذِّ أحينما حصلت الكارثة 

وهذه العملية وضعت من األوراق النقدية من أجل شراء أسهم إضافية.   
النظام المالي الفرنسي بأكمله داخل الفقاعة. وحتى هذا الحل لم يقدر على  

إيقاف النزول في سعر األسهم. لقد انخفض السهم من عشرة االف ليرة 
ليصبح ألف ليرة فقط. وانهار بعد ذلك. وفقدت كل األسهم كل سنت من 



يرة من لكية يملكان كمية كبقيمتها. لقد أصبح البنك المركزي والخزانة الم
وقد خرج  األسهم التي ال قيمة لها وفي االن نفسه ال يملكان المال.

المضاربون الكبار من هذه االزمة في سالم بعد ان باعوا اسهمهم في 
الوقت المناسب. اما المستثمرون الصغار فقد فقدوا كل شيء وانتحر العديد 

 منهم.
الحوادث المالية دراماتيكية في كثر أكانت فقاعة المسيسيبي واحدة من 

التاريخ. لم يتعافى منها النظام المالي الفرنسي الملكي تماما. ان الطريقة 
شركة المسيسيبي نفوذها السياسي للتالعب باألسعار  بهاالتي استخدمت 

م وأسهمت في حمى الشراء تسببت في فقدان ثقة الجمهور في النظا
وجد لويس لقد  مالية للملك الفرنسي.المصرفي الفرنسي وفي الحكمة ال

الخامس عشر أنه من الصعوبة بمكان الحصول على قروض جديدة. 
وأصبح هذا االمر أحد األسباب الرئيسية التي سقطت نتيجتها 

اإلمبراطورية الفرنسية فيما وراء البحار في أيدي البريطانيين. وفي حين 
وبأسعار فائدة منخفضة، المال بسهولة  ان يقترضوانجليز اال بمقدور كان  

كانت فرنسا تواجه صعوبات في الحصول على حاجياتها من تلك 
القروض، وعليها أن تدفع فائدة كبيرة عليها. ومن أجل تمويل ديونه 

المتنامية، لجا ملك فرنسا الى اقتراض المزيد من المال بمعدالت فائدة 
د إلى أدرك لويس السادس عشر، الذي صع ،1780العام في و مشطة.

العرش بعد وفاة جده، أن نصف ميزانيته السنوية كانت مرتبطة بخدمة 
، وجه دعوة 1789الفائدة على قروضه، وأنه متجه نحو اإلفالس. وفي عام 

ذين لم ل  لكل من الجمعية العامة، والبرلمان الفرنسي ال - على مضض-
 أجل إيجاد حل لألزمة. وهكذا بدأتيجتمع بهما طيلة قرن ونصف، من 

 الثورة الفرنسية.
اإلمبراطورية الفرنسية تتعثر في مجالها الخارجي، كانت  كانتوفي حين  

بالنسبة اإلمبراطورية البريطانية تتوسع بسرعة. وكما هو الحال 
إلمبراطورية الهولندية من قبل، يعزى تأسيس اإلمبراطورية البريطانية ل

التي مقرها في كبير الى شركات المساهمة الخاصة وادارتها إلى حد 
وقد تم تأسيس أول مستوطنات إنجليزية في أمريكا الشمالية  .بورصة لندن

في أوائل القرن السابع عشر من قبل شركات مساهمة مثل شركة لندن 
وشركة بليموث وشركة دورشستر وشركة ماساتشوستس. كما وقع غزو 

من قبل الدولة البريطانية، ولكن  طرفمن شبه القارة الهندية أيضا ليس 
جيش المرتزقة الذي وظفته شركة الهند الشرقية البريطانية. لقد تفوقت هذه 

 الشركة حتى على شركة فوك الهولندية. 



نفوذها  الشركة وانطالقا من مقرها الكائن في شارع ليدنهال، لندن، بسطت
على اقوى امبراطورية هندية زهاء قرن من الزمان، وأصبحت تسيطر 

لقوات المسلحة ل توفر ألف جندي يفوق بكثير ما 350على جيش قوامه 

. ولم يتم إلحاق القوة العسكرية في تلك الحقبة للنظام الملكي البريطاني
اني. من طرف التاج البريط 1858للشركة بالجيش البريطاني اال  في عام 

وكان نابليون يسخر من البريطانيين، واصفا إياهم بأنهم اهل تجارة. ومع 
 العالم شهده ما أكبرمن  إمبراطوريتهم وكانت شر هزيمة. ذلك الحقوا به

اإلطالق على  

 

 باسم رأس المال

 

لقد تم تحقيق عملية اقتران الرأسمالية باإلمبراطورية في كل من اندونيسيا 
وكذلك الهند من طرف التاج البريطاني  1800دي سنة من قبل التاج الهولن

لة بين العنصرين اال  اثناء في شيء من المكابدة. ومقابل ذلك لم تتمت   ن الص 
ولم تعد هناك حاجة لشركات المساهمة في إنشاء القرن التاسع عشر. 
لقد أصبح المديرون والمساهمون الكبار  -الخاصة  اوإدارة مستعمراته

ومة المركزية مباشرة سواء في لندن او كيستمدون سلطاتهم من الح
دون كلية على دولهم أمستردام او باريس. وحتى انهم أضحوا يعتم

ومثلما أشار الى ذلك ماركس وغيره من النقاد  ليتفرغوا إلدارة مصالحهم.
ت الحكومات الغربية نقابة االجتماعيين في شيء من السخرية، أصبح

 رأسمالية.
ومن األمثلة الذائعة الصيت على كيفية قيام الحكومات بمناقصة مبالغ  

بين كل من  الحرب عن، اندالضخمة من المال قصد االتجار في االفيو
النصف األول من القرن التاسع  وخالل(. 1842-1840بريطانيا والصين )

لبريطانية وبعض من رجال األعمال عشر، اكتسبت شركة الهند الشرقية ا
تصدير المخدرات، وخاصة األفيون، إلى عن طريق البريطانيين ثروة 

مما أنهك  ذلك،جراء من  مدمنين الصين. وأصبح الماليين من الصينيين
وفي أواخر الثالثينيات من  البالد على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.

ومة الصينية حظرا على تجارة (، أصدرت الحك1830القرن التاسع عشر )

تجار المخدرات البريطانيين تجاهلوا القانون ببساطة.  غير انالمخدرات، 
شحنات القدامة الى مصادرة وتدمير الفي السلطات الصينية  وشرعت

يا. وكان لعصابات المخدرات صالت وثيقة في نترابها من بريطا
واب والوزراء حيث كان الكثير من الن -وستمنستر وداونينج ستريت 



مما اجبرهم على الضغط على  -مساهمين في شركات صناعة االدوية 
 حكوماتهم لتتخذ إجراءات بهذا الصدد.

لحرب على الصين باسم "التجارة أعلنت بريطانيا ا 1840في عام و

الحرة". لقد كان االمر مجرد نزهة. وعلى الرغم من ثقة الصينيين في 
قدراتهم العسكرية، فانهم لم يكونوا قادرين على مواجهة القوة البريطانية 

من السفن البخارية والمدفعية الثقيلة  - التي غدت تمتلك أسلحة عجيبة
وبموجب معاهدة السالم الالحقة،  يعة.ريخ والبنادق السروقاذفات الصوا

وافقت الصين على عدم تقييد أنشطة تجار المخدرات البريطانيين 
وتعويضهم عن األضرار التي الحقتها بهم الشرطة الصينية. وعالوة على 
ذلك، طلب البريطانيون السيطرة على هونغ كونغ واستولوا عليها، وبدأوا 

لمخدرات )ظلت هونغ كونغ في أيدي عدة آمنة لتهريب افي استخدامها كقا
 40في أواخر القرن التاسع عشر، أصبح و .(1997البريطانيين حتى عام 

 مليون صيني تقريبا، أي عشر سكان البالد، من مدمني األفيون.
وتعلمت مصر أيضا احترام الذراع الطويلة للرأسمالية البريطانية. وخالل  

نسيون والبريطانيون مبالغ م المستثمرون الفرالقرن التاسع عشر، قد
، في بادئ االمر تمويل مشروع قناة السويس الجلضخمة لحكام مصر، 

وبعد ذلك تم تمويل مشاريع أقل نجاح. وتراكمت الديون المصرية نتيجة 
بلغ  1881في عام والدائنين األوروبيين بشكل ينذر بكارثة.  وازداد تدخل

وأعلنوا من جانب واحد  التمرد.يين المصريين الى السيل الزبى فدفع بالقوم
إلغاء جميع الديون الخارجية المصرية. وهذا االمر لم يرق للملكة 

فيكتوريا. وبعد عام من تلك الحادثة أرسلت جيشها وبحريتها إلى النيل، 
بعد الحرب العالمية الثانية. ولم تكن  الى ماوبقيت مصر محمية بريطانية 

ت مساندة للمستثمرين. في الواقع، يمكن نعلِّ وحيدة التي أ  هذه الحرب هي ال
 للحرب ذاتها أن تغدو سلعة، تماما مثل األفيون.

انتفض اليونانيون ضد اإلمبراطورية العثمانية. وقد أثارت  1821وفي عام 

هذه االنتفاضة تعاطفا كبيرا في الدوائر الليبرالية والرومانسية في بريطانيا 
االلتحاق باليونان للقتال جنبا إلى  لورد بايرون، الى مما حدا بالشاعر -

وا من جانبهم انه يمكن انتهاز أ. لكن ممولي لندن رجنب مع المتمردين
 المتمردين اليونانيينالفرصة. واقترحوا على قادة المتمردين ارسال سندات 

القابلة للتداول في بورصة لندن. وقد وعد اليونانيون بأنهم سوف يسددون 
الفائدة، إذا حصلوا على استقاللهم. وقام  السندات، باإلضافة إلى

 المستثمرون من القطاع الخاص بشراء السندات لتحقيق الربح، أو



لتعاطفهم مع القضية اليونانية، أو لكليهما معا. وكانت قيمة سندات 
اليونانية ترتفع وتنخفض في بورصة لندن على ايقاعات  دينالمتمر

حات معركة هيالس. واكتسب النجاحات العسكرية او االخفاقات في سا
األتراك تدريجيا السيطرة على نتائج المعركة. وامام خسارة المتمردين 

وبما ان مصلحة  الوشيكة شارف حاملو السندات على فقدان سراويلهم.
ل المصلحة الوطنية، فقد اضطرت الحكومة البريطانية حاملي السندات تمث

 1827وفدته في عام أتحت ضغوط المستثمرين لتجهيز أسطول دولي  و

لمحاربة االسطول العثماني الذي اغرقته في معركة نافارينو. وبعد قرون 
من الهيمنة العثمانية، حصلت اليونان أخيرا على حريتها. ولكن هذه 

خمة خاصة وان اليونان الجديدة ليس لديها أي الحرية واكبتها ديون ض
دائنين اإلنجليز لعدة وسيلة لتسديدها. لقد وقع ارتهان اليونان لصالح ال

 أجيال الحقة.  
وكان للتماسك الصلب بين رأس المال والسياسة آثار بعيدة المدى على 
سوق االئتمان. ولم يكن مقدار االئتمان في االقتصاد يتحدد من خالل 

مل االقتصادية المحضة مثل اكتشاف حقل نفطي جديد أو اختراع العوا
سياسية مثل تحوالت نظم الحكم  من خالل أحداث كذلك، بل مبتكرجهاز 

او نتيجة لسياسات خارجية أكثر طموحا. على إثر معركة نافارينو، أصبح 
الرأسماليون البريطانيون أكثر استعدادا الستثمار أموالهم في صفقات 

ى وان كانت محفوفة بالمخاطر. وأدركوا أنه في صورة ما إذا خارجية حت
سيضطرهم  ةجيش جاللة الملك رفض المدين األجنبي سداد قروضه، فإن

. ولهذا السبب أصبح اللجوء للتصنيف االئتماني الى التسديد رغما عنهم
ألي بلد في أيامنا هذه أكثر أهمية بكثير لرفاهه االقتصادي من جملة 

. وحيث تشير التصنيفات االئتمانية إلى درجة االحتمال عيةموارده الطبي
ديونها. وباإلضافة إلى البيانات  التي تحدد ما إذا كانت دولة ما ستسدد

االقتصادية البحتة، فإنها تأخذ في االعتبار العوامل السياسية واالجتماعية 
 وحتى الثقافية.
ل حكومة استبدادية وفي إطار ظثروة نفطية في  تتوفر لهان البلد الذي 

نظام عدلي استشرى فيه الفساد يحصل في الغالب على  ديهحرب مزمنة ول
ونتيجة لذلك، من المرجح أن يظل فقير نسبيا اني منخفض. تصنيف ائتم

ألنه لن يكون قادرا على رفع رأس ماله الالزم لتحقيق أقصى منفعة من 
ريعه النفطي. وفي المقابل من المحتمل أن يحصل بلد خلو  من الموارد 

نظام قضائي عادل له يتمتع بالسلم االجتماعية، و ومع ذلك -الطبيعية 
ائتماني مرتفع. وعلى هذا النحو، قد يكون على تصنيف  -وحكومة حرة 



قادرا على جمع رأس مال استثماري منخفض الفائدة بما فيه الكفاية وذلك 
 بقصد دعم نظام تعليمي جيد وتعزيز صناعة تكنولوجية فائقة ومزدهرة.

 

الحرة السوق عبادة  

 

هما ر رأس المال والسياسة على بعضهما البعض لدرجة أن عالقاتيؤث  
تقع اثارتها بين االقتصاديين والسياسيين  ساخنةلنقاشات ا سسا   تشكالن

وعامة الجمهور على حد السواء. وينزع الرأسماليون المتحمسون الى 
المجادلة بكون رأس المال يجب أن يكون حرا في التأثير على السياسة، 

. وهم ولكن ال ينبغي السماح مقابل ذلك للسياسة بالتأثير على رأس المال
ون ايضا بأنه عندما تتدخل الحكومات في األسواق، فإن المصالح يجادل

السياسية تدفعهم إلى القيام باستثمارات غير محمودة العواقب قد تؤدي إلى 
قد تفرض الحكومة، على سبيل المثال، ضرائب ثقيلة على . تباطؤ النمو

عمل، والتي الصناعيين وتستخدم المال لمنح إعانات سخية للعاطلين عن ال
تحظى عادة بشعبية لدى الناخبين. سيكون من األفضل، في رأي العديد من 

رجال األعمال، لو ابقت الحكومة المال معهم. لكانوا استخدموه، كما 
.يزعمون، في فتح مصانع جديدة وانتداب العاطلين عن العمل  

إن السياسة االقتصادية األكثر حكمة، من وجهة النظر هذه، هي إبقاء 
السياسة خارج االقتصاد، والحد من الضرائب والتدخل الحكومي عبر 

 القوانين التوجيهية إلى أدنى حد ممكن، والسماح، مقابل ذلك، لقوى السوق
بحرية الحركة وفق ما تراه صالحا. فالمستثمرون من القطاع الخاص،  

ميوالت سياسية، سوف يستثمرون أموالهم حيث يمكنهم  مالذين ليست له
ول على أكبر قدر من األرباح، وبالتالي فإن الطريقة التي تكفل الحص

والتي ستعود بالنفع على الجميع  -تحقيق أقصى قدر من النمو االقتصادي 
الحكومة بنفسها عن التدخل في االقتصاد  نأى فيهي  -صناعيين وعمال 

 قدر اإلمكان.
ثر شيوعا تعتبر عقيدة السوق الحرة في يومنا هذا أحد التفريعات األك

وتأثيرا في المنظومة الرأسمالية. وينتقد الدعاة األكثر حماسا للسوق الحرة 
ة زائدة المغامرات العسكرية التي تقوم بها بلدانهم خارج ترابها بحمي  

وايضا برامج الرعاية االجتماعية في الداخل. أنهم يقدمون للحكومات نفس 

م لتالمذتهم والتي مفادها ارشاداته Zen النصائح مثلما يعرض معلمو الزان

ضرورة احجامهم عن فعل أي شيء. وتعتبر عقيدة السوق في شكلها 
المتطرف ساذجة مثلها مثل االيمان بخرافة بابا نوال. فقط ألنه ال يوجد 

 اسمه سوق حرة خالية من كل تحيز سياسي.  اشيء



ان أهم مورد اقتصادي يكمن في الثقة في المستقبل، وهذا المورد مهدد 
باستمرار من قبل اللصوص والدجالين. فاألسواق في حد ذاتها ليس لها 

ومن واجب النظم السياسيةحماية ذاتية ضد االحتيال والسرقة والعنف.   
وذلك بإصدار قوانين رادعة ضد كل اشكال  ضمان حماية عنصر الثقة

الخداع. وكذلك العمل على توطيد ودعم قوى الشرطة والمحاكم 
فعندما يفشل الملوك في  ية التي تسهر على نفاذ القانون.والمؤسسات السجن

القيام بمهامهم في تنظيم األسواق بشكل مرضي، فإن هذا االمر يؤدي حتما 
كان هذا هو لقد إلى فقدان الثقة، وتضاؤل االئتمان والكساد االقتصادي. 

، 1719فقاعة المسيسيبي التي حدثت في عام  منالدرس الذي تم تعلمه   

 ،2007 لعام األمريكية اإلسكان فقاعةكان يسهو عنها يتم تذكيره ب من وكل

.وكساد ائتمان أزمة من أعقبها وما  
 

الرأسمالي الجحيم  

هناك أيضا سبب أساسي وأكثر عمقا يجعلنا نعتبر انه من الخطورة بمكان 

منا آدم سميث أن االسكافي سيستخدم األسواق حرية تامة. لقد عل   منح

ف المزيد من المساعدين. وهذا يعني أن وصمة الجشع فائضه ألجل توظي

مفيدة للجميع، ألن األرباح سيقع استخدامها لزيادة اإلنتاج وتأجير المزيد 

من الموظفين. ولكن ماذا سيحدث إذا زاد االسكافي الجشع أرباحه من 

الجواب المعياري يكمن اعات عملهم؟ خالل خفض أجور العمال وزيادة س

إذا كان صاحبنا سوق الحرة سوف تحمي الموظفين. وأن قوانين ال في

االسكافي يكلف عماله بأكثر من طاقتهم وبعطيهم القليل من عرق جبينهم 

وفي هذه الحالة سوف يرحل عنه أمهر العمال ليلتحقوا بأحد منافسيه. 

غير أسوأ عماله، أو ربما يفقدهم  سوف لن يبقى مع هذا االسكافي الطاغية

يه ان يغلق محله او يعرض نفسه الى اإلفالس. ان جشعه جميعا. وحينها عل

سيضطره الى معاملة عماله على الوجه األمثل. وإذا كان هذا القول يجد له 

. ففي السوق الحرة التي ال يفندهسندا في النظرية، غير ان الواقع قد 

ئح الكهنة يمكن للرأسماليين الحريصين تخضع لرقابة الملوك او نصا

ارات أو التآمر ضد القوى العاملة. وإذا وجدت شركة واحدة توطيد االحتك

أمكنها ان تفرض هيمنتها على جميع مصانع األحذية في بلد ما، أو إذا 

جميع أصحاب المصانع للحد من األجور في وقت واحد، فلن  تواطئ

 سهم حتى بوسيلة تغيير مكان العمل.يستطيع العمال ساعتها ان يحموا أنف



لك أن يلجئ الرؤساء الجشعين الى الحد من حرية العمال واألسوأ من كل ذ

في التنقل بين المصانع وذلك من خالل اثقالهم بالديون أو االستعباد. وفي 

 تقريبا في أوروبا المسيحية انهاية العصور الوسطى، لم يكن الرق معروف

حديثة، واكب صعود الرأسمالية األوروبية ظهور وخالل بواكير الفترة ال

التي الرقيق في المحيط األطلسي. وكانت قوى السوق الجامحة هي  تجارة

هذه الكارثة بدال من الملوك المستبدين أو األيديولوجيين  عنمسؤولة كانت 

مناجم الذهب والفضة  اكتشفواالعنصريين. وعندما غزا األوروبيون أمريكا 

ع والمزار المناجموأصبحت هذه . السكر والتبغ والقطن وأنشأوا مزارع

الدعامة األساسية لإلنتاج والتصدير األمريكيين. وكانت مزارع السكر ذات 

العصور الوسطى، كان السكر ترفا نادرا في  وخاللأهمية خاصة. 

لشكل أوروبا. وقد تم استيراده من الشرق األوسط بأسعار باهظة واستخدم 

في األطباق الشهية وأدوية زيت الثعبان. كعنصر سري  شحيح  

ء مزارع السكر الكبيرة في أمريكا، بدأت كميات متزايدة من إنشا بعدو

السكر تشحن إلى أوروبا. وشهد سعر السكر في اروبا انخفاضا في سعره 

ر معه الناس شهية ال تشبع من اكل الحلوى. واستجاب رواد األعمال وطو  

من خالل إنتاج كميات ضخمة من الحلويات  للطلب المتنامي على الحلوى

لبسكويت، والشوكوالتة، والحلوى، والمشروبات المحالة مثل كالكعك، وا

الكاكاو والقهوة والشاي. وارتفعت كمية السكر السنوية للمستهلك 

اإلنجليزي من الصفر تقريبا في أوائل القرن السابع عشر إلى حوالي ثمانية 

وبرغم الطلب المتزايد على  التاسع عشر. كيلوغرامات في أوائل القرن

كانت زراعة القصب السكري واستخراج مادة السكر منه  د، فقالسكر 

كان القليل من الناس من يرغب في العمل  وقدتتطلب عمالة كثيرة العدد. 

عات طويلة في مزارع السكر الموبوءة بالمالريا وتحت أشعة الشمس الس

ن أن يقع يعلى العمال المتعاقد االتكالأن االستوائية الحارقة. وكان من ش

ع تكون باهظة التكلفة بالنسبة لالستهالك الجماهيري. ولكن انتاج سل

حساسية أصحاب المزارع تجاه قوى السوق المتقلبة وجشعهم المتزايد 

لتحقيق أكبر قدر من الفائدة الجئهم الى تطلعهم نحو استخدام العبيد. لقد تم 

ماليين من العبيد األفارقة إلى أمريكا طيلة الفترة  10استيراد حوالي 

ممتدة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، يعمل منهم نحو ال

لقد  في المائة في مزارع السكر حيث كانت ظروف العمل بغيضة. 70



خالل منهم  عاش معظم العبيد حياة قصيرة وبائسة، وتوفي الماليين

للقبض على الفارين منهم أو أثناء رحلة  حمالت االعتقال التي شنت

يلة من أفريقيا الداخلية إلى شواطئ أمريكا. وارتكبت في استيرادهم الطو

حتى يمكن لألوروبيين التمتع بالشاي وجميع أصناف  الفضائعحقهم كل 

كما حقق من ورائهم بارونات زراعة السكر أرباحا ضخمة.  لم  .الحلوى

أي دولة أو حكومة. االحرى انها مؤسسة  تكن تجارة الرقيق تحت سيطرة

تنظمها وتمولها السوق الحرة وفقا لقوانين العرض اقتصادية خالصة 

والطلب. وقد باعت شركات خاصة لتجارة الرقيق أسهمها في بورصات 

كل من امستردام ولندن وباريس. حتى ان الطبقة األوروبية المتوسطة 

يضا أسهم في شركة الرقيق.الالهفة خلف استثمار جيد قد اشترت هي ا  

 واستأجرت بحارة سفناشترت الشركات واعتمادا على هذه األموال، ا

وجنودا، واقتنت ايضا العبيد من أفريقيا، وشحنتهم إلى أمريكا. وهناك بيع 

العبيد ألصحاب المزارع، واستخدموا العائدات لشراء منتجات المزارع 

والروم. ثم عادوا ادراجهم الى مثل السكر والكاكاو والبن والتبغ والقطن 

القطن بسعر جيد، ثم أبحروا إلى أفريقيا لبدء جولة اروبا اين باعوا السكر و

أخرى. وكان المساهمون سعداء جدا بهذا الترتيب. وطوال القرن الثامن 

في  6عشر كان العائد على االستثمارات في تجارة الرقيق قد بلغ حوالي 

جارة مربحة للغاية، بحيث أن أي مستشار وكانت هذه الت. المائة سنويا

القذى في عين السوق الرأسمالية ف بها سريعا. هذا هو مالي حديث سيعتر

تحقيق األرباح وتوزعها بطريقة عادلة. الحرة. اذ ال يمكنها ان تضمن 

رغبة جامحة في زيادة األرباح واإلنتاج  لديهاوعلى العكس من ذلك، 

ل ما من شانه ان يقطع عنهم الطريق. تجعل الناس يتعامون عن رؤية ك

أسمي، غير مقيد بأي اعتبارات أخالقية أخرى،  اخيروعندما يصبح النمو 

يمكن أن يؤدي بسهولة إلى كارثة. وقد وصل االمر ببعض الديانات، مثل 

المسيحية او النازية، ان تسببت في قتل الماليين نتيجة لنشر الكراهية بين 

 زيادة عن الالمباالة القاسية نتيجة لية الماليين لقد قتلت الرأسما البشر.

ع. ولم تنبع تجارة الرقيق في المحيط األطلسي من الكراهية الجش

العنصرية تجاه األفارقة. فاألفراد الذين اشتروا األسهم والسماسرة الذين 

باعوها ومديرو شركات تجارة الرقيق نادرا ما كانوا يفكرون في مصير 

ا لم يرف جفن أصحاب مزارع السكر لحالة العبيد األفارقة اصال. كم



ذلك ان العديد من المزارعين كانوا يعيشون بعيدا عن مزارعهم.  البائسة.

 ولم يكونوا يطلبون غير دفاتر انيقة فيها حسابات الربح والخسارة.  

ومن المهم أن نتذكر أن تجارة الرقيق في المحيط األطلسي لم تكن انحرافا 
وقشت سجل ناصع. ان المجاعة التي اصابت البنغال، والتي ن  منعزال في 

كانت شركة الهند  -ي الفصل السابق، كانت ناجمة عن دينامية مماثلة ف
 10االكتراث بحياة  من الشرقية البريطانية تولي اهتماما بأرباحها أكثر

كان يتم تمويل الحمالت العسكرية التي تقوم بها  يين لقدماليين من البنغال
 الهولندية في اندونيسيا من قبل أصحاب األراضي VOC ركة فوكش

الهولنديين الذين أحبوا أطفالهم، وأغدقوا المال على الجمعيات الخيرية، 
وتمتعوا بالموسيقى الجيدة والفنون الجميلة، ولكن لم يكن لديهم أي اعتبار 

رافق النمو كما   .Malacca لمعاناة سكان جاوة وسومطرة وملقا

مناطق  االقتصادي الحديث العديد من الجرائم والمخالفات التي ارتكبت في
أخرى من الكوكب. والواقع ان الرأسمالية لم تحرز أي تحسن في 

 اخالقياتها طيلة القرن التاسع عشر.
وأدت الثورة الصناعية التي اجتاحت أوروبا إلى إثراء المصرفيين 

ين العمال إلى حياة الفقر وأصحاب رؤوس األموال، ولكنها اضطرت مالي
المستعمرات األوروبية.  المدقع. وكانت األمور أسوأ من ذلك في  

، أنشأ الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا منظمة إنسانية غير 1876في عام و

حكومية كان هدفها المعلن استكشاف أفريقيا الوسطى ومحاربة تجارة 
سين ظروف سكان المنطقة عهد لها تح كماالرقيق على طول نهر الكونغو. 

، وافقت 1885ت. وفي عام من خالل بناء الطرق والمدارس والمستشفيا

مليون كيلومتر  2.3القوى األوروبية على منح هذه المنظمة سيطرة على 

وهذا اإلقليم، الذي يبلغ خمسة وسبعين ضعف  .مربع في حوض الكونغو
حرة". ولم يسأل أحد حجم بلجيكا، أصبح يعرف الحقا باسم دولة الكونغو ال

مليون نسمة. وفي غضون  30و 20بين عن رأي سكان اإلقليم البالغ عددهم 

فترة وجيزة أصبحت المنظمة اإلنسانية مؤسسة تجارية هدفها الحقيقي 
النمو والربح. وقد تم نسيان المدارس والمستشفيات، وكان حوض الكونغو 

ولون بلجيكيون كانوا مسؤ ابالمناجم والمزارع التي يدير معظمه امملوء
انت صناعة المطاط سيئة كلقد يسومون السكان المحليين سوء العذاب. 

 اتصديره وأضحىالسمعة. وسرعان ما أصبحت مادة صناعية أساسية، 
ذين كانوا لأهم مصدر للدخل في الكونغو. وطلب من القرويين األفارقة ا

يجمعون المطاط الزيادة في حصة كل واحد منهم.  فأما الذين لم يتمكنوا 



كسلهم. حيث تم تكسير عوقبوا بوحشية جريرة فقد من تنفيذ ما طلبوا به 
وفقا وأسلحتهم وتعرضت قرى بأكملها الى اإلبادة في بعض األحيان. 

 1908و 1885بين االكثر اعتداال التي اجريت في الفترة الممتدة  للتقديرات

في  20ماليين شخص ) 6السعي لتحقيق النمو واألرباح يكلف حياة  كان

 10التقديرات إلى المائة على األقل من سكان الكونغو(. وتصل بعض 

، كانت نزعة 1945، وخاصة بعد عام 1908ماليين حالة وفاة. وبعد العام 

ن الشيوعية. فت بعض الشيء ليس اقلها الخوف مالجشع الرأسمالي قد تلط  
.ومع ذلك ال تزال أوجه اإلجحاف متفشية  

هي أكبر بكثير من نظيرتها في عام  2014ان الكعكة االقتصادية لعام 

غير متساو إلى درجة ان العديد من  كان ت وزع بشكلذلك  ، ومع1500

إلى ديارهم بعد يوم عمل  يؤوبونالفالحين األفارقة والعمال االندونيسيين 
 500سالفهم الذين عاشوا قبل ألمما توفر اقل ة من الغذاء كمي حاملينشاق 

سنة. وعلى غرار الثورة الزراعية، فإن نمو االقتصاد الحديث قد يتحول 
قد يستمر النوع البشري واالقتصاد اذ ضا إلى عملية احتيال هائلة. اي

 العالمي في النمو ولكن المزيد من البشر قد يعيشون في الجوع والعوز. 
 واجهت الرأسمالية جملة النقد الموجه لها بطريقتين:

: زعمت انها أسست عالما يتعذر على غيرها ادارته. ولكن المحاولة أوال
قصد به نإدارة شؤون العالم و فة والجادة التي وقع اتباعها فيالوحيدة المختل

كانت اسوء بكثير مما يمكن ألي كائن ان تهضمه معدته مرة  ،الشيوعية
قبل الميالد كانت الثورة الزراعية قد تقدمت اشواطا  8500ثانية. وفي عام 

كبيرة في مسارها حتى انه لم يعد للبشر من فرصة للتحسر على األيام 
مالية التي يتذمر منها الناس ولكن لم يعد والي. كذلك االمر بالنسبة للرأسالخ

 بإمكانهم العيش من دونها.
 حينالذي تقدمه الرأسمالية فيتعلق بانتظارات الناس منها  الثانياما الدفع 

تعدهم بان تصنع لهم جنة على األرض في المدى القريب. وإذا كانت 
 ها في تاريخها الحديث مثل تجارةتعترف ببعض األخطاء التي ارتكبت

العبيد عبر األطلسي إضافة الى استغالل الطبقة األوروبية العاملة، فإنها 
ن تزعم انها اخذت الدرس من تلك التجربة المريرة. وتطلب منا في اآل

نفسه ان نتحلى بالصبر لزمن لن يطول حتى تكبر الكعكة ليتاح للجميع اخذ 
نائم لن يكون رف بان توزيع الغتعتالرأسمالية حصة كبيرة منها. وإذا كانت 

رغم ذلك بان يحصل كل رجل وكل امرأة  تتعهدفإنها  ،عادال بالضرورة
من سكان الكونغو.كان وطفل على كفايته حتى وان   



هناك في الواقع بعض المؤشرات اإليجابية التي انجزتها الرأسمالية. فاذا 
يات سط العمر المتوقع او نسبة الوافاستعملنا جملة المعايير المادية مثل متو

بين األطفال او كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الفرد يمكننا ان 
يعتبر مرتفعا مقارنة بما كان عليه  2014نجزم ان مستوى المعيشة في عام 

على الرغم من النمو الكبير في عدد السكان. 1914في عام   

 اذ ستمر في النمو الى ما ال نهاية؟ولكن هل يمكن للكعكة االقتصادية ان ت
ان النمو االقتصادي يتطلب المزيد من المواد الخام والطاقة. فأما 

المتشائمون من اهل االقتصاد فيحذروننا من كون البشرية ستستنفذ كل 
 المواد الخام والطاقة الموجودة على األرض عاجال ام اجال.

 فماذا سيحدث بعد ذلك؟
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مو االقتصاد الحديث بفضل الثقة التي نضعها في المستقبل، وكذلك ين
بفضل إرادة المستثمرين في إعادة استثمار ارباحهم في تطوير اإلنتاج. 

ولكن هذا االمر ال يكفي. ذلك ان النمو االقتصادي يستدعي الطاقة والمواد 
 ،الشىتالعنصران معرضان الى النفاذ. وإذا حصل ان  وذانكالخام. 

التي حصلنا عليها في الماضي علمتنا  األدلة غير اننهار النظام برمته. يس
في حين ف. النظرية الناحية من فقط محدودةان كمية الطاقة والمواد الخام 

ازدادت نسبة استهالكنا للطاقة والمواد الخام خالل القرون المنصرمة 
 وكلماك. الارتفعت معها، على عكس انتظاراتنا، الكميات القابلة لالسته

تدفق  يزيد مقابل ذلك ،ظهر نقص في كليهما يهدد بتباطء النمو االقتصادي
االستثمارات في البحوث العلمية والتكنولوجية اللذين يعمالن ليس فقط على 

تطوير وسائل فعالة في استغالل الموارد المتاحة فعليا، ولكن في ابتكار 
 أنواع جديدة من الطاقة والمواد الخام.

لى سبيل المثال صناعة وسائل النقل. لقد صنع البشر طيلة القرون ع لنأخذ
الثالثة المنصرمة العديد من تلك الوسائل انطالقا من العربات التي تجرها 
االحصنة الى العربات اليدوية والقطارات والسيارات والطائرات النفاثة 

ذه ه وصوال الى المركبات الفضائية. لقد كان ألحدنا ان يتوقع ان مثل
اإلنجازات بمقدورها ان تستنفذ كل الموارد الطاقية والمواد الخام المتاحة 

الى مرحلة نكشط فيها قاع برميل وربما أوصلتنا لصناعة السبارات 



الطاقة. ولكن العكس هو الذي حدث. لقد كانت صناعة السيارات في 
( تعتمد بشكل حصري على الحديد 1700)مستهل القرن السادس عشر 

وفرة من المنتوجات المستحدثة مثل  تملكغير انها غدت اليوم  والخشب،
البالستيك والمطاط واأللومنيوم والتيتانيوم التي لم يكن أحد من اسالفنا 

كانت العربات التي تجرها االحصنة تعتمد في  إذايتخيل وجودها أصال. و
الحدادين، ولى قوة عضالت النجارين صنعها خالل القرن السادس عشر ع

اليوم نعتمد على البترول في تشغيل آالت صناعة طائرات  أصبحنا فقد
محطات الطاقة النووية. ومثل هذه الثورة  وايضاا ططيو وسياراتالبوينغ 

قامت باجتياح كل الميادين الصناعية األخرى. ونحن ندعوها اليوم بالثورة 
 الصناعية.

شرية تحتكم التي سبقت الثورة الصناعية، كانت الب وطيلة آالف السنين
على معرفة في كيفية استعمال جملة من الموارد الطاقية المختلفة. فقد 

طرق تدفئة المنازل  واالخشب بقصد سبك الحديد، وتعلم الناس أحرق
وطهو الحلويات. وخبر مالحو السفن كيف يستفيدون من قوة الرياح 

 نوا طواحين الماء تحت مصب األنهار لطحلإلبحار حول العالم، وانشؤ
الحبوب. غير ان كل هذه المخترعات كانت لها استعماالت محدودة. 

وظهرت معها مشاكل ال حصر لها. فاألشجار التي يستخرج منها الخشب 
ال تتوفر اال في مناطق بعينها. والرياح ال تهب وفق رغباتنا. اما طاقة مياه 

ها اال في صورة عيش االنسان بجوارها. النهر فال يمكن االستفادة من  
في عدم معرفتهم  تمثلتولكن أحد المشاكل الكبرى التي اعترضها البشر 

بكيفية تحويل شكل معين من الطاقة الى شكل آخر. فاذا كان بمقدورهم 
ي الرحى لطحن تتسخير الرياح والمياه لجريان السفن في البحر وتدوير دف

ذابة لم يتوفروا على معرفة بكيفية تسخين المياه او ا اال انهمالحبوب، 
الطاقة الحرارية الناتجة الحديد. ونتيجة لذلك لم يكن بمقدورهم استعمال 

عن احراق الخشب ألجل تشغيل الطواحين. لقد توفرت للبشر آلة واحدة 
تستطيع ان تحول مثل هذ الطاقة ونقصد بها جسم االنسان. حيث تعمل 

على احراق اجسام البشر والحيوانات اثناء عملية التمثيل الغذائي الطبيعية 
ها الى طاقة عضلية. فالرجال المواد العضوية المتأتية من الغذاء وتحول

والنساء وكذلك الحيوانات بمقدورها ان تتغذى على الحبوب واللحوم 
 وتحول عناصرها الى سكريات تحرقها وتراكم الفائض في شكل دهون.

ار وان لقد مثلت الطاقة العضلية أساس كل النشاطات اإلنسانية على اعتب 
والمتاحة التي تعمل على جسم االنسان والحيوان كانا الوسيلة الوحيدة 

تحويل الطاقة. حيث تمكن البشر بفضل القوة العضلية من صناعة العربات 



وتشييد المساكن وحرث بها األرض، في حين استقلت عضالت الحصان 
نقل البضائع. وكانت النباتات المصدر الوحيد الذي يزود العضالت ب

ر نظام التمثيل بالطاقة. وهذه االخيرة تحصل على طاقتها من الشمس عب
الضوئي الذي يعمل على تحويل اشعة الشمس الى عناصر غذائية. 

والحقيقة ان معظم األمور التي انجزها البشر على مدار التاريخ يرجع 
مصدره الى الطاقة الشمسية التي تلتقطها النباتات وتحولها الى طاقة 

ن يعلى هذا األساس أصبح التاريخ البشري تحت هيمنة دورتعضلية. و
النهار والليل، )ن. دورة نمو النباتات وتغير دورات الطاقة الشمسية يرئيسيت

الشتاء والصيف(. فاذا كانت اشعة الشمس خافتة وحقول القمح ما تزال 
صبح مخازن تخضراء، تكون طاقة البشر في أدني درجاتها. حيث 

الخروج الى ن، ويتثاقل الجنود عن يباة الضرائب خاملالحبوب فارغة وج
الحرب وينزع الملوك الى السهر على ضمان السلم. وحينما تشتد حرارة 

الشمس وتنضج سنابل القمح، يخرج القرويون الى الحصاد ويملؤون 
مخازنهم الفارغة، ويهرع جباة الضرائب الى اخذ نصيب الدولة من 

الملوك  يب عضالتهم وشحذ سيوفهم. ويجد  الصابة. ويشرع الجنود في تدر
ي طلب مجلس النصحاء ليجهزوا حملتهم العسكرية القادمة.ف  

لقد تزود الجميع بطاقة الشمس التي التقطتها سنابل القمح واألرز والبطاطا 
نتها ضمن عناصرها.وخز    

 السر يوجد في المطبخ
 

ل ظوي ،ن الزمنعلى مدار احقاب طويلة م االخرىتلو  ةوتمر األيام الواحد

ومع ذلك  ،راع أهمية في تاريخ انتاج الطاقةالناس في مواجهة أكثر اخت

أخفقوا في إدراك جسامته. لقد كانوا ينظرون الى االمر في شيء من 

الالمباالة. حين تضع الزوجة او الخادمة آنية لطهو الشاي او طبخ بعض 

 يغلي للحظة التيوفي ا. ةامن حبات البطاطا في الماء وتكون االنية مغط  

يقفز فوق االناء. لقد تحولت الحرارة الى حركة. كان الغطاء  الماءفيها 

غير ان ما كان يزعجهم أكثر صوت االناء وهو يقفز في حركات عشوائية 

 خصوصا حين تترك الزوجة او الخادمة االناء يغلي حتى يتبخر الماء كله.

لقد  منة وراء هذه العملية.لم يكن أحد بمقدوره ان يتعرف الى القدرات الكا

في فهم االمر نسبيا في القرن التاسع ميالدية حينما اخترع حصل تقدم 

الكيمياويون الصينيون البارود، عرف الصينيون حينها كيفية تحويل 

 إلطالق البارود استخدام فكرة كانت البداية، فيرارة الى حركة. حال



 األول المقام في لقرون تخدميس كان البارود أن لدرجة بديهية غير القذائف

وأثناء عملية دق البارود في المالط الذي . فحسب الشماريخ في صناعة

الخبراء الصينيين في الكيمياء انطلقت يد الهاون بقوة  أحدكان يقوم به 

لقد مرت فترة ستة قرون منذ  بعيدا في الفضاء. وهكذا ظهر تأثير البارود.

مدفعية فعالة. اختراع البارود قبل ان يقع تطوير  

لت فكرة تحويل الحرارة الى حركة امرا خارج مخيلة ظوحتى ذلك الحين، 

االنسان. واستمر االمر طيلة ثالثة قرون تالية قبل ان يخترع البشر آلة 

تستعمل طاقة الحرارة لتحريك األشياء حولنا. وظهرت التقنية الجديدة في 

 السكان عدد متضخ عومأحد مناجم الفحم الحجري في بريطانيا. 

الى  المتنامي لالقتصاد من اجل تلبية حاجة الغابات قطع تم البريطانيين،

وحدث ان بدأت بريطانيا تشكو الوقود، فزاد متطليات المنازل والحقول. 

. ينقصا حادا في الحطب. وألجل ذلك عملت على تعويضه بالفحم الحجر

بالمياه. وقد منع وكانت عديد العروق الفحمية تقع في المناطق المغطاة 

ال المناجم من الوصول الى الطبقات السفلى للمناجم. لقد سيالن المياه عم

ظهر صوت  1700كان هذا االمر مشكال حقيقيا يبحث عن حل. وحوالي 

غريب يدوي داخل المناجم البريطانية. لقد كان ذلك الصوت مبشرا بقدوم 

ما لبث ان ارتفع صخبه  اول االمر، ثم في خافتا ىبدلقد الثورة الصناعية. 

المعمورة. لقد كان ذلك  ارجاءعقود حتى لف ضجيجه كافة مع مرور ال

 الصخب صادرا عن المحرك البخاري.

كان ثمة العديد من المحركات البخارية. غير انها كانت تشترك جميعها في 

مبدا ميكانيكي واحد. حيث يتم احراق أحد أنواع الوقود مثل الفحم الحجري 

ء الذي ينتج بدوره البخار. غلي المافي الحرارة الناتجة عنه  وتستخدم

حرك معه كل القطع يويعمل ضغط البخار على دفع المكبس الذي 

الميكانيكية الموصولة به. وهكذا يتم تحويل الحرارة الى حركة. وفي القرن 

كانت مناجم الفم الحجري البريطانية تستعمل المضخات  ،الثامن عشر

حم. وكانت المحركات بس لشفط المياه من قيعان عروق الفالموصولة بمكا

األولى غير فعالة تماما. حيث استلزم االمر احراق كميات كبيرة من الفحم 

اعتبار ان  ىالمتصاص قدر ضئيل من المياه الراكدة أسفل المنجم. وعل

ال يكترث بالكميات من العم   أحدالفحم كان متوفرا بكثرة، فلم يكن 

ذية محرك الشفط.المحروقة لتغ  



العقود التي تلت اختراع المحرك البخاري، عمل أصحاب ورشات وخالل 

النسيج وصنع الخمور على تحسين كفاءة المحرك واوصلوه بورشاتهم. 

وكان لهذا االمر تأثير على تطور انتاج النسيج وأصبح بمقدورهم الزيادة 

أصبحت في كميات االنسجة الرخيصة الثمن. وفي ظرف وجيز للغاية 

لمية في هذا المضمار. ولكن األهم من ذلك هو تأثير نقل بريطانيا ورشة عا

المحرك البخاري من المناجم الى الورشات حيث مكن البريطانيون من 

التغلب على أكبر حاجز نفسي يتعلق بالخوف من نتائج المغامرة. فاذا كان 

فما المانع بالمستطاع حرق الفحم الحجري لغاية تشغيل محركات النسيج، 

نفس الطريقة لتحريك أشياء أخرى مثل العربات؟من استخدام   

، قام أحد المهندسين البريطانيين بربط المحرك البخاري 1825في سنة 

هذا المحرك من جر ونجح بالفحم الحجري،  بأحد عربات المناجم المعبأة

أقرب كيلومتر انطالقا من المنجم لغاية  20العربة فوق سكة الحديد لمسافة 

العملية اول تجربة في التاريخ يتم فيها االعتماد  تلكنت لقد كا ميناء شحن.

على عربة يقطرها محرك بخاري. فاذا كان بمقدور المرء ان يستعمل 

طاقة البخار لنقل الفحم الحجري فما الذي يمنعه من نقل بضائع أخرى؟ او 

تتاح اول خط تم اف 1830سبتمبر  15ربما يعتمد عليه في نقل البشر؟ في 

ي يصل مدينة ليفربول بمانشستر. كان حينها القطار يشتغل حديدي تجار

بنفس المحرك البخاري الذي استعمل اول مرة في شفط المياه وكذلك في 

انتاج االقمشة الرخيصة الثمن. وفي غضون عقدين من الزمن الحقا، 

 لومتر.تمكنت بريطانيا من بناء خط السكك الحديدية بطول عشرة آالف كي

إمكانية  فيوما تالها أصبح االعتقاد شائعا بين الناس ومن تلك اللحظة 

استعمال اآلالت والمحركات في تحويل أحد أنواع الطاقة الى أخرى. 

وأضحى بمقدور البشر تسخير أي طاقة موجودة في العالم ألي غرض 

ان اآللة المناسبة. وحين أدرك علماء الفيزياء  هنحتاجه شرط ان نخترع ل

ون هائل من الطاقة، شرعوا مباشرة في التفكير في الذرة تتوفر على مخز

كيفية استخراجها واالستفادة منها في انتاج الكهرباء او تزويد الغواصات 

 بالوقود الالزم او حتى تدمير مدن باسرها.

لقد مرت ستة قرون بين اللحظة التي اكتشف فيها الصينيون البارود وتلك 

ر اسوار القسطنطينية. وانقضت يها العثمانيون في تفجيالتي استعمله ف

أربعون سنة على اللحظة التي بين فيها اينشتاين انه بمقدورنا تحويل أي 



الكتلة تساوي الطاقة مضروبة في مربع )كتلة لطاقة في معادلته الشهيرة 

مدينتي ناكا  ىعل قنبالتان سرعة الضوء.( وتلك التي تم فيها القاء اول

م انتشرت إثر ذلك المحطات النووية كالفقاع يروشيما اليابانيتين. ثزاكي وه

  في كامل انحاء العالم.

لمرة بمحرك االحتراق اكما تم أيضا اكتشاف آخر حاسم يتعلق هذه 

الداخلي، والذي لم يدم تطويره أكثر من جيل بقليل حتى أصبح يعتمد في 

 لقد كان النفط الدولية.نقل المسافرين وغدى استعماله للنفط عصب السياسة 

معروفا للناس منذ آالف السنين. وكان يستعمل في تبليط أسطح المنازل 

يها من تسلل مياه االمطار. كما استعمل أيضا في تزييت محاور قِّ تَ لِّ 

العجالت لتسهيل حركتها ومقاومة االحتكاك الذي يبلي مغازلها سريعا. 

من  أكثراستعماالت أخرى م يكن أحد يفكر في لوالى غاية قرن من الزمن 

تلك التي عهدوها. لقد كان الناس يعتبرون االمر من المضحكات ان تراق 

ء من اجل النفط. ولكن بدال من ذلك يمكن للمرء ان يقاتل من اجل الدما

 الذهب او الفلفل وليس في سبيل النفط.

واما مسار اكتشاف الكهرباء فهو أكثر اذهاال من اكتشاف النفط او محرك 

لم يكن للكهرباء أي دور تلعبه في  قرنين،الحتراق الداخلي. منذ ا

التجارب العلمية السرية او في االقتصاد. حيث اقتصر استعماله على 

الخدع السحرية التافهة. وتمكنت سلسلة من المخترعات من اخراج الجني 

خادم الكهرباء من قمقمه ليلبي لنا كل ما نحتاجه. يكفي ان يضغط أحدنا 

مالبسه او تحافظ  له أحد االزرار حتى تطبع له الكتب وتخاطعلى 

وتجهز كذلك  هغدائن هو تطهو لنا هاو تجمد مثلجاتن هالمبردات على طعامن

على المجرمين، وتسجل لنا افكارنا وابتساماتنا وتضيء لنا ليالينا وترفه 

الحقيقة ان القليل منا من يفهم كيف وعنا ببرامج تلفزيه ال حصر لها. 

شتغل الكهرباء ولكن القليل أيضا من الناس من يمكنه العيش بدونها. ت  

 محيط من الطاقة

مر نجد ان الثورة الصناعية هي في نهاية المطاف ثورة حين ندقق في اال

في تحويل الطاقة. ولقد تم مرارا وتكرارا اثبات انه ال حدود لكميات الطاقة 

نحن  يفية استخراجها.في حوزتنا. غير ان حدودها تكمن في جهلنا لك

نكتشف كل بضعة عقود موردا جديدا من الطاقة، بحيث ان مجموع الطاقة 



لماذا يخشى بعض الناس من نفاذ الطاقة التي  تاح لنا يزداد نموا.الكلية الم

في حوزتنا؟ لما ينذروننا بحلول الكارثة إذا ما استهلكنا كل كميات الوقود 

فتقد العالم لمصادر الطاقة. كل ما االحفوري المتاح لنا؟ بصراحة لن ي

ا. ذلك ان نفتقر له هو المعرفة الالزمة لتسخيرها وتحويلها لتلبية حاجياتن

كمية الطاقة المخزنة في كل الوقود االحفوري الموجود في باطن األرض 

يعد متواضعا مقارنة بكمية الطاقة التي تزودنا بها الشمس كل يوم بشكل 

اال  على قدر ضئيل من الطاقة الشمسية فان  مجاني. وإذا كنا ال نحصل

قوة  10)التي تساوي ايكزاجول  3766.800كميتها في الحقيقة تقدر بنحو 

من  3000وال تلتقط جميع النباتات في العالم سوى جول من الطاقة(.  18

تلك األكساجوالت الشمسية من خالل عملية التمثيل الضوئي. اما نشاطات 

اكزاجول سنويا وهي الكمية التي  500ستهلك سوى االنسان مجتمعة فال ت

هذه الكمية تمثل نصيب تستقبلها األرض من الشمس خالل تسعين دقيقة. و

الطاقة الشمسية فقط. وباإلضافة إلى ذلك، نحن محاطون بمصادر هائلة 

أخرى للطاقة، مثل الطاقة النووية وطاقة الجاذبية، وهذه األخير تظهر 

يطات الناجمة عن سحب القمر لألرض. قبل الثورة بوضوح في قوة مد المح

كامل تقريبا على النباتات.  الصناعية، كان سوق الطاقة البشرية يعتمد بشكل

يحتوي على  ذيوعاش الناس جنبا إلى جنب مع خزان الطاقة الخضراء ال

ساجول في السنة، وحاول ضخ قدر من طاقتها بقدر ما يستطيع. اك 3000

د واضح لمقدار ما يمكن استخراجه. وخالل الثورة ومع ذلك كان هناك ح

حيط هائل من الطاقة، يمكن الصناعية، أدرك البشر أنه يعيش بالفعل وسط م

 ألحدها ان يحتوي على مليارات إكساجول من القدرات الطاقية.

 
م كيفية تسخير وتحويل الطاقة على نحو فعال قد حل المشكلة ان تعل  

ونقصد بها ندرة المواد الخام. -قتصادي المتعلقة بتباطء النمو اال  
كيفية تسخير كميات كبيرة من الطاقة الرخيصة،  واوإذا كان البشر قد خبر

 مالتي كان يتعذر عليهحقول المواد الخام  استغاللب واحينها أن يبدأ ميمكنه
الوصول إليها سابقا )على سبيل المثال، مناجم الحديد في غابات سيبيريا( 

د الخام يتم استخراجها من مناطق تزداد بعدا يوما إثر يوم او نقل الموا
بيل المثال، توريد الصوف األسترالي لصالح مصنع نسيج )على س

وفي الوقت نفسه، مكنت اإلنجازات العلمية البشرية من اختراع  بريطاني(.



لم تكن مواد خام جديدة تماما، مثل البالستيك، واكتشاف المواد الطبيعية 
قا، مثل السيليكون واأللومنيوم.سابمعروفة   

، ولكن عملية فصل 1820اال في عام  لم يكتشف الكيميائيون األلمنيوم

المعادن من خامها كانت صعبة ومكلفة للغاية. وعلى مدى عقود، كان 
 األلومنيوم أغلي بكثير من الذهب. وخالل الستينات من القرن التاسع عشر

ل مصنوعة من االلومنيوم لضيوفه كان نابليون الثالث يهدي اواني لألك
ع عشر اكتشف الكيميائيون وسيلة استالمميزين. وفي نهاية القرن ال

 الستخراج كميات ضخمة من هذا المعدن الجديد بسعر رخيص.
يفاجأ نابليون  قد مليون طن في العام. 30ويبلغ اإلنتاج العالمي الحالي 

األلومنيوم سريعة  سماع أن أحفاد رعاياه يستخدمون رقائقمن الثالث 
الطعام ليلقى بها في  حفظ بقايالاالستعمال ورخيصة للف السندويشات و

 سلة الفضالت.
قبل ألفي سنة، عندما كان الناس يعانون في حوض البحر األبيض المتوسط 

من جفاف الجلد، كانوا يدهنون أيديهم بزيت الزيتون. اما في يوم الناس 
ريم لدهن ايديهم.هذا فصاروا يستعملون انابيب الك  

ليدين التي اشتريتها من وفيما يلي قائمة المكونات من كريم عادي لدهن ا
:متجر محلي  

eau désionisée, acide stéarique, glycérine, caprylique / 

caprictiglycéride, propylèneglycol, myristate 

d'isopropyle, extrait de racine de panax ginseng, 

parfum, alcool cétylique, triéthanolamine, diméticone, 

extrait de feuille d'uva-ursi d'arctostaphylos, ascorbyl 

phosphate de magnésium, imidazolidinylurée 

parahydroxybenzoate de méthyle, camphre , le 

parahydroxybenzoate de propyle, l'hydroxyisohexyl-3-

cyclohexène carboxaldéhyde, l'hydroxyl-citronellal, le 

linalol, le butylphénylméthylproplone, le citronnellol, le 

limonène, et le géraniol. 

 الماضيين القرنين فياكتشافها  أو المكونات هذه جميع اختراع تملقد 
 الحصار تحت ألمانيا وضعت األولى، العالمية الحرب خاللو .تقريبا
 وهو ،مادة الملح الصخري وخاصة الخام، المواد في حادا نقصا نتوعا



 أهم وكانت. األخرى والمتفجرات البارود تصنيع في أساسي عنصر
المانيا ولو على  تتوفرولم  والهند؛ شيلي في الصخري تقع الملح رواسب

القدر الضئيل من هذه المادة. وإذا كان من الممكن تعويض الملح الصخري 
العملية مكلفة جدا. ولحسن حظ االلمان، تمكن أحد  ههذ اال انشادر بمادة الن

مواطنيها الذي يشتغل في الكيمياء يدعى فريتز هابر وهو يهودي الديانة، 
شيء، وحدث ذلك في عام  من اكتشاف عملية تصنيع النشادر من ال

 اإلنتاج لبدء هابر اكتشاف األلمان استخدم الحرب، اندلعت عندما. و1908

 العلماء بعض ويعتقد. خام ةكماد الهواء باستخدام المتفجرات من ناعيالص
ألجبر الحلفاء المانيا على االستسالم لفترة  هابر اكتشاف عقي لم إذا أنه

. وأتاح هذا االكتشاف لهابر الحصول على جائزة 1918طويلة سبقت العام 

ائدا في )علما وان هابر كان ر 1918نوبل للسالم وليس للكيمياء في عام 

 استعمال الغاز السام في المعركة(. 

الناقل الحزام على الحياة  

رخص الفرة والوية عن مزيج غير مسبوق من ولقد أسفرت الثورة الصناع
في كل من الطاقة والمواد الخام. وكانت النتيجة ظهور انفجار في 

 نفكر وعندماظهر التأثير اول االمر في المجال الزراعي.  وقداالنتاجية. 
عادة في الثورة الصناعية، نتخيل ذلك المشهد الحضري حيث تنتشر 

المداخن، ونستذكر محنة عمال المناجم وهم يتعرقون في باطن األرض 
ان الثورة الصناعية كانت  اال ،كالعبيد. وبالرغم من هذا الوضع المزرى

 باألساس ثورة زراعية ثانية. اذ أصبحت أساليب اإلنتاج الصناعي، خالل
نين الماضيين، الدعامة األساسية للزراعة. وظهرت آالت مثل القر

الجرارات للقيام بالمهام التي كانت تؤديها سابقا قوة العضالت، أو لم يتم 
وأصبحت الحقول والحيوانات أكثر إنتاجية من . انجازها على اإلطالق

الفترة السابقة بفضل استعمال األسمدة الصناعية والمبيدات الحشرية 
كل من الثالجات  جعلتوقد  ة كاملة من الهرمونات واألدوية.ترسانو

تخزين المنتجات لعدة أشهر، ونقلها بسرعة  من الممكن والسفن والطائرات
وبتكلفة زهيدة إلى الجهة االخرى من العالم. وأصبح األوروبيون يعتمدون 

حتى في عشاءهم على لحوم البقر األرجنتينية الطازجة والسوشي الياباني. 
ن النباتات والحيوانات كانت تصنع ميكانيكيا. وفي الوقت الذي كان فيه ا

من قبل المذاهب اإلنسانية التي  اإلنسان العاقل يصعد الى مرتبة اآللهة
البشر عن النظر الى حيوانات المزرعة  ، امسكترقت الى مرتبة األديان



ال من ، وبدأن تشعر باأللم والضيق هامخلوقات حية يمكن على أساس انها
انها مجرد آالت.  اعتبارذلك أصبح تعامل على   

وفي يومنا هذا يتم تصنيع هذه الحيوانات بكثافة في المصانع. ويقع تشكيل 
صر تابعة اجسامها تبعا للحاجات الصناعية. ويقضون معظم حياتهم كعنا

لسلسلة أنتاج ضخمة، حيث تحدد ديمومتها ونوعية حياتها بحسب ارباح 
 فيما اجتهدت شركات صناعة اللحوم  إذاالتجارية. و شركاتوخسارة ال

الحفاظ على حياة هذه الحيوانات البائسة وسهرت على تغذيتها وعالجها، 
فان هذا االمر ال يضطرها الى اعتبار حاجاتها االجتماعية والنفسية اال في 

كان ثمة مردودية في االنتاج. إذاصورة ما   
المثال، عالما معقدا من االحتياجات سبيل تمتلك الدجاجات البياضة، على 

تشعر بقوة تدفعها الى اكتشاف بيئتها، باحثة عن  فهيوالغرائز السلوكية. 
الدجاج، وبناء  سربنقر الحب حولها، وتحديد الهرمية االجتماعية في 

الدجاج في  تسجناألعشاش وتنظيف نفسها. ولكن صناعة البيض غالبا ما 
دجاجات في قن ضيق أربعحشر  يتم اننادر حظائر صغيرة، ومن غير ال  

كل منها في مساحة أرضية تبلغ حوالي خمسة وعشرين سنتيمترا طوال 
وعشرين سنتيمترا عرضا. ويتلقى الدجاج كميات كافية من الغذاء، لكنها 

شها أو بناء عش أو ممارسة أنشطة يغير قادرة على المطالبة بمجال ع
صغيرة جدا لدرجة أن  قفاصاألتكون طبيعية أخرى. في الواقع، 

الدجاجات غالبا ما تكون غير قادرة حتى على رفرفة أجنحتها أو الوقوف 
 بشكل مريح.

وفضوال، وربما تأتي في  اتعتبر الخنازير من بين أكثر الثدييات ذكاء
المرتبة الثانية بعد القرود الكبيرة. ومع ذلك، يتم حصر اناث الخنازير 

غيرة االمر الذي يعوق حركتها نهائيا اقفاص صشكل ممنهج في بالمرضعة 
وليس لها القدرة على التقدم الى االمام او المشي  ،عن الدوران الى الخلف

على هذه الحالة أياما وليالي لمدة أربعة أسابيع بعد  وتظلالى الخلف. 
الوالدة. ثم يقع الحقا فصل صغارها عنها لتسمينها. ويتم التلقيح الصناعي 

تتكرر العملية مرات عدة. ونفس الحالة تعيشها أخرى و لإلناث مرة
ل فيها واقفة او رابضة او راقدة ظالبقرات التي توزع على حظائر ضيقة ت

روثها وابوالها طيلة السنة. وتحصل على حصتها من وعلى اوساخها 
الطعام والهرمونات والدواء من قبل االت اعدت للغرض. وتخضع 

كل بضع ساعات من قبل بها ويتم حلأجهزة أخرى.  بواسطةللفحص 
مجموعة أخرى من اآلالت. يتم التعامل مع البقرة أكثر من كونها مجرد فم 

 يستوجب تغذيته او ضرع ينتج سلعة. 



 ان التعامل مع المخلوقات الحية التي تمتلك عوالم معقدة من العواطف 
ليس فقط على أساس كونها مجرد آالت إنتاجية، من المرجح أن يسبب لها 

الراحة الجسدية، ولكن أيضا الكثير من التوتر االجتماعي واإلحباط  عدم
وكما أن تجارة الرقيق في المحيط األطلسي لم تنبع من الكراهية  .النفسي

ولكن تغذيها  تجاه األفارقة، فإن صناعة الحيوان الحديثة ال تحفزها العداوة.
ينتجون لناس الذين معظم انادر ما يتوقف والالمباالة في كل مرة. 

ويستهلكون البيض والحليب واللحوم للتفكير في مصير الدجاج واألبقار أو 
 كثير في يفكرون الذين أولئك انالخنازير التي يأكلون لحمها واحشائها. 

 مختلفة الواقع في بأنها يجادلون الحيوانات، تلك طبيعة في األحيان من
 على قادرة روغي وعواطف، أحاسيس لها ليس التي اآلالت، عن قليال  

آالت تصنع لنا ومن المفارقات أن نفس التخصصات العلمية التي . المعاناة
الحليب وآالت البيض قد أظهرت في اآلونة األخيرة بما ال يدع مجاال للشك 

تركيبة حسية وعاطفية معقدة. انها ال تشعر فقط  تملكأن الثدييات والطيور 
ن الحزن العاطفي. ويؤكد علم أيضا أن تعاني م هابل يمكنباأللم الجسدي، 

النفس التطوري أن االحتياجات العاطفية واالجتماعية لحيوانات المزرعة 
قد تطورت في البرية، عندما كانت ضرورية للبقاء على قيد الحياة 

كان على البقرة البرية، على سبيل المثال، أن تعرف كيفية لقد والتوالد. 
ران األخرى، وإال لن تكون قادرة ة مع األبقار والثيتكوين عالقات وثيق

على البقاء على قيد الحياة والتكاثر. ولكي تتعلم المهارات الالزمة، رسخت 
جميع الثدييات  صغار عندكما هو الحال  -عملية التطور لدى العجول 

رغبة قوية في اللعب )اللعب هو طريقة الثدييات  -االجتماعية األخرى 
قوي في االرتباط  نزوعفيها  توزرع .السلوك االجتماعي(للتدرب على 

بأمهاتها التي كان لبنها ورعايتها ضروريان للبقاء. ماذا يحدث إذا أخذ 
المزارعون اآلن عجلة شابة وفصلوها عن امها ووضعوها في قفص مغلق 

موها ضد األمراض، وبعد ان تبلغ من العمر وأعطوها الطعام والماء وطع  
حد الثيران؟ من الناحية الموضوعية أل لمنويةبالحيوانات احونها بلق  ما يكفي 

لم تعد هذه العجلة محتاجة الى الرباط االمومي او اللعب مع اقرانها 
العجول من اجل البقاء على قيد الحياة والتكاثر. ولكن من وجهة نظر 

ربط عالقة بوالدتها في ذاتية، ال تزال العجلة تشعر برغبة قوية جدا 
. إذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب، فإن العجلة اللعب مع العجول األخرىو

ستعاني كثيرا. هذا هو الدرس األساسي لعلم النفس التطوري: الحاجة التي 
زال العجول تشعر بها ذاتيا حتى لو لم تعد تيتم تشكيلها في البرية ال 

تولي  في انهامأساة الزراعة الصناعية  تكمنضرورية حقا للبقاء والتكاثر. 



ير لالحتياجات الموضوعية للحيوانات، مع إهمال احتياجاتها اهتمام كب
، عندما 1950عام  الذاتية. وقد تأكدت حقيقة هذه النظرية على األقل منذ

لقد فصل هارلو . درس عالم النفس األمريكي هاري هارلو تطور القرود
ثم وضعها داخل بعد عدة ساعات من الوالدة.  االقرود الرضع عن أمهاته

. وضع dummy mothersوخضعت لرعاية أمهات عرائس  األقفاص،

مصنوع من أسالك  اهارلو في كل قفص اثنين من األمهات العرائس. أحده
معدنية ومزود بزجاجة الحليب التي يمكن أن يمتصها القرد الرضيع. 

شبه أم ت هامن الخشب المغطى بقطعة قماش، مما جعلة مصنوع ىخرواال
الرضع يتشبث ى الحليب. كان من المفترض أن تقر التف احقيقي، ولكنهقرد 

باألم المعدنية المغذية بدال من قطعة القماش القاحلة. وامام ذهول هارلو، 
معظم  وقضواالقماش،  ذات لألم اواضح قرود الرضع تفضيالالأظهرت 

 وقتهم معها. 
باألم ذات ثوا ن حذو الصغار الرضع تشبيوحين وضعت دمى القردت

مدون أيديهم لحلمة االم المعدنية المملوءة بالحليب. وقد القماش حتى وهم ي
 اكهربائي امصباحبالبرد. فوضع  تربما شعر القرود ظن هارلو ان صغار

وسط االم المعدنية بقصد توفير الحرارة. غير انه الحظ ان معظم القردة 
. جدا الصغار ثناءباست، الرضع استمرت في الميل نحو االم ذات القماش

هارلو في تجربته التي اعتمدها  المتابعة أن القردة اليتيمة حاثأبوأظهرت 
كونت عند بلوغها اضطرابا عاطفيا على الرغم من أنها تلقت كل التغذية 

المطلوبة. ولم يتمكنوا من التأقلم مع مجتمع القرود. واظهرت صعوبات في 
ويات عالية من القلق التواصل مع القردة األخرى، وعانت من مست

. وكانت النتيجة حاسمة. يجب ان يكون لدى القردة يك العدوانوالسلو
 ااحتياجات نفسية ورغبات تتجاوز متطلباتها المادية االمر الذي ترك لديه

. االى المعاناة أكثر من اقرانه ةمعرض تبعدم الرضى فأصبح اشعور  
ذات  افي احضان أمه اقضاء وقته تفضلقرود هارلو الرضع  تكان

عن رابطة  تبحث تكان ام من فقدانها الحليب ألنهالقماش على الرغ
عاطفية وليس فقط عن توفر الحليب. وقد أظهرت العديد من الدراسات، 
في العقود التالية، أن هذا االستنتاج ينطبق ليس فقط على القرود، ولكن 

. وتخضع حاليا الماليين من على الثدييات األخرى، وكذلك على الطيور
س ظروف قردة هارلو، الن المزارعين يفصلون حيوانات المزارع لنف

شكل ببشكل روتيني الثيران والعجول والصغار عن امهاتها لتربيتها 
مستقل. وإجماال، تعيش عشرات المليارات من حيوانات المزرعة اليوم 

منها سنويا.   ليارم 50كجزء من خط التجميع الميكانيكي، ويتم ذبح نحو 



الصناعية عن زيادة حادة في اإلنتاج  وأسفرت أساليب تربية المواشي
جنبا إلى جنب مع ميكنة زراعة والزراعي وفي احتياطي األغذية البشرية. 

النباتات، أصبحت صناعة تربية الحيوانات األساس الذي يقوم عليه النظام 
ته المعاصراالجتماعي واالقتصادي  رحلة تصنيع الزراعة، . وقبل مبرم 

ة المنتجة في الحقول والمزارع ألجل تغذية كان يتم اهدار معظم األغذي
تتاح سوى نسبة صغيرة لتغذية تكن  الفالحين وحيوانات المزرعة. ولم

الفالحين  كانالحرفيين والمعلمين والكهنة والبيروقراطيين. ونتيجة لذلك، 
في المائة من السكان.  90في جميع المجتمعات تقريبا يشكلون أكثر من 

 عدد إلطعام كافيا المتقلص المزارعين عدد انك وبعد تصنيع الزراعة،
في المائة فقط من  2فإن  اليوم،من الموظفين وعمال المصانع. أما  متزايد

يكسبون عيشهم من الزراعة،  الواليات المتحدة، على سبيل المثال، سكان
وهذه النسبة الضئيلة تنتج ما يكفي ليس فقط إلطعام سكان الواليات المتحدة 

دون تصنيع من و ضا لتصدير الفوائض إلى بقية العالم.بأسره بل أي
لم اذ  - ان تحدث لثورة الصناعية الحضريةمن الممكن لالزراعة، لم يكن 

واألدمغة المختصة لتدعيم المصانع  يكن هناك ما يكفي من األيدي العاملة
األيدي  من والمكاتب. وبما أن هذه المصانع والمكاتب استوعبت مليارات

في تفريغ  التي تم إطالقها من العمل الزراعي، فقد شرعتواألدمغة 
البشر ينتجون حاليا كميات  أصبح. لقد كميات غير مسبوقة من المنتجات

المالبس الجاهزة، ويشيدون ضخمة من الصلب، ويصنعون المزيد من 
العديد من البناءات أكثر من أي وقت مضى. وباإلضافة إلى ذلك، أضحوا 

لسلع محيرة للعقل لم يكن ألحدنا ان يتخيل وجودها ينتجون مجموعة من ا
سابقا، مثل المصابيح الكهربائية والهواتف المحمولة والكاميرات وغساالت 

، بدأ العرض يتجاوز الطلب. الصحون. وألول مرة في تاريخ البشرية
من سيشتري كل هذه االشياء؟ وولدت مشكلة جديدة تماما:  

 
 

التسوق عصر  

الرأسمالي الحديث أن يزيد اإلنتاج باستمرار إذا كان يجب على االقتصاد 
راغبا في البقاء على قيد الحياة، مثل سمك القرش الذي يجب أن يسبح أو 

 ان عملية اإلنتاج فحسب. بل يجب على أحدنايختنق. ومع ذلك، ال يكفي 
على حد  نون والمستثمرويشتري المنتجات أيضا، أو يتعرض الصناعي

س. ولمنع هذه الكارثة من الوقوع والتأكد من أن الناس الى االفال السواء



 ع جديددائما ما يتم انتاجه من المصنوعات الجديدة، ظهر نو يقتنونسوف 
 .consumerism ية.االستهالكبالنزعة من السلوك األخالقي دعي 

عاش معظم الناس على مر التاريخ في ظل ظروف الندرة. وبالتالي لقد 
ف. ولم تكن األخالق التقشفية لكل من البوريتانيين كان التقشف سيد الموق

وإسبرطييي اثنينا سوى مثالين شهيرين. ذلك ان الرجل الصالح كان يتجنب 
، وكان يرقع سراويله الممزقة بدال من هعامقايا طبالبذخ ولم يكن يلق ب

شراء زوج جديد. ولم يسمح سوى للملوك والنبالء فقط بالتخلي عن هذه 
ويرى المستهلكون في المقابل  ن بثرواتهم علنا ويشكل صريح.القيم متباهيي

خدمات أكثر من أي وقت مضى هو امر المنتجات ولان استهالكهم ل
 إيجابي. 

ونهب بعضهم  انفسهمب العنايةالكية الناس على وتشجع النزعة االسته

الى الموت البطيء من كثرة االستهالك.  يذهب بهم االمر انالبعض وحتى 

يجب التداوي منه. ال  مرض على أساس انهون الى التقشف وهم ينظر

يلزم أحدنا النظر بعيدا لكي يرى النزعة االستهالكية على ارض الواقع. 

يكفي قراءة الجزء الخلفي من علبة الحبوب. وهنا اقتباس من علبة الحبوب 

المفضلة إلفطاري يتم بيعها في موطني والتي تنتجها شركة إسرائيلية 

 "تالما":

األحيان تكون بحاجة الى طاقة اضافية. أحيانا تحتاج إلى عالج. في بعض 

هناك أوقات لمراقبة وزنك وأوقات عندما يحصل لك للتو امر ما ... اآلن! 

استهلكها  -مجموعة متنوعة من الحبوب اللذيذة فقط ألجلك  أوزرز تلما

وب ولن تندم.  نفس الحزمة تحمل إعالن لعالمة تجارية أخرى من الحب

العالجات الصحية الكثير من الحبوب تسمى العالجات الصحية: تقدم 

تجربة تجمع بين الذوق والمتعة والصحة. في اطار والفواكه والمكسرات 

وللحصول على متعة اثناء النهار، ومناسبة لنمط حياة صحي. عالج 

  أكثر روعة. حقيقي مع طعم

رض الناس عن هذا وطوال معظم فترات التاريخ، كان من المرجح أن يع

بدال من االقبال عليه. وكان بمقدورهم ان يبصروا فيه النص اإلعالني 

انانية مفرطة وخلقا منحال وفاسدا. لقد اجتهدت النزعة االستهالكية بجهد 

' قم باألمر' ألجل كبير بمساهمة علم نفس الجماهير في ترسيخ عبارة 

شف وقمع الشهوات. لقد االنفاق مفيد لهم بدال من التق باناقناع الناس 

نقتني  وصرناا باهرا وصنعت من ذواتنا مجرد مستهلكين. نجحت نجاح



اغراضا ال نحتاجها فعال وحتى اننا لم نكن نعلم فيما مضى بوجودها 

المصنعون على المدى القصير على تصميم السلع عمدا أصال. ويعمل 

ت وابتكار نماذج جديدة وغير ضرورية من المنتجات ترضي ميوال

ل دوما داخل دوامة االستهالك. لقد ظالمستهلك ونضطر الى شرائها لن

الكثير من الناس، وغدت السلع  لدىأصبح التسوق هواية مفضلة 

في العالقات بين أفراد األسرة واألزواج  اأساسي ااالستهالكية وسيط

واألصدقاء. اما األعياد الدينية فقد اضحت مهرجانات للتسوق. ففي 

وهو في االصل  -د الذكرىتحدة، على سبيل المثال، أمسي عيالواليات الم

 -لواجب المقدسلاحتفال يحي فيه ذكرى الجنود الذين سقطوا ضحايا تلبية 

وال يتذكر معظم الناس هذا  مناسبة يعرض فيه التجار سلعا مخصصة.

اليوم المجيد اال عند تسوقهم فيه، ربما ليثبتوا ان الذين سقطوا في الحرب 

ى ازدهار السلوك االستهالكي في ويتجلن الحرية لم يموتوا عبثا. دفاعا ع

سوق األغذية بشكل أوضح. وقد عاشت المجتمعات الزراعية التقليدية في 

يعة. اما في عالم الوفرة الذي نعيشه اليوم أصبحت ضظل المجاعات الف

كل الصحية الرئيسية للمجتمع والتي يتضرر منها الفقراء االسمنة من المش

ا بإفراط( أكثر من الموسرين )الذين يث يتغذون على الهمبرجر والبيتز)ح

وفي كل عام ينفق سكان . يأكلون السلطة العضوية وعصائر الفاكهة(

الواليات المتحدة المزيد من المال على نظامهم الغذائي أكثر من المبالغ 

حقيقة ر انحاء العالم. والبالمستوجبة لسد حاجيات بقية الجياع من الطعام ع

صارا مزدوجا للنزعة االستهالكية. فعوضا عن ان ظاهرة السمنة تمثل انت

تناول القليل من الطعام المغذي االمر الذي سيؤدي حتما الى االنكماش 

االقتصادي، ينزع الناس الى االكل بشراهة مرضية مما يؤدي بهم الى 

النمو اللجوء الى شراء منتجات الحمية وهكذا يساهمون في ارتفاع نسق 

ضعفين.باالقتصادي   

االستهالكية واألخالق الرأسمالية لرجل النزعة كيف يمكننا أن نوفق بين 

االعمال، التي تستدعي منه عدم اهدار األرباح والعمل بدال من ذلك على 

هو الحال  ومثلمااستثمارها في تطوير اإلنتاج؟ االمر في غاية البساطة. 

ماهير. وخالفا يم العمل بين النخبة والجفي العصور السابقة، يتم اليوم تقس

ن يبذرون وألروبا خالل فترة القرون الوسطى التي كان فيها االرستقراطي

أموالهم بال مباالة على الكماليات الباهظة، والحال ان الفالحين كانوا 

يعيشون حياة التقشف ويدخرون كل سنت يحصلون عليه من عرق جبينهم. 



ن يأخذ األغنياء انقالبا شامال. ففي حيهد أصبحت األمور في عصرنا تش

على عاتقهم إدارة أصولهم واستثماراتهم بعناية كبيرة، ينزع األقل دخال 

الى تكبيل أنفسهم في الديون لشراء السيارات والتلفزات وأجهزة الهواتف 

التي ال يحتاجون اليها فعليا. والحقيقة ان قيم الرأسمالية والنزعة 

عملية اندماج  هما رة أخرىهان للعملة ذاتها او بعبااالستهالكية هما وج

 اما الثانيةلوصيتين. أحدهما تحث األغنياء على مزيد من االستثمار، 

.بقية الشعب على الشراء فتحرض  

يمكننا اعتبار األخالق الرأسمالية االستهالكية ثورية من جهة أخرى  

عسيرا على تمثل  مقارنة بجملة النظم األخالقية السابقة التي بدت امرا

. فقد وعدتهم تلك النظم بالجنة بشرط التراحم والتسامح فيما بينهم الناس له

واالبتعاد عن اللهث وراء  تجاه بعضهم البعض واتقاء الحسد والغضب

منافعهم االنانية. لقد كان هذا االمر صعبا للغاية على معظم الناس. 

عن مثل لم يكن بمقدور والحقيقة ان تاريخ االخالق هو قصة محزنة تحكي 
. مضارعتهاشر الب  

لم يقلد معظم المسيحيين سلوك المسيح، كما فشل معظم البوذيين في اتباع 

بوذا، وكان اغلب الكونفوشيوسيين قد اثاروا نوبة غضب معلمهم 

كونفوشيوس. وعلى النقيض من ذلك، يعيش الناس في عصرنا الحالي 

بإقامة الجنة ألخالقية الجديدة تعد على المثل الرأسمالية االستهالكية. فا

على األرض بشرط ان يستمر األثرياء في صناعة المال في حين تهتم 

الجماهير بتلبية رغباتها وشهواتها وذلك باالنغماس في شراء المزيد من 

األغراض سواء الضروري منها او الكمالي. وتعتبر الرأسمالية اول ديانة 

سدنتها. ا بتنفيذ ما يطلب منهمشهدها مسرح التاريخ يقوم اتباعه  

 يجعلنا نعتقد اننا سنحظى في المقابل بالجنة الموعودة؟ لقد شاهد ما الذي 

 جميعنا الوعد يعرض على شاشات التلفاز.
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ها ثورة دائمةنّ إ  

 



جديدة لتحويل الطاقة وإنتاج السلع،  القد فتحت الثورة الصناعية طرق

كبير على النظام البيئي المحيط بها. وحررت البشرية من اعتمادها الى حد 

تحت مصب االنهار واستنزفوا  القد قطع البشر الغابات وشيدوا سدود

المستنقعات وأغرقوا السهول بالمياه، ومدوا عشرات اآلالف من 

وسد  اب.حنوا ناطحات السبالكيلومترات من خطوط السكة الحديد. و

دن. وبما أن العالم تم الملوثة والسهول المغمورة، واسسوا الم األنهار

تشكيله ليناسب احتياجات اإلنسان العاقل، فقد دمرت نتيجة لذلك موائل 

لقد أصبح كوكبنا األخضر واألزرق في . الكائنات الحية وانقرضت األنواع

 لفة بالبالستيك. وغدت األرضظرف وجيز مركزا لتسوق المنتوجات المغ

نا كل هؤالء الناس وإذا أخذ موطنا لحوالي سبعة مليارات متساكن

مليون طن. اما اذا  300ووضعناهم فوق الميزان، فان زنتهم ستكون قرابة 

مليون  700جمعنا كل الحيوانات التي ندجنها في مزارعنا فان زنتها ستبلغ 

لكلية لجميع الحيوانات البرية طن. وعلى النقيض من ذلك، فإن الكتلة ا

( : المترجمشياهم )حيوان يشبه القنفذمن ال -الكبيرة المتبقية على قيد الحياة 

مليون طن. وال تزال  100سنجدها أقل من  -والبطريق إلى الفيلة والحيتان 

كتب أطفالنا وأيقوناتنا وشاشاتنا التلفزيونية مليئة بالزرافات والذئاب 

عدد قليل جدا.  الحقيقي سوىفي العالم  نه لم يبق منهمغير اوالشمبانزي، 

مليار من الماشية.  1.5زرافة في العالم، مقارنة ب  الف 80 هناك حوالي

مليون من الكالب  400 ، مقارنة بمن الذئاب الف 200 سوىولم يبق 

على النقيض  - الف 250المستأنسة؛ اما عدد افراد الشمبانزي فهو يناهز 

 من المليارات من البشر. لقد هيمنت البشرية حقيقة على العالم.

يتعرض له كوكبنا ال يمكننا مقارنته بخطر ندرة  ان التدهور البيئي الذي

د المتاحة للبشرية تتزايد الموارد. وكما رأينا في الفصل السابق، فإن الموار

باستمرار، ومن المرجح أن تستمر في ذلك. وهذا هو في اعتقادنا سبب 

ق له باعتباره نتيجة اعمال سو  سوء تأويلنا لنبوءات يوم القيامة الذي كان ي  

التي يقوم بها االنسان والحال ان االمر يتعلق بندرة المواد الخام الشر 

 لتدهور البيئي فهو ال يستند إال إلى أسسوالطاقة. اما مسالة الخوف من ا

علمية قوية. ذلك ان المستقبل ينبئ بمقدرة االنسان على السيطرة على 

هائيا مجموعة متنوعة من المواد الجديدة ومصادر الطاقة، وذلك بالقضاء ن



بقية األنواع الى االنقراض  ئا على ما تبقى من الموائل الطبيعية ملج

 الجماعي.

االضطراب البيئي بقاء اإلنسان العاقل نفسه للخطر.  ضد يعر  في الواقع، ق
ومن شأن االحترار العالمي وارتفاع المحيطات والتلوث الواسع االنتشار 

 اد يشهد المستقبل سباقأن يجعل األرض أقل ضيافة لنوعنا، وبالتالي ق
بين القوة البشرية والكوارث الطبيعية التي يسببها اإلنسان.  امتصاعد  

وفي الوقت الذي يستعمل فيه االنسان قدرته على مواجهة قوى الطبيعة 

وإخضاع النظام البيئي الحتياجاته وأهواءه، فإنه قد يتسبب في المزيد من 

 قعة. ومن المرجح أن يكون البشرالتأثيرات الجانبية الخطيرة والغير متو

قادرين على السيطرة على تلك اآلثار الجانبية وذلك من خالل التالعب 

، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى فوضى باكثر حدة إليكولوجيابالنظام 

أسوأ من المتوقع. كثيرون يطلقون على هذه العملية "تدمير الطبيعة". لكنه 

دمير الطبيعة و عملية تغيير. اذ ال يمكننا تال يتعلق بالتدمير حقا، بل ه

. فقبل خمسة وستين مليون سنة، محى أحد مستحيلعمليا فذلك امر 

الكويكبات جميع الديناصورات التي عاشت في تلك الحقبة، وكان ذلك 

 فان البشريةاليوم، اما  الحدث قد فتح الطريق الى تطور أنواع الثدييات.

ب في د من األنواع، بل يمكن ان تتسبعلى تسريع انقراض العديتعمل 

بالذات. وفي المقابل هناك العديد من الكائنات األخرى  وانقراض نوعها ه

التي تمكنت من تجاوز خطر انقراضها. وتعتبر الفئران والصراصير، 

على سبيل المثال، في ذروة عنفوانها. فهذه المخلوقات العنيدة من المحتمل 

ادرة هي قومحطات أرمجيدون النووية، أن تزحف من تحت ركام مداخن 

مليون سنة من  65وعلى استعداد لنشر حمضها النووي الخطير. ربما في 

اآلن، ستتذكر الفئران الذكية بشيء من الجميل االندثار الذي سببه االنسان 

وأتاح لها التأقلم والبقاء، مثل ما نرجع الفضل الى ذلك الكويكب الذي محق 

تبقى شائعات التطور واالزدهار. ولكن بوعنا الديناصورات وسمح لن

ألوانه. اسابق اانقراضنا امر  

ومنذ الثورة الصناعية، نمى سكان العالم كما لم يحدث لهم االمر من قبل. 

 1800مليون إنسان. في عام  700كان العالم موطنا لنحو  1700في عام 

يبا إلى ، تضاعف عددنا تقر1900مليون منا. وبحلول عام  950كان هناك 



مليارات. اليوم  6تضاعفت أربع مرات إلى  2000 مليار. وبحلول عام 1.6

فقط. سمليار سابين 7بالكاد هناك   

الحديث العصر  

قد طوروا مناعة على نحو متزايد ضد  سفي حين أن كل الهوموسابين

نزوات الطبيعة، فإنهم أصبحوا أكثر عرضة من أي وقت مضى إلمالءات 

لحديثة. لقد فتحت الثورة الصناعية الطريق نحو افق الصناعة والحكومة ا

من التجارب في الهندسة االجتماعية وكذلك سلسلة طويلة من التغييرات 

والعقلية للبشرية. ومن األمثلة على ذلك، غير المقصودة في الحياة اليومية 

استبدال إيقاعات الزراعة التقليدية بجدول زمني موحد ودقيق على ضوء 

صناعة.متطلبات ال  

على دورات الزمن الطبيعي والنمو  تعتمد الزراعة التقليدية كانت

العضوي. ولم تتمكن معظم المجتمعات من إجراء قياسات دقيقة للوقت، 

ن مهتمة بشكل كبير بذلك. لقد كان العالم يدير أعماله دون كما أنها لم تك

مساعدة الساعات والجداول الزمنية، وكان يخضع نشاطاته لحركات 

. لم يكن هناك يوم عمل موحد، فحسب الشمس ودورات نمو النباتات

وكانت االعمال الرتيبة تتغير من موسم آلخر. كان الناس يعرفون مواقع 

العالمات التي تنبؤهم  ،تجربة يراقبون، عنا الشمس الموسمية وكانو

بموسم االمطار ووقت الحصاد. ورغم ذلك لم تكن لهم دراية بتحديد الوقت 

ل مسافر في الزمن من عصرنا ضعة دع عنك اكتراثهم بالسنة. فلو بالسا

طريقه ووجد نفسه في أحد قرى القرون الوسطى وطلب من المارة، "في 

 ومن مالبس المسافري بحيرة من السؤال أي سنة نحن؟" سيصاب القرو

المضحكة.  وعلى النقيض من الفالحين واسكافيي العصور الوسطى، 

ة أهمية قليلة للشمس أو للمواسم. ولكنها تقدس الدقة الصناعة الحديث تعطي

على سبيل المثال، كان كل اسكافي في القرون الوسطى مختصا  والتماثل.

ان تأخر في انجاز عمله حدث وإذا فه. صناعة الحذاء في كامل اطوارفي 

قوم كل عامل في مصنع يفلن يؤثر هذا االمر على زمالئه. وفي المقابل 

جزء صغير  سوى تنجزة باالشتغال على ماكينة واحدة ال األحذية الحديث

العامل  استغرقفلو  الى الماكينة المجاورة. بنقلهيقوم بعد ذلك و من الحذاء

كامل  في توقفيتسبب فسوف  في النوم 5الذي يشتغل على الماكينة عدد 



السلسلة عن العمل. ولتفادي مثل هذه االحداث فانه يطلب من الجميع ان 

بجدول زمني محدد. يجب على كل عامل ان يصل الى مكان عمله  يتقيدوا

معا استراحة الغذاء  في الوقت المحدد. ويجب على الجميع ان يأخذوا

وسواء كانوا جائعين ام ال. وعليهم العودة الى منازلهم مساء حين يسمعون 

 صوت الصفارة وليس ألنهم أكملوا عملهم من عدمه.

 جمعي قالب إلى التجميع وخط الزمني لجدولا الصناعية الثورة حولتلقد 
 أطر المصانع فرض من قصير وقت بعدو .البشرية األنشطةكل  تقريبا
 دقيقة، زمنية جداول أيضا المدارس اعتمدت البشري، السلوك على زمنية

 األماكن في حتىو. البقالة ومحالتوالمكاتب الحكومية  المستشفيات، هاتتل
 إذاف. طاغيا الزمني الجدول أصبح اآلالت،و التجميع خطوط من الخالية

فمن االجدر  مساء، 5 الساعة على نتهيت المصنع في مناوية العمل تكان

  .وخمس دقائقان تفتح الحانة بحلول الساعة الخامسة 
 النقل سائلو مع ساعات العمل واسع االنتشار نظام في حاسمة صلة وهناك
يجب  ،08:00 الساعة بحلول هممناولت لبدء بحاجة العمال كان إذا. العام

 ومن. 07:55 بحلول المصنع بوابة إلى لوصولا الحافلة أو القطار على

 تسريح إلى يؤدي وربما اإلنتاج في يخفض أن دقائق ضعلب يرالتأخ شأن
ساعات  وفق النقل خدمة بدأت 1784 عام في. سيئي الحظ المتأخرين

 ساعة حددي الزمني هجدولكان  .بريطانيا في تعمل ولةجد  العمل الم  
 وبلدة مدينة لكل كان ،الفترة لكت في. الوصولساعة  فقط دون المغادرة
 لمدة لندن وقتيتفاوت مع  والذي بها، الخاص المحلي زمنها بريطانية

 ربما تكون لندن، في 12:00 الساعة فحين تكون. ساعة نصف إلى تصل

.كانتربري في 11:50 و ليفربول في 12:20  

 سريعة قطارات وال اتتلفزيون وال اذاعات وال اتفوه هناك يكن لم حيثو
ذلك ان اول  ؟حتى يكترث باألمر ومنبمقدوره ان يحدد الوقت اكان  من

 عام حصلت في ومانشستر ليفربول بين تعمل تجارية قطاراتخدمة 
لقد . اتللقطار زمني جدول أول إصدار تم سنوات، عشر بعدو.1830

 أصبحت لذلك القديمة، العربات من بكثير أسرع القطارات كانت
 ،1847 عام فيو. شديد إزعاج مصدر المحلية الساعات في االختالفات

 جميع معايرةعلى ضرورة  البريطانية السكك الحديدية شركات اتفقت
 من بدال الزمني، غرينتش مرصد بالرجوع الى اتلقطارل الزمنية الجداول

.غالسكو أو ومانشستر يفربولفي ل المحلية األوقات االعتماد على  



. القطارات شركات النموذج الذي طبقته المؤسسات من المزيد وتابعت
 غير تشريعية خطوة البريطانية الحكومة اتخذت ،1880 عام في وأخيرا،

على  بريطانيا في الزمنية الجداول جميع مفادها ضرورة اعتماد مسبوقة
 ت احدى البلدانعتمدا التاريخ، في األولى وللمرة. الزمني غرينتش مرجع
 اصطناعية لساعة وفقا العيش على اسكانه توأرغم ،موحدا وطنيا وقتا
.غروبها إلى الشمس شروق من دورات أو محلية ساعات من بدال  

متزامنة  الزمنية، الجداول من عالمية شبكة المتواضعة البداية هذهوانتجت 
 اإلعالم وسائلاستهلت  عندما. الثانية من الكسور أصغر حدود إلى

 ت فيدخل مرة، ألولنشاطها  – التلفزيون ثم األولى، اإلذاعة - اإلذاعية
 ومنة الرئيسية له والمبشرة به. نفذ  الزمن المجدول وأصبحت الم   من عالم
 تبثها عبارة عن اإلذاعية المحطاتكانت تلك  التي األولى األشياء بين

 من البحر في السفنو البعيدة المستوطنات تمكن صفاراتو زمنية، إشارات
 بث في العرف ، في وقت الحق،الراديو محطات اعتمدتو. ساعاتها تعديل

.ساعة كل األخبار  
 أكثر – األخبار بث فياألكثر أهمية  األول البنديعتبر  الحاضر، ناوقت فيو

 الثانية، العالمية الحرب وخالل. الوقت هو - الحرب اندالع أهمية حتى من
.النازية قبل من المحتلة أوروبا تبث اخبارها نحو نيوز سي بي بيكانت ال  
اعالن الوقت حسب ساعة البيغ  ةمباشر بستهل إخباري برنامجكل وكان 

 البارزون األلمان الفيزيائيون وقد عثر. للحرية السحري الصوت - بن
 الدقيقة االختالفات أساس على لندن في الجوية األحوال لتحديد وسيلةعلى 
 مساعدة المعلومات هذه قدمتوقد  .ها االذاعةثالتي تب نغدو-دينغ نغمة في
 البريطانيةالمخابرات  اكتشفت عندماو لسالح الجو األلماني. بثمن تقدر ال
البث المباشر بتسجيل رنات البيغ بان الشهيرة. تغير ،االمر هذا  

 المحمولة الساعات أصبحت الزمني، الجدول شبكة تشغيل أجل منو
 اآلشورية المدن في .نمكا كل فيومنتشرة  ةدقيقها ولكن رخيصة

 ساعات بضع األقل على من الممكن انه وجدت اإلنكا أو والساسانية
 هناك لم يكن الوسطى العصور فترة في األوروبية المدن فياما . شمسية

 أعلى على علقت عمالقة آلةعبارة عن  – واحدة ساعة في الغالب غير
 ولكن دقيقة، غير البرجية الساعات هذه كانتو. المدينة ساحة في عال برج
 يحدث لم االمر فإن لتناقضها، المدينة في أخرى ساعات وجود لعدم نظرا
 ساعاتفي منزلها  نملك واحدة عائلة فإن ،الناس هذا يوماما في . فرق أي

.باسرها الوسطى القرون انبلدبكثير مما امتلكته احدى  أكثر  



او  ،به الخاصة اليد ساعة في لنظرا خالل من الوقت معرفةللمرء  يمكن
في روبوت هاتفك او في المنبه الموضوع قرب سريرك او على الساعة 
المعلقة على حائط المطبخ او على ساعة الميكروويف او شاشة التلفاز او 

كبير حتى يقدر على  جهد بذل إلى أحدنامشغل األسطوانات. ويحتاج 
األربعة. فالرجل العادي تجاهل الوقت، فهو محاط به من كل الجهات 

الوقت مرات عديدة في اليوم الن أي نشاط يقوم به يجب اتمامه في  يراقب
 الوقت المحدد له. 

في  المجمدةقوم بتسخين الكعكة ن صباحا، 7 الساعة فيساعة المنبه  وقظنات

الكهربائية  فرشاةو نغسل اسنانا بال ،بطبالض ثانية خمسين لمدة المكروييف
 صالةو نقصد  07:40 عةعلى السا القطار و نستقل ائق،دق ثالث لمدة

 ساعةال نصف أن الصافرة علنت حتى لنقوم بالتمارين المعتادة الرياضية
 لمشاهدة مساء السابعة في التلفزيون أمام و نجلس ،نفذت قد المخصص
 التيو الذي تقطعه بعض لحظات اإلعالنات التجارية  المفضل، برنامجنا

القلق الذي  كل نفرغ المطاف نهاية وفي الواحدة، نيةلثال$  1000 تكلف

خاللها  يقومدقيقة خمسون و تدوم الحصة  المعالج لدى نحمله في ذواتنا 
  التقليل من الضغط الذي نشعر به.ب

 في الكبرى االضطرابات من عشرات وقوع إلى الصناعية الثورة أدتلقد 
 ومن. أحد مظاهرها يالصناع الوقت مع ويعتبر التكيف. البشري المجتمع
 فئة واختفاء للثورة الصناعية انتشار التمدن، األخرى البارزة األمثلة

 ،المجتمعي الفردواستقالل  الصناعية، البروليتاريا وصعود الفالحين،
 ومع .األبوي النظام وتفكك ،يةالشباب ثقافةبروز الو الديمقراطية، وإرساء
األبرز التي  جتماعيةاال ثورةلا هاتقوضاالنقالبات قد  هذه كل فإن ذلك،
 امواستبداله المحلي والمجتمع األسرة انهيار ونقصد بذلك بالبشرية حلت
 أقدم منذانه  نقول، أن يمكننا نحو أفضل علىو . والسوق الدولة بهيمنة

 مجتمعات في يعيشون البشر كان ، عام مليون من أكثر ربما ، العصور
 تغير لم حيثبى. القر ذوي من أعضائها معظم وكان ، وحميمة صغيرة
 بل انهما عمال معا على .ذلك الوضع الزراعية والثورة المعرفية الثورة

 والممالك والمدن القبائلوخلقتا  المحلية المجتمعاتأنشأتا و األسرتكريس 
 لكل األساسية اللبنات والمجتمعات األسرواستمرت  اإلمبراطوريات،و

في  من جهة اخرى الصناعية ثورةال وحيث تمكنت. البشرية المجتمعات
التخلي  وتم. ذراتالى  اللبنات هذه مدة أكثر بقليل من قرنين من تحطيم

.واألسواق الدول لصالح والمجتمعات لألسر التقليدية الوظائف معظم عن  
 



والمجتمع األسرة انهيار  
 

 مسارها تحدد البشر لمعظم اليومية الحياة كانت الصناعية، الثورة قبل
 اآلصرة مجتمعو الممتدة واألسرة النووية، األسرة: قديمة اطر ثةثال ضمن

 مزرعةت نسواء كا - العائلية الشركة في يعمل الناس معظمكان  المحلي.
 األسرة وكانت. العائلية جيرانهم شركات في نعملوي كانوا أو - ورشة أو

 يالصح والنظام االجتماعية الرعاية نظام الرحى التي يدور حولها كل من
 المعاشات وصندوق والنقابة والتشييد البناء وصناعة التعليم ونظام

 وحتى والبنك والصحف والتلفزيون واإلذاعة التأمين وشركة التقاعدية
.الشرطة  
 يتقدم عندماو. تهرعايعلى عاتقها  األسرة تأخذ يمرض أحدهم، عندما
 صندوق العاملون أوالدهاويشكل  األسرة، تدعمه السن، في شخص

 رغب إذاو. هأيتامبرعاية  األسرةتقوم  شخص،ال وفىيت وحينما. شهامعا
 ما شخص التمس وإذا. العون يد األسرة له قدمت كوخ، بناءفي  شخص

 أحدهم أحب وإذا. الالزمة األموال توفر له األسرة فإن تجاري، متجر فتح
تقوم  األقل على أو ةالمستقبلي ةالزوج له تختار األسرة فإن يتزوج، أن
تتورط  باسرها العائلة فإن الجيران، أحد معتنازع الفرد  إذاو. ا لهحصهفب

 األسرة تتحمل لكي جدا اخطير الشخص مرض كان إذا معه في االمر. اما
يستدعي االستثمار الجديد أمواال طائلة ال تقدر  أن أو ،نفقة عالجه بمفردها

سرة أدى االسرة على توفيرها، او ان الشجار الذي تسبب فيه عنصر اال
 الجماعةتدخل تالى عنف كبير اندلع في الحي باسره ففي هذه اللحظة 

  . لمآزرته
 واقتصاد المحلية التقاليد أساس على المساعدة المحلي المجتمع قدم قدل

 في والطلب العرض قوانين عن كبيرا اختالفا تختلف ما كثيرا التي المحاباة
 كانت عندما الوسطى، رالعصو من قديمال مجتمعال فيف. الحرة السوق
لمساعدتها على بناء كوخها او رعاية غنمها قدمت  حاجة في جارتي احدى

رد  حاجة، في كنت عندماو منها رد الجميل. توقعا أن دون ،لها يد العون
ن االجميل الذي قدمته له في وقت سابق. وفي الوقت نفسه ك جاري لي

تشييد قصره دون ان يدفع بمقدور الحاكم المحلي ان يسخر كافة القرويين ل
لهم ولو سنتا واحدا. ولكننا في المقابل نحن نعتمد عليه للدفاع عنا ضد 

 المعامالت من العديد على القرية حياةالمجرمين والبرابرة. تنطوي 
المنتشرة هنا  األسواق بعض هناك تتضمن مدفوعات قليلة. وإذا كانت

 النادرة، التوابل شراء رءللم يمكن. محدودة كانت أدوارها غير ان ،وهناك



لكن لم يتم  .واألطباء المحامين خدمات استئجارو واألدوات، القماش او
 الشائعة والخدمات المنتجات من المائة في 10 مناقل  سوىشراء 

 قبل من فيتم توفيرها البشرية االحتياجات معظماما . السوق في االستخدام
.والمجتمع األسرة  

 شن مثل مهمة تقوم بنشاطات كانت راطورياتوإمب ممالك هناك كان كما
في  الملوك الغايات يرفع لهذه. القصوروتشييد  الطرق وبناء الحروب

. والعمال الجنودخرة على الس  عمل  ويفرضون أحيانا الضرائب،  
 لألسر اليومية الشؤون عن بمنأى البقاء إلى يميلون كانوااال انهم 

 لو حتىإذا اقتضى االمر ذلك. و وال يتدخلون اال المحلية والمجتمعات
يجدون صعوبات جمة في مسعاهم. الملوك معظم فإن التدخل، أرادوا  
 حشود لتغذية قليلة فوائض سوى التقليدية الزراعية لالقتصادات يكن ولم

 االجتماعيين واألخصائيين الشرطة ورجال الحكوميين المسؤولين
.واألطباء والمعلمين  

 نظم أو جماهيرية رفاهية نظم يطوروا لم حكامال معظم فإن لذلك، ونتيجة
 األسر أيدي في األمور هذه تركوا وقد. تعليمية أنظمة أو الصحية للرعاية

 الحكام فيها حاول التي النادرة الحاالت في حتى. المحلية والمجتمعات
 سبيل على حدث، كما) للفالحين اليومية الحياة في مكثف بشكل التدخل
 تحويل طريق عن باالمر قاموا ،(الصين في تشين ريةإمبراطو في المثال،
 كانت ما وكثيرا. حكوميين عمالء إلى المجتمع وشيوخ األسر رؤساء

 شؤون في التدخل جدا الصعب من تجعل واالتصاالت النقل صعوبات
 عن حتى التنازل الى الممالك من العديد مما دفع .النائية المحلية المجتمعات

 إلى -فك النزاعات وا الضرائب جباية مثل – يةالملك االمتيازات أهم
 سمحت المثال، سبيل على العثمانية، فاإلمبراطورية .المحلية المجتمعات

 شرطة قوة دعم من بدال العدالة،بممارسة الثار قصد تطبيق  للعائلة
 قد الضحية شقيق فإن ما، شخصا عمي ابن قتل إذاف. كبيرة امبراطورية

 باشا حتى أو اسطنبول في السلطانولم يكن . يةامانتق لعردة ف في يقتلني
 حدود ضمن العنف بقي طالما االشتباكات، هذه مثل في تدخلي المقاطعة
 تنظيم تمكان ي ،(1368-1644) الصينية مينغ إمبراطورية فيو. مقبولة

 لتشكل عائالت عشرة تجميع تمحيث . 'بوجيا يدعى' نظامإطار  في السكان
 'باو' أعضاء أحد يرتكب وعندما. 'باو' تشكل جيا وعشرة ،'جيا‘ما يسمى 
.هشيوخ سيما وال ذلك، على 'باو' من آخرين أعضاء معاقبة يمكن جريمة،  

 بدال باو شيوخ مسؤولية من وكان باو، على أيضا الضرائب فرضت وقد
 الضريبة مقدار وتحديد أسرة كل حالة تقييمان يقوموا ب الدولة مسؤولي من



 ، من وجهة نظر اإلمبراطورية،النظام هذا كان لقد. هافعتد أن ينبغي التي
اإليرادات عن المسؤولين من اآلالف على الحفاظ من وبدال. كبيرة ميزة  

 أسرة، كل ونفقات إيرادات رصد عليهم سيتعين الذين الضرائب وجامعي
 جيدا يعرفون الشيوخ كان .المحلي المجتمع شيوخ إلى المهام هذه تركت

 دون الضرائب مدفوعات فرض عادة ويمكنهم ، كمارويق كل يستحق كم
 الممالك من العديدوالحقيقة ان  .اإلمبراطوري الجيش إشراك

مجرد عملية ابتزاز من اجل من  بقليل أكثركانت واإلمبراطوريات 
 الذي قائد القواد() cappo di tutti capiبمثابة  الملك وكان الحماية.

 الجريمة عصابات أن من يتاكد المقابل وفي الحماية،من اجل  المال جمعي
 لمو. حمايته م تحته الذين أولئك وايضر لن ينلمحليوالمجرمين الصغار ا

 أي شيء آخر خالف ذلك. فعلبيكن يبادر 
حيث كان . المثالية عن بعيدة والمجتمع األسرة حضن في الحياةكانت لقد  

 وحشية أقل نحو على أعضائها تقمع أن المحلية والمجتمعات ألسربمقدور ا
 تكون ما غالبا الداخلية ديناميتهاكانت و واألسواق، الحديثة الدول من

 شخصلفا. يذكر خيارمن  لناسلم يكن ل ولكن - والعنف بالتوتر محفوفة
أفضل له الموت على ان  كان 1750 في العام وجماعته عائلته فقد الذي

ولم يكن له  ة،وظيفب له كنت يواجه االخطار الجسيمة بمفرده. حيث لم
 المرض أوقات في دعمبال يحظىيكن ولم  جيد تعليم فرصة الحصول على

. ورطة في وقع إذا عنه يدافع أو همال هسيقرضوليس هناك من . والضيق
. إلزامي تعليم وال اجتماعيون عاملون وال شرطة رجالاذ لم يكن هناك 

حث له سريعا ان يب الشخص كان على هذا الحياة، قيد على البقاء أجل منو
 والفتيات للفتيان ويمكن االزمات. على اسرة او جماعة تسنده في أوقات

حصولهم على  األحوال، أحسن في يتوقعوا، أن منازلهم من هربوا الذين
بإمكانهم  كان األحوال، أسوأ فيو عند احدى االسر الموسرة. خدمعمل ك

وت الدعارة. وقد ممارسة الرذيلة في بياو الخدمة العسكرية  الىاالنضمام 
حيث . الماضيين القرنين مدى على كبير بشكل ت كل هذه الظروفتغير

 للدولة ووفرت هائلة،جديدة و سلطات السوق الصناعية الثورة أعطت
 جيشا الحكومة تصرف تحت ووضعت والنقل، لالتصال مستحدثة وسائل

لقد  .نواالجتماعي نوواألخصائي الشرطة ورجال والمعلمين الكتبة من
في بادئ االمر من افتكاك الطريق التي كانت  والدولة السوق تمكنت

 من القليل لديها كان التي التقليدية والمجتمعات العائالت محتكرة من طرف
.ةالخارجي التدخالت الميل تجاه  



 الجيل بتدريس السماح في يترددون المجتمع وشيوخ واألمهات اآلباء وكان
يتم  أو الجيوش في تجنيدهماو  نية،الوط التعليم نظم قبل من األصغر
 الوقت، مرور ومع. منبتة عن اصولها حضرية بروليتاريا إلى تحويلهم

 التقليدية الروابط إلضعاف المتنامية قوتها واألسواق الدول استخدمت
ممارسة عادة  لوقف الشرطة رجالحيث تم ارسال . والمجتمع لألسرة

وأوفدت السوق . المحاكم رهاالتي تصد قراراتبال واستبدالها قتصاصاال
في  القديمة المحلية التقاليد على نهائيا للقضاء المتجولين الباعةطائفة 
 يكن لم االمر هذا ولكن. تخضع للموضة تجارية بأزياء واستبدالهاالملبس 
ت السوق والدولة كان والمجتمع، األسرة قوة اضعاف أجل منكافيا. و
افراد  من والسوق الدولةقربت لقد ت. خامس عنصر مساعدة إلى بحاجة

هكذا كانا يزعمان. ،"ا مستقالفردكن . "رفضه يمكن ال رضبع المجتمع  
 وظيفة أي "تزوج بمن شئت دون طلب االذن من والديك، اختر لك

 حتى ،رغبت أينما عش. المجتمع شيوخ عبس في وجهك لو حتى تناسبك،
 إنك في األسبوع.دعتك الحاجة ان تحظر عشاء مع العائلة مرة واحدة  لو
على  أخذن سوف والسوق، الدولة نحن،. مجتمعك أو عائلتكبحاجة ل تعد لم

 والمأوى الغذاء لك نقدم وسوف االسرة والطائفة. من بدال تكرعايعاتقنا 
 والتأمين المعاشاتعالوة على . والعمالة والرفاه والصحة والتعليم
."والحماية  

يشعل دوما  اباعتباره شخص األدب الرومانسي غالبا ما يعرض الفرد
صراعا ضد الدولة والسوق. ال شيء يمكن أن يكون أبعد من هذا الوصف 

عن الحقيقة. فالدولة والسوق هما األم واألب للفرد الذي ال يمكنه البقاء 
وفر لنا العمل والتأمين والمعاش على قيد الحياة اال بفضلهما. فالسوق ي

وفر لنا المدارس الحكومية أساليب التعليم التقاعدي. فإذا أردنا تعلم مهنة، ت
المطلوب، وإذا كنا نريد فتح مشروع استثماري تعطينا المصارف 

شركات المقاولة ىأحدتتكفل فالقروض االزمة. اما إذا أردنا بناء منزل،   
مكننا من الرهن العقاري يكون في بعض باألمر بعد ان يكون البنك قد 

  ؤمن عليه منها. وإذا اشتعل العنف،الحاالت مدعوما من الدولة او م
تحمينا. وإذا مرض أحدنا لبضعة أيام، فان التأمين الصحي فان الشرطة 
. اما إذا كنا نستوجب قضاء فترة عالج طويلة األمد فيمكننا نايتكفل بعالج

ان نوظف ممرضة من سوق الشغل تعتني بنا أكثر من أوالدنا. وإذا 
ضرورية، يمكننا حينها قضاء بقية سنواتنا توفرت لدينا الوسائل المادية ال

وتتوقع منا مصلحة الضرائب ان ندفع الذهبية في مؤسسة لكبار السن. 
وتنظر  تنتظر منا الحرص على دفع ضرائب الجيران. ضرائبنا وال



المحاكم إلينا كأفراد ايضا، وال تعاقبنا أبدا على جرائم أبناء عمومتنا. وال 
رجال البالغين فحسب ولكن النساء واألطفال يشمل االعتراف بالفردية ال

أيضا. وطوال معظم التاريخ، كان ينظر إلى النساء على أنهن ملكية 
المجتمع. وفي المقابل، اصبحت الدول الحديثة تنظر الى النساء لألسرة أو 

كأفراد يتمتعن بحقوق اقتصادية وقانونية بغض النظر عن أسرهن 
المصرفية الخاصة وأن  نبحساباته نأن يحتفظ نويجوز له. ومجتمعهن

.نمن يتزوجن بل ويخترن الطالق أو العيش بمفرده نيقرر  
 ين. لقد أصبح الكثيرون منا اليوم نادمولكن تحرير الفرد امر مكلف جدا 

ويشعرون باالغتراب والتهديد من  وطوائفهم القويةعلى فقدان عائالتهم 
من على حياتنا. ويمكن قبل سلطة الدولة الغير مشخصة والسوق الذي يهي

للدول واألسواق المكونة من أفراد مغتربين عن قوانينه أن تتدخل في حياة 
ثير من الدول واألسواق المكونة من أسر أعضائها بسهولة أكبر بك

ومجتمعات قوية. عندما ال يستطيع الجيران في مبنى سكني شاهق أن 
ع منهم أن يقاوموا يتوافقوا على مقدار مدفوعاتهم، كيف يمكننا أن نتوق

 الدولة؟
ان االتفاق بين الدول واألسواق واألفراد عملية صعبة. اذ انهم يختلفون في 

هم والتزاماتهم المتبادلة، اما األفراد فهم دائميخصوص كل من حقوق  
ال الطرفين يطلبان أكثر من الالزم لكنهما يقدمان القليل من أن كِّ  ىالشكو
استغالل األفراد من قبل األسواق، والدول  في كثير من الحاالت يتموجدا. 

تستخدم جيوشها وقوات شرطتها وبيروقراطيتها الضطهاد مواطنيها بدال 
ع عنهم. ومع ذلك نرى انه من المدهش حقا ان تعمل هذه الصفقة من الدفا

أصال، غير انها تشهد نقصا في فاعليتها. فهي تخرق ترتيبات اجتماعية 
 بشرية دامت اجياال كثيرة.

وقد صممت لنا عملية التطور التي دامت ماليين السنين آليات للعيش 
صبحنا أفرادا والتفكير كأعضاء في المجتمع. وفي غضون قرنين فقط أ

قوة الثقافة الرهيبة. ذلك  يمغتربين. والحقيقة ان ال شيء يمكن ان يضاه
دما ان األسرة النووية لم تختفي تماما من المشاهد الطبيعية الحديثة. فعن

االقتصادية والسياسية، تركت  االسرة أخذت الدول واألسواق معظم أدوار
 يزال من المفترض أن لها بعض الوظائف العاطفية الهامة. حتى انه ال

توفر األسرة الحديثة يعضا من االحتياجات الحميمة، التي تجد الدولة 
زال غير قادرين على توفيرها. ومع ذلك، مات انهماوالسوق )حتى اآلن( 

 األسرة تخضع حتى اآلن لتدخالت متزايدة من قبل الدولة والسوق.



رسة حياتهم تتزايد تدخالت السوق في تشكيل أساليب البشر في مما
الجنسية والعاطفية. في حين كانت األسرة تقليديا تقوم بدور الخاطبة 
الرئيسية، واليوم أصبح السوق يتبنى افضلياتنا الرومنسية والجنسية. 

على اغداق األموال لكل السلطات المختلفة التي ترسخ له قيمه لدى ويعمل 
في  سابقا تقع ان التعارف بين العروس والعريس كانت ناالفراد. في حي

غرفة جلوس االسرة اين يمر المهر من والد العريس الى والد العروس. 
اإلغواء في الحانات والمقاهي، والمال يمر  بطريقعصرنا  يتم في أصبح
.يدي العشاق للنادالتمن أ  

كما يتم تحويل المزيد من األموال إلى الحسابات المصرفية لمصممي 
األزياء ومديري الصالة الرياضية وأخصائيي التغذية والتجميل والجراحين 

التجميليين الذين يساعدوننا في الحصول على وجه جميل مثلما تروج له 
القات االسرية خصوصا تراقب الدولة أيضا العواإلعالنات التسويقية. 

فاألولياء ملزمون بإرسال أبنائهم لتعلمهم  لعالقة بين اإلباء واألبناء.ا
الدولة. اما اآلباء الذين تظهر عنهم قسوة وعنف تجاه أطفالهم يمكن للدولة 

ان تسجن اإلباء او تفتك ها ان تقيد تصرفاتهم. وفي الحاالت القصوى يمكن
لعائلة متبنيه أخرى.منهما حق تربية أبنائهم وتعطيه   

حتى وقت ليس ببعيد، كان االقتراح، الذي يقضي بأن الدولة يجب أن و
تمنع الوالدين من ضرب أطفالهم أو إهانتهم، من شأنه أن يرفض كليا 
باعتباره امرا سخيفا وغير قابل للتطبيق. وفي معظم المجتمعات كانت 

طاعتهما من بين القيم السلطة األبوية امرا مقدسا. وكان احترام الوالدين و
لوالدين أن يفعال أي شيء تقريبا يريدونه ااألكثر تبجيال، وكان بمقدور 

في سوق  همبيع وابأبنائهم، بما في ذلك قتل األطفال حديثي الوالدة، 
الرقيق، وتزويج الصغيرات إلى الرجال الذين يكونون في ضعف 

في مداها. حيث  امالك اتشهد السلطة األبوية تراجعفاليوم، اما  اعمارهن.
بح المجتمع والدولة يعفيان الشباب بصورة متزايدة من طاعة كبار أص

السن، في حين يتم توجيه اللوم إلى اآلباء واألمهات عن أي شيء يمكن ان 
االم واالب على وشك النزول الى قاعة فرويد  يسيء لحياة اطفالهما.

زل المتهمون الى لالعتراف بذنوب لم يرتكبوها في حق ابنائهم كما ن
مة زمن المحاكمات الصورية التي أقامها ستالين. المحك  

 
 

المتخيلة المجتمعات  
 



ومثل األسرة النووية، ال يمكن للجماعة أن تختفي تماما من عالمنا دون أي 
بديل عاطفي. توفر لنا األسواق والدول اليوم حاجياتنا المادية التي كانت 

 توفير أيضا عليهم يجب لكن المحلية.في الماضي حكرا على المجتمعات 
.القبلية الروابط  

لقد نجحت األسواق والدول في هذا االمر من خالل تعزيز "المجتمعات 
المتخيلة" التي تحتوي على الماليين من الغرباء، والتي هي مصممة لتلبية 

المجتمع المتخيل هو مجتمع من الناس ان االحتياجات الوطنية والتجارية. 
عض حقا، ولكنهم يضنون ذلك. مثل هذه يعرفون بعضهم الب الذين ال

المجتمعات ليست اختراعا جديدا. كانت الممالك واإلمبراطوريات 
والكنائس تعمل آلالف السنين كمجتمعات متخيلة. في الصين القديمة مثال 

كان عشرات الماليين من الناس ينظرون ألنفسهم كأعضاء في أسرة 
العصور الوسطى، كان الماليين اطور الوالد. وفي واحدة، يمثل فيها اإلمبر

من المسلمين المتدينين يعتقدون أنهم جميعا إخوة وأخوات في مجتمع 
اإلسالم الكبير. ولكن على مر التاريخ، لم تلعب هذه المجتمعات المتخيلة 

سوى دور ثانوي ضمن طوائف من االقرباء تتكون من بضع عشرات من 
المجتمعات لب ت وقد  ضهم البعض عن قرب.االفراد الذين يعرفون بع

الحميمة االحتياجات العاطفية ألعضائها وكانت ضرورية لبقاء الجميع 
ورفاههم. وفي القرنين الماضيين، تالشت تلك المجتمعات، وتركت مكانها 

 صعود على مثالين أهمولمجتمعات المتخيلة لملء ذلك الفراغ العاطفي. ل
.المستهلكين وقبيلة األمة هي المتخيلة المجتمعات هذه مثل  

قبيلة المستهلكين  في حيم تشكلاما األمة فهي المجتمع المتخيل للدولة. 
ينتمي كالهما الى النظام المتخيل للبشر ألنه من و مجتمع السوق المتخيل.

ة ان يعرفوا بعضهم البعض  المستحيل على حرفاء السوق او أعضاء االم 
ي. فليس متاحا للمواطن ن في الماضبشكل ودي مثلما هو شان القرويي

مليون نسمة  ثمانين عددهم األلماني ان يتعرف على بني جلدته الذين يناهز
ينتمون لالمة األلمانية. او يمكنه أيضا ان يتعرف على نصف مليار من 

حرفاء السوق األوروبية المشتركة )التي تطورت في إطار الجماعة 
وروبي الذي نعرفه(. التحاد األاألوربية وأصبحت في نهاية المطاف ا  

 
 

 
أن  نعتقداالستهالكية والقومية ساعات إضافية لتجعلنا  تانتعمل النزع

الماليين من الغرباء ينتمون إلى نفس مجتمعنا، وأن لدينا جميعا ماض 



مشترك، ومصالح مشتركة ومستقبل مشترك. وهذا االمر ليس كذبة. انه 
 وحقوق المحدودة المسؤولية ذات والشركات المال مثلومفعول الخيال. 

وهي موجودة . ذاتية بين حقائق االستهالكية والقبائل الدول تعتبر اإلنسان،
فقط في خيالنا الجماعي، ولكن قوتها هائلة. وما دام الماليين من األلمان 
يؤمنون بوجود أمة ألمانية، وتصيبهم الحماسة عند رؤية أحد رموزهم 

كاية أساطيرهم الوطنية، ويجدون أنفسهم ثون حالوطنية األلمانية، ويتوار
مستعدين للتضحية باألموال والوقت واالفراد لصالح األمة األلمانية، ستظل 

.ألمانيا واحدة من أقوى االمم في العالم  

تبذل االمة قصارى جهدها إلخفاء طابعها المتخيل. وتزعم معظم الدول 
مبكرة عن طريق قب الأنها كيان طبيعي وأبدي، تم إنشاؤه في بعض الح

مزج تربة الوطن األم بدماء الشعب. إال أن هذه االدعاءات عادة ما تكون 
مبالغ فيها. لقد كانت األمم موجودة في الماضي البعيد، ولكن أهميتها كانت 
 اقل بكثير من اليوم ألن أهمية الدولة لم تكن على ماهي عليه في عصرنا.

 الوالء ببعض يشعر وسطىال ورالعص في نورمبرج سكان أحد كان ربما
 أسرته تجاه الوالء من أكبر بقدر يشعر كان ولكن األلمانية، األمة تجاه

وعالوة على ذلك، ومهما . احتياجاته بمعظم اهتم الذي المحلي والمجتمع
كانت أهمية األمم القديمة، القليل منها استمرت في البقاء. والحقيقة ان 

ورا إال بعد الثورة الصناعية.تطمعظم الدول القائمة لم تشهد   
ويقدم لنا الشرق األوسط أمثلة وافرة في هذا المضمار. فالدولة السورية 
واللبنانية واألردنية والعراقية هي نتاج الحدود العشوائية التي رسمها 

الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون الذين تجاهلوا التاريخ والجغرافيا 
أن شعب  1918د هؤالء الدبلوماسيون في عام حدواالقتصاد المحلي. وقد 

منذ تلك الفترة في الشعب العراقي.  سيتم دمجهمكردستان وبغداد والبصرة 
ن هم الذين قرروا من سيكونون ضمن ووكان في المقام األول الفرنسي

.وقد عمل كل من صدام حسين وحافظ األسد على السوريين او اللبنانيين
ي شكلتها القوى الفرنسية والبريطانية. ولكن لتدعم التركيبة السكانية ا

خطبهم الحماسية في ترسيخ هوية شعبيهما األبدية كانت في حقيقة االمر 
 مجرد حلقة جوفاء.

الذين  ذلك ان  وغني عن البيان أن األمم ال يمكن أن تنشأ من الفراغ.
ة فيعملوا بجد لبناء العراق أو سوريا استعملوا مواد أولية تاريخية وجغرا

السنين من يرجع تاريخ تأسيس بعضها الى قرون وآالف  –وثقافية حقيقية 
مضت. وقد تخير صدام حسين تراث الخالفة العباسية واإلمبراطورية التي 

عبة البابلية، حتى ذهب به االمر الى تسمية أحد وحداته المدرعة ش  



كيان  لىالتوجه ال يمكنه ان يحول األمة العراقية إ احمورابي. إال أن هذ
ماضوي. فإذا خبز أحدنا كعكة من أربعة أجزاء باستعمال الزيت والسكر 

المخزن منذ شهرين في خزانة المطبخ فهذا االمر ال يعني ان الكعكة 
وخالل العقود األخيرة، زاد تضاءل المجتمعات صنعت منذ شهرين. 

 هاالمحلية امام صعود قبائل المستهلكين التي ال تعرف بعضها البعض ولكن
المشتركة االمر الذي  والمنافع تتقاسم نفس األشياء مثل عادات االستهالك

اتها على هذا ف بهوي  يجعلها تشعر باالنتماء الى قبيلة المستهلكين وتعر  
امثلة تدعم قولنا. جد نومن الممكن ان النحو. وهذا االمر يبدو غريبا جدا، 

الكية. بحيث ان قبيلة استهفمشجعو مادونا، على سبيل المثال، يشكلون 
قبيلة المستهلكين يعرف أعضاؤها بعضهم بعضا عن طريق التسوق. فهم 

نيها ايشترون تذاكر الحفالت الموسيقية لحضور حفلة مادونا، وأقراص اغ
المدمجة وملصقاتها والقمصان التي تحمل صورها يجعلون اغانيها نغمات 

عو مانشستر ويعتبر مشجالرنين في هواتفهم، وهكذا يحددون هوياتهم. 
فون  يونايتد والنباتيين والمدافعين عن البيئية أمثلة أخرى. هؤالء يعر 

بأنفسهم على أساس هواياتهم. وهذا االمر يمثل حجر الزاوية في هويتهم. 
فالعضو النباتي األلماني قد يفضل الزواج من نباتية فرنسية بدال من 

 نظيرتها االلمانية الالحمة.

ديةالحركة األب  

نت ثورات القرنين الماضيين سريعة جدا وجذرية بحيث غيرت أهم لقد كا
، كان النظام االجتماعي وفي العصر الكالسيكي سمات النظام االجتماعي.

صعبا وصلبا امام عملية التغيير. ويعني مفهوم "النظام" ضمنا سيرورة 
ظاهرة  فكانتالثورات االجتماعية السريعة  امااالستقرار واالستمرارية. 

ثنائية، وكانت أغلب التحوالت االجتماعية تنتج عن تراكم العديد من است
إلى افتراض أن البنية  ميالينالصغيرة. ذلك ان البشر كانوا  التغيرات

. وقد تحاول األسر وتنزع الى االستمراريةاالجتماعية غير مرنة 
ن ألقائلة داخل النظام، ولكن الفكرة ا وضعيتهاوالمجتمعات المحلية تغيير 

. عن االذهان ستطيع تغيير البنية األساسية للنظام كانت غريبةي المرء  
معلنين أن "هذه هي الطريقة  ،الراهن الوضع مع التصالح إلى الناس يميل

يرة التغيير تالتي ولدوا في حضنها، والتي ستدوم الى االبد". وأصبحت و
جتماعي طيلة القرنين الماضيين سريعة جدا االمر الذي اكسب النظام اال

طبيعة دينامية ومرنة. حيث نجده اآلن في حالة من التدفق الدائم. وعندما 



)الثورة الفرنسية(،  1789إلى التفكير في نتحدث عن الثورات الحديثة نميل 

)الثورة الروسية(. 1917)الثورات الليبرالية( أو  1848  
ما في ولكن الحقيقة ان الثورة كانت في تلك األيام امرا عاديا جدا. ا 

فانه بإمكان أحد االشخاص في الثالثين من عمره ان يخبر  عصرنا الراهن
ك كان العالم الذي نما كنت في سن  أحد المراهقين المتشككين قائال " حي

. فشبكة األنترنت لم تدخل حيز االستعمال اال في تعيشه اآلن مختلفا تماما"
ان يتخيل العيش من  ألحدناالقرن العشرين. واليوم ال يمكن  منالتسعينات 

دونها. وبالتالي فإن أي محاولة لتحديد خصائص المجتمع الحديث هي 
 التأكد يمكننا التي الوحيدة السمةغير ان  ء.أقرب إلى تحديد لون الحربا

لقد أصبح الناس متعودين على نمط حياتهم،  .المستمر التغيير هي منها
نه ن، يمكننا أن نحس  ومعظمنا يعتقد في كون النظام االجتماعي شيء مر

.حسب ارادتنا  
قبل الحداثة يتمثل في حماية في فترة ما وكان الوعد الرئيسي من الحكام 

ر الذهبية التليدة. وفي والعص مراحل النظام التقليدي أو حتى استعادة بعض
رنين الماضيين، أصبح الخطاب السياسي يشيد بضرورة تدمير العالم الق

 من تشددا المحافظين أكثرمنه. وحتى ان القديم وتأسيس فضاء أفضل 
األحزاب السياسية ال يتعهدون بغير المحافظة على السائد فقط ال  اعضاء

غير. ذلك ان كل الناس يعدون بإصالح الشأن االجتماعي والتربوي 
.، وغالبا ما يحققون تلك الوعودواالقتصادي  

الزالزل  وكما يتوقع الجيولوجيون أن الحركات التكتونية ستؤدي إلى
نتوقع أن تؤدي الحركات االجتماعية  فربماواالنفجارات البركانية، 

الجذرية الى ثورات دموية من العنف. إن التاريخ السياسي للقرنين التاسع 
ير من األحيان على أنهما عبارة عن في كث نظرا اليهماعشر والعشرين قد 

رؤية تشبه ذلك وهذه ال سلسلة من الحروب القاتلة، والمحارق والثورات.
قفز فوق برك المياه الواحدة ي تراهو اجديد امطاطي االطفل الذي ينتعل حذاء

من  ةتلو األخرى. حيث يرى أصحابها ان التاريخ هو بمثابة قفز من برك
الدماء الى أخرى، تبدأ من الحرب العالمية األولى إلى الحرب العالمية 

دة الجماعية األرمنية إلى الثانية وصوال الى الحرب الباردة، ومن اإلبا
اإلبادة الجماعية اليهودية إلى اإلبادة الجماعية الرواندية، ومن رعب 

سكاكين الطويلة الثورة اللينينية الى ليلة ال إلى Robespierre روبسبيار

هناك شيء حقيقي في هذا التاريخ، ولكن قائمة تلك  في انقالب هتلر.
اعتدنا على التركيز  لقدعض الشيء. الكوارث الفعلية تبدو مع ذلك مضللة ب

 .دوما على برك الدماء ونتناسى األراضي الجافة التي تفصل بينها



ثيل، ليس من لم يسبق لها م القد شهد العصر الحديث المتأخر مستويات
العنف والرعب فحسب، بل أيضا من السلم والهدوء. كتب تشارلز ديكنز 

وقات، وأسواها في الوقت حول الثورة الفرنسية أنها "كانت أفضل األ
نفسه". قد يكون هذا الكالم منطبقا ليس على احداث الثورة الفرنسية 
كل فحسب، ولكنه ينسحب على كل الحقب التي تلتها. ويصدق االمر بش

عقبت نهاية الحرب العالمية الثانية.أخاص على العقود السبعة التي   
الذاتي التدمير كانية وخالل هذه الفترة واجهت البشرية للمرة األولى إم

الشامل وشهدت عددا ال بأس به من الحروب الفعلية واإلبادة الجماعية. 
 لكن هذه العقود كانت أيضا أكثر الحقب سلما في تاريخ البشرية.

ا شهدت نفسها العقود هذه ألن للدهشة مثير أمر وهذا  اقتصادي ا تغير 
التاريخ  صفائحتتحرك . سابق عصر أي من أكثر وسياسي ا واجتماعي ا

 أن ويبدو التكتونية بوتيرة سريعة، اما البراكين فهي صامتة في الغالب.
 أو الراديكالية البنيوية التغييرات احتواء على قادر الجديد المرن النظام
.عنيف صراع في براثن السقوط دون فيها الشروع حتى  

 

عصرنا في السالم  

ز به عصرنا الذي يتمي  لم ان معظم الناس ال يقدرون على تثمين الس  
الراهن. ولم يتح ألحدنا ان يعيش منذ آالف السنين ليدرك كم كانت تلك 

حقاب عنيفة جدا. وحينما اصبحت الحروب أكثر ندرة فإنها غدت اال
 يفكرونتجتذب المزيد من االهتمام. نحن نرى اليوم ان الكثير من الناس 

أكثر من مالحظتهم  في الحروب المستعرة اليوم في أفغانستان والعراق
 همالسالم الذي يعيش فيه معظم البرازيليين والهنود. واألهم من ذلك، 

عليهم تفهم معاناة االفراد أكثر من معاناة المتساكنين  السهلمن انه يجدون 
، نحن في شموليتهاباسرهم. ومع ذلك، ومن أجل فهم العمليات التاريخية 

ل من التركيز على الحاالت بحاجة إلى دراسة اإلحصاءات الجماعية بد
شخص، كما  310 000، تسببت الحروب في وفاة 2000الفردية. ففي عام 

شخص آخر. كل ضحية وقع  520 000رت جرائم العنف عن مقتل أسف

 هوأقارب هتهديم لعائلة، وأصدقاء في ذلكتدميرها تمثل عالما بحد ذاته، بما 
من منظور كلي، لم يمثل و وفي المقابل،. لحياة الضحية اكانوا وشاحالذين 

مليون  56في المائة من  1.5ألف سوى  830هؤالء الضحايا البالغ عددهم 

مليون شخص في  1.26. وقد توفي هذا العام 2000شخص توفوا في عام 

ألف  815في المائة من مجموع الوفيات( وانتحر  2.25حوادث السيارات )

ي أكثر إثارة للدهشة. فه 2002لعام افي المائة(. أما أرقام  1.45شخص )



شخص في الحرب وتوفي ألف  172مليون قتيل، توفي فقط  57ومن بين 

ألف من ضحايا  741عنف )ما مجموعه الألف شخص بسبب جرائم  569

وحيث  ألف شخص باالنتحار. 873العنف البشري(. وفي المقابل، قام 

كل  منعلى الرغم وسبتمبر،  11يتضح أنه في السنة التي أعقبت هجمات 

الحديث حول اإلرهاب والحرب، كان الشخص العادي أكثر عرضة 
 لالنتحار من أن يسقط ضحية على يد إرهابي أو جندي أو تاجر مخدرات.

 تسللتوفي معظم أنحاء العالم، يخلد الناس إلى النوم دون الخشية من ان  
في و أحد القبائل المجاورة ليال وتجهز على كل افراد قريتهم. إليهم
يسافرون يوميا من يطانيا نجد ان بعض المسافرين رفيعي المستوى بر

 نوتنغهام إلى لندن ويمرون اثناء سفرتهم بغابة شيروود دون خوف من أن
على الفقراء  الحقا أموالهم ليبذلوها وتسلبهمعصابة ما كمينا  تنصب لهم

ان المال ألنفسهم(. وال يتسامح الطالب  ونلى األرجح يقتلوهم ويأخذ)أو ع
يباعوا في سوق الرقيق إذا عجز اوليائهم عن دفع مصاريف الدراسة، 

لبقاء باان يلزموهم  وتعرف النسوة جيدا انه يمنع على ازواجهم تعنيفهم او
 فحسب. والواقع ان مثل هذه الحقوق وخدمة اطفالهم في المنزل لخدمتهم

 بدأت تترسخ في االذهان.
الدولة. وطوال التاريخ، كان  يرتبط تراجع العنف إلى حد كبير بصعود 

معظم العنف ينتج عن نزاعات محلية بين األسر والطوائف المحلية. )حتى 
ه، تشكل الجريمة في يوم الناس هذا، وكما تشير االرقام المذكورة اعال

ولية(. وكما رأينا، فإن المزارعين المحلية تهديدا أشد بكثير من الحروب الد
نظمات سياسية أكبر من المجتمع المحلي طيلة المباشرين الذين لم يشهدوا م

كثيرا من العنف المتفشي بينهم. ومع ازدياد  كانوا مع ذلك يعانونحياتهم، 
قوة الممالك واإلمبراطوريات، أصبحوا مهيمنين على المجتمعات المحلية 

وى العنف.وانخفض نتيجة لذلك مست  
 الذين كان في الممالك الالمركزية في أوروبا في العصور الوسطى،و

ألف نسمة  100إلى أربعين شخصا لكل  20الى القتل حوالي  ونيتعرض

سنويا. وفي العقود األخيرة، عندما أصبحت الدول واألسواق قوية جدا 
واختفت المجتمعات المحلية، انخفضت معدالت العنف إلى أبعد مما كانت 

ألف  001عليه. ويبلغ اليوم المعدل العالمي تسع حاالت قتل سنويا لكل 

شخص، ومعظم هذه الجرائم تحدث في دول ضعيفة مثل الصومال 
كولومبيا. أما في الدول المركزية في أوروبا، فإن المتوسط هو جريمة و

ألف شخص. 100قتل سنويا لكل   



هناك بالتأكيد حاالت تستخدم فيها الدول سلطتها لقتل مواطنيها، وغالبا ما  
الل القرن العشرين، قتل عشرات خوتظهر في أفق ذكرياتنا ومخاوفنا. 
من الناس من قبل قوات األمن لدولهم.  الماليين إن لم يكن مئات الماليين

ومع ذلك، ومن المرجح، من زاوية نظر اشمل، أن تقوم المحاكم التي 
تديرها الدولة بمساعدة قوات الشرطة بزيادة مستوى األمن في جميع أنحاء 

قمعية، يكون متوسط األشخاص الذين العالم. حتى في الديكتاتوريات ال
اقل بكثير مما كانت تفعله المجتمعات يتعرضون للقتل من قبل نظرائهم 

حداثية. الماقبل  
حكمت البالد وتم تأسيس ديكتاتورية عسكرية في البرازيل.  1964في عام 

عدة آالف من النظام خالل هذه السنوات العشرين، قتل و. 1985حتى عام 

ن وتعرضوا للتعذيب. ولكن حتى في أحلك وجن آالف آخرالبرازيليين. وس
مر بها الشعب البرازيلي، كان متوسط تعرض أحد سكان السنوات التي 

ريو دي جانيرو الى القتل من طرف أحد المجرمين اقل بكثير من تعرض 
فرد من قبائل واوراني او يانومامو او اراواتي للموت من قبل افراد قبيلة 

بائل الثالثة التي تعيش في أعماق غابات االمازون ليس ان هذه الق اخرى.
شرطة وتفتقر الى وجود سجون. وقد بينت الدراسات  لها جيش او

االنثربولوجية ان متوسط افرادها يموتون آجال او عاجال ضحية اندالع 
اعمال عنف بسبب ملكية األرض او التعدي عل نسائهم او من اجل فرض 

 الهيبة.
 

راطورياإلمب االنسحاب   
 

 منذ زاد أو انخفض قد الدول داخل العنف كان إذا عما التساؤل ربما يمكننا
واالمر الذي ال يمكن ألحد أن ينكره هو أن العنف الدولي قد . 1945 عام

ولعل  انخفض الى أدنى مستوياته مقارنة بما شهده في الفترات السابقة.
روبية. وعلى مدى المثال األكثر وضوحا هو انهيار اإلمبراطوريات األو
بيد من حديد. التاريخ قامت االمبراطوريات بسحق حركات التمرد  

 ألجلوحينما حل اجل سقوطها سعت الى استعمال كل الوسائل المتاحة  
انقاذ نفسها، ولكنها كانت عادة ما تخور قواها وتسقط في بحار من الدماء. 

الخالفة بين وأدى زوالها في نهاية االمر الى الفوضى واندالع حروب 
 الفرقاء والطامعين.

المبكر  االنسحابمبراطوريات ، اختارت معظم اإل1945ومنذ عام 

السلمي. وأصبحت عملية انهيارها سريعة نسبيا وهادئة ومنظمة. وفي و



كانت بريطانيا تمد نفوذها على ربع الكرة األرضية. وبعد  1945عام 

رة فقط. وفي العقود ثالثين عاما لم تعد تسيطر سوى على بضع جزر صغي
سلمية ومنظمة. على  ، تراجعت عن معظم مستعمراتها بطريقةالفاصلة

بعض  حدث فيالرغم من أنها حاولت التمسك بسيطرتها بقوة السالح كما 
األماكن مثل مااليا وكينيا. ولكن في اغلب االماكن قبل أصحاب 

كزوا اإلمبراطورية نهاية حكمهم على مضض بدل من الغضب. وكانوا ير
قدر ممكن جهودهم ليس على المحافظة على السلطة، بل على نقلها بأقصى 

من السالسة. والحقيقة ان الثناء الذي غمر الناس به غاندي لتمسكه 
وعلى الرغم يرجع الفضل فيه لإلمبراطورية البريطانية.  بالمقاومة السلمية

ال نضالية من سنوات عديدة من المرارة تخللتها في كثير من األحيان اشك
الهنود قادرين على عنيفة، انتهى نظام راج حليف االنجليز، ولم يكن 

ارجاع اإلنجليز الى السير في طرقات دلهي او كالكوتا بعد ان حملوا 
 حقائبهم وقفلوا راجعين الى بلدهم.

وقد حلت الدول المستقلة محل اإلمبراطورية، التي اصبحت تتمتع معظمها 
تقرة، وعاشت معظمها بسالم جنبا إلى جنب مع منذ ذلك الحين بحدود مس

لمؤكد أن عشرات اآلالف من الناس قد لقوا حتفهم على يد جيرانها. ومن ا
دى تراجعها، في العديد من النقاط كما أاإلمبراطورية البريطانية المهددة، 

الساخنة، إلى اندالع صراعات عرقية أودت بحياة مئات اآلالف من 
ولكن بالمقارنة مع متوسط االحداث  .هند(األشخاص )وخاصة في ال

ألجل، كان االنسحاب البريطاني مثاال على السالم التاريخية طويلة ا
والنظام. في حين كانت اإلمبراطورية الفرنسية أكثر عنادا حيث أدى 

لقي  حيث في الفيتنام او الجزائر اءسقوطها الى اعمال انتقامية دموية سو
االمر الذي أرغم الفرنسيين على حتفهم،  حايااآلالف من الض خاللها مئات

ية المناطق الخاضعة لهيمنتها بسرعة وفي كنف السلمية. التراجع عن بق
 تاركة خلفها دوال منظمة بدال من الفوضى الشاملة.

في كنف السالم، على الرغم من  1989حدث االنهيار السوفياتي في عام 

وآسيا الوسطى. ولم يحدث في  اندالع الصراع العرقي في البلقان والقوقاز
مبراطورية عظيمة بسرعة وهدوء. علما التاريخ ان سقطت بهذا الشكل إ
أي هزيمة عسكرية  1989م تشهد قبل العام لوان اإلمبراطورية السوفياتية 

إال في أفغانستان، ولم تعرف غزوات خارجية، او اعمال تمرد، وال حتى 
يات المتحدة مع تجربة حمالت على نطاق واسع مثلما شهدته الوال

 يونيتاوال يزال السوفي وثر كينغ.العصيان المدني التي قادها مارتن ل
يمتلكون الماليين من الجنود وعشرات اآلالف من الدبابات والطائرات، 



وما يكفي من األسلحة النووية للقضاء على البشرية جمعاء عدة مرات. 
والين للحلف. لو وارسو م حلف ل الجيش األحمر وغيره من جيوشظو

رباتشوف األوامر للجيش لقمع اعطى الحاكم السوفياتي األخير ميخائيل غو
النخبة السوفياتية  اال ان المظاهرات لفتحوا النار على الجماهير الغاضبة.
رومانيا وصربيا كانت واألنظمة الشيوعية في معظم أوروبا الشرقية )

ر من هذه القوة جزء صغي ولو(، اختارت عدم استخدام استثناءين
ة قد افلست حقا وواقعا، عندما أدرك أعضائها أن الشيوعيوالعسكرية. 

حزموا حقائبهم ورجعوا ثم وا عن اللجوء الى القوة، واعترفوا بفشلهم، تخل  
وتخلى غورباتشوف وزمالؤه دون صراع ليس فقط  قافلين الى منازلهم.

العالمية الثانية، لحرب اعن األراضي السوفياتية التي استعمروها خالل 
منذ فترة طويلة الواقعة في  ولكن أيضا األراضي التي غزاها القياصرة

البلطيق وأوكرانيا والقوقاز وآسيا الوسطى. ومن المرعب أن نتأمل فيما 
ما قامت به ف تصرف مثل اورباتشغيمكن أن يكون قد حدث لو كان 

.أو الفرنسيين في الجزائر -القيادة الصربية   
 

او السلم النووية وميكاأت باكس   
 

الدول المستقلة التي جاءت بعد هذه اإلمبراطوريات غير مهتمة كانت 
ومنذ عام ، مع استثناءات قليلة جدا. لم تعد الدولوبشكل ملحوظ بالحرب.   

تغزو دول أخرى من أجل وابتالعها. لقد كانت هذه الفتوحات خبز  ،1945

وبهذه الطريقة كان يتم تأسيس  ة.التاريخ السياسي وزبدته منذ ازمان سحيق
الناس والحكام ان تبقى األمور على ما ويتوقع عن معظم االمبراطوريات 

ها الرومان والمغول بمثل تلك التي قام الغزو ولكن حمالت  هي عليه.
اليوم في أي مكان في العالم. حتى انه لم  تحصلن ال يمكن أن ووالعثماني

ها من وقبل األمم المتحدة ومحمن يتم غزو أي بلد مستقل معترف به 
.  وال تزال تحدث بعض الحروب الدولية 1945الخريطة منذ العام 

موت في الحروب، ولكن تالماليين ما برحت المحدودة من وقت آلخر. و
.الحرب لم تعد هي القاعدة  

ويعتقد كثير من الناس أن اختفاء الحرب الدولية ظاهرة فريدة من نوعها 
ات الغنية في أوروبا الغربية. والواقع أن السالم وصل اطيبالنسبة للديمقر

إلى أوروبا بعد أن ساد في أجزاء أخرى من العالم. وهكذا كانت آخر 
حرب البيرو من ذلك خطيرة بين دول أمريكا الجنوبية الدولية الحروب ال

لم  . وقبل ذلك1932وحرب بوليفيا وباراغواي من  1941واإلكوادور عام 



 1984لغاية  1879طيرة بين دول أمريكا الجنوبية منذ ب خهناك حرتكن 

.التي اندلعت بين شيلي من جهة وبوليفيا وبيرو من جهة أخرى  
نعتقد ان العالم العربي ينزع الى السالم بشكل خاص. النادر ان ومن  

ولكن المرة الوحيدة منذ حصول الدول العربية على استقاللها، قامت أحدها 
العراق للكويت(. وحصل عدد قليل من االشتباكات بغزو جارتها )غزو 

( كما حدثت 1970الحدودية )على سبيل المثال سوريا ضد األردن في عام 

ا العديد من التدخالت المسلحة ألحدها في شؤون االخرى )مثل تدخل سوري
في لبنان(، وحدثت أيضا العديد من الحروب األهلية )الجزائر واليمن 

ومع ذلك لم تكن هناك . الثوراتوديد من االنقالبات الع قامتوليبيا( كما 
حروب دولية واسعة النطاق بين الدول العربية باستثناء حرب الخليج. 

 .شمل العالم اإلسالمي كلهتحروب لالوحتى وان قمنا بتوسيع نطاق وقوع 
ان نضيف مثاال واحدا هو الحرب اإليرانية العراقية. ولم تكن  ايضا يمكننا

ستان وافغانستان، أو بين ن تركيا وإيران، او بين الباكهناك حرب بي
 إندونيسيا وماليزيا.

اما في القارة االفريقية فاألمور تبدو أقل وردية بكثير. ولكن حتى تلك  
عبارة عن حروب انقالبية او  فيها المناطق، تكون معظم الصراعات

 حروب مدنية. وبما أن الدول األفريقية حصلت على استقاللها في
 اغارت علىددا قليال جدا من البلدان قد الستينيات والسبعينات، فإن ع

الغنيمة. احرازبعض من اجل البعضها   
، كما في أوروبا على في السابقكانت هناك فترات من الهدوء النسبي 

اال ان ء. ، لكنها انتهت دائما بشكل سي  1914و 1871سبيل المثال بين 

غياب . فالسالم الحقيقي ليس مجرد ةفي تلك المر مختلفة األمور كانت
للحرب. بل االحرى عدم مصداقية الحرب اصال. وتماشيا مع هذا المنطق 
لم يحدث أبدا سالم حقيقي في العالم. وظلت الحرب األوروبية بين الفترة 

قد هيمن على ها احتماال قائما، وكان توقع 1914الى  1871الممتدة من 

.ءسواال اطنين العاديين على حد  تفكير الجيوش والسياسيين والمو  
وكان هذا الهاجس مسيطرا على جميع الفترات السلمية األخرى في 

التاريخ. وقد صدر قانون صارم للسياسة الدولية قرر انه "بالنسبة لكل 
، هناك سيناريو معقول يمكن أن يدفعهم إلى شن حرب متجاوريننظامين 

نون الغاب هذا كان ضد بعضهم البعض في غضون سنة واحدة". ان قا
واخر القرن التاسع عشر في أوروبا، وفي العصور الوسطى، ساريا في أ

سبارتا وأثينا تعيشان  توفي الصين القديمة واليونان الكالسيكية. فإذا كان



هناك  ه كانقبل الميالد، غير ان 450في سالم مع يعضهما في العام 

قبل الميالد. 494الندالع الحرب بينهما في العام  مقبولسيناريو   

 اما اليوم فقد تمكنت البشرية من القضاء نهائيا على قانون الغاب ذاك.
.للحرب غياب مجرد وليس ،في آخر المطاف حقيقي سالم هناك  

السياسية، ال يوجد سيناريو معقول يؤدي إلى نزاع  االنظمةوبالنسبة لمعظم 
اندالع سنة واحدة. ما الذي يمكن أن يسبب واسع النطاق في غضون 

الحرب بين ألمانيا وفرنسا في العام المقبل؟ أو بين الصين واليابان؟ أو بين 
البرازيل واألرجنتين؟  قد تحدث بعض االشتباكات الحدودية الصغيرة، 
ولكن السيناريو المروع الذي كان من الممكن ان يؤدي إلى حرب على 

عة بة المدر  ع، مع ش  2014ل واألرجنتين في عام أوسع نطاق بين البرازي

األرجنتينية التي تجتاح أبواب ريو، وقاذفات القنابل البرازيلية التي سوف 
هذه الحروب قد ال تزال تندلع بين الفينة مثل  .تقتحم أحياء بوينس آيرس

واألخرى بين عدة دول، بين إسرائيل وسوريا على سبيل المثال او بين 
كية وإيران، ولكن هذه ليست تريا، أو الواليات المتحدة األمريإثيوبيا وإري

 سوى استثناءات تثبت القاعدة. 
 قد الماضي، إدراك ومع المستقبل، في بالطبع يتغير أن الوضع لهذا يمكن
ا اليوم عالم يبدو  فإن تاريخية، نظر وجهة من لكن. يصدق ال بشكل ساذج 

أصبح السالم ظاهرة منتشرة حتى أن لم يحدث من قبل أن . رائعة سذاجتنا
.س لم تعد لهم القدرة حتى على تخيل الحربالنا  

وقد سعى العلماء لشرح حظنا من التطور في الكثير من الكتب والمقاالت 
اها بنفسك، وقد حددوا ضمنها العديد من تالتي لم تكن ترغب في مطالع

وقبل كل شيء، تكلفة  أوال لقد ارتفعت، العوامل المساهمة في هذا التطور.
ن ينبغي منح جائزة نوبل للسالم لروبرت الحرب بشكل كبير. وكا

أوبنهايمر وزمالئه المهندسين الذين اخترعوا القنبلة الذرية. لقد حولت 
األسلحة النووية الحرب بين القوى العظمى إلى انتحار جماعي، وجعلت 

 ارتفاع مع، وثانياح. من المستحيل الهيمنة على العالم باللجوء لقوة السال
عائداتها. انخفضت الحرب، أسعار  

إلثراء نفسها  جأت الدول أن تلابالنسبة لمعظم فترات التاريخ، يمكن لسياس
من خالل نهب أو ضم أراضي العدو. وكانت معظم الثروة تتكون من 

الحقول واألبقار والعبيد والذهب، لذلك كان من السهل أن تغنمها أو تحتلها. 
شري، والدراية التقنية، تتكون الثروة أساسا من رأس المال البفوم، الياما 

والهياكل االجتماعية االقتصادية المعقدة مثل المصارف. لذلك من الصعب 
. وقد اعتمدت ثروتها في البداية على احتاللها أو دمجها في إقليم واحد



مناجم الذهب. ولكن في عصرنا أصبحت تعتمد على السيليكون 
جميعها في منطقة  وادي السيليكون وتالل السليلويد تقع -ويد والسيلول
.هوليوود  

على كاليفورنيا، وانزلوا  امسلح االصينيون غزوشن  ماذا كان سيحدث لو 
مليون جندي على شواطئ سان فرانسيسكو وهجموا بغتة على االراضي 

بوا سوى القليل. ال توجد مناجم السيليكون في وادي كسِّ يالداخلية؟ سوف لن 
اب د في أذهان مهندسي غوغل وكت  الثروة الحقيقية توجإذ ان السيليكون. 

ذين سيكونون على ل  الخاصة الالسيناريو والمخرجين ومعالجو المؤثرات 
متن الطائرة المتجهة مباشرة إلى بنغالور أو مومباي قبل مدة طويلة من 
دخول الدبابات الصينية إلى شارع سانسيت. وليس من قبيل المصادفة أن 

تي ال تزال تحدث في العالم، مثل الغزو الحروب الدولية القليلة النطاق ال
م على ثروة مادية لم يعد لها تحتكِّ العراقي للكويت، حدثت في أماكن 

جدوى. ويمكن للشيوخ الكويتيين الفرار الى الخارج، ولكن حقول النفط 
 ظلت في مكانها بعد ان وقع احتاللها.

ي من أ يةوفي حين أصبحت الحرب أقل كسبا، اضحى السالم أكثر ربح
ي وقت مضى. وكانت التجارة بين المناطق النائية وكذلك االستثمار األجنب
في إطار االقتصاد التقليدي مجرد انعكاسات. ونتيجة لذلك، حقق السالم 

على كانت إنجلترا وفرنسا، ربحا ضئيال، إلى جانب تفادي تكاليف الحرب. 
ن وي، تعيشان في سالم، ولم يكن الفرنس1400سبيل المثال، في عام 

 ،طرين لدفع ضرائب الحرب الثقيلة جراء الغزوات االنجليزية المدمرةضم
 وفي غياب السالم ما كان للفرنسيين ان يملؤوا محافظهم.

وفي االقتصادات الرأسمالية الحديثة، أصبحت التجارة الخارجية 
 واالستثمارات ذات أهمية كبيرة. ومن ثمة فإن السالم يحقق عوائد فريدة.

تحقيق حالة سالم، يمكن للصينيين  يالصين والواليات المتحدة فوطالما ان 
وول  يمن خالل بيع المنتجات الى الواليات المتحدة، والتداول فاالزدهار 

ستريت، واستقبال االستثمارات االمريكية. وأخيرا وليس آخرا، حدث 

العديد من كان في الثقافة السياسية العالمية.  tectonic تحول تكتوني

رئيس قبيلة الهان، او أحد نبالء الفايكنغ او كهنة  -ب في التاريخ النخ
 .نافع ينظرون الى الحرب على اساس انها امر -تك على سبيل المثالاالز

، ولكنه أمر ال مفر منه، يجب الشرفيها  ىفي حين كان البعض اآلخر ير
 وهذه أول مرة في التاريخ تهيمن فيها نخبة علينا أن نحوله لمصلحتنا.
ن ون ورجال األعمال والمثقفوأي السياسي - محبة للسالم على العالم

تجنبها. )كان هناك دعاة  نان الذين يرون حقا ان الحرب شر ويمكنووالفنان



سالم في الماضي، مثل المسيحيين األوائل، ولكن في الحاالت النادرة التي 
ويل الخد اكتسبوا فيها السلطة، كانوا يميلون إلى نسيان متطلباتهم "تح

 .اآلخر"(
 هذه كل بين positive feedback loop إيجابية مرتدة تغذية حلقة هناك

إن تهديد المحرقة النووية يعزز السالم. عندما ينتشر  .األربعة العوامل
السالم، وتتراجع الحرب تزدهر التجارة وتعمل على الزيادة في أرباح 

الى تفاديها. ومع مرور السالم ومضاعفة تكاليف الحرب االمر الذي يؤدي 
لمرتدة عقبة أخرى امام الحرب والتي قد تثبت تخلق حلقة التغذية ا الوقت،

 اهميتها في نهاية المطاف.
إن تشديد شبكة االتصاالت الدولية يضعف من استقالل معظم البلدان، مما 
 يقلل من فرصة أن يلجأ واحد منها الى ان تطلق كالب الحرب بمفردها.

يتمثل  البلدان تشارك في حرب واسعة النطاق لسبب بسيط ولم تعد معظم
لم تعد مستقلة. وعلى الرغم من أن المواطنين في إسرائيل أو  في كونها

قد يملكون أوهام االستقاللية، فإن الحقيقة هي  اإيطاليا أو المكسيك أو تايلند
أن حكوماتهم ال تستطيع أن تنفذ سياسات اقتصادية أو عالقات خارجية 

 وارب واسعة النطاق قلة، وهم بالتأكيد غير قادرين على الشروع في حمست
، نحن بصدد مشاهدة تشكل 11تنفيذها. وكما وضحنا االمر في الفصل 

إمبراطورية عالمية. مثل اإلمبراطوريات السابقة، حيث تعمل على فرض 
السالم داخل حدودها. وبما أن حدودها تغطي العالم كله، فإن 

لعالمية تعزز السالم العالمي بشكل فعال.اإلمبراطورية ا  
ز العصر الحديث بالمجازر العمياء وحروب االضطهاد هل تمي  إذن، 

 تم وخنادق الحرب العالمية األولى، ودخان فقاقيع القنابل النووية التي
وهوس الدماء التي تميز بها كل من هتلر  ،على هيروشيما القاؤها

تجسده الخنادق التي لم تحفر أبدا في  وستالين؟ أم أنه عصر السالم، الذي
التي لم  يقصد بها القنبلة الذرية : المترجم()الفِّطرِّ لجنوبية، وغيوم أمريكا ا

مارتن  وتظهر أبدا على موسكو ونيويورك، وطلعة المهاتما غاندي الهادئة 
 لوثر كينغ؟

ب خي  الجواب على هذه التساؤالت هو مسألة تتعلق بالتوقيت. ومن الم  إن 
بجملة االحداث التي  الماضي الىآلمال ان ندرك كم وقع تشويه نظرتنا ل

ر هذا الفصل في ر ِّ وقعت في السنوات القليلة الماضية. فلو حدث ان ح  
لكان شديد القتامة. ولكن منذ تأليفه  1962و 1945الفترة الممتدة بين سنة 

ث. فقد تبنينا فيه رؤية ديناميكية ألحداث التاريخ الحدي 2014سنة 

قون بين عل  نختتم بالقول إننا م  وإلرضاء كل من المتفائلين والمتشائمين، قد 



السماء والجحيم، نتحرك بعصبية من غرفة ألخرى. لم يقرر التاريخ بعد 
أين سينتهي بنا المطاف، وسلسلة المصادفات قد تودي بنا الى أحد 

 االتجاهين.
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الحين ذلك منذ وهناء بسعادة اووعاش    

 
تم  تقطع االنفاس. حيثهدت القرون الخمسة الماضية اندالع ثورات لقد ش
 االقتصاد نما لقد األرض ضمن مجال ايكولوجي وتاريخي واحد. توحيد
مادة وأصبحت البشرية تتمتع بخيرات كانت فيما مضى  ،مطردبشكل 

إلنسان قوى فوق بشرية االعلم والتقنية  كل من ومنحللحكايات الخرافية. 
طاقة بال حدود. اما النظام االجتماعي فقد شهد انقالبا كليا شانه  لنا ارف  وو

شان السياسة والحياة اليومية ونفسية الفرد. لكن هل جعلتنا هذه األمور 
هل وقع ترجمة تراكم الثروة طيلة القرون الخمسة المنصرمة الى وسعداء؟ 

ب مضامين جديدة؟ وهل فتح امامنا اكتشاف موارد الطاقة التي ال تنض
 جعلت هل السحيق، الماضي الى بالزمن رجعنا ولو مخازن من النعيم؟

 العالم - المعرفية الثورة نشاة منذ - يزيد اوالتطور  سنين من فالسبعين ال
لت بصمته ظوهل كان الراحل نيل أرمسترونغ، الذي  للعيش؟ افضل مكانا

وجامع  سليمة على سطح القمر الى يوم الناس هذا، أكثر سعادة من الصياد
منذ  جدران كهف شوفيت أحدالنباتات المجهول الذي ترك لنا يصمته على 

، فلماذا قمنا بتطوير على هذا النحو؟ وإذا لم يكن األمر ألف سنة 30

يات والعلوم الزراعة والمدن والكتابة والعمالت المعدنية واإلمبراطور
فهم  ئلة.أس هكذامثل  طرح نيالمؤرخعلى نادر لقد كان من الوالصناعة؟ 

وما ، أسالفهم من سعادة أكثر وبابل أوروك مواطنو كان إذا عما يسألون ال
جعل المصريين أكثر سعادة بحياتهم، أو كيف  قد إذا كان صعود اإلسالم

أثر انهيار اإلمبراطوريات األوروبية في أفريقيا على سعادة ماليين ال 
يجابه بها  أن مرءلل يمكن التي األسئلة أهم هي فهذه ذلك ومع حصر لها.

. وتستند معظم األيديولوجيات والبرامج السياسية الحالية إلى أفكار .التاريخ
يعتقد القوميون اذ  ما تتعلق بالمصدر الحقيقي للسعادة البشرية.واهية نوعا 

أن تقرير المصير السياسي ضروري لسعادتنا. ويفترض الشيوعيون أن 
رية البروليتاريا. ويرى ديكتاتو في ظلالجميع سيكونون في هناء 



الرأسماليون أن السوق الحرة وحدها الكفيلة بضمان أكبر قدر من السعادة 
ممكن من خالل تحقيق النمو االقتصادي والوفرة المادية وتعليم ألكبر عدد 

خلق الثروة. ماذا يمكن أن يحدث بمستقلين ومبادرين  االناس حتى يكونو
الفرضيات؟ إذا كان النمو االقتصادي إذا كانت األبحاث الجادة تدحض هذه 

؟ نإذواالعتماد على الذات ال يجعل الناس أكثر سعادة، ما فائدة الرأسمالية 
ماذا لو اتضح أن مواطني اإلمبراطوريات الكبيرة هم أكثر سعادة من 

 الجزائريين، على سبيل المثال، كانوا أكثر مواطني الدول المستقلة، وأن
ماذا يمكن  ي مقارنة بسلطة دولتهم المستقلة؟سرورا تحت الحكم الفرنس

خصوص عملية القضاء على االستعمار ومبدأ تقرير ب هللمرء ان يقول
احتماالت افتراضية، ألن المؤرخين  مجرد المصير الوطني؟ هذه كلها

. لقد عنهاناهيك عن اإلجابة  -األسئلة يتجنبون طرح هذه  حتى اآلن ظلوا
في السياسة والمجتمع واالقتصاد  يء،شفي تاريخ كل  تقريبا بحثوا

ولكنهم نادرا ما توقفوا عند  -والجنسانية واألمراض والغذاء والمالبس 
ر هذه األمور على سعادة البشر.يثأحول كيفية تاألهم السؤال   

يخ السعادة على المدى الطويل، فإن منهم درسوا تار ةل  على الرغم من أن قِّ 
ي لديهم تقريبا بعض األفكار المسبقة كل من العلماء وحتى الرجل العام

الغامضة حول هذا الموضوع. والراي الغالب ان القدرات البشرية قد 
التاريخ. وبما أن البشر يستخدمون عموما قدراتهم للتخفيف  زادت على مر  

االمر يفترض أن نكون أكثر سعادة  من المآسي وتحقيق الطموحات، فإن
لئك الذين عاشوا في العصر ومن أ من أسالفنا في العصور الوسطى، او

ال في نظرنا. وكما رأينا،  ةمقنع ليست التقدمية ه الروايةالحجري. ولكن هذ
القدرات والسلوكيات والمهارات الجديدة بالضرورة إلى حياة أفضل. تؤدي  

م البشر كيف يفلحون األرض خالل الثورة الزراعية، زادت عندما تعل  ف 

يئتهم، ولكن ظروف حياة الكثير من االفراد قوتهم الجماعية في تشكيل ب

قسوة. لقد كان على القرويين العمل بجد أكبر من طائفة النباشين  تزاد

لتوفير غذاء أقل تنوع وقيمة غذائية، وكانوا معرضين أكثر لألمراض 

واالستغالل. وبالمثل، فإن انتشار االمبراطوريات األوروبية زاد إلى حد 

خالل تعميم األفكار  وذلك منللجنس البشري،  القوة الجماعية فيكبير 

ينل ومع ذلك لم  والتكنولوجيات والمحاصيل، وفتح مجاالت جديدة للتجارة.

هذه الحظوة كل من األفارقة وشعوب األميركيتين األصليين وكذلك سكان 

وبالنظر إلى الميل البشري المؤكد لسوء استخدام  استراليا المحليين.



أكثر  اذاجة االعتقاد بأنه كلما كان لدى الناس نفوذالسلطة، يبدو من الس

 كلما أصبحوا يتنعمون بسعادة أكثر. 

في لرأي موقفا معارضا تماما. حيث يجادلون منافسي هذا ا وياخذ بعض

وجود عالقة عكسية بين القدرات البشرية والسعادة. فالقوة تفسد طبائع 

نتيجة  اال وخلقت نها،مالناس كما يزعمون، وكلما اكتسبت البشرية مزيدا 

لذلك عالما ميكانيكيا باردا غير مناسب الحتياجاتنا الحقيقية. ذلك ان 

ى بنا النباشين. وقد أد   - نا وأجسادنا لحياة الصيادينالتطور قد شكل عقول

في حياة غير  ان نعيش إلى ،ال إلى الزراعة ثم إلى الصناعةاالنتقال أو  

وغرائزنا المتأصلة،  ميوالتناصادقا عن طبيعية ال يمكنها أن تعبر تعبيرا 

 الوبالتالي ال يمكن أن ترضي أعماق توقنا الى العيش بسعادة حقيقية. 

 حياة يضارع أن يمكنه الحضرية الوسطى للطبقة المريحة الحياة في شيء

 صيدها اثناء الصيادين طائفة تختبره الذي التام والفرح البرية اإلثارة

كل اختراع جديد ينجزه البشر يباعد  وكان .احبالنج تكللت وقد للماموت

 بينهم وبين جنة عدن التي تركوها خلفهم الى االبد.

ولكن هذا اإلصرار الرومانسي على رؤية الظل الداكن وراء كل اختراع  

ربما تناءت عالقتنا مع و .مثل االعتقاد في حتمية التقدم امتصلب يبدو

نا، غير ان األمور ليست سيئة ذواتكنا الصياد الذي يسكن في أعماق يشر

ض الطب الحديث طيلة القرنين في معظم االحوال. على سبيل المثال، خف  

في المائة.  5في المائة إلى أقل من  33الماضيين نسبة وفاة األطفال من 

هل يمكن ألي شخص أن يشك في أن هذا اإلنجاز قد أسهم إسهاما كبيرا 

بوا سِّ طفال الذين لوال تطور الطب لح  األ في تحقيق السعادة ليس فقط ألولئك

ان من االموات، بل وأيضا في بث السرور في نفوس أسرهم وأصدقائهم؟ 

والى غاية استهالل  الموقف األكثر حكمة يجب ان يحتل مكانا وسطا.

لم يكن هناك ارتباط واضح بين القوة والسعادة. قد يكون  ،الثورة العلمية

 لكنبؤسا من أسالفهم الصيادين.  أكثرالفالحون في العصور الوسطى 

البشر تعلم خالل القرون القليلة الماضية استخدام قدراته بحكمة أكبر. 

وتعتبر انتصارات الطب الحديث مجرد مثال على ذلك. ومن اإلنجازات 

األخرى التي لم يسبق لها مثيل االنخفاض الحاد في ظاهرة العنف، وبروز 

اء تقريبا على المجاعات على نطاق القضالحروب الدولية االفتراضية، و

.واسع  



، يؤسس تقييمه المتفائل على أوالولكن هذا االمر فيه تبسيط مفرط. فهو 
 عينة صغيرة جدا من االحداث الجيدة التي وقعت في بضع من السنين.

اوز جذلك ان معظم البشر لم يتمتعوا بمنجزات الطب اال في زمن لم يت
 نشات خاللوفيات األطفال فهو ظاهرة ، اما االنخفاض الحاد في 1850

لقرن العشرين. وظلت المجاعات تفتك بالكثير من البشر على نطاق واسع ا
الى غاية منتصف القرن العشرين. وخالل القفزة العظمى التي احدثتها 

مليون إنسان  50و 10ما بين لقي ، 1961-1958التجربة الشيوعية من 

الدولية نادرة الحدوث اال بعد عام الجوع. ولم تصبح الحروب  حتفه جراء
 لذلكويرجع االمر غالبا الى التهديد باللجوء الى اإلبادة النووية.  ،1945

الرغم من أن العقود القليلة الماضية كانت عصرا ذهبيا لم يسبق له على 
يمثل ما إذا كان هذا االمر  معرفةالسابق ألوانه  فإنه منمثيل للبشرية، 

. عندما السعيدرات التاريخ أو دوامة سريعة من الحظ تحوال أساسيا في تيا
نحكم على الحداثة، من المغري جدا أن نأخذ وجهة نظر الطبقة الغربية 

ويجب أال ننسى وجهات نظر أحد  المتوسطة للقرن الحادي والعشرين.
ألفيون مدمني ا أحد عمال مناجم الفحم الويلزي في القرن التاسع عشر أو

)سبق األصليين. كما ان تروغانيني سكان تسمانيا نمالصيني أو شخصا 
ليس أقل أهمية من هومير سيمبسون )شخصية  اإلشارة اليه: المترجم(

، وحتى العصر الذهبي القصير الذي حصل في ثانيا(. : المترجمكرتونية
كارثة بذور النصف الثاني من القرن الماضي يمكن ان يكون قد زرع 

لقليلة الماضية، تسببنا في حصول اضطراب مستقبلية. وعلى مدى العقود ا
في التوازن اإليكولوجي لكوكبنا بوسائل مستحدثة ال تعد وال تحصى، مع 
ما يمكن ان تتضمنه من عواقب وخيمة. وهناك الكثير من األدلة تشير إلى 

ك أننا بصدد تدمير أسس االزدهار البشري في طقوس من االستهال
اإلنجازات التي حققها بهنئ أنفسنا وأخيرا، ال يمكننا أن ن. الطائش

إذا تجاهلنا تماما مصير جميع الحيوانات.  ال  إِّ الهوموسابيانس العصريون 
من  وقتناذلك ان الكثير من الثروات المادية التي نتباهى بها والتي 

زام األمراض والمجاعة على حساب قرود المختبر وأبقار األلبان والح
ى مدى القرنين الماضيين، عشرات الناقل للدجاج. وحيث تعرضت، عل

لنظام االستغالل الصناعي الذي ال يوجد له مثال سابق في  االمليارات منه
كتب التاريخ.  ضمنقسوة ال  

نشطاء حقوق الحيوان، فإن الزراعة الصناعية  يزعمهر ما ش  وإذا قبلنا ع  
 من ،الشاملة السعادة تقييم عندواريخ. الحديثة قد تكون أكبر جريمة في الت

 من أو األوروبيينمن  سواء العليا، الطبقات سعادة فقط نحسب أن الخطأ



ا الخطأ من ربماو. الرجال دون الجنس البشري فحسب  سعادة اعتبار أيض 
 اقربائهم الحيوانات األخرى.

  

 حساب السعادة

 

إلى حد كبير نتاج عوامل ناقشنا حتى اآلن مفهوم السعادة كما لو كانت 
ة والنظام الغذائي والثروة. فإذا كان الناس أكثر ثراء مادية، مثل الصح

وأكثر صحة، من المفروض أن يكونوا أيضا أكثر سعادة. ولكن هل هذا 
االمر واضح كفاية؟ لقد نظر الفالسفة والكهنة والشعراء في طبيعة السعادة 

أن العوامل االجتماعية  آلالف السنين، وخلص الكثيرون منهم إلى
وحية لها تأثير كبير على سعادتنا شانها شان الظروف واألخالقية والر

المادية. ولعل الناس في المجتمعات المزدهرة يكابدون إلى حد كبير من 
ولعل أسالفنا  االغتراب والعجز على الرغم من الرخاء الذي يعيشون فيه.

ين والروابط مع مجتمع والد  وجدوا الكثير من الرضا في ال رخاءاألقل 
 الطبيعة.

 على عاتقهم مواجهة العقود األخيرة، أخذ علماء النفس وعلماء األحياء في 
التحدي المتمثل في اجراء دراسة علمية لمعرفة ما الذي يجعل الناس 
سعداء حقا. هل هو المال، ام األسرة، او الوراثة أو ربما الفضيلة؟ 

ديد ما يجب قياسه. ان التعريف المقبول األولى في تح تهمانحصرت خطوو
يمكن القول ان  موما للسعادة هو "الرفاه الشخصي". وفقا لهذا الرأي،ع

ا متعة فورية أو ويكون شيء أشعر به داخل نفسي،  هي السعادة الشعور إم 
إذا كان هناك  ر بها حياتي.سي  أ  قناعة على المدى الطويل بالطريقة التي 

ترض شعر به في اعماقي، فكيف يمكن قياسه من الخارج؟ ومن المفاشيء 
بماذا أنه يمكننا أن نفعل ذلك عن طريق مطالبة الناس بأن يقولوا لنا 

. لذلك فان علماء النفس أو علماء األحياء الذين يرغبون في تقييم يشعرون
ميرها ومن ثمة مدى شعور الناس بالسعادة يقدمون لهم إستبيانات لتع

 الحصول على نتائج. 
لب من األشخاص الذين أجريت إن االستبيان الشخصي النموذجي للرفاه يط

معهم المقابالت تصنيف التصريحات المطروحة على مقياس من صفر إلى 
او "أشعر بأن  عشرة مثل "أشعر بالسرور على الطريقة التي احيا بها"،

ثم يقوم  "." الحياة جيدة وا  بالمستقبل ""أنا متفائل  اوالحياة مجزية جدا"، 
مستوى العام للرفاه الشخصي الذي كل األجوبة ويحسب البجمع الباحث 

. ستوجب  يتمتع به الم    



ستخدم االستبيانات من أجل ربط السعادة بعوامل موضوعية مختلفة. قد وت  
دوالر سنويا مع  ألف 010تقارن إحدى الدراسات ألف شخص يكسبون 

إذا اكتشفت الدراسة أن المجموعة فدوالر.  ألف 50يكسبون ألف شخص 

، في حين أن األخيرين 8.7مستوى الرفاه الذاتي من  األولى لديها متوسط

فقط، يمكن للباحث ان يخرج باستنتاج معقول مفاده أن  7.3متوسط  ملديه

والرفاه الشخصي. ولغاية ترجمة المسالة  هناك عالقة إيجابية بين الثروة
في لغة انجليزية بسيطة، نقول ان المال يجلب السعادة. ويمکن استخدام 

ذين يعيشون في ظل الديمقراطيات لفحص ما إذا کان الناس ال   نفس الطريقة
، وما إذا کان الدكتاتورياتالذي يرزحون تحت نير  أولئكادة من أکثر سع

  .أو األرامل المطلقيناب أو األشخاص المتزوجون أکثر سعادة من العز  
يوفر أساسا للمؤرخين الذين يستطيعون دراسة معدالت الثروة االمر وهذا 
 حرية السياسية وكذلك نسبة حاالت الطالق في الماضي. فإذا كان الناسوال

ن أكثر سعادة من وأكثر سعادة في البلدان الديموقراطية وإذا كان المتزوج
المطلقين، يصبح للمؤرخ حجة للقول أن عملية إرساء الديمقراطية في 
ن العقود القليلة الماضية قد ساهم في سعادة الجنس البشري، في حين أ

 معدالت الطالق المتزايدة تشير إلى اتجاه معاكس تماما. 
، العيوبيقة في التفكير تبدو مثمرة، ولكن قبل اإلشارة إلى بعض هذه الطر

 يجب علينا النظر في النتائج. 
أن المال يجلب فعال السعادة.  فيأحد االستنتاجات المثيرة لالهتمام تكمن 

بالنسبة . ة ال نجد له داللة تذكرولكن إلى حد ما، وبعيدا عن تلك النقط
 من من السلم االقتصادي، يعني لهم المزيدعالقين في الجزء السفلي الللناس 

 12المال مزيدا من السعادة. فاذا كانت احدى األمهات األمريكيات تكسب 

سنويا من مهنة تنظيف المنازل وحصل ان فازت فجأة بمبلغ دوالر  ألف
سوف تواجه على األرجح زيادة كبيرة  ألف دوالر في اليانصيب، 500

الشخصي. ستضطر حينها أن تكون  رفاههاوطويلة األجل في مستوى 
ولكن . قادرة على تغذية وكساء اطفالها دون ان تغرق في مزيد من الديون

ألف دوالر في  250إذا كان أحدنا مديرا تنفيذيا يتمتع بأعلى كسب يقدر ب 

نصيب، أو يقرر مجلس شركتك فجأة السنة، وكسب مليون دوالر في اليا
ن المرجح أن هذه الزيادة لن تدوم ، مكوبدون سابق انذار مضاعفة راتب

وفقا للنتائج التجريبية، من المؤكد تقريبا ان االمر لن وسوى بضعة اسابيع. 
يحدث فرقا كبيرا في الطريقة التي تعيش بها على المدى الطويل. قد 

د شرب ى في منزل فاخر وسوف تتعو  تشتري سيارة فخمة وتنتقل للسكن



ت، لكن هذه االمور ارنوفورنيا كابمن كالي بيتروس بدال زجاجات شاتو
ة.سوف تبدو روتينية وغير مثير  

وثمة نتيجة أخرى مثيرة لالهتمام تتمثل في أن المرض يقلل السعادة على  
 إذاالمدى القصير، ويمكنه حتى ان يشكل محنة طويلة األمد في صورة ما 

عكرت حالة المريض باستمرار او فيما اذا انهكه األلم. فالناس الذين ت
أصيبوا بداء السكري وهو مرض مزمن قد يمرون بحالة اكتئاب تدوم 

فانهم يتكيفون مع  اعهم بعض الوقت. ولكن إذا لم يزدد المرض سوءم
اء تماما. يالجديدة. بحيث باإلمكان ان يشعروا بالسعادة مثل االسو محالته
ل أن لوسي ولوقا توأم ينتميان الى الطبقة الوسطى، يوافقان على تخي

 الذاتي. وخالل العودة من مختبر االمشاركة في اجراء دراسة حول رفاهم
علم النفس، تصطدم سيارة لوسي بحافلة نقل، مما ينجر عنه إصابتها 

ببعض الكسور في عظامها مع حصول عرج في الساق يدوم معها بعد 
اللحظة التي يخرج فيها المسعفون لوسي من حطام السيارة تعافيها. وفي 

يرن  هاتفها لتستقبل صارخة من الفرح خبر فوزها باليانصيب الذي قدره 
ف مليون من الدوالرات قيمة الجائزة الكبرى.عشرة آال  

.ثريةل لوسي تعرج ولكنها االن ظعامين على تلك الحادثة ت مرور وبعد  
 أن المرجح فمن متابعة، دراسة إلجراء نفسيال الطبيب يحضر عندما ولكن
.المشؤوم اليوم ذلك صباح في قدمها التي اإلجابات نفس منهما كل يقدم  

 

يبدو ان االسرة والمجتمع لهما تأثير أكبر على سعادتنا مما يوفره المال 
الناس الذين لديهم أسر قوية يعيشون في مجتمعات متماسكة فوالصحة. 

شكو اسرهم من تلئك الذين وكثر سعادة بكثير من أوداعمة يكونون عادة أ
 نتمون اليها.والذين لم يعثروا )أو لم يسعوا أبدا( الى إيجاد جماعة ياالتفكك 

كما ان الزواج مهم بشكل خاص. حيث وجدت الدراسات المتكررة أن 
هناك عالقة وثيقة جدا بين الزيجات الجيدة والرفاهية الذاتية العالية، وبين 

السيئة والبؤس. ويصدق هذا االمر بغض النظر عن الظروف  الزيجات
ويكون  فالسافمن كان يشكوا عجزا جسديا وااالقتصادية أو حتى الجسدية. 

محاطا يزوجة صالحة واسرة مخلصة ومجتمعا ودودا يمكنه ان يشعر 
 ،باالغتراب يحس غير انهمن ذلك الشخص الشديد الثراء  ،بأحسن حال

الحاجة الخاصة قاسية او يكون  يالة االقتصادية لذوبشرط ان ال تكون الح
نحو التعكر أكثر من ذي قبل.  حالته نزعتمرضه مؤلما جدا او   

الذي  -وهذا االمر يثير احتمال أن التحسن الهائل في الظروف المادية 
ى في المقابل الى انهيار األسرة د  يؤقد  -حصل طيلة القرنين الماضيين

فإن الشخص العادي قد ال يكون ، على هذا النحومر والمجتمع. وإذا كان األ



وحتى الحرية التي  .1800مما كان عليه في عام  في عصرناأكثر سعادة 

وايضا ر نتائجها إلى حد كبير قد تعمل ضدنا. يمكننا أن نختار أزواجنا، نقد  
 يختاروا تركنا. ومع في المقابل ان بمقدورهم، ولكن وجيرانناأصدقائنا 

 نجد الحياة، في الخاص مساره تقريرفي  مسبوقة غير بسلطة دالفر تمتع
وبالتالي، فنحن نعيش ضمن عالم . التزامات تقديم للغاية الصعب من أنه

حو االنهيار.نيزداد عزلة يوما بعد يوم وتتجه عوائله ومجتمعاته   
أن السعادة ال تعتمد  تكمن في ولكن أهم النتائج التي توصل إليها الجميع 

ى ظروف موضوعية سواء تلك المتعلقة بالثروة أو الصحة أو حتى حقا عل
وعلى النقيض من ذلك تعتمد االمور على العالقة بين الشروط  المجتمع.

الموضوعية والتوقعات الذاتية. فإذا رغب أحدنا في الحصول على عربة 
أحب المرء الحصول على يجرها ثور وأصاب مبتغاه ينتابه الرضا. اما إذا 

اري ولكنه لم يحرز اال سيارة من نوع فيات مستعملة، وع فر  نمن سيارة 
سيشعر ساعتها انه معدم. لذلك كان للفوز في اليانصيب بمرور الوقت نفس 

سيارة سيء الحظ الذي تعرضت له الالنتائج على سعادة البشر مثل حادث 
ا، ونتيجة لذلك فحتى عملية وعندما تتحسن األمور، تزداد توقعاتن لوسي.

تما قل   إذاحرازنا على ما لم نكن نحلم به اطالقا قد يتركنا غير قنوعين. وا  
 أنفسنااألمور فمن شان مرض خطير ان يثير في وتدهورت توقعاتنا 

 الشعور بسعادة )هذا امر غير ثابت: المترجم( لم نعهدها قبل تلك اللحظة.

 

ياناتهم مجموعة من علماء النفس واستبقد يقال إننا لم نكن بحاجة إلى 
الكتشاف هذا االمر. ذلك ان األنبياء والشعراء والفالسفة أدركوا منذ آالف 
السنين أن القناعة بما لدينا أكثر أهمية بكثير من الحصول على المزيد مما 

نرغب في احرازه. ومع ذلك، فإنه من المثير لالنتباه ان يصل البحث 
إلى نفس  -البيانية الكثير من األرقام والرسوم  الذي تدعمه -الحديث 

االستنتاجات التي توصل إليها القدماء. إن األهمية الحاسمة للتوقعات 
إذا كانت السعادة تعتمد ف البشرية لها آثار بعيدة المدى لفهم تاريخ السعادة.

فقط على ظروف موضوعية مثل الثروة والصحة والعالقات االجتماعية، 
 على تعتمد التي النتيجة إن ل نسبيا التحقيق في تاريخها.كان من السه

ملك نفنحن اليوم  .صعوبة أكثر المؤرخين مهمة تجعل الذاتية التوقعات
ترسانة مبتكرة من المهدئات والمسكنات تحت تصرفنا، ولكن توقعاتنا 

بالحصول على متعة سريعة وحساسيتنا المفرطة تجاه عدم االرتياح زادت 
والحقيقة انه من الصعوبة أصبحنا معه نعاني أكثر من اسالفنا. بشكل 

 بمكان ان نتقبل هذا النمط من التفكير.



تكمن المشكلة في مغالطة منطقية انغرست في أعماق نفوسنا. عندما نحاول 
حياة الناس في  تن او نتخيل مدى سعادة اآلخرين، أو كيف كانخم  نان 

كون تمكانهم. ولكن هذه الطريقة لن  الماضي، نحن نضع في الواقع أنفسنا
علق توقعاتنا على الظروف المادية التي عاشها تناجعة ألنها سوف 

االخرون. اما في المجتمعات الحديثة فمن المعتاد أن يأخذ أحدنا دش ويغير 
العصور الوسطى كانوا يخرجون ألعمالهم  مزارعيمالبسه كل يوم. لكن 

  شهر وربما لم يحدث ان غيروا ثيابهم.دون ان يمس الماء أجسادهم طيلة أ
رة والروائح النتنة حتى االقذفي حالة إن فكرة العيش على هذا النحو، 
في العصور الوسطى ال  القرويينغير ان النخاع، تعتبر بغيضة في اعيننا. 

يبدو انهم كانوا مكترثين لحالهم. لقد ألفوا رائحة القمصان التي لم يغيروها 
يير قمصانهم بل ال يعزى االمر الى عدم رغبتهم في تغمنذ مدة طويلة. و

. على األقل كانوا لهمبما توفر  قنوعينالفتقارهم ثمن اقتناءه او ربما كانوا 
راضين بما يلبسون. وال يبدو االمر مفاجئا لنا حين نفكر فيه ملية. ذلك ان 

ليس لهم حاجة  هان على اء عمومتنا الشامبنزي قليال ما يغتسلون عالوةناب
 ناكالب أن واقعة من باالشمئزاز عرنش ال أننا كما في الملبس أصال.

ت ورغم ذلك نحن نرب   .يوميا امعاطفه تغير أو ستحمت ال األليفة ناوقطط
على حد السواء. ونجد ان أبناء الطبقات الموسرة  اونقبله اونحتضنه اعليه

ر أعواما من التعليم ال يرغبون في االستحمام يوميا، وحيث يتطلب االم
مارسون هذه العادة من تلقاء أنفسهم. الحقيقة ان والتدريب االسري لجعلهم ي

 االمر يتعلق بمجرد انتظارات. 
 اللتين يعتمد عليهما ركيزتينال فإن التوقعات، تحددها السعادة كانت إذا

 قدوالذي  – اإلعالن وصناعة الجماهيري اإلعالمونقصد بهما  - مجتمعنا
 من يبلغ بااش كنت إذا. فالرضاحالة  من العالم خزانات قصد دون يستنزف
 سنة خمسة آالف قبلعاشت  صغيرة قريةل ينتمي عاما عشر ثمانية العمر
 رجال خمسين لم يكن في القرية سوى ألنه كوسم اقرانأه أن قدتعت وكنت
رسمت على وجوههم جروح غائرة اثناء  ،شيوخ إما معظمهم آخرين

يوجد غير عمليات الصيد، او اعتلتها تجاعيد بفعل السنين او ربما ال 
 كن  أشعر بتيعيش في عصرنا فمن األرجح ان  مراهقا كنت إذا األطفال. اما

في  كحتى ولو كان اقران كعتقدها في نفسنبتلك الوسامة التي  لست
ان  كبهم بل علي كلجأ الى مقارنة نفستلن  كالمدرسة قبيحي المنظر ألن

ذين بنجوم السينما والرياضيين وعارضي األزياء ال كقارن وسامتن
شاهدهم كامل اليوم على شاشة التلفاز، او على صفحات الفيسبوك او على ن

 المعلقات االشهارية العمالقة.



كل من الفقر والمرض والفساد واالضطهاد السياسي  يثير ال ربما لذا 
مقارنة أوضاعهم وفق  مجرد من أيضا بل فحسب، الثالث العالم في السخط
 بسبب للموت عرضة أقل المصريين متوسط لقد كان. المتقدم العالم معايير
 رمسيس ظل في منه مبارك حسني عهد في العنف أو الطاعون أو الجوع
كما كانت ظروفهم المادية أحسن حاال في عهد   .كليوباترا أو الثاني

مبارك. وكان المرء يعتقد انهم سيرقصون في احداث الشغب التي اندلعت 
لتي يتمتعون بها في ضل حكم مبارك. شاكرين هللا على النعمة ا 2011سنة 

 في بأجدادهم أنفسهم يقارنوا لموبدال من ذلك هبوا في وجهه لإلطاحة به. 
.أوباماتحت حكم  أمريكا في معاصريهمب بل لفراعنة،ا عهد  
 أن لنفترض. السخط إلى يؤدي قد الخلود حتىف الحال، هو هذا كان إذاو

 للشيخوخة ةمضاد ادوية فعالةو األمراض، لجميع عالجات ابتكرقد  العلم
 ستكونحافظ على الشباب الى ما ال نهاية. نعمل على تجديد الخاليا وت

.والقلق الغضب من مسبوق غير وباء االحتماالت، جميع في النتيجة  
 الغالبيةوهم  - معجزةال عالجال نفقات تحمل علىال يقدرون  الذين أولئكف 

.من وضعهم يدينتابهم غضب شد سوف - الناس من العظمى  
 بالسلوى يشعرون فترات التاريخ،، طوال نووالمضطهد الفقراء كانلقد  

 ألغنياءاذ انه يتيح ل – عادل األقل على الموت إن ةالقائل ةالفكر إزاء
وفي المقابل سوف   .مجابهة نفس المصير على قدم المساواة واألقوياء

غنياء بحياة ابدية يرتعب المعوزون من فكرة موتهم الحتمي مقابل تمتع األ
 يقضونها في عمر الشباب.

 تكون لن الجديدة العالجات توفير على القادرة الصغيرة األقلية ولكن
 أن من الرغم علىاذ . القلق من الكثير الديه يكون وسوف. أيضا مبتهجة

 إحياء هايمكن ال فإنه والشباب، الحياة تمتد أن قادرة على الجديدة العالجات
أحدنا انه بإمكانه ان يعيش هو واقربائه  عتقدي أنفكرة مرعبة انها ل. الجثث

 ومنالى االبد اال  إذا صدمته شاحنة مجنونة او أجهز عليه أحد اإلرهابيين. 
 كل ضد محياته على حريصين يجعلهم هاجسا الناس يطور أن المحتمل
 فقدان من مميت رهاب لديهم ينشا سوف المقابل في ولكن. المخاطر
 لهم يمكن ال االمر هذا مثل المقربين، األصدقاء اواحد االبن او الزوجة
.اطالقا تصوره  

الكيميائية السعادة  
 

ربطون النتائج ييقوم علماء االجتماع بتوزيع االستبيانات الذاتية للرفاهية و
المتحصل عليها بالعوامل االجتماعية واالقتصادية كالثروة والحرية 



صلون يء نفس االستبيانات، ولكنهم السياسية. ويستخدم علماء األحيا
والوراثية. ويعتقد  البيوكيماويةاإلجابات التي يحصلون عليها بالعوامل 

يات كيميائية حيوية علماء البيولوجيا أن عالمنا العقلي والعاطفي تحكمه آل
شكلتها ماليين السنين من التطور. ومثل جميع الحاالت العقلية األخرى، ال 

لشخصي بمعايير خارجية مثل الراتب أو العالقات يتم تحديد رفاهنا ا
وبدال من ذلك، يتم تحديد كياننا من قبل  .االجتماعية أو الحقوق السياسية

ة، ونقاط االشتباك العصبي نظام معقد من األعصاب، والخاليا العصبي
ومختلف المواد الكيميائية الحيوية مثل السيروتونين والدوبامين 

 واألوكسيتوسين.
طالق يمكنه الحصول على السعادة من خالل الفوز في االد على ال أح 

الحصول على ترقية أو حتى العثور على  شراء منزل، او اليانصيب، او
حين  -اء بسبب شيء واحد فقط يصبح الناس سعد حب حياته الحقيقي.

في اليانصيب أو  هتغمر أجسادهم احاسيس جميلة. فالشخص الذي فاز لتو
قفز من الغبطة هو ال يفعل ذلك من اجل حصوله على وجد توأم روحه وي

هرمونية مختلفة  بتفاعالتالمال او العثور على الحبيب. بل االمر يتعلق 
الشارات الكهربائية التي تتجول عبر مجرى دمه، وهيجان عاصفة من ا

.تومض بين أجزاء مختلفة من دماغه  
آمالنا في صنع  قنا عليهاولكن من المؤسف ان جميع المحاوالت التي عل  

ن نظامنا الحيوي قد انصرف بها عن مسارها الجنة على األرض، يبدو ا
ات ثابتة نسبيا من يعلى الحفاظ على مستو يةحيث برمجته العملية التطور

فخط السعادة  -ليس هناك انتقاء طبيعي للسعادة على هذا النحو . اذ السعادة
نتقال جينات القلق الذي يحمله الناسك في مورثاته سوف يندثر مع ا

األجيال الالحقة. فعامل السعادة او الشقاء لن يلعبا أي دور في  منلزوجين 
عملية التطور اال في صورة ما إذا كان يساهمان في تشجيع او تثبيط 
لنا عنصري البقاء والتناسل. ولعله من غير المستغرب أن التطور قد شك  

كنه أتاح لنا قدرة التمتع بحيث ال نكون بائسين جدا وال سعداء جدا. ول
اذ انها سوف  ،ولكن هذه الحالة ال تدوم الى االبد .للحظات حاسيس ممتعةبأ

السارة.  تخمد عاجال أو آجال لتترك مكانها لألحاسيس غير  
ذين قدم التطور على سبيل المثال مشاعر ممتعة كمكافآت للذكور ال  

لخصبة. وإذا لم ينشرون جيناتهم عن طريق ممارسة الجنس مع اإلناث ا
حوبا بهذه المتعة، سوف لن يكترث الذكور بهذه العادة. يكن الجنس مص  

وفي نفس الوقت، عمل التطور بطريقة تزول معها تلك المتعة بسرعة. اذ 
انه لو حدث واستمرت تلك المتعة أكثر من الالزم فان النشوة ستقضي 



غذاء كما لن على الذكور جوعا حين لن تعود لهم رغبة في البحث عن ال
اناث اخريات تكون خصبة. يقارن بعض على  في العثور ة  م  تعود لهم هِّ 

العلماء الكيمياء الحيوية البشرية بنظام تكييف الهواء الذي يحافظ على 
عاصفة  حصول حين درجة الحرارة ثابتة، سواء اثناء موجة الحر أو

ة حيث يعمل نظام التكييف على الحفاظ على درجة الحرار ،ثلجية
خمسة وعشرين حدود  نظمة تكييف الهواء فييتم تعيين بعض أ المطلوبة.

درجة مئوية. ويتم تحديد أنظمة اخرى عند حدود عشرين درجة. اما أنظمة 
تكييف السعادة البشرية فتختلف أيضا من شخص آلخر. وضمن مقياس 

 مصحوبيناستبياني من واحد إلى عشرة، نكتشف ان بعض الناس يولدون 
تهم بالتأرجح بين مستويات ستة يوكيميائي للسرور يسمح ألمزجنظام بب

وعشرة من سلم السعادة، ويستقر بمرور الوقت في الدرجة الثامنة. ويكون 
جدا حتى لو كان يعيش في مدينة كبيرة تشعر الناس  اهذا الشخص سعيد

يفقد كل أمواله في انهيار البورصة، اويتم تشخيص اصابته  باالغتراب، او
ابتهم اللعنة حيث ولدوا بحيوية كئيبة السكري. ونجد أناسا آخرين اصبداء 

تجعلهم ينوسون بين مستوى الدرجة الثالثة والسابعة حتى يستقر بهم االمر 
ل كئيبا ظان هذا الشخص التعيس ي في الدرجة الخامسة من سلم السعادة.

رات حتى لو كان يتمتع بدعم من مجتمع متماسك، او يفوز بماليين الدوال
كتلك التي يملكها أحد الرياضيين االولمبيين. في اليانصيب وينعم بصحة 

دوالر في أحد مليون  50في الواقع، حتى لو فاز صديقنا الكئيب بمبلغ 

لكل من  ااكتشف عالج ، فقدطبيبا مشهورا ايضا الصباحات، وباعتباره
حالل اإليدز والسرطان قبل الظهر، وبما انه سياسي محنك فقد تمكن من إ

السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين بعد ظهر اليوم، ثم في المساء عثر 
على ابنه الذي وقع اختطافه قبل مدة طويلة، فان هذا الشخص لن يقدر 

لسابعة من سلم على الشعور بالسعادة في المستوى الذي يتجاوز الدرجة ا
ا فعل له. السعادة. ذلك ان دماغه لم يقع تشكيله للشعور بالغبطة مهم  

لحظة في عائلتك وأصدقائك. قد تتعرف على البعض منهم يظلون لفكر 
مبتهجين نسبيا، بغض النظر عما يصيبهم. ثم هناك من يظهر السخط دوما 

ن نميل إلى بغض النظر عن الهدايا التي يضعها الناس تحت أقدامه. ونح
، او االنتهاء من االعتقاد أنه إذا كان بمقدورنا تغيير مكان عملنا، او الزواج

كتابة تلك الرواية، وشراء سيارة جديدة أو سداد الرهن العقاري، سوف 
نكون في قمة السعادة. ولكن عندما نحصل على ما نرغب فيه ال يبدو أننا 

الرواية  تأليفالسيارة او أصبحنا سعداء أكثر من ذي قبل. ذلك ان شراء 



المر هنيهات من الزمن ولكنه لن يغير لدينا كيميائنا الحيوية. قد يثيرنا ا
 سرعان ما يستقر في نقطة الوسط من سل م السعادة.

كيف يمكننا وضع هذا االمر ضمن معادلة مع النتائج النفسية واالجتماعية 
توسط المتزوجينالمذكورة أعاله والتي تطرح، على سبيل المثال، ان م  

اذ قد  -اطات ، هذه النتائج هي مجرد ارتبأوالب؟ اأكثر سعادة من العز  
ة عكس ما افترضه بعض الباحثين. صحيح أن ي  بيكون اتجاه السب

المطلقين، ولكن هذا ال يعني وب االمتزوجين أكثر سعادة من العز  
بالضرورة أن الزواج تنتج عنه السعادة. يمكن أن تكون السعادة سببا 

للزواج. او بأكثر وضوحا تكون مادة السيروتونين، والدوبامين 
عليه. ومحافظةيتوسين التي يفرزها دماغنا مدعاة للزواج واألوكس  

تي تثير فيهم البهجة ان الناس الذين يولدون مجهزين بالكيمياء الحيوية ال
يكونون عادة سعداء. وهؤالء الناس يشكلون أزواج أكثر جاذبية، وبالتالي 
لديهم فرصة أكبر للزواج. كما أنهم أقل عرضة لمجابهة الطالق، ألنه من 

ألسهل بكثير أن يعيش المرء مع قرين سعيد وقنوع بدال من زوج مصاب ا
به أن المتزوجين يكونون  باالكتئاب وساخط. ونتيجة لذلك، فمن المسلم

ب، ولكن العزباء التي تكون اعادة أكثر سعادة في المتوسط من العز
عرضة للكآبة بسبب كيميائها الحيوية لن تصبح بالضرورة أكثر سعادة إذا 

جت.تزو  
وباإلضافة إلى ذلك، فإن معظم علماء األحياء ليسوا متعصبين. وهم 

اء الحيوية، ولكنهم يتفقون على أن أساسا الكيمي هايؤكدون أن السعادة تحدد
العوامل النفسية واالجتماعية لها أيضا مكانها. ولدينا نظام تكييف عقلي 

د يكون من يحتكم على بعض من حرية الحركة داخل حدود معدة سلفا. يكا
المستحيل تجاوز الحدود العاطفية العليا والسفلى، ولكن الزواج والطالق 

د مع لِّ ي المنطقة البينية. فالشخص الذي و  يمكن أن يكون لهما تأثير ف
 متوسط مستوى خمسة من سلم السعادة لن يرقص كالمعتوه في الشوارع. 

وى السابع من حين ع بالمستنه من التمت  ولكن الزواج الجيد ينبغي أن يمك ِّ 
من السلم. آلخر، مع تجنب حالة اليأس التي تنتمي الى المستوى الثالث  

مجرد  يالمقاربة البيولوجية للسعادة، سيتبين ان التاريخ يكتسوإذا قبلنا 
أهمية طفيفة، ألن معظم األحداث التاريخية لم يكن لها أي تأثير على 

سبب تمحفزات الخارجية التي تالكيمياء الحيوية. يمكن للتاريخ أن يغير ال
نه، فراز السيروتونين، ولكنه ال يغير مستويات السيروتونين الناتجة عإِّ في 

 وتبعا لذلك ال يمكنه أن يجعل الناس أكثر سعادة.



لنقارن أحد المزارعين الفرنسيين من القرون الوسطى مع مصرفي  
ين باريسي من عصرنا. ففي حين كان المزارع يعيش في كوخ من الط

دفئه ويطل على زريبة الخنازير المحلية، أصبح توسيلة يفتقد الى 
بنتهاوس البديعة بما فيها من أدوات المصرفي العصري يعود إلى شقة ال

تكنولوجية حديثة وتطل على منظر الشانزليزيه. نحن نتوقع بطريقة حدسية 
ان نرى الصيرفي أكثر سعادة من المزارع. ومع ذلك، ال يمكن لألكواخ 

د حقا امزجتنا. في حين الطينية، وشقق البنتهاوس والشانزليزيه ان تحد  
تقوم باألمر. فعندما ينتهي أحد مزارعي تستطيع مادة السيروتونين ان 

القرون الوسطى من بناء كوخه الطيني تفرز خالياه العصبية تلك المادة 
صرنا لتنقله الى مستوى معين من سلم السعادة. وعندما دفع أحد صيارفة ع

آخر كمبيالة مقابل حصوله على شقة البنتهاوس الفخمة افرزت  2014سنة 

السيروتونين معادلة لنفس الدرجة من سلم  ناقالته العصبية نفس كمية
السعادة. والحقيقة ان دماغ كل من الصيرفي والمزارع ال يفرقان فيما إذا 

ن االمر كانت شقة البنتهاوس الفخمة مريحة أكثر من الكوخ الطيني. لك
الوحيد المعتبر هو ان مستوى السيروتين قد بلغ درجة معينة من سلم 

ونتيجة لذلك فلن يكون الصيرفي أكثر سعادة من  السعادة لكل من الرجلين.
 سلفه البعيد ذلك المزارع الفقير الذي عاش في القرون الوسطى.    
 وهذا ال ينطبق على الحياة الخاصة فحسب، بل أيضا على األحداث

 الجماعية الكبرى. خذ لك، على سبيل المثال، الثورة الفرنسية.
عطاء األراضي إواعدامه، ثم قاموا بكان الثوار مشغولون بمحاكمة الملك  

النبالء وشنوا حربا  امتيازاتللفالحين، وأعلنوا حقوق اإلنسان، وألغوا 
يوية ضد أوروبا بأسرها. ومع ذلك لم يغير أي من تلك االمور الكيمياء الح

للثوار. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من كل االضطرابات السياسية 
قتصادية التي أحدثتها الثورة، كان تأثيرها واالجتماعية واأليديولوجية واال

ذين فازوا باليانصيب الجيني في كيمياء على السعادة الفرنسية ضئيال. ان ال  
ذين كانوا يعانون ل  بهجتهم الحيوي كانوا سعداء أيضا كما في السابق. اما ا

من كيمياء حيوية تعيسة جعلتهم يسخطون على روباسبيار ونابليون بنفس 
يشعرون بها تحت حكم الملك لويس السادس عشر  اتي كانوالمرارة ال

الثورة  فائدة، فما على هذا النحوإذا كان األمر فوزوجته ماري انطوانات. 
و سبب كل هذه الفوضى الفرنسية؟ إذا لم يكن الناس أكثر سعادة، فما ه

والخوف والدم والحرب؟ لم يسبق لعلماء األحياء ان اقتحموا الباستيل. كان 
الناس يعتقدون أن هذه الثورة السياسية أو هذا اإلصالح االجتماعي سوف 

وتكرارا. والواقع انه يجعلهم سعداء، ولكن كيميائهم الحيوية تقلقهم مرارا 



داللة حقيقية. وفي أيامنا هذه، عندما  ال يوجد سوى تطور تاريخي واحد له
ندرك أخيرا أن اسباب السعادة تكمن في نظام كيميائنا الحيوية سنتوقف 
حينها عن هدر وقتنا في الجدل حول السياسة واإلصالحات االجتماعية 

نا في األمور التي يمكنها ان ز طاقتواالنقالبات واأليديولوجيات، وسنرك  
التالعب يكيميائنا الحيوية. فإذا استثمرنا تجعلنا سعداء ونقصد بذلك 

المليارات في فهم كيمياء الدماغ وتطوير العالجات المناسبة، يمكننا ساعتها 
جعل الناس أكثر سعادة من أي وقت مضى، دون الحاجة إلى الثورات. ان 

ل، ال يغير األنظمة، ولكن من خالل رفع عقار البروزاك، على سبيل المثا
.ونين في الجسم يمكنه ان ينتزع الناس من حالة االكتئابمستويات السيروت  

ال شيء يمكنه ان يكسب الحجة البيولوجية صدقية أفضل من شعار العصر 
فالمال، او الوضع االجتماعي،  .الجديد الشهير: "السعادة تبدأ من الداخل"

ان ال يمكنها  -الجميلة، والمواقف القوية  ور  ة، او الد  او الجراحة التجميلي
تجلب للمرء السعادة. ان السعادة الدائمة تأتي فقط من السيروتونين 

والدوبامين واألوكسيتوسين. وفي رواية ألدوس هكسلي التي تتنزل في 
إطار ادب المدينة الفاسدة والتي وسمها 'عالم جديد وشجاع' وقد نشرها عام 

خاللها  ذروة الكساد الكبير الذي شهدته الواليات المتحدة، وصف في 1932

لذلك فان اللجوء الى العقاقير النفسية  ،منتهى امل الناس بكونهاالسعادة 
يمكنها ان تعوض الشرطة واالقتراع كأساس للسياسة.  حيث يتناول، 

جعل ي"سوما"، وهو دواء إصطناعي الـيوميا، كل شخص جرعة من عقار 
. ولن كفاءتهمبمستوى انتاجيتهم و  اعداء دون ان يلحقوا أضرارالناس س

تواجه الدولة الكونية التي تحكم العالم بأسره تهديدات بالحروب أو الثورات 
راضين كل أصبحوا أو اإلضرابات أو المظاهرات، ألن جميع الناس 

 تعدها. ان رؤية هوكسلي للمستقبل تِّ الرضى بظروفهم الحالية على عال  
. ذلك ان 9841رباكا من نظيرتها التي كتبها جورج اورويل المعنونة اِّ أكثر 

ل من ظاء ويعالم الدوس هوكسلي يبدو شديد البشاعة لدى الكثير من القر  
العسير اكتناه سبب ذلك، حيث نجد كل الناس سعداء طيلة الوقت، ولكن 

 اين يكمن الخلل؟  

الحياة معنى  
 

إن فتراض البيولوجي القائل للقلق على اإليستند عالم هوكسلي المثير 
. أن يكون المرء سعيدا يعني ان يختبر احاسيس تساوي المتعة السعادة

لطيفة ال أكثر وال اقل من ذلك. وبما ان كيميائنا الحيوية تحد من حجم 
ومدة هذه األحاسيس، فان الطريقة الوحيدة لجعل الناس يختبرون تجربة 



مدى فترة طويلة من الزمن تتمثل في  مستوى عال من السعادة على
يائية. ولكن هذا التعريف للسعادة قوبل التالعب بأنظمتهم البيوكيم

باعتراض من قبل بعض العلماء. وفي دراسته الشهيرة طلب دانيال 
عن ه كانمان، الفائز بجائزة نوبل في االقتصاد، من الناس أن يخبرو

وحين قام بتفحص مذكرتهم  تجربتهم التي مروا بها في يوم عمل نموذجي،
تلك التجربة، من هم او سخطهم في ذلك اليوم عمل على تقييم مدى تمتع

اكتشف ما يمكن دعوته بالمفارقة في نظرة معظم األشخاص موضوع 
 دراسته تجاه حياتهم.  

لنأخذ مثال العمل الضروري في تربية الطفل. وجد دانيال كانمان أن هذه 
في الغالب بغض النظر عن اللحظات الجيدة التي  ةدالعملية تبدو تجربة نكِّ 

واني أ. حيث تتمثل االعمال في تغيير الحفاضات وغسل نشعر بها أحيانا
الطبخ ومجابهة أزمات الغضب التي تتملك الطفل فجأة، وهذه األمور ال 
ح معظم اآلباء أن أطفالهم هم  أحد يرغب فيها اطالقا. ورغم ذلك صر 

م. هل يعني ذلك أن الناس ال يعرفون حقا ما هي المصدر الرئيسي لسعادته
النسبة لهم؟ هذا أحد الخيارات. اما الخيار الثاني فيبين ان األمور الحسنة ب

بدال من ذلك، ووالمزعجة.  السعادة ليست فائضا من اللحظات السعيدة
وجديرة  وأنها ذات مغزى شموليتهاتتمثل سعادتنا في رؤية الحياة في 

ايضا عنصر معرفي وأخالقي مهم للسعادة. ذلك ان قيمنا  . هناكباالهتمام
ارق فيما إذا كنا نعتبر أنفسنا "عبيدا بائسين لطفل مستبد " أو اننا تصنع الف

نرغب في ان "نعيش حياة جديدة". وكما قال نيتشه ذات مرة، إذا كان لديك 
الحياة المملوءة ذلك ان أي ظرف.  تقريبا سبب للعيش، يمكنك ان تتحمل

بدها، المعنى يمكن أن تكون مرضية للغاية حتى في خضم المشقة التي نكاب
في حين أن الحياة التي ال معنى لها تعتبر محنة رهيبة حتى وان كانت 

.مريحة  
على الرغم من أن الناس في جميع الثقافات والعصور قد شعروا بنفس 

قد يختلف النوع من الملذات واآلالم، فان المعنى الذي عزوه إلى خبراتهم 
هذا النحو، فإن  بينهم على األرجح على نطاق واسع. وإذا كان األمر على

تاريخ السعادة قد يكون مر بفترات أكثر اضطرابا بكثير مما يمكن لعلماء 
ز بالضرورة قيم الحداثة. فاذا عز ِّ . وهذا االستنتاج ال ي  هاألحياء ان يتخيلو

رون الوسطى لحظة بلحظةقمنا بتقييم حياة الناس الذين عاشوا في الق  
ع ذلك، لو سلمنا انهم كانوا لعرفنا كم كانوا يكابدون في معاشهم. وم

يعتقدون بوعد النعيم األبدي في الحياة االخرى، يمكنهم حينها ان يعتبروا 



ن في يالعلماني لدىان حياتهم ذات مغزى وجديرة بالعيش مما يتوفر 
الذين ال يتوقعون سوى ان يصبحوا نسيا منسيا. وعصرنا   

هل انت راض على  وحينما نجابههم بسؤال استبياني حول رفاههم الذاتي'
حياتك في جملتها؟' من األرجح ان يحصل الناس الذين عاشوا في القرون 
الوسطى على معدالت مرتفعة نسبيا مقارنة بنظرائهم الذي يعيشون في 

ا في العصور الوسطى سعداء ألنهم وجدوا معنى زمننا. لذلك كان أسالفن
وطالما ال أحد  وهذا االمر صحيح. للحياة في أوهام جماعية عن اآلخرة؟

 تمكن من اكتناه أوهامهم، لماذا لم يتجرؤوا هم أنفسهم على القيام بذلك؟
ان اقل  ما يمكننا قوله أن الحياة البشرية، من الناحية العلمية البحتة، ال 

على االطالق. ذلك ان البشر هم نتيجة لعمليات تطورية عمياء معنى لها 
زءا من مخطط كوني إالهي، تعمل دون هدف أو غرض. فأفعالنا ليست ج

را لكوكب األرض ان ينفجر صباح الغد، فمن المحتمل ان وإذا كان مقد  
يستمر الكون في سريانه كالمعتاد. وعلى قدر ما يمكننا قوله في هذه 

فتقد في هذا المشهد. وتبعا لذلك فان الذات البشرية لن ت   المرحلة، هو ان
وهم. سوىدو ان يكون المعنى الذي يعزوه البشر لحياتهم ال يع  

إن المعاني األخرى التي كان الناس في العصور الوسطى يجدونها في 
في  العصريونقة أكثر من المعاني التي يجدها الناس لف  حياتهم لم تكن م  

الذي يزعم  م  ل اإلنسانية والقومية والرأسمالية الحديثة.  فالعالِّ يمفاهيم من قب
ن المعرفة والزيادة في مخزان حياته ذات مغزى ألنه يعمل على 

اإلنسانية، والجندي الذي يعلن أن حياته ذات داللة ألنه يقاتل دفاعا عن 
رجل األعمال الذي يجد معنى في تأسيس الشركة الجديدة، كل وطنه، و

اوهامهم عن نظرائهم الذين عاشوا في القرون  ل  هؤالء الناس ال تقِّ 
يل الكتاب المقدس وفي الذين وجدوا قيمة لحياتهم في تأووالوسطى 

حروبهم الصليبية التي أعلنوها ضد المسلمين او في تشييدهم لكاتدرائية 
حول المغزى  الشخصعمل السعادة على ضبط إيقاع اوهام ربما ت جديدة.

الشخصية  حكايتي تما دامومن الحياة مع األوهام الجماعية المهيمنة. 
يطي، يكون حينها مع حكايات الناس الذين هم في دائرة مح منضبطة

 هلف. حقا ط  حبِّ م   استنتاج وهذا. وأجد سعادتي في تلك القناعة لحياتي معنى
الذاتي؟ الوهم على حقا السعادة تعتمد  

 
 
 
 



نفسك عرفإ  

 

 ،نحن بحاجةف إذا كانت السعادة مبنية على الشعور باألحاسيس المريحة،
 .كون أكثر سعادةألجل ان ن إلى إعادة هندسة نظام كيميائنا الحيوية نئذ،حي

وإذا كانت السعادة تقوم على الشعور أن الحياة ذات معنى، نحن بحاجة إلى 
هل هناك  قدر من السعادة. أكبرلكي نحقق  خداع أنفسنا بشكل أكثر فعالية

 بديل ثالث؟ 
أن القائل  كل من وجهات النظر المذكورة أعاله في االفتراضتشترك 

ومن  .لمتعة أو المعنى(با تقل  عت)سواء السعادة هي نوع من الشعور الذاتي 
أجل الحكم على سعادة الناس، كل ما علينا القيام به هو أن نسألهم كيف 

يشعرون. وبالنسبة للكثيرين منا، يبدو االمر منطقيا ألن الدين المهيمن في 
الليبرالية  تنظر عصرنا هو الليبرالية التي تقد س المشاعر الذاتية لألفراد.

ما هو تمثل المصدر األعلى للسلطة.  نهاعلى أساس ا شاعرتلك المالى 
وما هو سيئ، ما هو جميل وما هو قبيح، ما يجب أن يكون وما ال  جيد

 ينبغي أن يكون، وكل هذه االمور تحددها مشاعر كل فرد منا. 
ان السياسة الليبرالية تقوم على فكرة أن الناخبين يعرفون االفضل، وليس 

هو جيد بالنسبة لنا. ويستند االقتصاد ما كبر ليخبرنا األهناك حاجة لألخ 
الليبرالي على فكرة أن العميل دائما على حق. ويعلن الفن الليبرالي أن 

يتم تدريس الطالب في المدارس والجمال هو الذي يكمن في عين الناظر. 
نا ث  والجامعات الليبرالية كيفية التفكير بأنفسهم. اما اإلعالنات التجارية فتح  

وتغرس فينا أفالم الحركة والمسلسالت  القيام بالفعل فحسب.على 
المسرحية وأوبرا الصابون والروايات وأغاني البوب الجذاب، باستمرار: 
"كن صادقا مع نفسك"، "أنصت إلى نفسك"، "اتبع قلبك". وقد ذكر جان 

فهو جيد. وما  -جاك روسو هذا الرأي بشكل كالسيكي: "ما أشعر به جيد 
."فهو سيء –يئ ر أنه سأشع  

ان الناس الذين تم تربيتهم منذ الطفولة على نظام غذائي يعتمد على تلك 
الشعارات هم عرضة لالعتقاد بأن السعادة هي شعور شخصي، وأن كل 

. ولكن هذا الرأي فريد من ابائس أمفرد يمكنه ان يعرف ما إذا كان سعيدا 
انات واأليديولوجيات ظم الدينوعه في إطار المذهب الليبرالي. ذلك ان مع

عبر التاريخ أن هناك مقاييس موضوعية للخير والجمال، وكيف ذكرت 
مشاعر وميوالت  تجاه حذرينكانوا  وقديجب أن تكون عليه األمور. 

البسطاء من الناس. وفي مدخل معبد أبولو في دلفي، كان يتم استقبال 
لك النقش ضمني لذاعرف نفسك بنفسك!"  وكان المعنى ال»الحجاج بنقش 

 يعني أن الشخص العادي هو جاهل بمعرفة ذاته الحقيقية، وتبعا لذلك



فمن المرجح أن يكون جاهال بكيفية إدراك سعادته الحقيقية. ومن المحتمل 
 نين المسيحيوالالهوتيكما كان  مثل هذا الراي. على ان يوافق فرويد

ناس عن سألت الجيدا أنه إذا  يعرفونيس بولس وسانت أوغسطين القد  و
التضرع الى  علىاتهم، فإن معظمهم سيفضل ممارسة الجنس تعريف هوي  

 لن يوافقهللا. فهل يثبت هذا االمر أن ممارسة الجنس هي مفتاح السعادة؟ 
 ةخط ائهذا االمر يثبت فقط أن البشرية ف. التعريفعلى هذا  بول وأغسطين

الغالبية العظمى من  لشيطان بسهولة. إنا قد يغويهمبطبعها، وأن الناس 
الناس، من وجهة نظر مسيحية، يوجدون في نفس وضعية مدمني 

الهيروين تقريبا. لنتخيل معا ان أحد األطباء النفسيين يشرع في دراسة 
السعادة بين متعاطي المخدرات. وبعد سؤالهم يكتشف ان سعادتهم ال تكتمل 

فسي ورقة علمية نهل ينشر الطبيب الف اال إذا أطلقوا النار على أحدهم.
يعلن ضمنها أن الهيروين هو مفتاح السعادة؟ ان الفكرة القائلة أن المشاعر 

عندما يتعلق األمر فال يمكن الوثوق بها ال تقتصر على المسيحية فحسب. 
داروين ودوكينز أرضية  قد يجد كل منبقيمة المشاعر، على األقل، 

، الجين األناني ةنظريوبحسب مشتركة مع سانت بول وسانت أوغسطين.   
مثل الكائنات الحية األخرى،  االنتقاء الطبيعي على جعل الناسيعمل 

، حتى لو كان االمر سيئا لهم مجيناته لتكاثر مما هو مفيد له يختارون
كأفراد. يقضي معظم الرجال حياتهم في العمل والقلق والتنافس والقتال، 

لنووي يتالعب بهم ابدال من االستمتاع بالنعيم الهادئ، ألن حمضهم 
لتحقيق أهدافه األنانية. ان الجين كالشيطان، يستخدم الحمض النووي 

تحت هيمنته. معابرة إلغواء الناس ووضعهالملذات ال  
مقارنة السعادة  عنوقد اتبعت معظم األديان والفلسفات مقاربة مختلفة جدا 

ة أكثر دموقف البوذية من مسألة السعا ان نجدنحن الليبرالي. و بالمنحى
 درس سنة، 2500 مدى علىوأهمية مقارنة بأي عقيدة بشرية أخرى. 

 في السبب هو وهذا ، السعادة وأسباب جوهر منهجي بشكل البوذيون
 وممارسات فلسفتهم من كلب العلمي المجتمع بين متزايد اهتمام وجود
.بهم الخاصة التأمل  

لمفهوم السعادة، حيث  ةالبيولوجيوتشاطر البوذية الفكرة األساسية للمقاربة 
ثرات ؤنتج عن عمليات تحدث للجسد وال عالقة لها بالمتترى ان السعادة 

من نفس الفكرة، تصل البوذية إلى استنتاجات  انطالقاالخارجية. ومع ذلك، 
السعادة مع كل  يماهونمختلفة تماما. ذلك ان غالبية البشر بحسب مذهبها 

وينسب  المشاعر غير السارة.ع ، ويماهون األلم مما يجلب لهم المتعة
الناس أهمية قصوى الى مشاعرهم راغبين في تجربة كل اشكال المتعة مع 



لشقاء. كل ما نقوم به طوال حياتنا، سواء خدش انصرافهم عن مسببات ا
الحروب العالمية،  ناضل ضداو تململ قليال على كرسيه، أو  أحدنا ساقه،

عة.فنحن نحاول فقط الحصول على مشاعر ممت  
في اعتبار أن مشاعرنا ليست أكثر من  ، وفقا للبوذية،تتمثل المشكلة

إذا كان المرء فالمحيط.  امواجكل لحظة، مثل  تتغير عابرة، اهتزازات
أصبح حيث . تزولسرعان ما  انهااال يشعر بالغبطة قبل خمسة دقائق 

ر مشاع اختبارالى  أحدنا بالكآبة واإلحباط. فاذا عمد شاعراعلى إثرها 
مع العمل على إزاحة االحاسيس المزعجة.  يالحقهايجب عليه ان  ،لطيفة

ال يحصل دوما  ولكنهوإذا حدث ان نجح في االمر سيكرر العملية مباشرة. 
 المهمة األمور هي ماعلى متعة دائمة يناضل بها ضد القلق الذي ينتابه. 

سة ألجل لماذا نناضل بشرا؟ زائلة نشوة احراز لمجرد الجلها نبذل التي
جرد ظهورها؟  وفقا للبوذية، ال تكمن جذور المعاناة تحقيق أشياء تختفي بم

الحقيقي  تجذرهافحسب. بل إن  في مشاعر األلم او الحزن او حتى العجز
مشاعر سريعة الزوال، األمر  خلفالعبثي الذي ال ينتهي  يكمن في السعي

وعدم االرتياح  ر،الذي يدفعنا إلى أن نكون في حالة مستمرة من التوت  
. وحتى عندما يختبر زاهدةل النفس غير ظهذا السعي، ت والسخط. وبسبب

أحدنا المتعة، يبقى غير راض ألنه يفكر حينها في تواريها السريع والحال 
انه يأمل في دوامها وتكثفها. سوف يتحرر البشر من المعاناة ليس حينما 

ندما يفهمون الطبيعة يواجهون نوعا من المتعة العابرة، بل باألحرى ع
. هذا ما تهدف له الرغبة فيهالجميع مشاعرهم، ويتوقفون عن  الزائلة

ممارسة التأمل في المذهب البوذي. ففي حالة التأمل، من المفترض أن 
، ويكون شاهدا على استمرار عن كثب يراقب الشخص عقله وجسمه

 العبثين درك كم ميثم وتجاوزها، ظهور كل المشاعر التي تتملك أحدنا 
اللهث خلف تلك االحاسيس الفارة. وعندما يتوقف السعي، تصبح النفس 

مرتاحة جدا، راضية وقنوعة. ومع ذلك تستمر أنواع المشاعر في الظهور 
وفي اللحظة التي  - الضجر والشهوةومثل الفرح والغضب  -والزوال

ا على يتوقف فيها المرء عن التفكير في احاسيس بذاتها يمكنه حينها تقبله
ها. ويتمكن من عيش لحظته الراهنة بدال من توهم ما كان يمكن ان تِّ ال  عِّ 

يحصل. ان حالة الصفاء الناتجة عن التفكير في اللحظة الراهنة هي 
احساس عميق ال يمكن ألولئك الذين يقضون حياتهم في السعي المحموم 

لشاطئ خلف متعة زائلة ان يتخيلوه. االمر يشبه ذاك الرجل الواقف على ا
ى مدى عقود من الزمن، يحاول احتضان بعض امواجه الجيدة من غير عل

 حتى الان يتركها تتشظى، وفي اآلن نفسه يسعى الى صد  األمواج السيئة 



الطقس الجنوني دون  ذلك مكررال الرجل ظمنه. وبمرور األيام ي تقترب
وراءه. وفي نهاية المطاف يجلس على الرمل ويترك  حصول منفعة من

هذه الفكرة غريبة جدا إن هذا.  اطمئنانشاءت. أي  ماج تقذفه كيفبيل الموس
فعندما استقبلت حركات العصر الغربي  .عن الثقافة الليبرالية الحديثة

ترجمتها إلى مصطلحات ليبرالية، بحيث انها قلبت  البوذية،الجديدة األفكار 
ها ان ديد بقولمعانيها راسا على عقب. وغالبا ما تجادل طوائف العصر الج

بل االمر متعلق فقط بما نشعر  ،"السعادة ال تعتمد على الظروف الخارجية
. لذلك يجب على الناس التوقف عن متابعة إنجازاتهم ابه في داخلن

الخارجية مثل الثروة والمركز، والتواصل بدال من ذلك مع مشاعرهم 
هو  ل ". هذا" السعادة تبدأ من الداخ الداخلية ". أو بشكل أكثر إيجاز

بالضبط ما يقوله علماء البيولوجيا، ولكن هذا التأكيد هو عكس ما قاله بوذا 
وحركات العصر  مع ايدولوجيا العصر الليبرالي االبوذيتفق الى حد ما. 
ان السعادة امر مستقل عن الظروف الخارجية. لكن حكمة  الجديد بالقول

يقية شان مستقل ايضا ادة الحقالبوذا األهم واألكثر عمقا هي القائلة إن السع
عن مشاعرنا الداخلية. والواقع أنه كلما اعطينا أهمية لمشاعرنا، كلما تاقت 
نفوسنا إليها، فتزداد معاناتنا أكثر. وكانت وصية بوذا ليس فقط التوقف عن 

السعي لتحقيق اإلنجازات الخارجية، بل أيضا عدم السعي نحو تحقيق 
استبيانات الرفاه الشخصي تماهي  لقول، انالمشاعر الداخلية. وخالصة ا

الذاتية، وتماهي السعي لتحقيق السعادة مع  مشاعرنامع مستوى الرفاه 
حاالت عاطفية معينة. وفي المقابل، نجد ان مفتاح السعادة  خلفالسعي 

بالنسبة للعديد من الفلسفات والديانات التقليدية، مثل البوذية، يتمثل في 
عنى فهم من انت، أو ما أنت عليه حقا. معظم بم -فسه معرفة المرء حقيقة ن

مشاعرهم وأفكارهم واذواقهم مع الناس يماهون أنفسهم بشكل خاطئ 
قولهم، "أنا غاضب. هذا هو بون نونفورهم. عندما يشعرون بالغضب، يع

غضبي "، ولذلك يقضون حياتهم في تجنب بعض أنواع المشاعر ويلهثون 
انها ليست مشاعرهم، وأن السعي يدركون  وراء بعضها اآلخر. انهم ال

الحثيث لتحقيق مشاعر معينة تحصرهم في البؤس. إذا كان هذا هو الحال، 
ال. ربما ليس من المهم جدا ما ضل ِّ قد يكون فهمنا الكامل لتاريخ السعادة م  

إذا كانت توقعات الناس قد تحققت وما إذا كانوا يتمتعون بمشاعر ممتعة. 
ا إذا كان الناس يعرفون حقيقة أنفسهم. ما هي مفيئيسي السؤال الريكمن و

تثبت أن الناس في يومنا هذا قد فهموا هذه الحقيقة  والتي األدلة التي نملكها
ن؟يأفضل من الفالحين في العصور الوسطى او النباشين البائد  



شرع العلماء في دراسة تاريخ السعادة قبل بضع سنوات، ونحن ال لقد 

ضيات األولية ونبحث عن أساليب مناسبة لمقاربة نزال نصوغ الفر

الظاهرة. ومن السابق ألوانه اعتماد استنتاجات صارمة وإنهاء المناقشة 

نا التي بدأت بالكاد. ولكن  هو التعرف على أكبر عدد ممكن من ما يهم 

ز معظم كتب التاريخ رك ِّ المختلفة وطرح األسئلة الصحيحة. وت   المقاربات

فكرين العظماء، وبسالة المحاربين، واحسان القديسين على طروحات الم

وإبداع الفنانين. ولدى العلماء الكثير لقوله حول نسيج الهياكل االجتماعية 

ها، وكذلك حول صعود وهبوط اإلمبراطوريات، وحول اكتشاف كِّ وتفك  

نولوجيا وانتشارها. لكنهم ال يقولون شيئا عن كيفية تأثير كل هذه التك

سعادة ومعاناة األفراد. وهذه أكبر ثغرة في فهمنا للتاريخ.  األمور على

ها.ومن األفضل الشروع في مإلِّ   
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سسابين ومواله   ة  هاي  ن    
 

 اءبد البحث استمرتيةلقد استهل هذا الكتاب بتقديم التاريخ كمرحلة تالية في 

مرورا إلى الكيمياء ثم علم األحياء. حيث يخضع ضمنها نوع وبالفيزياء 

مو سابينس لنفس القوى الفيزيائية، والتفاعالت الكيميائية وعمليات الهو

و ان االنتقاء االنتقاء الطبيعي التي تحكم جميع الكائنات الحية. ويبد

الطبيعي قد اتاح لإلنسان العاقل ان يلعب دورا أكبر بكثير مما اتيح ألي 

ج تلك وبالرغم من نتائكائن حي آخر، ولكن المجال ال يزال لديه حدود. 

 علىالقوى واإلنجازات التي حققها االنسان، فانه ما يزال غير قادر 

طبيعة. ومع شروق التخلص من الحدود البيولوجية التي فرضته عليه ال

ى االنسان فجر القرن الواحد والعشرين لم تعد تلك الحدود فاعلة: لقد تخط  

واالستعاضة  اآلن في كسر قوانين االنتقاء الطبيعي، شرعوقد تلك الحدود. 

مليارات سنة،  4عنها بقوانين التصميم الذكي. وعلى مدى ما يقرب من 

ض لالنتقاء الطبيعي. خضع تطور كل الكائنات الحية على كوكب األر

حصلت الزرافة لقد تصميم أي كائن من قبل خالق ذكي.  يقعلم  حتى انه

فسة مع بفضل المنا ةنوعها، على سبيل المثال، على عنق طويل مناألولى 



الزرافات األخرى للحصول على الغذاء وإنجاب أكبر قدر من الصغار 

، وبالتأكيد قال . ال أحداقل طوال امقارنة ببقية الزرافات التي كان لها عنق

ليست الزرافات: "العنق الطويلة من شأنها أن تمكن الزرافات من قضم 

جمال نظرية  نبسط االمر بأكثر وضوح. "إن ونادع أوراق الشجر العالية".

إلى افتراض مصمم ذكي لشرح كيفية  يكمن في عدم احتياجها داروين

انتهاء الزرافات الى تطوير رقبة طويلة. لم يكن التصميم الذكي، لمليارات 

تصميم  هتطوريا، ألنه لم يوجد ذكاء من طبيعة ما يمكن االسنين، خيار

حظة من الزمن تلك الل غاية األشياء. لقد تمكنت الكائنات الدقيقة الى

أنواعها ان  أحدبرى. حيث كان بمقدور التطوري من تحقيق انجازات ك

ينتمي الى نوع مختلف عنه جذريا االمر  اوراثي ايدمج في خليته برنامج

الذي يمكنه من الحصول على قدرات جديدة مثل مقاومة المضادات 

وعي الحيوية. ومع ذلك، ليس للكائنات الحية الدقيقة، بحسب ما نعلم، 

تفتقر الى القدرة على التخطيط في الحياة، كما  هدف لهابذاتها، وال 

للمستقبل. وفي مرحلة ما من العملية التطورية تمكنت بعض الكائنات مثل 

الزرافات والدالفين والشمبانزي والنياندرتال من تطوير القدرة على 

العثور  التخطيط للمستقبل. ولكن حتى لو تخيل إنسان نياندرتال إمكانية

تطيع صيدها بسهولة كلما رغب في على دواجن سمينة وبطيئة الحركة يس

انه لم تكن لديه أي وسيلة لتحويل هذا الخيال إلى واقع.  لقد كان  أال  ذلك، 

صيدها السهل بشكل طبيعي.  تعليه أن يصطاد الطيور التي تم انتقاء ميزا

لي عشرة آالف لقد ظهر أول شرخ في النظام المجتمعي القديم قبل حوا

ذلك ان السابينس الذين كانوا يحلمون  سنة، خالل الثورة الزراعية.

قاموا بعملية تزاوج بين  إذابطيئة الحركة اكتشفوا انه  وبدجاجات كبيرة 

دجاجة كبيرة مع ديك بطيء الحركة سوف ينتجان نسال يكون كبيرا 

نها جيال كرر تلك العملية مع الصغار سوف ينتج ع إذاوبطيء الحركة. و

حركة. والواقع ان هذه الساللة من الدجاج كامال يتميز بالسمنة وبطء في ال

غير موجودة في الطبيعة، لقد صنعها مصمم ذكي هو االنسان بدال من 

 االاله.

ومع ذلك، ومقارنة مع آلهة قوية، كان اإلنسان العاقل يمتلك مهارات 

التربية االنتقائية  تصميم محدودة. وإذا كان بمقدور السابينس استخدام

انه لم يكن  االاالنتقاء الطبيعية للدجاج وتسريعها،  لاللتفاف حول عمليات



بمقدوره ادخال خصائص مستحدثة كليا كانت مفتقدة في مورثات الدجاج 

 مشابهة والدجاج العاقل اإلنسان بين العالقة كانت ما، بطريقة البري.

 الغالب في نشأت التي األخرى symbiotic التكافلية العالقات من للعديد

 الذي الدجاج على غريبة انتقائية ضغوط السابيانس ومارست. بطبيعتها

 الزهور الملقح النحل يختار مثلما والسمين، منها البطيء تكاثر في يسبب

 .الزاهية األلوان انتشار في تسبب حيث

ة تحديا مليارات سن 4واليوم، يواجه نظام االنتقاء الطبيعي الذي يبلغ عمره 

مختلفا تماما. حيث يعمل العلماء في مختبرات العالم على هندسة كائنات 

تمكنوا من كسر قانون االنتقاء الطبيعي دون رقيب، ولم تقيدهم  لقدحية. 

كاك، وهو فنان حتى الخصائص األصلية للكائنات الحية. لقد قرر إدواردو 

أرنب أخضر إنشاء عمل فني جديد:  2000بيولوجي برازيلي، في عام 

فلوري. اتصل كاك بمختبر فرنسي وعرض عليه امواال لهندسة أرنب 

مشع وفقا للمواصفات التي رسمها على لوحته. قام العلماء الفرنسيون باخذ 

لبحر جنين أرنب أبيض، وزرعوا في مورثاته جينا مأخوذا من قناديل ا

 الفلورية الخضراء، وأخيرا حصل صاحب المشروع على ارنبه األخضر

. والواقع انه من rabbit Alba المشع. وقد سماه السيد كاك االرنب'البا'

العسير ان نفسر وجود االرنب البا من خالل قانون االنتخاب الطبيعي. ذلك 

م األيام. انه ثمرة لتصميم ذكي. وهي أيضا تمثل مقدمة لما سياتي في قاد

 وإذا - الوراثيةوبما ان االرنب المشع قد تحققت فيه كل إنجازات الهندسة 

كشف عن تيمكن للثورة العلمية ان  - دمير ذاتها في االثناءبتلم تقم البشرية 

 مقدراتها الهائلة اكثر بكثير من كونها مجرد ثورة تاريخية.

بر ثورة شهدها التاريخ قد تتحول الهندسة البيولوجية في األيام القادمة ألك

سنة من االنتقاء  منذ ظهور الحياة على سطح األرض. وبعد مليار

على عتبة فجر عصر كوني جديد، يتم ضمنه التحكم  'ألبا'الطبيعي، يقف 

 في الحياة من قبل التصميم الذكي. وإذا حدث هذا االمر، فإن التاريخ

، بوصفه عملية البشري كله حتى تلك اللحظة الحاسمة قد يعاد تفسيره

هم مثل هذه تجريب وتدريب أحدثت ثورة في لعبة الحياة. يجب ان نف

العملية التطورية من منظور كوني لمليارات السنين، وليس من منظور 

.االعوامإنساني استهل عمله منذ آالف   



يقف علماء األحياء في جميع أنحاء العالم في مواجهة مع حركة التصميم 

عي أن يعارض تدريس التطور الدارويني في المدارس ويد  الذكي، الذي 

ر مسبقا كل دقائق بت وجوبا ان هناك خالق صمم وقد  التعقيد البيولوجي يث

الحياة البيولوجية. وإذا كان علماء البيولوجيا صادقين في خصوص تفسير 

المفارقات ان أصحاب مذهب التصميم  فمنمنشأ الحياة في الماضي، 

هم وجيهة فيما يتعلق مقد تكون مزاع Intelligent Design الذكي

نكتب فيه كتابنا هذا، يمكن أن يحدث استبدال بالمستقبل. وفي الوقت الذي 

االنتقاء الطبيعي من خالل التصميم الذكي في أي من الطرق الثالث 

وهندسة السيبورغ )السايبورغ هي أالتالية: من خالل الهندسة البيولوجية، 

تكوينها بين أجزاء عضوية مع أجزاء غير عضوية( أو كائنات تجمع في 

 .ةهندسة الحياة غير العضوي

والرجال الفئران  

تتمثل الهندسة البيولوجية في عملية تدخل البشر االرادي في المستوى 
البيولوجي )على سبيل المثال زرع الجينات( التي تهدف إلى تعديل شكل 

من أجل تحقيق فكرة ثقافية مسبقة  الكائنات الحية، واحتياجاتها أو رغباتها،
 اة شيءا إدواردو كاك. ليس ثم  التخطيط، مثل الفرضيات الفنية التي رسمه

كان الناس يستخدمونها  اقدبحد ذاته جاءت به الهندسة البيولوجية.  اجديد
منذ آالف السنين من أجل إعادة تشكيل أنفسهم وكذلك الكائنات الحية 

ر بمر األخرى. وكمثال على هذا اال عملية االخصاء. لقد التجا البشر ن ذك ِّ
إعادة وذ عشرة آالف سنة من أجل خلق الى ممارسة اخصاء الثيران من

كون أسهل في عملية تتشكيل سلوك الثيران، لتصبح اقل عدوانية، وبالتالي 
كما قام البشر بإخصاء فتيانهم الصغار . تدريبها على سحب المحاريث

)هو الصوت ذو طبقة االوكتاف األعلى بين  سوبرانومطربي ليجعلوا منهم 
آمنين يمكن أن يعهدوا لهم  ا منهم خصي  وجعلوأصوات النساء: المترجم( 

باإلشراف على حريم السالطين. ولكن التطورات األخيرة في فهمنا لكيفية 
 إلى المستويات الخلوية والنووية، فتحت عمل الكائنات الحية، وصوال

إمكانيات لم يكن بمقدورنا تصورها في السابق. على سبيل المثال، ال 
ملية اخصاء الرجل فحسب، بل يمكننا أيضا يمكننا اليوم أن نقتصر على ع

تغيير جنسه من خالل العالجات الجراحية والهرمونية. غير ان األمور لم 
ر الى المفاجأة واالشمئزاز والذعر أيضا التي تلت تقف عند هذا الحد. فلننظ



لفأر  1996ظهور صورة على شاشة التلفاز عرضتها بعض القنوات سنة 

 شرية نمت معه.نا بذ  أ  يحمل على ظهره 
 

 
A mouse on whose back scientists grew an ‘ear’ made of cattle cartilage 

cells. It is an eerie echo of 
the lion-man statue from the Stadel Cave. Thirty thousand years ago, 

humans were already fantasising 
about combining different species. Today, they can actually produce such 

chimeras. 

 
ر أيمكننا ان نعزو الصورة الى برنامج الفوتوشوب. انها صورة لفال  

حقيقي زرع العلماء في ضهره خاليا غضروفية الحد االبقار. لقد كان 
لوه بطريقة تشبه العلماء قادرين على مراقبة نمو النسيج الجديد بحيث شك  

 وف تتيح هذه العملية للعلماء تصنيع آذان اصطناعية يمكنبشرية. س انذ  أ  
النسان. ويمكن للهندسة الوراثية ان تنجز المزيد من لزراعتها بعد ذلك 

العجائب المدهشة، وهذا االمر يثير مجموعة من القضايا األخالقية 
والسياسية واأليديولوجية. وال يجد هذا التقدم اعتراضا اال  من أصحاب 

حن نجد لتوحيدية الذين يزعمون انه ال يجب تبديل خلقة هللا. ونالديانات ا
الصيت قد اصابتهم الدهشة أيضا من فكرة ان  يكثيرا من المالحدة ذو

يغتصب العلماء عمل الطبيعة. اما نشطاء حقوق الحيوان فقد استنكروا 
المعاناة التي سببها العلماء للحيوانات المخبرية اثناء تجاربهم في مجال 

في تجاهل تام حيوانات المزارع التي تم هندستها  ، وكذلكندسة الجينيةاله
الحتياجاتها ورغباتها. ويخشى نشطاء حقوق اإلنسان ان تستخدم الهندسة 

. ويقدم ان يستعبدناقدرات فوق بشرية يمكنه ب يتمتعالوراثية لخلق انسان 
وف رميا رؤى مروعة عن الديكتاتوريات الحيوية التي ساِّ لنا النبي 

به باآلالت. عماال طيعين اشوال يعرفون معنى الخوف  اتستنسخ جنود
أن الكثير من الفرص التي توفرها لنا الهندسة  فيالشعور السائد  يكمن

الجينية تداهمنا بسرعة كبيرة وتجعل من قدرتنا على تعديل الجينات متقدمة 



والنتيجة أننا  مكانياتنا في االستفادة منها على الوجه األمثل والحكيم.إعلى 
ر فقط من إمكانات الهندسة في الوقت الحاضر غير جزء صغيال نستخدم 

الوراثية. ذلك ان معظم الكائنات الحية التي يجري هندستها اآلن هي تلك 
نقصد بذاك  Lobbyأضعف الجماعات السياسية الضاغطة  تملكالتي 

، سالالت النباتات والفطريات والبكتيريا والحشرات. على سبيل المثال
 symbiotically متناغم ريكية القولونية، وهي بكتيريا تعيش بشكل شاإل

في األمعاء البشرية )والتي تتسبب في موت الكثير عند خروجها من القناة 
الوقود  الهضمية حيث تسبب العدوى القاتلة( تم هندستها وراثيا إلنتاج

قاع تم تصميمها شريكية وعديد من السالالت األخرى من الفالحيوي. فاإل
التخفيض من كلفة عالج السكري. وقد إلنتاج مادة االنسولين مما عجل في 

تم إدخال جينة مستخرجة من أسماك القطب الشمالي إلى البطاطا، مما 
الثدييات للهندسة  جعل النباتات أكثر مقاومة للصقيع. كما تعرضت بعض

الدوالرات من صناعة األلبان في كل عام مليارات  وتتكبدالوراثية. 
و مرض يصيب أضرع األبقار. األضرار الناجمة عن التهاب الضرع، وه

التي يحتوي حليبها وويقوم العلماء حاليا بتجريب األبقار المهندسة وراثيا 
على ليسوستافين، وهو مادة كيميائية حيوية تهاجم البكتيريا المسؤولة عن 

فاض المبيعات ألن هذا المرض. اما صناعة الخنزير، فقد عانت من انخ
ن غير الصحية في لحم الخنزير الخام المستهلكين كانوا حذرين من الدهو

ادخال ساللة من الخنازير ال تزال تحت في او المقدد، وتأمل هذه الصناعة 
 التجربة زرعت فيها مادة وراثية تم استخالصها من دودة.

الى اوميغا  السيئة 6ان الجينات الجديدة تجعل الخنازير يحولون اوميغا

ينية جيل القادم من الهندسة المفيدة للصحة. ومن المحتمل ان يجعل الج

صناعة الخنازير السمينة شبيهة بلعب األطفال. كما تمكن علماء الوراثة 

ليس فقط من تمديد ستة أضعاف متوسط العمر المتوقع للديدان، ولكن 

التعل م. ان  أيضا من تصميم فئران تظهر ذاكرة قوية وقدرات كبيرة على

ئران، ومعظم أصناف هذه هي قوارض صغيرة تشبه الف عكبر الحقول

تكون فيها للذكر عالقات متعددة مع الكثير من االناث. ولكن هناك  العكابر

صنف يشكل فيه االنثى والذكر عالقة دائمة وأحادية الزواج. ويزعم علماء 

ادي. وإذا كانت الوراثة أنه تم عزل الجينات المسؤولة عن الزواج األح

اج األحادي من شانها ان تحول عملية إضافة الجين المسؤول عن الزو

ننا من عن تمك   فهل نكون بعيدينعكبرا زيرا الى زوج مخلص وعاشق، 



البشر( بل  ذلكتصميم ليس فقط قدرات القوارض الفردية )داخل في 

؟التأثير على عالقاتها االجتماعية  

نياندرتال إنسان عودة  

 بل انهم. فحسب الحية السالالت تحويل يرغبون في ال الوراثة ماءعل لكن
 كما ،فقط الديناصورات وليس. كذلك منقرضة مخلوقات إحياء إلى يهدفون

. عنوان فلم: المترجم() الجوراسية الحديقة في الحال هو  
على  مؤخرا نييوكور نييويابان نيروسي علماء متكون من فريقلقد عمل 

 في مجمدة عليها عثروا التيو القديمة، الماموث جينوم خريطة وضع
 مخصبة بيضة خلية ألخذ يخططون اآلن وهم. ةالسيبيري يةالجليدالمنطقة 

 للجنين النووي الحمض يقومون باستبدالثم  ،أحد الفيلة الحاليين من
. ةفيل رحم في البويضة يزرعون بعد ذلكثم  بناؤه، المعاد الماموث بحمض

ا، 22 حوالي مرور بعدو يبعث للحياة  ماموث أول يكون أن يتوقعون شهر 

االف عام على انقراضه. 5بعد انقضاء   

 تشرش جورج البروفيسور اقترح الماموث؟ عند العملية وقفتت لماذا لكن
 جينوم مشروع من االنتهاء في صورة أنه مؤخرا   هارفارد جامعة من

لة المنقرضة منذ هذه السال DNAحينها ان نزرع دنا  النياندرتال، يمكننا

في بويضة انثى سابيانس، بحيث نعيد الحياة الى جنين  تألف سنة خل 30

 مليون 30 مقابل المهمة بهذه يقوم أن بمقدوره أنه تشرش وزعم. نياندرتال

 .بديلة أمهاتك للعمل بالفعل النساء من العديد تطوعتوقد . فقط دوالر
 إذا أنه البعض يجادل تال؟نياندر كائنمن وراء بعث  نحتاجه الذي ماولكن 
 بعض عن اإلجابة قد نتمكن من ،هذه الساللة البشرية دراسة بإمكاننا كان

 بمقارنةو. الهوموسابيانس وتميزه أصل حول للقلق إثارة األكثر األسئلة
 اختالف ألماكن خريطة ورسم ، هوموسابيانس مع نياندرتال إنسان

 كما الوعي أنتج الذي البيولوجي التغيير هو ما تحديد يمكننا ربما هياكلها،
ا أخالقي سبب هناك .نختبره  اإلنسان كان إذا بأنه البعض جادل فقد - أيض 
 إلعادة أخالقي واجب عليه فإن النياندرتال، انقراض عن مسؤوال   العاقل
 من الكثير يسعد قد. مفيد ا افراده بيننا بعض وجود يكون وقد. إحيائه

التي كان  عةالوضي باالعمال للقيام نياندرتال إلنسان يدفعوا أن الصناعيين
من نوعنا. فردينينجزها   

 إلى نعود ال لماذا ؟فقط نياندرتال إنسان عند العملية توقفت لماذا لكن
 المخطط االالهي األصلي ونعمل على تصميم انسان أفضل؟ ذلك ان

  ا.وراثي اأساس تمتلك العاقل اإلنسان لدى والرغبات والحاجات القدرات



يحتوي جينوم الفار )كما ان جينوم البشر ليس اقل تعقيدا مما لدى الفار 
مليون قاعدة نووية، في حين ال يتجاوز هذا العدد لدى  2.5حوالي 

 14مما يعني ان البشر يختلفون على الفار بنسبة  -2.9الهوموسابيانس 

 ندسةاله تمكننا قد - عقود بضعة خالل ربما - المتوسط المدى فيبالمئة(. و
 بعيدة تعديالت إجراء من البيولوجية الهندسة من أخرى وأشكال الوراثية
 والعمر المناعة وجهاز لدينا، األعضاء وظائف علم على فقط ليس المدى
 كان إذاو. على حد السواء والعاطفية الفكرية قدراتنا على ولكن ع،المتوق  
 البشر يحصل ال ذافلما عبقرية، فئران ا تخلق أن الوراثية الهندسة بإمكان

 الزواج إنشاء الهندسة الوراثية بإمكان كان إذاو ؟على تلك الهبة من جانبهم
 مخلصين البقاء البشر على يصعب فلماذا ،لدى الفئران األحادي

  لشركائهم؟
 العالم سيد إلى تافه قرد اإلنسان من حولت التي المعرفية الثورة تتطلب لم
 والشكل الحجم في حتى أو عضاءاأل وظائف علم في ملحوظ تغيير أي

 تغييرات بضعة من أكثر تتضمن لم أنها ويبدو. البشري للدماغ الخارجي
 يكفي آخر بسيط تغيير هناك يكون ربما. الداخلية الدماغ بنية في صغيرة
 اإلنسان وتحويل الوعي، من جديد نوع وخلق ثانية، إدراكية ثورة إلشعال
.كلي ا مختلف شيء إلى العاقل  

ليس هناك  أن يبدو ولكن ،االمر هذا لتحقيق الفطنة نملك ال حقيقة زلنا ما 
 وتتمثل. خارقين شرب إنتاج من منعنات اعليه التغلب يمكن ال ةتقني جزواح

 أبطأت التي والسياسية األخالقية االعتراضات في الرئيسية العقبات
 نم األخالقية، الحجج جدية مدى عن النظر وبغض. البشر على البحوث
 إذا ال سيما طويلة، لفترة التالية الخطوة كبح ايمكنه كيف نرى أن الصعب

 األمراضوقهر  اإلنسان، عمر إطالة إمكانيةب يتعلقالرهان  كان
.العاطفيةكذلك و اإلدراكية قدراتنا وتحديث المستعصية،  

ا رناطو   إذا المثال، سبيل على سيحدث، ماذا  الزهايمر، لمرض عالج 
 األصحاء، األشخاص ذكريات من كبير بشكل يحسن أن شأنه من والذي
 يتم وعندما الصلة؟ يذ البحث إيقاف شخص ألي يمكن هل. جانبية كميزة
توقفه على  أن القانون إنفاذ بها منوط وكالة ألي يمكن العالج، تطوير
 على للحصول استخدامه من األصحاء األشخاص ومنع الزهايمر مرضى
 إحياء الحيوية الهندسة بإمكان كان إذا ما اضحالو غير منو فائقة؟ ذكريات
 سقوط إلى ذلك يؤدي أن جد ا المحتمل من ولكن بالفعل، نياندرتال إنسان
 بالضرورة بجيناتنا التاالعب عمليات تؤدي لن. العاقل اإلنسان على الستار



يقودنا الى نقطة لن يمكننا حينها التعرف  قد التالعب بنوعنا ولكن. قتلنا إلى
أنفسنا اطالقا.على   

 

 الحياة البيونية
 

نقصد بها هناك تكنولوجيا جديدة أخرى يمكن أن تغير قوانين الحياة: 
هندسة سايبورغ وهي عبارة عن كائنات تجمع بين االعضاء العضوية 

له أيدي الكترونية بدل تلك التي  يزرعونوغير العضوية، كاإلنسان الذي 
ية مكننا اعتبار أنفسنا كائنات سيبرانفقدها في حادث. فنحن اليوم بشكل ما ي

حواسنا الطبيعية ووظائفها بواسطة أجهزة مثل  تم تعزيزحيث  تقريبا،
النظارات، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، وجهاز تقويم العظام، وحتى 

أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة )التي تخفف أدمغتنا من تخزين عبئ 
از وشك ان نصبح كائنات سيبرانية بامتيالبيانات ومعالجتها(.  نحن على 

من حيث أصبحنا نمتلك خصائص غير عضوية ال يمكن فصلها عن 
 ذواتنا، عد لت من قدراتنا ورغباتنا وشخصيتنا وهوياتنا.

، وهي وكالة Darpa وتقوم وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للدفاع )داربا(

مثل الفكرة في أبحاث عسكرية أمريكية، بتطويرحشرات سيبرانية. وتت

إلكترونية، وكاشفات ومعالجات في جسم ذبابة أو صرصور، زرع رقائق 

 automatic auperator من شانها ان تمك ن اإلنسان أو المشغل التلقائي

من السيطرة على حركات الحشرات عن بعد واستقبال المعلومات ونقلها. 

ى المحادثات ويمكن لهذه الذبابة أن تتسلل الى مقر العدو، والتنصت عل

وإذا لم يمسكها أحد العناكب، يمكن لتلك الذبابة ان تبلغنا ما  األكثر سرية،

، أعلن مركز حرب 2006يخطط له العدو على وجه الدقة. وفي عام 

وقد الغواصات األمريكية عن نيته في تطوير أسماك قرش سيبرانية. 

ف على مهندسوه يأملون في التعرصرح الناطق باسم المركز أعاله ان 

في أعماق البحار التي تنتجها الغواصات والمناجم  الحقول المغناطيسية

البحرية وذلك من خالل استغالل قدرات القرش في استقبال الموجات 

المغناطيسية الطبيعية التي تتفوق بما ال يقارن عن إمكانيات الكاشفات 

 االصطناعية. 

من  االحدث ان الجيل تحول السابينس، أيضا، إلى كائن سيبراني. ذلكقد و

الكترونية".  أ ذنعليها أحيانا اسم " التي يطلقة المساعدة السمعية أجهز



وتتمثل االداة في عملية زرع تعمل على امتصاص الصوت من خالل 

ميكروفون يقع في الجزء الخارجي من األذن. حيث يقوم بتنقية األصوات 

إلى إشارات  من الضجيج، ويتعرف على األصوات البشرية، ويترجمها

ل مباشرة إلى العصب السمعي المركزي ومن هناك إلى كهربائية ترس

الدماغ. وتقوم أحد الشركات األلمانية المختصة في زراعة الشبكية، والتي 

ترعاها الحكومة، على تطوير بديل اصطناعي لشبكية العين قد يسمح 

قة صغيرة استعادة بصرهم جزئيا. وتتمثل العملية في زرع رقابللمكفوفين 

الخاليا الضوئية بامتصاص الضوء الساقط  . حيث تقومداخل عين المريض

على العين وتحويله إلى طاقة كهربائية، مما يحفز الخاليا العصبية السليمة 

العصبية لتلك الخاليا على تحفيز  وتعمل النبضاتداخل شبكية العين. 

مح التكنولوجيا الدماغ، حيث تتم ترجمتها الى نظر. في الوقت الحاضر تس

لتحرك في الفضاء والتعرف على الحروف، وحتى تمييز للمرضى با

 الوجوه.

حتى الكتف في  يهفقد جيسي سوليفان، وهو كهربائي أمريكي، كال ذراع

من  bionic. اليوم يستخدم ذراعين بيونيين 2001حادث حصل له عام 

ذراعين اهداء معهد إعادة التأهيل في شيكاغو. ان الميزة الخاصة لل

يتحركان اال بواسطة االرادة فحسب. اذ ان اإلشارات  الجديدين انهما ال

العصبية القادمة من دماغ صاحبها يتم تحويلها بواسطة أجهزة كمبيوتر 

عندما يريد جيسي وصغيرة الى أوامر كهربائية، تقوم بتحريك الذراعين. 

لطبيعي تماما رفع ذراعه، فانه يقوم بالفعل ال اراديا مثله مثل الشخص ا

ينتج عنه تحرك أحد الذراعين وفق الطلب. وإذا كانت الذراعان ال مما 

لجيسي  تسمحانا ما انجاز غير طائفة محدودة من المهام اال انهميمكنه

القيام بوظائف حياتية بسيطة. وقد تم تجهيز ذراع الكترونية مشابهة ب

في حادث دراجة فقدت ذراعها  ةأمريكي ةمؤخرا لكلوديا ميتشل، وهي جندي

من ية. ويعتقد العلماء أنه سيكون لدينا أذرعا بيونية ستمكن أصحابها نار

ستكون قادرة على نقل  بلفحسب  مالوظائف المطلوبة منه ليس انجاز

اإلشارات مرة أخرى إلى الدماغ، وبالتالي تمكين مبتوري األطراف من 

 استعادة حاسة لمس االشياء!

لألعضاء الحيوية  اسيئ ذرع البيونية بديالفي الوقت الحاضر تعد اال  

مستقبل على قدرات غير ال في االصلية. ولكن هذا ال يمنع من ان تحرز



محدودة. على سبيل المثال، يمكن جعل االذرع البيونية أكثر قوة بكثير من 

مثيالتها العضوية، االمر الذي يشعر بطل المالكمة انه عاجز امام قوتها. 

ية ميزة استبدالها كل بضع سنوات، ملك االذرع البيونوعالوة على ذلك، ت

  او يمكن ان يتم فصلها وتصليحها عن بعد.

وقد اثبت مؤخرا علماء من جامعة ديوك في والية كارولينا الشمالية هذه  

أدمغتها بأقطاب  اوصلواحيث  rhesusالنتائج مع قرود ريسوس 

ى الدماغ وترسلها إلكهربائية. وتعمل األقطاب على تجميع اإلشارات من 

أجهزة خارجية. وقد تم تدريب القرود للسيطرة على سيقان بيونية منفصلة 

من خالل الفكر وحده. وقد نجح أحد القرود يدعى اورورا في التحكم في 

ذراع بيونية منفصلة وتمكن في الوقت نفسه من تحريك ذراعيه 

 كالي،هة الهندية البيولوجيتين. وتملك اورورا حاليا ثالثة أذرع مثل اإلال

ويمكن لهذه االذرع البيونية ان توجد في غرف مستقلة او في مدينة بعيدة 

ومع ذلك تستطيع القردة ان تتحكم فيها بارادتها فحسب، بحيث يمكنها أن 

تجلس في مختبرها في والية كارولينا الشمالية، وتقوم بخدش ظهرها بيد 

الثالثة في في نيويورك باليد واحدة، وخدش رأسها بيد ثانية، وسرقة موزة 

من مسافة  مسروقة)على الرغم من أن القدرة على أكل فاكهة  وقت واحد

على بعيدة ال تزال حلما(. كما أحرز أحد قرود الريسوس، يدعى إدويا، 

عندما نجح في التحكم في زوج من ساقين  2008شهرة عالمية في عام 

ي كارولينا من كرسيه الواقع فبيونيين تقعان في كيوتو، اليابان، انطالقا 

 ن تزنان عشرين ضعفا وزن إيدويا ذاته.االشمالية. وكانت الساق

هي الحالة المرضية التي in syndrom-lockedالمنحبس ان متالزمة  

يكون فيها المريض في حالة استيقاظ ووعي ولكنه غير قادر على 

لكل التواصل الشفهي مع اآلخرين بسبب كونه في حالة شلل كامل 

ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من عضالته اإلرادية عدا عضالت العينين، 

لجمع المرضى الذين زرع لهم األطباء أقطاب كهربائية في دماغهم 

بذل حاليا جهود كبيرة لترجمة تلك اإلشارات اإلشارات الصادرة عنه. وت  

ليس إلى حركات فحسب بل أيضا إلى كلمات. وإذا حصل ان نجحت 

 ان يتحدثوابمتالزمة االنحباس  ينللمرضى المصابحينها ، يمكن التجارب

 بشكل مباشر مع العالم الخارجي، ونحن قد تكون في نهاية المطاف قادرين

على استخدام التكنولوجيا لقراءة عقول الشعوب األخرى. ولكن المشاريع 



التي يتم تطويرها حاليا، والتي تعد أكثر ثورية من سابقتها تتمثل في 

مباشرة بين الدماغ والحاسوب في  interface اولة ابتكار واجهةمح

اتجاهين تسمح للحواسيب بقراءة اإلشارات الكهربائية لدماغ اإلنسان، 

تقوم في الوقت نفسه بإرسال إشارات يمكن للدماغ أن يقرأها بدوره. ماذا و

اإلنترنت، أو ربط بلو استخدمت مثل هذه الواجهات لربط الدماغ مباشرة 

بين hgشبكة البعضها البعض، وبالتالي خلق نوع من بدة ادمغة مباشرة ع

هوية ؟ ماذا يمكن أن يحدث للذاكرة والوعي والinter-brain-net دماغية

 البشرية إذا تمكن الدماغ من الوصول المباشر إلى بنك الذاكرة الجماعية؟

ان يسترد  في مثل هذه الحالة، يمكن للكائن السيبراني على سبيل المثال،   

ذكريات يمتلكها كائن سيبراني آخر من غير ان يسمع عنه، او يقرأ سيرته 

ن عنه صورة في خياله، ولكنه است طاع ان يتمثل مباشرة الذاتية، ولم يكو 

ذكرياته كما لو كانت خاصته. ماذا سيحدث لمفاهيم مثل الهوية الذاتية 

ن تعرف نفسك أو والجنسانية عندما تصبح العقول جماعية؟ كيف يمكنك ا

تتابع حلمك إذا كان الحلم ال يحدث في عقلك ولكنه يعمل في بعض 

ئن السيبراني لنالخزانات الجماعية الطافحة بالطموحات؟ مثل هذا الكا  
تعود له طبيعة بشرية، أو حتى عضوية. سيكون شيئا مختلفا تماما. سيغدو 

ته الفلسفية والنفسية كائنا مختلفا جذريا بشكل ال يمكننا حتى من كنه تداعيا

 والسياسية.   

أخرى حياة  
 

تتمثل الطريقة الثالثة لتغيير قوانين الحياة في هندسة كائنات غير عضوية 
تية وفيروسات الكمبيوتر تماما. واألمثلة األكثر داللة هي برامج المعلوما

التي يمكن أن تشهد تطورا مستقال بذاته. ويعتبر مجال البرمجة الوراثية 
مبيوتر. حيث يحاول أكثر المواقع المثيرة لالهتمام في علوم الك أحد اليوم

محاكاة أساليب التطور الجيني. ويحلم العديد من المبرمجين بإنشاء برنامج 
. في هذه الحالة، مصممهتطور بشكل مستقل تماما عن تتعلم وتيمكن أن 

سيكون مهندس البرمجة عبارة عن المحرك األول الذي تحدث عنه 
جاهات لم يكن و. ولكن عملية خلقه ستمكنه من التطور الحر في اتارسط

 صانعه وال حتى أي شخص آخر ان يتصورها مطلقا. 



يطلق عليه فيروس الكمبيوتر.  -يوجد بالفعل نموذج أولي لهذا البرنامج 
حيث ينتشر من خالل شبكة اإلنترنت، اذ يعمل على نسخ نفسه ماليين من 

فيه عملية مطاردته من قبل برامج مكافحة  قعتالمرات، في الوقت الذي 
وسات المفترسة ويتنافس في اآلن نفسه مع فيروسات أخرى الحتالل الفير

عملية استنساخ الفيروس لنفسه  وخاللمكان في الفضاء السيبراني. 
من ويحصل خاللها خطا مطبعي في النسخ فينتج عنها طفرة محوسبة. 

الفيروس الرتكاب تلك األخطاء  المحتمل ان مهندس البرمجة قد برمج
ائية وظرفية. و من الممكن ان يكون الخطأ قد حصل تكون عشولالنسخية 

من تلقاء نفسه بطريقة عشوائية. وإذا تمكن الفيروس الطافر من تجاوز 
حواجز البرنامج المفترس دون ان يفقد من قدراته على مهاجمة العديد من 

شر عير الفضاء السيبراني. وإذا الحواسيب األخرى يمكنه حينها ان ينت
الجيل الجديد يمكنه البقاء والتكاثر. في مهمته فان حنج  
مرور الوقت، يصبح الفضاء اإللكتروني مليئا بالفيروسات الجديدة التي وب

وتغدو خاضعة لعملية التطور ،لم يقم بتصميمها أي من المهندسين  
مادي. هل هذه الكائنات حية؟ هذا االمر يعتم  د على ما تقصده الال 

من قبل عملية تطورية  انه تم انتاجهكائنات الحية'. من المؤكد ابالـ'

مستحدثة ومستقلة تماما عن قوانين وحدود التطور العضوي. بمقدور أحدنا 

حفظ معلومات دماغك تأن  كيمكن هلنفترض أن -ان يتخيل إمكانية مغايرة 

جهاز حاسوبك قرص صلب محمول ومن ثمة يمكنك ان تشغله على على 

ل قادرا على التفكير والشعور مثل المحمول. هل سيكون الكمبيوتر المحمو

نوعنا تماما؟ فإذا كان األمر كذلك، هل ستكون للحاسوب هويتك انت ام 

هوية شخص آخر؟ ماذا لو تمك ن مبرمجو الكمبيوتر من تصميم حاسوب 

لشعور بهويته تماما ولكنه في شكل رموز رقمية ويمتلك ا اجديد عقال يملك

وإذا قمت بتشغيل  على ذاكرة؟ الذاتية وله وعي بنفسه ويحتكم أيضا

البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، هل سيكون ذو طبيعة بشرية؟ 

اإلجابة في  لناتتوفر سه هل يمكن أن يوجه لك اتهام بالقتل؟ ربما توإذا حذف

اغ البشري، الذي مثل هذه األسئلة. يأمل مشروع الدمعلى مستقبل قريب 

، في تحميل معلومات دماغ بشري بأكمله صلب 2005تأسس في عام 

جهاز كمبيوتر، تم تجهيزه بدوائر إلكترونية تحاكي شبكات الدماغ 

ر االعتمادات المالية يتوف تم العصبية. وقد زعم مدير المشروع أنه إذا

 عقد او عقدين من الزمن في الحصول تمكن في غضونقد نالضرورية ف

على دماغ بشرية محفوظة داخل جهاز حاسوب قادر على التخاطب 



والتصرف مثل االنسان. وفي صورة نجاح المشروع فان هذا االمر سيعني 

انه بعد مليارات السنوات من التطور العضوي ستبرز الحياة فجأة في 

مادي الفسيح، االمر الذي يمكنها  من التشكل فيما وراء احالمنا الفضاء الال 

ثر جنونا.  األك  

ال يتفق جميع العلماء في عصرنا حول فكرة ان العقل يعمل بطريقة مماثلة 
، فإن أجهزة على هذا النحووإذا لم يكن االمر  -للحواسيب الرقمية 

الكمبيوتر في الوقت الحاضر لن تكون قادرة على محاكاة عقل االنسان. 
المتاحة قبل أن  غباء أن نرفض بشكل قاطع اإلمكانيةغير انه سيكون من ال

، حصل المشروع المذكور اعاله على 2013نحاول التجربة. وفي عام 

.منحة قدرها مليار يورو من االتحاد األوروبي  
 

د التكنولوجي  التفر 

 

وفي الوقت الحاضر، لم تتحقق سوى نسبة ضئيلة من تلك الفرص الجديدة. 
اره بحق عالم يمكن اعتب 2014العام  يتميز بهذي ومع ذلك، فإن كوننا ال

هندسة البدأت فيه الثقافة تتحرر من أغالل البيولوجيا. ذلك ان قدرتنا على 
الى األخص ب امتدت العالم من حولنا فحسب، بل لم تعد مقتصرة على

في أصبحت تشهد تسارعا مذهال و ،العالم الذي بداخل اجسادنا وعقولنا
 اصبحت تيال المجاالت من الكثير من التخلص وجرى وتيرة تطورها.

يحتاج المحامون إلى إعادة النظر كما  .الثقة عدم من البحثية طرائقها تعاني
أصبح مفروض على الحكومات وفي مفاهيم مثل الخصوصية والهوية؛ 

ساواة؛ كما يجب على إعادة التفكير في مسائل الرعاية الصحية والم
الرياضية الجمعيات الرياضية والمؤسسات التعليمية أن تعيد تعريف الروح 

والفوز في المباراة، ويجب على صناديق المعاشات التقاعدية وأسواق 
عوضا ن كائنا سيبرانيا والعمل أن تتكيف مع العالم الذي سيعمل فيه ثالث

ن التعامل مع تعقيدات ستين عامل بشري. يجب على جميع المتداخلي عن
عضوية.الهندسة البيولوجية ومع الكائنات السيبرانية والحياة الال    

 

لقد تطلب رسم خريطة الجينوم البشري األول خمسة عشر عاما وثالثة  
ان يطلب من أحد  بمقدور احدنا اليوم وأصبحمليارات من الدوالرات. 

شخص ما في غضون بضعة أسابيع وبتكلفة بضع ل دناالمختبرات رسم 
ونعني به  -مئات من الدوالرات. لقد تم تدشين عصر الطب المخصص 

 كما اضحىحمض المريض النووي. مع العالج  فيه طابقتذي يالطب ال
بمقدور طبيب االسرة ان بكشف لك عن يقين أنك مهدد بإصابتك بمرض 



للهندسة الحيوية أن تحدد أن سرطان الكبد في حين ان قلبك سليم. ويمكن 
ال يصلح لعالج حالتك وذلك بناء على التشخيص  عالج شعبيالنجاعة 
ويجب بدال من ذلك أن  .في المئة من الناس 92 لج، رغم انه عاالجيني

ولكنها مطابقة لحالتك  آخرينتأخذ حبة أخرى، قد تكون قاتلة لمصابين 
ى الطب شبه المثالي تقف انت على وجه التحديد. والحقيقة ان الطريق إل

 أمامنا.
إدخال تحسينات في المعرفة الطبية معه مشاكل أخالقية  سيجلبومع ذلك، 

 الصراعد شرع بعد خبراء األخالق وخبراء القانون بالفعل في جديدة. وق

مسألة الخصوصية الشائكة من حيث صلتها بالحمض النووي. هل يحق  مع

لنووي الخاص بنا وأن ترفع في لشركات التأمين أن تطلب مسح الحمض ا

قيمة األقساط إذا اكتشفت لدينا ميال جينيا نحو سلوك متهور؟ هل سيكون 

أن نرسل ترشحنا عبر الفاكس ألرباب العمل استنادا لحمضنا مطلوبا منا 

يختار مترشحا  النووي بدال من سيرتنا الذاتية؟ هل يمكن لصاحب العمل أن

يبدو أفضل مما لدينا؟ وهل يمكننا أن  على حساب آخر الن له حمضا نوويا

نقاضي صاحب العمل في مثل هذه الحاالت بناء على جريمة "التمييز 

هل يمكن ألحدى الشركات التي تعمل على تطوير مخلوق جديد الجيني"؟ 

أو جهاز ان تقوم بتسجيل براءة اختراع بناء على تسلسل حمضه النووي؟ 

ل بإمكاننا ان نملك ساللة بأكملها من حقنا ان نملك دجاجة مميزة ولكن ه

من الدجاج؟ مثل هذه اإلنجازات التقنية والمعرفية قد تواجه معوقات في 

نتائجها األخالقية واالجتماعية والسياسية الني ستواكب مشروع مستوى 

جلجامش وكذلك القدرات الممكنة لخلق انسان له قوى فوق بشرية. 

ن والبرامج الطبية الحكومية في ويعترف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا

جميع أنحاء العالم وكذلك برامج التأمين الصحي الوطنية والدساتير في 

لعالم بأنه على المجتمع اإلنساني أن يعطي جميع أعضائه كامل دول ا

العالج الطبي العادل وأن يحافظوا على صحته الجيدة. وهذا االمر يبدو انه 

ن الطب يعمل على الوقاية من يسير في الطريق الصحيحة طالما أ

االمراض ويعالج المصابين بها. ولكن لنا ان نسأل ماذا سيحدث في صورة 

وال بتعزيز القدرات البشرية؟ هل يحق لجميع البشر أصبح الطب مشغ

الحصول على هذه القدرات المعززة، أم هل سيكون هناك نخبة جديدة من 

خر باعترافه، للمرة األولى تفي نشأتهلقد أصبح عالمنا الحديث منذ  البشر؟

لمساواة األساسية بين جميع البشر، غير انه يبدو اكريس انه في التاريخ، 



مساوات التي لم تشهدها جميع المجتمعات  ادادأكثر استع لخلق حالة من الال 

على مر العصور. لقد كانت الطبقات العليا طوال التاريخ دائما ما تزعم 

واألفضلية أكثر مما تتمتع به الطبقة السفلى. وفي  أنها تتميز بالذكاء والقوة

المولود  حقيقة االمر كانوا يخدعون أنفسهم. ومن المرجح أن يكون الطفل

 نفس القدر من الذكاء مثله مثل ولي  يتمتع بألسرة من الفالحين الفقراء 

العهد. ولكن بمساعدة القدرات الطبية الجديدة، قد تصبح فعال مزاعم 

يا قريبة من التحقق الفعلي على ارض الواقع، وهذا المعطى الطبقات العل

 . علمي كونا تصف معظم مؤامرات الخيال الحيث ليس مجرد خيال علمي 

بتكنولوجيا متفوقة مثل سفن الفضاء  -الذين يشبهوننا  -يتمتع فيه السابيانس 

الخفيفة وبنادق الليزر. غير ان المعضالت األخالقية والسياسية المركزية 

من عالمنا، وهي مجرد تكرار لتوترنا العاطفي  أخذهاهذه المؤامرات تم ل

اإلمكانيات الحقيقية  تنزعلك، خلفية مستقبلية. ومع ذ من خاللواالجتماعي 

 ذلك في بما نفسه، العاقل للتكنولوجيات المستقبلية الى تغيير هوية اإلنسان

.اتنوأسلح سياراتنا مجرد وليس ورغباتنا، مشاعرنا  

 في ريعان الشباب بكائن سيبراني مقارنة الفضاء سفينةذا ستكون عليه ما
 األفكار مشاركة هميمكن الذينو ،وال يمارس الجنس ينجب ال األبدي
 ألف والتذكر التركيز على االمكانية لديهو ،األخرى الكائنات مع مباشرة

يملك مثلنا وال يعتريه الحزن او الغضب، ولكنه  ،ما نملك حاليام أكبر مرة
مشاعر ورغبات ال يمكننا ان نتخيل اتساعها. والحقيقة ان أفالم الخيال 

، ذلك ان االحاطة الوصفية بهكذا العلمي قليل ما وصفت مثل هذا المستقبل
 امر يدخل في باب ما ال يمكننا ادراكه.

 إنتاج الى حد ما يشبه الكائنات السيبرانية بعض حياة عن فيلم إنتاج إن
الحقيقة ان ما سيكون عليه ل. ونياندرتا إنسان من لجمهور هاملت مسرحية

ة بانسان مقارن عليه نحن مما اختالفا أكثر كوني ربماسادة المستقبل 
النياندرتال. و اذا كنا نشترك مع االنسان البدائي في الهوية البشرية، فان 

سيكونون اشبه بااللهة. احفادنا  
ف   عبارة عن وهي. syngularity كتفرد الكبير االنفجار نوالفيزيائييعر 

التي نعرفها )قوى الفيزياء  الطبيعة قوانين جميع فيها توجد تكن لم نقطة
لم يوجد مفهوم الزمن بعد. ومن ثمة فال معنى لقولنا انه  كما األربعة(

وجدت أشياء قبل االنفجار الكبير. ومن الراجح اننا نقترب سريعا من تفرد 
عة جديدة. وذلك حينما تفقد المفاهيم التي اعتدناها كل مغزى مثل ذو طبي



االنا واالنت، المرأة والرجل، الحب والبغضاء. بحيث ان أي حدث يقع 
 وراء تلك المفاهيم يغدو عبثيا. فيما

 

فرانكشتاين نبوءة  

ماري شيلي روايتها تحت عنوان الكاتبة اإلنجليزية  نشرت 1818في عام 

يخرج عن نطاق  ااصطناعي افرانكنشتاين، وهي قصة عالم يخلق كائن
السيطرة ويسبب الفوضى. وخالل القرنين الماضيين، وقع اعادة سرد 

دخل على احداثها كثير من التغييرات. لقد أ  ت والعديد من المرا في القصة
غدت أحد أعمدة اساطير العلم الحديث. وللوهلة األولى، يبدو أن قصة 

تاين تحذرنا من أننا إذا حاولنا أن ننتزع دور االاله ونصنع الحياة فرانكش
سنعرض أنفسنا لعقاب شديد. ولكن القصة لها معنى أعمق. ذاك ان 

ابه اإلنسان العاقل بحقيقة اقتراب لحظات أيامه أسطورة فرانكنشتاين تج
كما األخيرة بسرعة. وما لم تتخلل بعض الكوارث النووية أو اإليكولوجية 

فإن وتيرة التطور التكنولوجي ستؤدي قريبا إلى االستعاضة  روي القصة،ت
عن اإلنسان العاقل بكائنات مختلفة تماما ال تمتلك اشكاال جسمانية مختلفة 

هذا امر يجده و .أيضا عوالم إدراكية وعاطفية مميزة جدا فحسب، بل
للغاية.  امعظم السابينس مقلق  

 ، الذين يشبهوننا، الناس يسافر سوف لالمستقب في أنه نعتقد أن نحن نود
ال نرغب في  . كماالسريعة الفضاء سفن على متن كوكب إلى كوكب من

حيث يصبح الفضاء فيه أناس لهم مشاعر وهويات تشبهنا، ب يغيبمستقبل 
 يغص بكائنات سيبرانية تفوقنا قدرات بما ال يقارن.

نحن نجد السلوى في فكرة تدميرنا للمخلوق الذي ابتكره الدكتور 

فرانكشتاين بما هو وحش رهيب من اجل انقاذ أنفسنا. ونرغب في رواية 

ي أننا أفضل من جميع الكائنات، وأنه احداث القصة بهذه الطريقة ألنها تعن

ن يكن هناك أحسن من خلقتنا. ذاك ان أي محاولة لتطوير جنسنا ستؤول ل

غير من نأن  ناالى الفشل الذريع، ألنه حتى لو تحسنت أجسادنا، ال يمكن

سيكون لدينا صعوبة في هضم حقيقة التي تسكن اجسادنا.  الروح اإلنسانية

دكتور األرواح اضافة للهيئات، وأنه يمكن لل أن العلماء يمكن أن يصمموا

فرنكشتاين مستقبال أن يخلق لنا شيئا متفوقا حقا، سينظر لنا كما ننظر نحن 

اذا  مما متاكدينالى ساللة النياندرتال المنقرضة. ال يمكننا حاليا أن نكون 

كان العلماء األكثر جنونا قادرين على تحقيق هذه النبوءة. ذلك ان المستقبل 

توقعات التي التغرب إذا تم تحقيق  يمكننا ان نتكهن به، وسيكون من المسال



ذكرناها طيلة الصفحات الماضية من هذا الكتاب. ويعلمنا التاريخ أن ما 

يبدو قاب قوسين أو أدنى من التحقق قد ال يتم انجازه أبدا بسبب حواجز 

لواقع. غير متوقعة، وقد تظهر سيناريوهات أخرى ال يمكن تصورها في ا

 ، تم وضع العديد من التوقعات1940ام عندما اندلع العصر النووي في ع

. وحينما أطلقت سبوتنيك 2000حول العالم النووي في المستقبل لعام 

العنان لخيال العالم، بدأ الجميع يتنبأ أنه بحلول نهاية القرن،  11وأبولو 

و. والواقع سوف يعيش الناس في مستعمرات فضائية على المريخ او بلوت

ومن ناحية أخرى، لم يتنبأ أحد  ن هذه التوقعات.انه لم تتحقق غير القليل م

باإلنترنت. لذلك ال تتعجل في الخروج فقط لشراء التأمين عن المسؤولية 

المدنية نتيجة للدعاوي التي قد ترفعها ضدك الكائنات السيبرانية. ان 

رد منشطات لخيالك. ولكن هي مج -أو الكوابيس  -األوهام المذكورة أعاله 

أن نأخذه على محمل الجد هو فكرة أن المرحلة المقبلة من ما يجب علينا 

التاريخ سوف تشمل ليس فقط التحوالت التكنولوجية والتنظيمية، ولكن 

أيضا التحوالت األساسية في الوعي البشري والهوية. وهذه التحوالت 

اإلنسان" نفسه موضع يمكن ان تكون أساسية بحيث أنها ستضع مفهوم "

نا من الوقت؟ ال أحد يعرف على وجه التحديد. وكما تساؤل. كم بقي لدب

سوف يدرك البعض من  2050كر سابقا، يزعم البعض أنه بحلول عام ذ  

البشر بالفعل خالدين. إن التنبؤات األقل تطرفا تتحدث عن القرن المقبل، 

من تاريخ سابينس، فان ألف سنة  70أو األلفية القادمة. ولكن من منظور 

إذا كان الستار على وشك أن  عد شيئا يذكر. نين ال ت  بضع آالف من الس

يسدل على تاريخ سابينس، فنحن مضطرين كأعضاء في آخر أجيال نوعنا 

لإلجابة على السؤال األخير: ماذا نريد أن نصبح؟ هذا السؤال، الذي 

 يعرف أحيانا باسم سؤال تعزيز قدرات االنسان.

، يحجب Human Enhancement question سؤال تعزيز البشران 

عنا المناقشات التي تشغل حاليا السياسيين والفالسفة والعلماء والناس 

النقاش الدائر في عصرنا بين  سيختفيالعاديين. وفي كل االحوال، 

الديانات، واأليديولوجيات، والدول والطبقات، جنبا الى جنب مع اختفاء 

وى مختلف من إذا كان خلفاؤنا يشتغلون بالفعل صمن مستوالسابيانس. 

الوعي )أو ربما يمتلكون شيئا ما وراء الوعي ال يمكننا حتى تصوره(، 

أو اإلسالم  فائدة لهم، ومن  لمسيحيةتكون ل يبدو من المشكوك فيه أن



نظامهم االجتماعي الى الشيوعية او الرأسمالية، او ان  يستندالمستبعد ان 

ذلك، فإن مناظرات  في التكاثر على المرأة والرجل. ومع يكون اعتمادهم

التاريخ العظيمة مهمة ألن الجيل األول على األقل من هذه اآللهة سوف 

ة لمصمميها البشريين. هل سيتم إنشاؤها يتشكل من خالل األفكار الثقافي

على صورة الرأسمالية، واإلسالم، او الحركات النسوية؟ ان الجواب على 

 .امااتجاهات مختلفة تم يقودهم الىهذا السؤال قد 

حتى المجال الذي يبحث فيفضل معظم الناس عدم التفكير في هذا االمر. 
آخر: "ما الذي يحظر  في أخالقيات البيولوجيا يفضل أن يتناول سؤاال

تناول البحث فيه؟" هل من المقبول إجراء تجارب جينية على الكائنات 
الحية؟ او األجنة المجهضة؟ او الخاليا الجذعية؟ هل من األخالقي 

استنساخ األغنام؟ والشمبانزي؟ وماذا عن البشر؟ كل هذه أسئلة مهمة. 
تطوير السابينس على  تعملولكن من السذاجة اعاقة المشاريع العلمية التي 

كائن مختلف من البشر. وهذه المشاريع متشابكة بشكل ال ينفصم مع  الى
مشروع جلجامش. فاو طلب من العلماء اإلجابة على سؤال حول تبرير 
دراستهم للجينوم البشري، ستكون إجابة غالبيتهم انهم يقومون بأبحاثهم 

أن اآلثار المترتبة  منوبالرغم ألجل عالج االمراض وانقاذ حيوات البشر. 
على خلق العقل داخل الكمبيوتر ذات آثار أكثر دراماتيكية بكثير من عالج 

تفق عليها بينهم، األمراض النفسية، فانهم يعطون دوما اإلجابة المثالية الم
ألنه من غير الممكن ان يجادل أحد ضدها ألنها مشروعة وأخالقية وال 

وهذا هو  المراض واتقاد أرواح البشر.أحد بإمكانه ان يجادل ضد معالجة ا
فهو يبرر   السبب الذي يجعلنا نعتبر مشروع جلجامش بمثابة منارة العلوم.

كشتاين قد وضع يديه على كل ما يقوم به العلم. بحيث نجد الدكتور فرن
كتفي جلجامش، وبما انه من المستحيل إيقاف مشروع جلجامش فانه من 

ومنعه من مواصلة ابحاثه. ولكن الشيء  العسير التحجير على فركنشتاين
الوحيد الذي يمكننا أن نحاول القيام به هو التأثير على االتجاه الذي يتخذه 

على هندسة رغباتنا أيضا،  القريب في العلماء. وبما أننا قد نكون قادرين  
 ،" نصبح؟ أن نريد ماذا" ليس يواجهنا الذي الحقيقي السؤال يكون ربما

 .what do we want to want ؟"نحتاج ان نرغب فيه"ماذا  ولكن

اما أولئك الذين لن يروعهم مواجهة هذا السؤال فمن المحتمل انهم لم  
 يفكروا فيه جليا. 

 
 



 خاتمة

اإاله أصبح يالذ الحيوان  

 فطن ا حيوان ا سسابين هومو لم يزل ،مضت سنة ألف عشر سبعةمنذ 
 الال حقة اتاأللفي فيو. أفريقيا احدى زوايا في ةالخاص اتهنشاط يمارس

للنظام البيئي اوأضحى أكبر تهديد بأكمله لكوكبل سيد إلى نفسه لحو    
 األبدي بابالش كتسابليس لغاية إ ستعدوي ،ويوشك اليوم ان يصبح إالها

 الحظ، لسوءو .على حد السواء والدمار للخلق اإللهية القدرات بل ،فحسب
 نفخر أن يمكن مما الكثير األرض على سابيانس الذي انشاه نظامال ينتج لم
 المدن وشيدنا الغذاء، إنتاج وزدنا في محيطنا، سيطرنا على لقد. به

 حجم من قللنا هل لكنو واسعة. تجارية شبكات وانشانا واإلمبراطوريات
 القوة في الهائلة الزيادات تؤد لم ،وفي كثير من االحيان العالم؟ في المعاناة
 تسببت ما وكثيرا العاقل، اإلنسان رفاهية تحسين إلى بالضرورة البشرية

 حققنا الماضية القليلة العقود وخالل. األخرى للحيوانات شديد بؤس في
 وذلك ،ةاإلنساني ظروف الحياةب يتعلق فيما الحقيقي التقدم بعض أخيرا

 الحيوانات حالة لتظ ذلك، ومع. والحرب والطاعون المجاعة من الحدب
 في التحسن أن كما مضى، وقت أي من أكثر سريعا اتدهور تشهد األخرى

 التأكد يمكن ال بحيث للغاية وهشحالة الكثير من البشر يعتبر حديث نسبيا 
.من ديمومته  

 البشر يستطيع التي المدهشة األشياء من الرغم علىو ذلك، على عالوةو
 مستاؤون أننا ويبدو أهدافنا من متأكدين غير نزال ال أننا إال بها، القيام
 الزوارق منطورنا قدراتنا التقنية انطالقا  لقد. مضى وقت أي من أكثر

 أحد الولكن  - الفضاء مكوكات و البواخر وصوال الى السفنمرورا ب
صحيح اننا اكتسبنا قدرات أكبر بكثير مما . ذاهبون نحن أين إلى يعرف

 به القيام يجب ماجدا ع ضئيلة فكرة لدينا ولكن ،الماضيكان متاح لنا في 
مستهترين  واأصبح البشر أن يبدو ذلك، كل من األسوأو. القوة هذه كلب

لقد صنعنا من ذواتنا انصاف آلهة بمساعدة  مضى. وقت أي من أكثر
ية التي جعلنا منها رفقاء لنا بحيث لم نعد مدينين الي أحد. القوانين الفيزيائ

 ساعيننتسبب في الدمار للحيوانات وللمحيط عموما،  غدوناوبالمحصلة 
نحصل  لن ناعلى أكثر من مجرد المتعة والتسلية، ولكن خلف الحصول
 عليهما اطالقا.

 وغير متماسكةالتي تكون غير  اآللهة من خطورة أكثر امر ناكه هل
؟على وجه التحديد ريدت ماذا عرفت ال والتي سؤولةم  
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