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النوع اإلنساني ..تاريخ طافح باألمل
ُم َّ
حمد الشيخ *

روتجر بريجمان

َل ِئ ْن كان املفكر الفرن�سي الكبري روين جريار (�- )2015-1923صاحب كتاب «العنف واملقد�س» ( )1972ـ قد اهتدى يف كتابه «�أمور خمفية عن العامل منذ ت�أ�سي�سه»
(� )1978إىل �أن ال�ش�أن فينا -مع�شر الب�شر� -أال نرغب يف الأ�شياء ،اللهم �إال �إن رغب فيها غرينا؛ بحيث ما ثمة من رغبة �إال الرغبة يف الرغبة �أو الرغبة يف املحاكاة؛
ف�إن املفكر الهولندي ال�شاب � 33-سنة -روجتر بريجمان يذكرنا يف كتابه هذا عن مروءة الب�شرية ( ،)2020ب�أن طيبة بني الب�شر �أمر مت�أ�صل فيهم منذ �أن �صار الإن�سان
�إن�سانا ...و�إذا كنا قد تع َّودنا على القول ب�أن «الواقعية» تقت�ضي منا الإقرار ب�أن بني الب�شر �شريرون لطبع مت�أ�صل فيهم ،و�أن «املثالية» تكمن يف القول ب�أنهم �أخيار ،ف�إن
امل�ؤلف يقلب هذه املعادلة قلبا جذريا� :إمنا تكمن الواقعية -كل الواقعية -يف القول ب�أن بني الب�شر �أخيار بالطبع ...وذلك �ضد ما يطلق عليه «النزعة الكلبية» التي
ت�ستلذ بالإمعان يف ترديد �أن �سلوك الب�شر مد ِّل ٌل على ما ي�شي بخوارم املروءة ،و�أن بني �آدم كائنات �أنانية وعدوانية ،و�أن من �ش�أن «الكلبيني» �أن يكونوا دوما على �صواب يف
ما يدّ عونه ب�ش�أن طبيعة بني الب�شر الأنانية والعدوانية.

وه �ك��ذا ،ي ��دور ه��ذا ال�ك�ت��اب ح��ول م��ا �سماه �صاحبه «فكرة
جذرية» .وما هذه الفكرة اجلذرية؟ هي فكرة قوامها القول:
�إن معظم بني الب�شر لطفاء �أَ ِودّاء وذوو مروءة .و�إذا ما نحن
ت�ساءلنا :هل  ،نعي�ش ،يا ت��رى يف ع��امل م�ت��آزر؟ �أم نعي�ش،
بال�ضد ،يف عامل ال ت�آزر فيه؟ ف�إن معظم النا�س يخطئون
يف احلكم حني يعتقدون �أننا نعي�ش يف العامل الثاين ،بينما
كل البحوث العلمية ومنذ احلرب العاملية الثانية ما تفت�أ
تثبت العك�س .واحلال �أن هذه الفكرة اجلذرية التي يدعو
�إليها امل��ؤل��ف ي��رى �أن من �ش�أنها �أن حتمل من يحكموننا
على �إبداء قلقهم؛ ما داموا هم يقتاتون على نقي�ضها .هي
فكرة تنكرها الأديان والأيديولوجيات ،وتتجاهلها و�سائل
الإع �ل�ام ،وتخفيها حوليات ت��اري��خ ال�ع��امل :ف�ك��رة �أن بني
الب�شر طيبون يف �أ�صلهم ،و�أن هذه الطيبة تبدو يف �أجلى
�صورها عند النوائب .والغريب املريب ،كما يرى امل�ؤلف� ،أن
هذه الفكرة ،وعلى عك�س ما ُيع َتقدُ ،ت َ�سوِّغها كل فروع العلم
ت�سويغا ،ويعززها الت�صور ،وت�شهد عليها ماجريات احلياة
اليومية .ثم ي�ست�أنف امل�ؤلف القول :وماذا لو ت�شجعنا على
�أن نحمل فكرة طبية النوع الب�شري وخرييته على حممل
اجلد؟ و�إنها لفكرة �إِنْ نحن عملنا بها �أحدثت ثورة تقلب
املجتمع ر�أ�سا على عقب؛ �إذ تعد مبثابة البل�سم ال�شايف الذي
ي�ضمن �أال يعود الإن�سان يرى العامل كما كان يراه من ذي
قبل :عاملا مليئا بال�شرور حممال بالآثام.
ومن �ألطف ما يف هذا الكتاب �أنه كتاب يف كتاب؛ مبعنى �أن
�صاحبه ،وهو مي�ضي يف ف�صوله قدما ،ال يكف عن التذكري
بلحظات ت�أليفه؛ بحيث يذكر الفكرة ويحكي كيف واجهها
حميطه م��ا �أن �أع �ل��ن نيته ت��دوي�ن�ه��ا� .إذ ي��ذك��ر �أن ��ه خالل
ال�سنني املا�ضية التي ك��ان ُي� ِع��دُّ الكتاب فيها ،ف��إن��ه مل��ا كان
يحدث �أن يحدّث النا�س عن فكرته ،عادة ما كانوا يواجهونه
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بتقطيب حواجبهم تعبريا عن ذهولهم وقلة ت�صديقهم،
حتى �أن نا�شرا �أملانيا اعتذر عن ن�شر الكتاب معلال ذلك
ب��أن الأمل ��ان ال يعتقدون يف خريية الب�شر الفطرية ،وقال
مثقف من علية القومَ � :أل ما �أح��وج الفرن�سي �إىل قب�ضة
احلكومة ال�صارمة .وواجهه العديد من الأمريكيني ،بعد
انتخابات ع��ام  ،2016هل ُجننت يا رج��ل؟ فحتى يف ال��دول
ال�ت��ي ر��س�خ��ت فيها ال��دمي�ق��راط�ي��ة� � ،ش ��أن ف��رن���س��ا و�أمل��ان�ي��ا
وبريطانيا ،يت�شاطر �أغ�ل��ب النا�س تلك النظرة «امل�ع��وزة»
عن الب�شر ..بينما ي�صفون كل من يدافع على عك�سها ب�أنه
«�ساذج» و«عبيط.»...
وال�س�ؤال ال��ذي لطاملا �أخ��ذ مبجامع عقل امل�ؤلف هو :ملاذا
يا ترى يتم تبني مثل هذه النظرة ال�سلبية عن الب�شرية؟
ومل��اذا �إذ منيل �إىل الثقة ب�أقربائنا وبجماعتنا� ،سرعان ما
يتغري موقفنا عندما يتعلق الأمر بالب�شر كافة؟ وملاذا تبادر
الكثري من القوانني والت�شريعات ،والعديد من ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات� ،إىل ادع��اء �أن��ه ال ثقة يف ب�شر؟ ومل��اذا �إذ يثبت
العلم �أننا نعي�ش يف عامل م��روءة وت��آزر منيل �إىل االعتقاد
ب�ضد هذا؟ �أفهل يتعلق الأمر ،يا ترى ،بعادة من�شئية ُن ِّ�شئنا
عليها؟ قد يكون ذلك .ويف هذا الكتاب يورد امل�ؤلف ع�شرات
الآراء التي توحي بذلك� .أم هل هي قناعة عقدية؟ قد ال
ي�صدق ذل ��ك ،فقط بع�ض الأدي ��ان تعتقد �أن م��ن �صحيح
االعتقاد القول ب��أن الب�شر م�ن��ذورون �إىل اخلطيئة� .أهي
قناعة اقت�صادية �إذن؟ عديد من الر�أ�سماليني يزعمون �أننا
حتركنا جميعا امل�صلحة ال�شخ�صية� .أم هي قناعة علمية؟
كثري من علماء الب�شرية يرى يف الب�شر قوة مدمرة ت�سعى
على وجه الأر�ض بالف�ساد .واحلال �أن هذا الت�سا�ؤل يدفع
امل�ؤلف �إىل اال�ستف�سار :ملاذا نتخيل الب�شر بهذا ال�سوء؟ ما
الذي يجعلنا نعتقد يف خور طبيعة نوعنا الب�شري؟

ثمة «�أ��س�ط��ورة» ت�أ�سي�سية م�ستدامة تن�ص على �أن الب�شر
بطبيعتهم �أنانيون وعدوانيون ،و�أنهم �سرعان ما ي�صابون
بالذعر يف زمن احلاجة واجلائحة .وهي الأ�سطورة التي
ي�سميها ع��امل �سلوك احليوانات الهولندي فران�س فال:
«نظرية ال�صفيحة» .هي نظرية تتخذ دريئة وذريعة تقول
ب�أن احل�ضارة جمرد «�صفيحة» و«واجهة» و«واقية» رقيقة
ي�سرع �إليها ال�صدع ويعروها الك�سر عند �أدنى رجة �أو هزة.
واحل��ال �أن الأم ��ر ،عند امل��ؤل��ف ،على ال�ضد� :إذ ملا ت�ضرب
الأزم��ة �ضربتها يغدو الب�شر �أك�ثر غريية و�إي�ث��ارا وت ��آزرا،
ومي�سي �شعارهم« :الإن�سان هو �آخر بال�شخ�ص �إال �أنه �أنت
بالنف�س».
واحل��ال �أن��ه ما �أخط�أ �أفناء النا�س وح�سب يف �سوء تقدير
خ�يري��ة الإن �� �س��ان ،ب��ل ُوج ��د ذل ��ك ع�ن��د بع�ض الفال�سفة.
يقول امل�ؤرخ الربيطاين ال�شهري تيموثي كارتون �آ�ش« :من
النا�س من يعتقد �أننا �إِنْ نحن نزعنا لوازم احلياة املنظمة
واملدنية ـ من غذاء و�إيواء وماء �شريب وحد �أدنى من الأمان
ـ ف�إننا �سرعان ما �سوف نعود القهقرى �إىل حال الطبيعة
على النحو الذي و�صفه هوبز :حرب اجلميع �ضد اجلميع
«� »...إذ من �ش�أن القلة ال�ن��ادرة �أن مت�سي م�ؤقتا مالئكة،
بينما من �أم��ر الكرثة الكاثرة �أن مت�سخ ق ��ردة» .ها نحن
�أوالء نظرية ال�صفيحة ال�صفيقة من جديد .وما حدث يف
ت�صور كارثة نيو �أوليانز ،مثال� ،إمنا �أحدث ثقبا �صغريا يف
«الق�شرة ال�صفيقة التي ن�ضعها على بوتقة حم�أة الطبيعة،
مبا يف ذلك الطبيعة الب�شرية» .ومن �ش�أن الديكتاتوريني
وامل�ستبدين واحلكام واجلرناالت �أن يخرجوا من خميلتهم
دوم��ا القوة الغا�شمة بغاية تفادي �سيناريوهات ال توجد
اللهم �إال يف �أذهانهم ،قائ�سني بذلك على �أنف�سهم قائلني:
م��ن ��ش��أن امل��واط��ن الب�سيط ال�ع��ام��ي �إال حتكمه اللهم �إال
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م�صلحتهُ .
ينب�ش امل��ؤل��ف يف ن�سابة ه��ذه النظرة �إىل بني
الب�شر بو�سمهم كائنات �أنانية بالطبع ،ويجد �أن ث َّمة تقليدا
عري�ضا ط��وي�لا يف ال�غ��رب مكونا م��ن �سل�سلة طويلة من
املفكرين -من توقيديد�س �إىل فرويد مرورا ب�أوغ�سطينو�س
ومكيافلي وهوبز ولوثر وكالفني وبيورك وبنتام ونيت�شه
و�آب � ��اء �أم��ري �ك��ا امل ��ؤ� �س �ي�ين -ك ��ل واح ��د م�ن�ه��م �أق� ��ام نظرية
ال�صفيحة احل�ضارية ،وذه��ب �إىل �أننا �إمن��ا نحيا يف عامل
بال م��روءة .وقد ُع َّد ه��ؤالء «واقعيون» ،وكم مت اال�ستهزاء
من الذين �آمنوا مبروءة بني الب�شر .خذ على �سبيل املثال
كتاب هوبز ( )1679-1588اللوفياتان ( ،)1659جتد ثمة
الفيل�سوف املت�شائم ال ��ذي حملنا ع�ل��ى الإمي� ��ان ب�ضعف
الطبيعة الب�شرية ،والذي �أكد على �أن املجتمع املدين وحده
كفيل ب�أن ينقذنا من غرائزنا اجلوهرية .وخذ رو�سو الذي
�أعلن �أننا يف قلب قلوبنا �أنا�س طيبون ،وبدال من �أن تكون
احل�ضارة منقذتنا ،ف�إنها هي من يف�سدنا .احلال �أنه حتى
لو مل يكن املرء قد �سمع بهذين الفيل�سوفني من ذي قبل،
ف�إنهما ال زاال يحكمان كل خالفاتنا حول ت�صور املجتمع
و�أمر �صالحه.
ولئن نحن �أردنا -ويف هذا جممل دعوى الكتاب� -أن نواجه
التحديات ال�ك�برى يف �أزمنتنا ه��ذه -م��ن التغري املناخي
�إىل تنامي انعدام الثقة ببع�ضنا البع�ض -ف��إن ما ينبغي
�أن ننطلق منه هو نظرتنا �إىل الطبيعة الب�شرية .وذلك
ب��أن ننتقل من نظرة مت�شائمة ال ترى يف طبيعة الإن�سان
�سوى الأنانية والعنف وال�شر� ،إىل نظرة متفائلة ترى يف
الطبيعة الب�شرية اخلري والت�آزر والت�سامل .هذا مع تقدم
العلم �أن امل�ؤلف ي�ؤكد على �أنه ما كان هذا الكتاب عظة عن
خريية الب�شر؛ �إذ يقر بداهة ب�أننا ما كلنا باملالئكة ،و�إمنا
نحن خملوقات �شديدة التعقيد ،ذات وجه طيب ووجه ال.
وامل�س�ألة م�س�ألة �إىل �أي وجه ننقلب.
َّ
وتتلخ�ص حجة امل�ؤلف فيما يلي :نحن بالطبيعة -ونحن
�أط�ف��ال ،ونحن نحيا على جزيرة مهجورة ،ونحن نواجه
حربا ن�شبت ،ونحن ن��واج��ه الأزم ��ات واجل��ائ�ح��اتُ -جبلنا
على تف�ضيل الإبانة عن الوجه الطيب منا وااللتفات �إىل
خرييتنا .وبغية الكتاب عر�ض احلجج العلمية التي تبدي،
يف �شق �أول ،كيف �أن هذه النظرة ،ولي�س النظرة الت�شا�ؤمية
ال �ت��ي ل�ط��امل��ا مت ت�ق��دمي�ه��ا �صحيفة ودري �ئ ��ة ،ه��ي ال�ن�ظ��رة
الواقعية ،وهي النظرة الأكرث �إيجابية حول طبيعة الب�شر.
ويف �شق ثاين يظهر امل�ؤلف قناعته ب�أن هذه النظرة �سوف
تغدو هي النظرة الواقعية �إذا ما نحن �آمنا بها وتبنيناها.
وي�شدد على �أن العلم ال ��ذي لطاملا �أك ��د على ف�ساد النوع
الب�شري و�أنانيته وخطورته لعقود ،عاد �إىل الإقرار بال�ضد،
و�أن علم االقت�صاد الذي لطاملا �ص ّور «الإن�سان االقت�صادي»
ع�ل��ى �أن ��ه ذاك ال ��ذي ي�سعى ع�ل��ى وج ��ه ال� ��دوام �إىل ال��رب��ح
ال�شخ�صي ،كما ل��و ك��ان الب�شر جم��رد «�إن���س��ان �آيل» �أن��اين

هو �أ�سو�أ ما فيه ،و�إمنا ال�ش�أن فيها ،بال�ضد� ،أن تبدي �أف�ضل
ما فيه .وقد ترقى الإن�سان �آنها يف درجات �سلم التح�ضر �إذ
�أبدى �أفناء النا�س عن ال�شجاعة والدعابة واللطافة� .أكرث
من هذا� ،أثبت البحث �أنه مل يحدث للربيطانيني �أن تدنى
ح�سهم اخللقي ،وطالبوا باملعاملة باملثل وحتى بالأ�سو�أ،
على خالف �سيا�سييهم .و�أبدى الأملان ال�سكينة نف�سها ،بل
حتى �ضربا من احلبور الذي ال ي�شاهد نظريه �إال عند ربح
احلرب .وباجلملة ،ما تبدت �أية ه�سترييا جماعية ،قائمة
على الأنانية والعدوانية ،بل بال�ضد ت�آزر النا�س فيما بينهم
البني .والدر�س الذي ي�ستخل�صه امل�ؤلف هنا �أن ال�سيا�سيني
وقعوا يف الفخ ،ومهروا على ادعاء لوبون �أن حال ح�ضارتنا
ما ك��ان �أك�ثر من ق�شرة ظاهرة .وك� ّلا؛ ما ك��ان ه��ذا الأم��ر
خ�صي�صة بريطانية ح�صرية ،و�إمنا هو �ش�أن ب�شري م�شرتك
وكوين؛ و�إمنا «الطيبة» الزمة من لوازم طبيعة الب�شر...
�إال �أن اخلطاب ال�سائد يخفيها الإخفاء .
واختتم امل�ؤلف الكتاب بالقولَ :لئِنْ كان ثمة من �شيء مهم
�سعيت �إىل القيام به يف هذا امل�ؤ َّلف ،ف�إمنا هو تغيري معنى
«الواقعية»� .أمل تكن ترتادف يف البداية مع «الكلبية» �-أي
مواجهة النا�س مبا يكرهون �سماعه ،والتمتع مبالحظة
امتعا�ضهم م��ن ذل��ك� :أي�ه��ا الب�شر حقيقتكم �أن�ك��م �أ��ش��رار
بالطبع؟ �إمنا الكلبي هو من يزعم �أنه يعي�ش يف عامل بال
مروءة ،بال لطافة ،بال م�ؤازرة .وها قد تبدى �أننا نعي�ش يف
عامل خمالف لذاك الذي نزعم �أننا نعي�ش فيه حقا؛ حيث
مييل الب�شر ب�أ�شد ميل �إىل �أن يكونوا طيبني اجتاه بع�ضهم
البع�ض� .أن تكون واقعيا ه��و �أن تكون �أري�ح�ي��ا� .أن تكون
�صادقا مع طبيعتك الب�شرية ،و�أن متنح ثقتك �إىل �أغيارك.
ففعل اخلري يحدث على نطاق وا�سع كل يوم .فال تخجل
من �أريحيتك� .سوف يقولون عنك يف البدء :يا له من �ساذج
وعبيط ،لكن تذ ّكر �أن ما يعد �سذاج ًة اليوم �سوف ي�صري
�أم��را م�شرتكا يف الغدَ � :أل �إن��ه �آن الأوان لواقعية جديدة،
وح ��ان م��وع��د ن �ظ��رة ج ��دي ��دة �إىل ال �ن ��وع ال �ب �� �ش��ري .وب�ع��د
وق�ب��ل ،ه��ل م��ن م�ستمع �إىل �صرخة الفيل�سوفة الرو�سية
�إمي��ا كولدمان (�« :)1940-1869أيتها الطبيعة الب�شرية
امل�سكينة ،كم من اجلرائم الفظيعة ارتكبت با�سمك !«»...
�إذ بقدر ما ي�شتد ده��اء ام��رئ �شعوذي ،ي�شدد على �ضعف
الطبيعة الب�شرية».

حي�سوبي ،وبنى على هذا الت�صور ع�شرات النظريات؛ ها هو
اليوم �سائر �إىل مراجعة مفرت�ضاته.
هذا ..وقد ع َّج الكتاب باملحكيات واملرويات ،و�ضج بالربهنات
واحل �ج��ج؛ تلك ال�ت��ي �ساقها امل ��ؤل��ف للتدليل على �صحة
دعواه .و�أغلبها م�شتق من املاجريات واجلائبات (احلروب،
الأعا�صري ،اجلائحات) التي تروي عن امل�صائب والنوائب
وعن ت�ضام الب�شر وتطامنهم وت�ضامنهم يف هذه الأحوال
والأه ��وال .وجممل ما تنتهي �إليه من ع�برة يتمثل يف ما
يلي :من �أمر النوائب �أال تبدي �أ�سو�أ ما يف الإن�سان ،ومن
�ش�أنها �أن جتلي عن �أف�ضل ما فيه.
اف ُتتح الكتاب بالتذكري مب�شهد ق�صف ق��وات هتلر للندن
ب��دءا من ي��وم � 7شتنرب من ع��ام  ،1940وق��د ا�ستبد الذعر
ب��ال���س�ي��ا��س�ي�ين وال�ع���س�ك��ري�ين ق�ل�ق��ا ع�ل��ى م���ص�ير امل��دن�ي�ين
وامل��دن�ي��ة ،وب��إ��ش��ارة �إىل كتاب ع��امل الأنرتبولوجيا وع��امل
النف�س االجتماعي الفرن�سي جو�ستاف ل��وب��ون (-1841
- )1931الذي نعرفه جيدا يف العامل العربي بف�ضل نقل �أهم
كتبه �إىل الل�سان العربي -املو�سوم «�سيكولوجية اجلماهري»
(�- )1895أو بالأوىل «نف�سانية احل�شود» -والذي طالعه كل
من هتلر ومو�سوليني وت�شر�شل وروزف�ل��ت .وفيه يعر�ض
امل�ؤلف كيف تكون ردة فعل النا�س زمن الأزمة؛ بحيث ي�شري
�إىل �أن من �ش�أن بني الب�شر �أن يرتدوا وقتها �إىل �أ�سفل دركات --------------------------------
�سلم احل�ضارة؛ �إذ ينبثق الذعر وينفجر العنف �آنها ،مبا •الكتاب« :النوع اإلنساني ..تاريخ طافح
ُي َ
فت�ض �أن يعرب عن خبيئة طبيعة الب�شر وحقيقتهم التي باألمل».
يخفيها التمدن .ويت�ساءل امل�ؤلف عن رد فعل �سكان لندن:
•المؤلف  :روتجر بريجمان.
�أت ��رى ك��ان تقهقريا بح�سب م��ا توقعه نف�ساين احل�شود؟
واجل� ��واب :ال؛ بح�سب ��ش�ه��ادات �أه ��ل ذل��ك ال��زم��ان نف�سه• ،الناشر  :بلومسبوري2020 ،م.
ولرمبا اندها�شهم؛ �إذ نزلت ال�سكينة بال�ساكنة� .أكرث من
* أكاديمي مغربي
هذا ،لرمبا ما كان �ش�أن الأزم��ات �أن تخرج من الإن�سان ما
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