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مقــــال

ـخت�صر للنوع الب�شري
ع��ل��م النف�س ال��ت��ط��وري �أن �أع��م��ق طبقة يف ذهننا
م��ات��زال تعي�ش يف ال�سافانا ،فماليني ال�سنني من
التطور �صاغت نف�سية الفرد ليعي�ش ويفكر كفرد
يف جماعة .ب��ذا مل تكتف املجتمعات ال��زراع��ي��ة ثم
ال�صناعية مب��ن��ع ال��ف��رد م��ن التعبري ع��ن رغباته
وغ��رائ��زه الدفينة ،بل � ّإن «الإن�سانية الليربالية»
واق��ت�����ص��اد ال�����س��وق ق���د ح����� ّررا ال���ف���رد م���ن ال��ع��ائ��ل��ة
واملجموعة فجعاله وحيداً.
الزاوية الأخ��رى التي طرقها هراري لل�سعادة هي
الأبحاث البيولوجية التي تقول � ّأن عاملنا الذهني
والعاطفي حمكوم ب�آليات كيميائية حيوية ت�شكلت
خالل ماليني ال�سنني من التطور ،و� ّأن التطور مل
ينتخب ال�سعادة �أو التعا�سة �إ َّ
ال بقدر م�ساهمتهما
يف تكاثر الفرد� .إن قبلنا ه��ذا املنظور ف��� ّإن حراك
التاريخ �سيكون ذا �أهمية قليلة ل�سعادتنا لأن��ه ال
ي�ؤثر يف عملياتنا الكيميائية-احليوية .وعليه ف�إن
الثورة الفرن�سية مل جتعل الفرن�سيني �أ�سعد ،وال
كان نيل �أرم�سرتونغ ،الذي وط�أ القمر� ،أ�سعد من
جامع الثمار الذي عا�ش قبل � ٣٠ألف �سنة.
كيف ميكن �أن نتفاعل مع كتاب العاقلون؟ هناك
زاويتان لقراءة الكتاب .الأوىل هي قراءته ككتاب
يف التاريخ .الثاين هي قراءته من الواقع العربي.
بالن�سبة للزاوية الأوىل ،ف��� ّإن الكتاب يتحلى بلغة
ب�سيطة و�شيقة ،ويت�سم مب�ستوى عالٍ من الدعابة
لكن مع�ضلة الكتاب ال��ك�برى ه��ي �أن
وال�سخريةّ .
�ضخامة امل��دة التاريخية التي تناولها واجلمهور
العري�ض ال���ذي ي�ستهدفه ( ُت��رج��م ال��ك��ت��اب لأك�ثر
م���ن  ٢٠ل��غ��ة وت�������ص���در م��ب��ي��ع��ات ك��ت��ب ال���ت���اري���خ يف
م���وق���ع �أم�������ازون وظ���ه���ر امل����ؤل���ف م���رت�ي�ن يف م��وق��ع
 TEDال�شهري) قد �أتيا على ح�ساب اال�ستق�صاء
التاريخي .مييل الكتاب �إىل تب�سيط �شديد يف �أكرث
من مو�ضع .على �سبيل املثال ،قول هراري «بالثورة
الإدراك���ي���ة» ،التي حدثت قبل � ٧٠أل��ف �سنة ،لي�س
حم��ل �إج��م��اع ب�ين علماء الأن�ثروب��ول��وج��ي��ا .هناك
نظرية �أخ��رى تفيد � ّأن ما دف��ع العاقلني للخروج
من �شرقي �إفريقيا مل يكن طفرة وراثية بل تغري
بيئي .وبالطبع ال يوجد دليل على ح��دوث طفرة
واحدة م�س�ؤولة عن القدرات اجلديدة يف العاقلني،
رمب���ا ُوج�����دت �أك��ث�ر م���ن ط���ف���رة .ك���ذل���ك ،ال ميكن
للأدلة املتوفرة اجلزم � ّأن العاقلني كانوا م�س�ؤولني
عن فناء الأن���واع الب�شرية الأخ���رى كالنياندرتال
والدين�سوفا .يعتقد البع�ض � ّأن التغريات املناخية
والأمرا�ض لعبت دوراً يف ذلك .يف احلقيقة ،ال ميكن

�أن يكون هناك �إجماع ت��ام على ما يتعلق باملا�ضي
ال�سحيق ،ل ّأن �أغ��ل��ب الأدل���ة الأث��ري��ة والأح��ف��وري��ة
حتتمل �أكرث من تف�سري.
أي�ضا يف�سر هراري ن�شوء «الثورة العلمية» ب�إدراك
� ً
الأوروبيني جلهلهم بالعامل ،و� ّأن عقلية «امل�ستك�شف
الغازي» مل تكن �سمة امل�ستعمرين فقط بل كانت
�����ض��ا �سمة العلماء ال��ذي��ن راف��ق��وا ال��غ��زاة .ترتّب
�أي ً
على ذلك �إمي��ان الأوروبيني بفكرة التقدمّ � ،أي � ّأن
قابل الأي��ام �أف�ضل من ما�ضيها .يف املقابل� ،آمنت
الأمم الأخرى �أنها تعلم كل �شيء مهم عن العامل،
م��ن ه��ن��ا مل ُي��ظ��ه��ر ال�����ص��ي��ن��ي��ون وامل���غ���ول وال��ف��ر���س
والهنود والعرب ،خالل غزواتهم الإمرباطورية،
اه��ت��م��ام��اً م��ن��ه��ج��ي��اً ب��درا���س��ة ال��ب��ي��ئ��ة واجل��غ��راف��ي��ا
و�أحوال املجتمعات .يف الغالب �آمنت هذه الأمم � ّأن
الع�صر الذهبي يكمن يف املا�ضي ،و� ّأن العامل ي�سري
�إىل اخلراب ،وبالتايل فما اجلدوى من �أي �شيء؟
يتبي للوهلة الأوىل � ّأن هذا التف�سري ينطوي على
ّ
تب�سيط �شديد.
�����س��ب ل��ه��ذه امل�لاح��ظ��ات ف��ق��ال يف
وك����� ّأن ه����راري حت ّ
بعيني طائر
�أك�ث�ر م��ن مو�ضع �أن���ه ي��رى ال��ت��اري��خ
ْ
ي���رى �أل��ف��ي��ات ال�����س��ن�ين .م��ن ُه��ن��ا ف�لا ي��ع��ن��ي��ه ح��ق��اً
�إن كانت طفرة واح��دة �أو �أك�ثر ه��ي امل�س�ؤولة عن
ق��درات العاقلني ،وال يهم حقاً �إن حدثت يف جيل
�أو تراكمت خ�لال �آالف ال�سنني .املهم ،يف منظور
ه����راري ،ه��و ح���دث ان��ت�����ش��ار ال��ع��اق��ل�ين �إىل ال��ه�لال
اخل�صيب قبل � ٧٠ألف �سنة وبدء �صناعته التاريخ.

بالن�سبة ل��ل��زاوي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ال��ك��ت��اب حم�� َّم��ل ب��ر�ؤي��ة
ناقدة ملعظم ما يعز علينا نحن العرب �سواء �أكانت
�أفكاراً ماقبل حديثة (الدين والأمة واخلالفة) �أم
حديثة (الدولة الوطنية وحركات التحرر الوطني
وال��ت��ي��ارات الفكرية املعا�صرة) .ب��ل � ّإن تب�صرنا يف
�أط��روح��ة ه���راري ،فقد ن�صل لنتيجة م��ف��اده��ا �أن
�أف��ك��ارن��ا احلديثة ال ت��ب��دو �أ�صيلة كفاية لأ ّن��ه��ا مل
تنتج عن ذات امل�ؤ�س�سات والبنى االجتماعية التي
�أنتجت احلداثة الأوروب��ي��ة ،وه��ذا ما �س ّهل ارت��داد
بع�ض املجتمعات العربية نحو �أ�صوليات قدمية.
بالتايل ف��� ّإن قراءتنا لكتاب ه��راري حتملُ مفارقة
كربى وهي �أن ّنا نقف على �أر�ضيات معرفية متباينة،
�إن مل تكن مت�ضادة .فبينما ي��رى ه���راري ،ال��ذي
ه��و يف �إ�سرائيل ون��ت��اج م�ؤ�س�سات حداثية ومابعد
العرب ب�شراً مثله ،و�أنه يختلف معهم يف
حداثية،
َ
احلكاية فقط ،ت�شيع ،يف املقابل ،لدى العرب نظرة
م�ش ّبعة بامل�ؤامرة عن اليهود و�إ�سرائيل .لذا ينبغي
على من يرمي فهم �أطروحات الكتاب العبور مما
قبل احلداثة �إىل احلداثة ثم �إىل ما بعدها .وهذه
رحلة طويلة.
يف ن��ه��اي��ة ك��ت��اب��ه ،ي��ح��اول ه����راري � ْأن ي�����ش��رح �سبب
اهتمامه بدرا�سة التاريخ ،فيقول« :نحن ال ندر�س
التاريخ لنخمن امل�ستقبل ،بل لنفهم �أن احلا�ضر
لي�س طبيعياً وال حتمياً ،وعليه ف�أمامنا �إمكانات
�أك�ثر مم��ا نت�صور .خ��ي��ارات ال��ت��اري��خ ال ت�صنع من
�أج���ل منفعة ال��ب�����ش��ر ،ف��ال��ت��اري��خ ،م��ث��ل ال��ت��ط��ور ،ال
يهتم ب�سعادة الفرد ،والفرد ع��ادة جاهلٌ
و�ضعيف
ٌ
ج���داً ل��ي��ح��رف م�����س��ار ال��ت��اري��خ مل�صلحته .ال يوجد
اخلية �أو املفيدة للب�شر �ستنجح
دليل �أن الثقافات
ّ
وت��ن��ت�����ش��ر ال حم���ال���ة ،ب��ي��ن��م��ا ت��خ��ت��ف��ي الأخ������رى .ال
يوجد دليل �أن امل�سيحية كانت �أف�ضل من املانوية،
�أو � ّأن الإم�ب�راط���وري���ة ال��ع��رب��ي��ة ك��ان��ت �أف�����ض��ل من
ال�سا�سانية».
.............................
امل�ؤلف :يوفال هراري.
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العاقلون :تاريخ مـــــــ
حمد الغيثي *
يقوم يوفال هراري� ،أ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة العربية بالقد�س ،مبهمة كربى وهي كتابة تاريخ خمت�صر للب�شر منذ ن�شوئهم �إىل اليوم ،كتابة
ت�ست�شرف � ً
ُ
أي�ضا امل�ستقبل الذي ينتظرهم .ال يقدم هراري جرد ًا ب�أحداث التاريخ ،بل يروم مهمة �أ�سمى ،وهي ا�ستك�شاف الأ�سباب املن�شئة
لالجتماع الب�شري والأمناط الناجتة عنه .يحاول امل�ؤلف �إجابة �أ�سئلة كربى �شغلت املفكرين منذ القدم مثل :ما هي العالقة بني التاريخ
والبيولوجيا؟ هل للتاريخ وجهة؟ وهل فيه عدالة؟ وهل غدا الإن�سان �أ�سعد خالل التاريخ؟
ي�����س��ت��ع�ين امل�����ؤل����ف يف ال���ك���ت���اب مب�����ادة ع��ل��م��ي��ة م��ن
ح���ق���ول ع���دي���دة م��ث��ل الأن�ث�روب���ول���وج���ي���ا والآث������ار
واجل��ي��ن��ات وال��ن��ف�����س واالق��ت�����ص��اد .وي��رب��ط امل���ؤل��ف
هذه االكت�شافات العلمية عرب النظرية التطورية
ال��ق��ائ��ل��ةُ ،ه��ن��اّ � ،أن �أف���راد ال��ن��وع الب�شري «ال��ع��اق��ل»
( )Homo sapiensتطوروا من �سلف م�شرتك،
و�أ ّن��ه��م و�أب��ن��اء عمومتهم الآخ��ري��ن كالنياندرتال
وال��دي��ن�����س��وف��ا ،ه��م �أن����واع تنتمي جلن�س الإن�����س��ان،
جت��ري عليهم جميعاً ق��وان�ين الأح��ي��اء املتمثلة يف
االنتخاب الطبيعي والطفرات الع�شوائية .وبينما
تتحلى ه��ذه ال��ن��ظ��رة ب�أ�سا�س علمي �صلب ،ف�إنّها
تطرح �أ�سئلة غري �شائعة من قبيل�« :أي ن��وع من
الثقافات واملجتمعات والبنى ال�سيا�سية قد تنبثق
يف ع��امل تتعاي�ش ب��ه ع��دة �أن���واع ب�شرية خمتلفة؟
كيف �ستتجلى العقائد الدينية على �سبيل املثال؟
هل �سيعلن �سفر التكوين � ّأن النياندرتال انحدروا
من �آدم وحواء؟ هل �سيموت ي�سوع من �أجل خطايا
الدين�سوفا؟ وهل �سيحجز القر�آن مقاعد يف اجلنة
جلميع ���ص��احل��ي الب�شر مهما ك��ان ن��وع��ه��م؟ وه��ل
ك��ان ك��ارل مارك�س ليحث العمال م��ن ك��ل الأن���واع
لالحتاد؟»
م��ا ه��ي ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ت��اري��خ وال��ب��ي��ول��وج��ي��ا؟ � ّإن
�أطروحة الكتاب الرئي�سة هي � ّأن ت�أثري البيولوجيا
ان��ت��ه��ى وب�����د�أ ال���ت���اري���خ ق��ب��ل � ٧٠أل����ف ���س��ن��ة حينما
اك��ت�����س��ب ال��ع��اق��ل��ون م��ي��زة مل ت��وج��د ل���دى غ�يره��م
م���ن احل���ي���وان���ات وه���ي ال��ل��غ��ة املُ��خ�� ِّي��ل��ة (fictive
 .)languageقد يكون الأ�سا�س البيولوجي لهذه
غيت البنية الداخلية لدماغ الإن�سان
امليزة طفرة ّ
العاقل ،متكن مبوجبها من ن�سج وت�صديق حكايا
متخ ّيلة م�شرتكة ،ال تتمتع بحقيقة مو�ضوعية،
لكنها كانت الأ�سا�س لتكوين جماعات كبرية مرنة.
�سمي هراري ذلك احلدث بـ «الثورة الإدراكية».
ُي ّ
ي��دع��م ال�سجل الأح���ف���وري ه��ذه ال���ر�ؤي���ة� ،إذ ي��و ّث��ق
� ّأن العاقلني جنحوا قبل � ٧٠ألف �سنة فيما ف�شلوا



ب��ه قبل � ١٠٠أل��ف �سنة ،وه��و االنت�شار م��ن �شرقي
�أف��ري��ق��ي��ا �إىل ب�ل�اد ال��ه�لال اخل�����ص��ي��ب .ك���ان ذل��ك
عرب هزمية جمموعات النياندرتال ال�ساكنة تلك
امل��ن��ط��ق��ة ،لينت�شر ال��ع��اق��ل��ون م��ن ُه��ن��اك �إىل بقية
�أنحاء العامل.
ه��ل ل��ل��ت��اري��خ وج��ه��ة؟ ن��ع��م ،ال��ت��اري��خ ي��ت��ح��رك نحو
الوحدة .كانت النتيجة املبا�شرة للثورة الزراعية،
قبل � ١٠آالف �سنة ،ان��ب��ث��اق ث�لاث حكايا متخ ّيلة
����وح����دة وه����ي ال���دي���ن وامل�����ال والإم��ب�راط����وري����ات،
ُم ّ
ال لي�س م�ألوفاً لطبيعة هذه
وي�سر ُد ه��راري حتلي ً
احلكايا و�أثرها.
م����ا م��� ّي���ز امل���ع���ت���ق���دات الأرواح������ي������ة ال�������س���ائ���دة ع��ن��د
التجمعات الب�شرية البدائية �أن��ه��ا ت��رى الإن�سان
م��ك�� ِّون��اً ع��ادي��اً مثل امل��ك��ون��ات الأخ���رى يف الطبيعة.
ل��ك��ن ظ��ه��ور الآل���ه���ة �إث����ر ال��ت��ح��ول �إىل املجتمعات
غ�ي�ر م��ن م��وق��ع الإن�����س��ان يف الطبيعة.
ال��زراع��ي��ة ّ
ف��ظ��ه��ور الآل���ه���ة مل ي��رف��ع م��ق��ام��ه��ا ف��ق��ط ،ب��ل رف��ع
أي�ضا مقام النوع الب�شري الذي غدا ،يف الديانات
� ً
التوحيدية� ،صنيعة الإله وذا روح خالدة حرة.
ي���رى ه����راري � ّأن ال��ف��ك��رة ال�����س��اب��ق��ة ت�شكل �أ���س��ا���س
ال���ن���ظ���ام ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ع���امل���ي والأي���دي���ول���وج���ي���ات
الب�شرية املعا�صرةّ � .إن «الديانة الإن�سانية» تقوم
على معتقدات الديانة التوحيدية وتعمل بنف�س
الآلية .ت�ضع «الإن�سانية الليربالية» القد�سية يف
معنى
�أف���راد الب�شر ،و� ّأن ذات الفرد احل��رة تعطي
ً
ل��ل��ع��امل و�أ���س��ا���س��اً ل�ل�أخ�لاق وال�سلطة ال�سيا�سية.
لذلك تلتزم الإن�سان ّية الليربالية بحماية حرية
الفرد ورغباتهُ ،ي�سمى ذلك «حقوق الإن�سان»ّ � .أما
تهتم باجلماعة �أكرث
«الإن�سانية االجتماعية» ف�إنّها
ُ
من الفرد؛ لذلك ت�سعى للم�ساواة بني الأفراد ،وهي
نظرة �آتية من العقيدة التوحيدية �أن جميع الأرواح
مت�ساوية �أم��ام الإل��هّ � .أم��ا «الإن�سانية التطورية»،
مثل النازية ،فهي تلتزم بحماية النوع الب�شري من
ال
االنحطاط وبت�شجيع التطور التقدمي ،متمث ّ

يف اجلن�س الآري .ي�ستمد ال��ن��ازي��ون ر�ؤي��ت��ه��م من
الفكر التطوري القائل �أن الإن�سان العاقل ظهر
عندما تطورت جماعة من الب�شر الغابرين ،بينما
انقر�ضت �أنواع الب�شر املنحطة.
ا � ّأن علم الأح��ي��اء
غ�ير � ّأن ه���راري ي�ستدرك ق��ائ�ل ً
يق ِّو�ض املزاعم حول قد�سية الإن�سان وفرادته� .إن
ال�سلوك الب�شري حم��دد ب��ال��ه��رم��ون��ات واجلينات
وال�����س�� ّي��االت الع�صبية ال الإرادة احل���رة ،وه��ي ذات
حم����ددات ���س��ل��وك ال�����ش��م��ب��ان��زي وال���ذئ���اب وال��ن��م��ل.
لكن الب�شر يحتاجون لأ�ساطري حتفظ ا�ستقرار
امل��ج��ت��م��ع وم���ؤ���س�����س��ات��ه ،ل����ذا ي��ب��ق��ون ال��ع��ل��م خ���ارج
الإط�������ار ال�����س��ي��ا���س��ي-االج��ت��م��اع��ي وي��ع��ي�����ش��ون م��ع
��ع�بر ه���راري عن
«حقيقة مطلقة غ�ير ع��ل��م��ي��ة»ُ .ي ّ
ر�ؤي��ت��ه بدعابة ك��ات��ب��اً :ل��و �ش ّرحت �إن�����س��ان��اً ل��وج��دتَ
قلباً ودماغاً و�أع�صاباً ،لكنك لن جتد �أب��داً حقوق
الإن�سان.
ه���ل يف ال���ت���اري���خ ع���دال���ة؟ ال ،وي�����س��ت�����ش��ه��د ه����راري
بظواهر عديدة ،مثل التحول �إىل الزراعة وظهور
الطبقية .رغم � ّأن الزراعة �أنتجت وفرة غذائية� ،إ ّ
ال
�أنها ركّ��زت فائ�ض الإنتاج بيد نخبة قليلة العدد،
�إ�ضافة �إىل �أن ج�سم الإن�سان وجهازه املناعي غري
مت�أقلم على الزراعة وما ترتّب عليها.
يدعي خطاب الطبقية والهرمية االجتماعية ،كما
ّ
عند جتارة العبيد يف �أمريكا والطبقية الهندو�سية
وخ���ط���اب ال��ن��خ��ب��ة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة امل���ع���ا����ص���رة� ،أن��ه��ا
ظ��اه��رة طبيعية وحتمية وذات �أ�سا�س بيولوجي.
لو كان الأم��ر كذلك ،لكانت درا�سة الأحياء كافية
لفهم املجتمعات الب�شرية ،غري � َّأن تلك الظاهرة،
ي�ستخل�ص هراري ،هي نتيجة �صدف ظرفية �أعادت
�إنتاج ذاتها .لكن �سبباً بيولوجياً جمهو ً
ال قد يكون
وراء بروز الأبوية يف �أغلب املجتمعات منذ الثورة
الزراعية.
وه��ل غ��دا الإن�����س��ان �أ���س��ع��د خ�لال ال��ت��اري��خ؟ يطرقُ
هراري عدة زوايا لنقا�ش الإجابة .منها ما يقوله

