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من نحن؟ وكيف وصلنا إلى هنا؟
ديفيد ريتش
طالل اليزيدي *
يعرض في
يعرض المساهمات لبحوث الـ DNAالمرتبط باكتشافات أثرية وبحوث جينات المجتمع البشري للكاتب ديفيد ريتش ( ،)David Reitchوهو
كتاب
ُ
ُ
هذا الكتاب أطروحات يصف فيها اكتشافات أظهرها فريقه البحثي أو فرق بحثية أخرى ،هذه األطروحات مبنية على تحليالت ومقارنات بين الـ DNAاألثري و
بأن كل المجتمعات
الـ DNAالبشري الحديث من مجتمعات بشرية مختلفة حول العالم .تتمركز النتائج المعروضة في كتاب ديفيد ريتش حول االستطراد َّ
البشرية الحالية تتكون من مزيج نتج عن هجرات بشرية متتالية امتزجت على مرار العصور.
العلماء والنقاد أشادوا بالكتاب ،ووصفوه بالبحوث الرائدة في مجال جينات المجتمع البشري ،لكنه انتُ قد أيضا لطريقة كتابته وطريقة تعامله مع العرق
البشري ،وإن أشار نقاد آخرون إلى أنه ال شيء في الكتاب يمكن اعتباره عنصريا.

ديفيد ريت�ش ع��امل جينات ،ي��در���س علوم اجلينات
املتعلقة باجلينوم الب�شري امل�ستخل�ص من اكت�شافات
�أث��ري��ة لبقايا ب�شرية .يف بحوثه ي�ق��ارن ت�شكيالت
الطفرات الوراثية الكت�شاف �أي جمموعة ب�شرية
هاجرت وامتزجت يف فرتة ما قبل الت�أريخ .ديفيد
ريت�ش يف فرته زمنية من حياته الأكادميية �أر�شد
م��ن قبل ال�ع��امل املخت�ص يف ع�ل��وم جينات املجتمع
الب�شري لوكا ك��اف��ايل ��س�ف��روزا .ومنذ ال�ع��ام ،1960
لوكا ح��اول تطوير درا��س��ة من خاللها يطابق بني
درا��س��ة ب�شر ما قبل الت�أريخ واالكت�شافات الأثرية
واللغات التي من املمكن �أن يكونوا قد توا�صلوا بها
يف تلك الفرتة.
ويف ال �ع��ام  ،2010ا��س�ت�ط��اع ع�ل�م��اء ج�ي�ن��ات املجتمع
الب�شري اكت�شاف �سل�سله احلم�ض النووي الوراثي
 DNAللب�شر القدامى والتعرف على جميع القواعد
النيرتوجينية املكونة ل��ه ،ك��ان ذل��ك �إجن��ازا عظيما
مقارنة بالطريقة القدمية التي كانت معتمدة على الـ
 DNAامل�ستخل�ص من امليتوكوندريا املوجودة بكرثة
و�سهلة اال��س�ت�خ�لا���ص ،امل�ي�ت��وك��ون��دري��ا ه��ي الع�ضو
اخل �ل��وي امل �� �س ��ؤول ع��ن التنف�س اخل �ل��وي وحت�ت��وي
�أي�ضا على حم�ض الـ DNAاخلا�ص بها ،امليتوكندريا
موجودة بن�سخ عديدة يف كل خلية ،وتنقل من جيل
�إىل �آخر فقط عن طريق اجلانب الأمومي؛ فجميع
امليتوكوندريا املوجودة يف خاليا ج�سمك كلها ورثتها
م��ن �أم ��ك ف�ق��ط ،احلم�ض ال�ن��ووي امل�ستخل�ص من
امليتوكوندريا ُمتعلق باالكت�شاف املثري الذي ين�ص
على �أن كل الب�شر احلاليني متقاربون عن طريق
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ح�م����ض الـ DNAامل ��وج ��ود يف امل �ي �ت��وك��ون��دري��ا ،ه��ذا
التقارب و�صف مبيتكوندريا حواء ،ام��ر�أة عا�شت يف
�إفريقيا حوايل � 16.000سنة من الآن تقريبا.
ا�ستخال�ص اجلينوم الب�شري الأث ��ري بالكامل مت
با�ستخدام عظمة الأذن الداخلية القوية من هيكل
ب�شري اكت�شف �أث��ري��ا ،وكذلك عن طريق اجلينوم
الب�شري احلديث من جمتمعات ب�شرية من مناطق
خمتلفة من العامل ،بالأخ�ص اجلينوم امل�ستخل�ص
من جمتمعات ب�شرية منعزلة ،كل ذلك كان كفيال
بت�شكيل الهجرات واالن��دم��اج��ات ب�ين الب�شر يف ما
قبل التاريخ خالل � 5000سنه املنق�ضية ،كذلك هذه
البيانات دعمت ا�ستدالالت موثوقة عن االندماجات
ب�ين الب�شر يف ف�ترة زمنية �أق ��دم بكثري ع��ن 5000
عام ،املعرفة اجلديدة من اجلينوم الأث��ري �أطاحت
بالكثري من التخمينات عن �أ�صول الب�شر.
الكثري من العمل املذكور يف الكتاب ر َّكز على غرب
ق ��ارة �أورا��س�ي��ا (�أوروب� ��ا و�آ��س�ي��ا ،جمتمعتني)؛ حيث
يف العام  1786اكت�شف ال�سيد ويليم جونز �أن اللغة
ال�سن�سكريتية الهندية القدمية -ال�ت��ي تعد اللغة
الر�سمية للديانة الهندية ،واللغة امل�ستخدمة يف
الكثري من املن�شورات الفل�سفية الهندية القدمية-
وال �ل �غ��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة ال �ق��دمي��ة ل �غ �ت��ان م �ت �ق��ارب �ت��ان.
ع�ل�م��اء ال �ل �غ��ات احل��ال �ي�ين ي �ع��رف��ون ع��ائ�ل��ة ال�ل�غ��ات
الهندو�أوروبية ،ب�أنها عائلة اللغات ال�شاملة للغات
الأملانية ،وال�سلتية ،والإيطالية ،وااليرانية ،ولغات
الهند ال�شمالية ال�شاملة للغات الأوردو ،والبنجابي،
والبجايل ،وامل��راث��ي�...إل��خ ،دون �أي تف�سري لكيفية

اجتماع ه��ذه اللغات لت�شكل عائلة واح ��دة .ريت�ش
�أو�ضح يف كتابه �أن املجتمعات الب�شرية احلديثة يف
�أوروب� ��ا و��ش�م��ال الهند نتجت ع��ن ان��دم��اج ال�شعوب
الأ� �ص �ل �ي ��ة يف ك�ل�ا امل�ن�ط�ق�ت�ين ب �� �ش �ع��وب ال�ي��ام�ن��اي��ا
 Yamnayaيف مناطق ال�سهوب ،املناطق امل�ستوية
املمتدة املغطاة بالع�شب وقلة ال�شجر �إال يف مناطق
اجل �ب ��ال والأن � �ه� ��ار .ت �ع��رف ه ��ذه امل�ن�ط��ق بال�ستيب
ب��ال��رو��س�ي��ة ،وم�ن��اط��ق ه ��ذه ال���ش�ع��وب ت�ق��ع حت��دي��دا
�شمال البحر الأ��س��ود وبحر قزوين .ه��ذا االندماج
ح ��دث ق �ب��ل �� 5000س�ن��ه يف ه �ج��رت�ين منف�صلتني
للغرب ولل�شرق� .شعوب مناطق ال�سهوب كانت من
البدو املتنقلني� ،شعوب ا�ستخدمت عربات ،و�ألفت
ركوب اخليل ،وبد�أت يف ا�ستخدام م�شتقات احلليب،
ك��ل ذل��ك �سمح ل�ه��ذه ال�شعوب بال�سيطرة على �أي
مكان حطت رحالها فيه .هجراتهم كانت املحرك
الأ�سا�سي للع�صر الربونزي ،ورجال احلروب يف هذه
ال�شعوب اكت�سبت الرفعة والغنى من خالل النهب
واالغت�صاب .الهجرات مل تقت�صر فقط على �شعوب
اليامنايا فقط ،لكنها �شملت �أي�ضا الهجرات من
جمتمعات �أخرى ذات �سطوة رجولية مطلقة .ريت�ش
علق على هذه امل�س�ألة« :الذكور من املجتمعات القوية
يف العادة متيل لالرتباط بن�ساء من جمتمعات بقوة
�أقل».
نف�س عملية الهجرة واالن��دم��اج فيما قبل التاريخ
حدثتْ بني الب�شر يف جميع القارات .ريت�ش �أو�ضح
يف ك�ت��اب��ه �أن الب�شر يف ال�ي��اب��ان وك��وري��ا ي�شرتكون
فيما ن�سبته  %80م��ن حم�ضهم ال �ن��ووي ال��وراث��ي
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ب���س�ب��ب ال �ه �ج��رة ،ل�ك��ن ال�ب��ول�ي�ن�ي��زي�ين ��س�ك��ان ج��زر
املحيط ال�ه��ادي ه��اج��روا ن�سبيا حديثا ،ه��اج��روا يف
�آالف ال�سنوات املا�ضية من منطقه تايوان ،الدالئل
�أي�ضا قد تزعج الكثري؛ فالهيكل العظمي لب�شر من
�سكان �أمريكا الأ�صليني عمره �أكرث من � 10000سنة
ال يبدو �أن��ه مرتبط من ناحية القرابة من �سكان
القبائل القاطنني يف ج��زر املحيط ال�ه��ادئ حاليا،
الذين يطالبون بتلك العظام الب�شرية لدفنها.
النانديرثال�س جمموعة من الب�شر الأوائل انقر�ضوا،
ل�ك��نَّ ج ��ز ًءا م��ن اجلينوم العائد للنانديرثال�س ال
يزال موجودا؛ فكل الب�شر احلاليني الغري �أفريقيني
ميلكون على الأقل  %2من احلم�ض النووي العائد
للنانديرثال�س .ريت�ش �أو��ض��ح �أن ما بني 100,000
و� 50,000سنة م��ن الآن ،ت ��زاوج الب�شر احلديثون
مع الب�شر الأوائ��ل النانديرثال�س ،وحملت ذريتهم
تلك اجلينات العائدة للنانديرثال�س كل مكان حول
الأر�ض .يف هيكل �أثري قدمي من رومانيا بعد حتليل
حم�ضه ال �ن ��ووي ت �ب َّ�ين �أن ��ه ميتلك  %9م��ن DNA
ال�ن��ان��دي��رث��ال����س؛ فالعلماء رج�ح��وا �أن اال�صطفاء
الطبيعي عمل على �إزالة جينات النانديرثال�س منذ
ذلك التزاوج بني الب�شر احلديثني والنانديرثال�س.
ال �ف �ك��رة الأ� �س��ا� �س �ي��ة امل�ه�ي�م�ن��ة ال �ت��ي م ��ن امل�م�ك��ن �أن
ت�ستخل�ص من الكتاب هي �أ َّن �أي جمتمع يف بقعة
�أر�ض معينة تغري جذريا مرات عديدة منذ انت�شار
الب�شرية ما بعد الع�صر اجلليدي؛ وذلك بحد ذاته
اع�تراف ب ��أ َّن الطبيعة الب�شرية الهجينة املمتزجة
من جمتمعات خمتلفة يجب �أن تتغلب على �أي �أفكار
معنية بت�أ�صيل جماعة معينة م��ن الب�شر ب��أر���ض
ما ،فبالن�سبة للمملكة املتحدة رج��ال البيكر The
 Brakesا�ستبدلوا  %90م��ن الب�شر يف بريطانيا
حوايل � 4500سنة من الآن.
ا�ستنتاجات ريت�ش يف كتابه لها �أي�ضا ت�أثري يف املجال
الطبي؛ فعلى �سبيل املثال بحوثه يف الهند �أ�شارت
�إىل العواقب الوخيمة من تزاوج الأقارب من نف�س
الطائفة؛ فهنالك الكثري من الأم��را���ض املتنحية،
ويف بع�ض الأحيان كال الزوجني يحمل طفرة وراثية
جلينات من ن�سب قدمي جدًّا ،ويف احلقيقة طوائف
كهذه جتعل طريقة تق�صي اجلني امل�سبب �سهلة لأن
اجلني امل�سبب من املمكن حتديده بعالمة مميزة.
فال�صورة التي طرحها ريت�ش يف كتابه ،مع الوقت

�سوف ت�ستجمع العديد من البيانات الدقيقة ،مثلما
كانت درا�سات ت�شارلز داروي��ن بداية ولي�ست نهاية،
ول�ك��ن ي�ج��ب علينا �أن ن�ك��ون ممتنني ل��ه ولفريقه
ومل���س��اع��دي��ه لو�ضعهم ه ��ذه ال���ص��ورة احل�ي��ة ل��واق��ع
الكوكب قبل ع�صرنا احلديث ،هذا الكتاب جدا مثري
لو�ضوحه وملحتواه.
العلماء وال�ن�ق��اد �أب ��دوا �إعجابهم بالكتاب والعمل
ال ��رائ ��د م ��ن ق�ب��ل ال �ك��ات��ب يف ه ��ذا امل �ج ��ال ،ال�ك�ت��اب
كذلك تع َّر�ض لالنتقاد لطريقة كتابته وتعامله مع
الأعراق املختلفة للب�شر ،لكنَّ الكثري من النقاد مل
يالحظوا �أي �شيء يف الكتاب من املمكن �أن يعرب عن
�آراء عن�صرية.
ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ق��اد اع �ت�ب�روا ال�ك�ت��اب ع�م�لا رائ�ع��ا،
ومنهم جارد داميون يف جمله نيويورك تاميز ،الذي
�أ�شار �إىل �أنه مبقدور املخت�صني يف علوم اجلينات �أن
يبحثوا ب�شكل معمق ج��دا لأ�سالف �شخ�ص ما من
خ�لال الأب�ح��اث ال��رائ��دة امل��ذك��ورة يف الكتاب ،و�أ�شار
�إىل م���ش��روع النا�شيونال جيوجرافيك ال ��ذي ركز
ع�ل��ى ق�ط��ع م��ن ج�ي�ن��وم �آب��ائ �ه��م ،بالتحديد جينوم
املايتوكوندريا من الأم والكرومو�سوم الذكوري» من
�شخ�ص ما ،والآن
الأب ،للمقدرة على حتديد �أ�سالف
ٍ
بعد التمكن من احل�صول على اجلينوم الكامل من
عظام �أثريه مثلما فعل ريت�ش� ،سنتمكن ب�سهولة من
معرفة �أ�صول �أ�سالف �شخ�ص ما عن طريق مقارنة
جينوم ال�شخ�ص باجلينوم امل�ستخل�ص من العظام
الأثرية.

ال �ن ��اق ��د ب �ي�ت�ر ف ��ورب �� ��س م ��ن ج ��ري ��دة اجل� ��اردي� ��ان
الربيطانية ،اعترب الكتاب رائعا جدا يف و�ضوحه ويف
حمتواه �أي�ضا ،فمن وجهة نظر بيرت ا�ستطاع ريت�ش
يف كتابه التعامل مع االنتهاكات العن�صرية امل�ستمدة
من �أ��ص��ول جمموعه من الب�شر ،كبع�ض الق�ضايا
العن�صرية مثل �أيديولوجيات النازية .فورب�س يقول
يف نقده �إن كتاب ريت�ش يعر�ض لنا در�سا مهما على
�أن املجتمع الب�شري يف منطقة معينة من الكوكب
تبدلت ب�شكل م�ستمر منذ �آخر ع�صر جليدي.
كتاب ريت�ش �أول كتاب يطرح الت�أثري اجلذري الذي
�أحدثه �سل�سلة حم�ض نووي ل�شخ�ص ما قبل الت�أريخ
يف جم��ال ع�ل��وم جينات املجتمع الب�شري ،وتعامل
ريت�ش بطريقة �سردية رائعة على اعتبار �أن��ه �أحد
الرائدين واملخت�صني يف هذا املجال .ريت�ش يف كتابه
جتاهل القلق املولد للعن�صرية من �أن االختالف
ب�ين املجتمعات والأع� ��راق ي�ك��ون يف ث��وب اجلينات،
لكنه عر�ض املقابل �أن كل الأع��راق تعر�ضت لدرجة
كبرية من االمتزاج مع بع�ضها البع�ض يف كل فرتات
التاريخ جاعال من الأفكار التاريخية القدمية بنقاء
عرق معني من الب�شر فكرة حمقاء بناء على الأدلة
العلمية.
خمترب و�أبحاث ريت�ش طورت بع�ض من الإح�صاءات
املعقدة ،والعديد من طرق البيولوجيا املعلوماتية
امل��وج��ودة حاليا .با�ستخدام الكمبيوتر ا�ستطاعوا
ت�شكيل ومعرفة البيانات املتعلقة باجلينوم لأ�شخا�ص
م��ا قبل ال�ت��اري��خ م��ن قطع  DNAا�ستخل�صت من
عظام �أث��ري��ة ،وم��ن بعد ذل��ك تو�صلوا لفهم جديد
للتاريخ الب�شري ،فبحوث ريت�ش هي التي �أ�شارت
�إىل وج��ود بقايا م��ن جينوم النانديرثال�س يف كل
الب�شر احلاليني غري الإفريقيني� .أعمال وبحوث
ريت�ش �أ�شارت �إىل �أن �سكان الكوكب خمتلطون ب�شكل
متكرر على مر الأجيال .هذا الكتاب بالفعل كتاب
رائع ،جميل اال�ستطراد ،ومليء باملعلومات.
---------------------------------------------- الكتاب« :من نحن؟ وكيف وصلنا إلى هنا؟». المؤلف :ديفيد ريتش.الــنــاشــر،Oxford University press :2018م.
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