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ًنعلم مجيعا أن تطور التاريخ خيتلف اختالفا كبريا له صلة باالختالف بني  ً ً
ًويف األعوام الثالثة عرش ألفا التي أعقبت هناية . الشعوب يف شتى أنحاء املعمورة

العرص اجلليدي األول, طورت بعض مناطق العامل جمتمعات صناعية غري أمية متلك 
ية, بينام طورت مناطق أخر جمتمعات زراعية وأمية فقط, فيام أدوات معدن

لقد ألقت هذه . احتفظت جمتمعات أخر بطابع الصيد واألدوات احلجرية
ًالالمساواة بني تلك املناطق ظالال طويلة عىل العامل املعارص ألن املجتمعات غري 

ورغم أن تلك . األمية صاحبة األدوات املعدنية غزت وأبادت املجتمعات األخر
الفوارق شكلت احلقيقة األساسية األهم يف تاريخ العامل, فإن أسباب حدوثها ما 

هذه املسألة املحرية واملتعلقة بأصول تلك . زالت غري مؤكدة, ومثرية للجدل
ْاملجتمعات خربهتا بنفيس قبل  ِ  .ً عاما وبصورة شخصية ومبسطة25َ

الستوائي لغينيا اجلديدة يف  كنت أتنزه عىل الشاطئ ا1972 متوز/يف يوليو
وكنت قد سمعت وقتها عن . ِإطار دراستي, كعامل أحياء, لنشوء الطيور وتطورها

وبالصدفة . , كان يتجول يف تلك األنحاء وقتها»يايل«سيايس حميل مرموق يدعى 
ًكنت ويايل نسري يف ذات االجتاه يف ذلك اليوم إىل أن حلق يب, ومشينا معا ساعة  ً

 .ا طوال الوقتحتدثنا خالهل
وكانت عيناه تلمعان وتدفعانك إىل . يشع بالطاقة والكاريزما» يايل«كان 

التمسمر, كام كان يتحدث عن نفسه بثقة, وإن كان يتوجه بالكثري من األسئلة املهمة 
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ٍبدأ حوارنا بموضوع كان يشغل آنئذ كل عقل . وينصت إىل اإلجابات باهتامم عميق
وكانت بابوا وغينيا . التطورات السياسية املتالحقة: ويف غينيا اجلديدة, أال وه

َاآلن, حمكومة من قبل أسرتاليا املنتدبة من قبل األمم » يايل«اجلديدة كام يسمى وطن  َِ ِ
دوره يف كيفية إعداد شعبه » يايل«ًاملتحدة, لكن االستقالل كان قريبا, ورشح يل 

 .حلكم أنفسهم
مل يسبق له أن غادر غينيا . وبدأ يمتحننيجمر احلديث » يايل«ّبعد فرتة, غري 

ًاجلديدة, ومل يتعد تعليمه املرحلة الثانوية, كان فضوله غالبا ًأراد أن يتعرف أوال . ّ
ًعىل عميل يف متابعة طيور غينيا اجلديدة متسائال عىل سبيل املثال عن الراتب الذي 

 استوطنت يف  من الطيورةرشحت له كيف أن جمموعات خمتلف. أتقاضاه لقاء ذلك
ّغينيا اجلديدة عىل مر العصور, ثم سألني عن كيفية وصول شعبه إىل تلك البالد عرب 
آالف السنني, وكيفية استعامر األوروبيني البيض لغينيا اجلديدة يف األعوام املائتني 

 .األخرية
ْبقي احلوار وديا رغم علمنا هو وأنا , بالتوتر القائم بني جمتمعينا قبل مائتي . ً

, أي أهنم كانوا »يعيشون يف العرص احلجري«نة فقط, كان مجيع أهل غينيا اجلديدة س
يستخدمون أدوات حجرية تشبه األدوات املعدنية التي سبقهم األوروبيون 
باستخدامها قبل آالف السنني, وكانوا يعيشون يف قر ال تنتظم حتت أي سلطة 

ّركزي وجلبوا بضائع أحس وعندما جاء البيض فرضوا احلكم امل. سياسية مركزية
مواطنو غينيا اجلديدة بأمهيتها مثل الفؤوس الفوالذية, والكربيت واألدوية 

وكان الناس هناك يسمون هذه البضائع . واملالبس واملرشوبات اخلفيفة واملظالت
 .بالشحنات

ًكان الكثري من املستعمرين البيض حيتقرون أهايل غينيا اجلديدة علنا 
البيض كام كانوا » األسياد«ًوكان حتى األدنى حظا من . »ئينيبدا«ويعتربوهنم 
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, يتمتعون بمستو معيشة يتعد بكثري أي مواطن, بمن 1972يسمون حتى عام 
امتحن باألسئلة الكثري من » يايل«, ولكن »يايل«يف ذلك سياسيون موهوبون مثل 

وكنت .  اجلديدةالبيض مثلام امتحنني ومثلام امتحنت أنا الكثري من مواطني غينيا
أعلم هو وأنا متام العلم أن الغينيني اجلدد هم يف املتوسط, بمستو ذكاء األوروبيني 

عندما سألني وعيناه » يايل«وال بد أن كل تلك األمور قد جالت يف ذهن . عىل األقل
ملاذا طورتم أنتم البيض كل تلك الشحنات «: الالمعتان تصوبان يل نظرة خارقة

 .» غينيا اجلديدة, بينام ال نملك نحن السود شحنات خاصة بنا?وجلبتموها إىل 
ًكان سؤاال بسيطا موجها إىل قلب احلياة كام خربها  ً نعم ما زال هناك . »يايل«ً

. فارق ضخم بني طريقة عيش املواطن يف غينيا اجلديدة, واألمريكي أو األورويب
ًا, وهذه الفروق اهلائلة هلا وتفرق املقارنات املعيشية بني شعوب أخر يف العامل أيض

 .بالتأكيد أسباب وجيهة وواضحة
مل . البسيط يف ظاهره هو سؤال من الصعب اإلجابة عنه» يايل«لكن سؤال 

يكن لديه جواب وقتها, وما زال املؤرخون املحرتفون خيتلفون حول املسألة التي مل 
, »يايل«وخالل السنوات التي أعقبت حديثي مع . يعد معظمهم يفكرون فيها

وهذا الكتاب . درست وكتبت يف جوانب أخر من تطور اإلنسان وتارخيه ولغاته
 .»يايل« سنة حياول أن يرد عىل سؤال 25الذي جاء بعد 

هتتم فقط باملقارنة بني أسلوب حياة الغينيني اجلدد » يايل«ورغم أن أسئلة 
رنات يف إطار العامل ًواألوروبيني البيض, فهي تنطبق أيضا عىل الئحة طويلة من املقا

ًآسيوية, وخصوصا الذين ما زالوا −فالشعوب ذوو األصول اليورو. احلديث
 يف أمريكا الشاملية,» زراعتهم« آسيا, إضافة إىل الذين متت ييعيشون يف أوروبا ورشق

أما الشعوب األخر, بام يف . يسيطرون عىل العامل احلديث من حيث القوة والثراء
ْ فقد ختلصوا من السيطرة االستعامرية األوروبية, وإن ظلوا ,ذلك معظم األفارقة
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ًمتخلفني قوة وثراء » األبورجني«ًكام أن شعوبا أخر كسكان أسرتاليا األصليني . ً
ًوسكان األمريكيتني وأقىص اجلنوب اإلفريقي, مل يعودوا أسيادا يف أراضيهم بل 

َمتت تصفيتهم وقهرهم ويف بعض األحيان إبادهتم من قبل  . املستعمر األورويبِ
وهكذا يمكننا إعادة صياغة األسئلة املتعلقة بعدم املساواة يف العامل احلديث 

ملاذا وزعت الثروات والسلطات بالطريقة التي هي عليها اآلن : عىل النحو التايل
ًبدال من اتباع منهج آخر? وعىل سبيل املثال, ملاذا مل يلجأ سكان أمريكا وأسرتاليا 

 .ألصليون لتصفية وقهر وإبادة األوروبيني اآلسيويني? وإفريقيا ا
 بعد 1500باستطاعتنا العودة بذلك السؤال خطوة إىل الوراء, فمنذ عام 

امليالد, أي يف الوقت الذي كانت فيه عملية التوسع االستعامري األورويب قد بدأت 
 كبرية يف ًللتو, كانت الشعوب يف خمتلف القارات تفرتق عن بعضها بعضا افرتاقات

وكان جزء كبري من أوروبا وآسيا وشامل إفريقيا . التكنولوجيا والتنظيم السيايس
مناطق لدول أو مجهوريات تستخدم األدوات املعدنية, وكان بعضها عىل مشارف 

, »اآلنكا«و» األزتيك«وقد حكم شعبان أمريكيان أصيالن ومها . ثورة صناعية
 الشعوب األخر بام يف ذلك شعوب إمرباطوريات بأدوات حجرية, لكن معظم

أسرتاليا وغينيا اجلديدة والكثري من جزر املحيط اهلادي, ومعظم األمريكيتني 
, كانت تعيش كقبائل زراعية أو جنوب الصحراءوأجزاء صغرية من إفريقيا 

 .كصيادين وجامعي طعام تعمل كمجموعات مسلحة بأدوات حجرية
تكنولوجية والسياسية السائدة يف العام وبالطبع فقد كانت تلك االختالفات ال

 بعد امليالد, السبب الفوري للفوارق والالمساواة القائمة يف العرص 1500
فقد متكنت اإلمرباطوريات التي متلك األسلحة الفوالذية من غزو أو . احلديث

إبادة قبائل لدهيا أسلحة حجرية وخشبية, ولكن كيف أصبح العامل بالشكل الذي 
 . بعد امليالد? 1500ام كان عليه ع
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مرة أخر نستطيع العودة هبذا السؤال خطوة إىل الوراء باالطالع عىل التاريخ 
فحتى هناية آخر عرص جليدي قبل امليالد بحوايل . املكتوب واالكتشافات األثرية

وقد . أحد عرش ألف عام, كان كل البرش يف جممل القارات صيادين وجامعي طعام
 قبل امليالد إىل 11000ختلفة يف القارات خالل الفرتة من قادت نسب التطور امل

 1500 بعد امليالد إىل الفروق التكنولوجية والسياسية التي سادت يف العام 1500
ن والكثري من سكان األمريكيتني ون األسرتاليووفيام بقي األبورجي. بعد امليالد

ري من األمريكيتني آسيا والكث−األصليني صيادين وجامعي طعام, فإن معظم يورو
 طورت بالتدريج الزراعة والرعي والتنقيب عن املعادن جنوب الصحراءوإفريقيا 

 .والتنظيم السيايس املعقد
آسيا وإحد املناطق األمريكية بصورة مستقلة, − من يورواءوقد طورت أجز

آسيا قبل −وعىل أي حال, فإن هذه التطورات اجلديدة ظهرت يف يورو. فن الكتابة
وعىل سبيل املثال, فإن اإلنتاج الواسع لألدوات . ها يف أي مكان آخرظهور

الربونزية الذي كان قد بدأ لتوه يف اإلنديز اجلنوب أمريكية يف القرون التي سبقت 
آسيا قبل ذلك بأربعة آالف − للميالد, سبق وأن ترسخ يف أجزاء من يورو1500
ا جاهبوا ألول مرة املستكشفني وكانت تكنولوجيا احلجر لد التسامنيني عندم. عام

 بعد امليالد, أبسط من تلك التي سادت أجزاء من أوروبا 1642األوروبيني يف عام 
وهكذا . يف أوائل العرص احلجري قبل عرشات اآلالف من السنني من ذلك التاريخ

ملاذا يتقدم : يمكننا إعادة صياغة السؤال املتعلق بفروقات العرص احلديث كام ييل
ويمثل هذا التفاوت .  اإلنساين هبذه املستويات املتفاوتة يف القارات املختلفةالتطور

 .النمط األعرض يف التاريخ, وموضوع هذا الكتاب
ومع أن كتايب يعرض يف النهاية للتاريخ وما قبل التاريخ, فإن موضوعه ليس 
يخ ذا اهتامم أكاديمي فحسب, لكنه ذو أمهية عملية وسياسية طاغية, ذلك أن تار

التفاعالت بني الشعوب املتباعدة املستويات هو ما شكل العامل احلديث من خالل 
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وأحدثت تلك التصادمات ترددات مل ختفت حتى . الغزو واألوبئة وإبادة اجلنس
اآلن رغم مرور عدة قرون, بل وما زالت تتواصل يف بعض أكثر بقاع األرض 

 .ًاضطرابا هذه األيام
ويف مناطق .  معظم إفريقيا يكافح إرث االستعامروعىل سبيل املثال, ما زال

أخر بام يف ذلك جزء كبري من أمريكا الوسطى واملكسيك والبريو وكليدونيا 
اجلديدة, واالحتاد السوفيايت السابق وأجزاء من إندونيسيا, ما زالت القالقل 

وقد . وحرب العصابات مسترشية بني أحفاد السكان األصليني وأحفاد الغزاة
صت أعداد السكان األصليني كأهايل هاواي وأسرتاليا وسيبرييا وهنود تقل

ًالواليات املتحدة وكندا والربازيل واألرجنتني وتشييل, تقلصا عدديا كبريا جراء  ً ً
عمليات القتل وانتشار األمراض, إىل احلد الذي جعل أحفاد الغزاة يفوقوهنم 

لية, فإهنم ال يرتددون يف ورغم أهنم غري قادرين عىل خوض حروب أه. ًتعدادا
 .التأكيد عىل حقوقهم بصورة متزايدة

وإضافة إىل هذه الرتددات السياسية واالقتصادية الراهنة الناشئة عن 
ً خصوصا االندثار املتوقع ,تصادمات سابقة بني الشعوب, هناك ترددات لغوية

زية ملعظم لغات العرص القائمة وعددها ستة آالف لغة, لتحل حملها اإلنجلي
والصينية والروسية وبعض اللغات األخر القليلة التي زاد الناطقون هبا زيادة 

وكل هذه املشكالت احلديثة, هي نتاج مسارات تارخيية . كبرية يف القرون األخرية
 .»يايل«متفاوتة تقبع يف السؤال الذي وجهه 

 ً, علينا التوقف قليال للنظر يف»يايل«قبل البحث عن أجوبة عىل سؤال 
 .اعرتاض البعض عىل إثارة املوضوع من أساسه, لعدة أسباب

يقول أحد االعرتاضات إنه إذا نجحنا يف تفسري كيفية سيطرة شعب عىل 
ن إًاآلخر, أفال يبدو ذلك تربيرا للسيطرة? ويف الوقت نفسه, أال يبدو وكأننا نقول 
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ما حتقق حتى نه من غري املجدي بالتايل أن نحاول تغيري إالنتيجة كانت حتمية و
اليوم? يرتكز هذا االعرتاض عىل ميل عام خيلط بني تفسري األسباب وبني تربير 

غري أن ما ينتفع به املرء من التفسري التارخيي أمر خمتلف عن . النتائج أو قبوهلا
ًوفهم ما حدث يستخدم يف العادة ملحاولة تغيري النتيجة بدال من . التفسري ذاته

ْ فهم عقول القتلة أو مغتصبي علامء النفسوهلذا السبب حياول . تكراراها أو إدامتها َ
ْ فهم اإلبادة اجلامعية إىلالنساء, وهلذا السبب يسعى مؤرخو علم االجتامع وهلذا . َ

ْالسبب حياول األطباء فهم أسباب األمراض البرشية ال يسعى هؤالء املحققون . َ
 الستخدام ما فهموه من لتربير القتل واالغتصاب واإلبادة واملرض, بل يسعون

 .أسباب لتعطيل حدوثها
مقارنة تارخيية ذات نزعة » يايل«ًثانيا, أال يشكل التوجيه املبارش لسؤال 

ًأوروبية مركزية, ومتجيدا لألوروبيني الغربيني واستسالما للريادة األوروبية الغربية  ً
َيف العامل املعارص? أوليست تلك الريادة » املتأوربة«وألمريكا  جمرد ظاهرة مؤقتة من َ

  آسيا?يبقايا القرون القليلة املاضية, وهي ريادة ختبو أمام ريادة اليابان وجنوب رشق
. ويف احلقيقة, فإن معظم هذا الكتاب يتعلق بالشعوب أكثر من تعلقه باألوروبيني
 ًوبدال من الرتكيز املطلق عىل التشابكات بني األوروبيني وغري األوروبيني, سنتفحص

ًا التشابكات بني خمتلف الشعوب غري األوروبية وخصوصا تلك التي حدثت أيض ً
 آسيا وإندونيسيا وغينيا اجلديدة, ي ويف جنوب رشقجنوب الصحراءيف إفريقيا 

ًوعوضا عن متجيد الشعوب ذوي األصول . وبني الشعوب األصلية يف تلك املناطق
ة للحضارة الغربية طورهتا األوروبية الغربية, سنكتشف أن معظم العناوين األساسي

 .شعوب أخر تعيش يف أماكن خمتلفة, وتم توريدها إىل أوروبا الغربية
بانطباع خاطئ » ظهور احلضارة«و » حضارة«ًثالثا, أال توحي كلامت مثل 

مفاده أن احلضارة يشء جيد وأن جمتمعات الصيادين وجامعي الطعام قوم يائسون, 
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ًة حققت تقدما نحو سعادة برشية أعم وأعظم? يف وأن الثالثة عرش ألف عام األخري
من قبائل الصيادين, أو أن التخيل » أفضل«الواقع ال أفرتض أن الدول الصناعية 

, أو أن هذا التخيل »ًتقدما«عن حياة الصيد لصالح العيش يف دولة حديدية يمثل 
ايت بني أما بالنسبة النطباعي الشخيص بعد أن قسمت حي. سيزيد يف سعادة اإلنسان

» بركات«مدن أمريكية وقر يف غينيا اجلديدة, فيمكنني القول بأن ما يسمى 
فعىل سبيل املثال, يتمتع مواطنو الدول . احلضارة هي يشء ممتزج ببعضه البعض

الصناعية العرصية برعاية أفضل مما يتمتع هبا جمتمع الصيادين, كام يتمتعون بعمر 
ً, لكنهم يتلقون دعام اجتامعيا أقل من ًأطول وتعرض أقل خلطر املوت, مثال ً

وما دفعني للتحقيق يف االختالفات اجلغرافية يف . الصداقات والعائالت املمتدة
 ,املجتمعات اإلنسانية ليس االحتفاء بنمط من املجتمع عىل حساب أنامط أخر

 .وإنام لفهم ما حدث خالل التاريخ
 عليه? أال نعلم اجلواب? وإذا ًحقا إىل كتاب آخر للرد» يايل«هل حيتاج سؤال 

 .كنا نعلم, فام هو? 
 االفرتاض القائم باملضمون أو اإلفصاحًلعل التفسري األكثر شيوعا يتضمن 

 بعد امليالد, افرتض 1500يف القرون التي تلت . عىل أسس بيولوجية بني الشعوب
لعامل املستكشفون األوروبيون أثناء اطالعهم عىل الفروقات الواسعة بني شعوب ا

يف املعرفة التكنولوجية والتنظيم السيايس أن تلك الفروقات نشأت من اختالفات 
ومع ظهور نظرية داروين أخذت التفسريات طابع االنتقاء . يف القدرات املوروثة

فمن الناحية التكنولوجية اعتربت الشعوب البدائية . الطبيعي والتطور التناسيل
وعندما متت إزاحة هؤالء الناس من . ه بالقرودًامتدادا لتناسل برشي من آباء أشب

املجتمعات الصناعية عىل أيدي املستعمرين فقد نفذت هذه العمليات عىل أساس 
. وقد أعيدت قولبة املفاهيم مرة أخر مع ظهور علم اجلينات. أن البقاء لألصلح
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ًوأصبح األوروبيون يعتربون أذكى من األفارقة وأذكى خصوصا من األبورجني, 
 .كان أسرتاليا األصلينيس

!) وربام معظم(ًورغم أن املجتمع الغريب ينبذ العنرصية رسميا, فإن الكثريين 
ويف . ًالغربيني ما زالوا يقبلون التفسريات العنرصية إما رسا أو عن طريق الالوعي

. ًاليابان ودول أخر كثرية تعرض مثل هذه التفسريات علنا ودون أي اعتذار
 املثقفون البيض األمريكيون واألوروبيون واألسرتاليون قضية وحتى عندما يثري

ًسكان أسرتاليا األصليني, فإهنم يفرتضون أن هناك شيئا بدائيا لد أولئك السكان  ً
ومظهرهم بالتأكيد خيتلف عن مظهر البيض, كام أن الكثري من أحفاد . أنفسهم

ر األورويب جيدون هذه األيام األبورجني الذين بقوا عىل قيد احلياة إثر فرتة االستعام
 .صعوبة يف حتقيق نجاحات اقتصادية يف املجتمع األسرتايل األبيض

وثمة جدل شائع يتأسس عىل أن املهاجرين البيض إىل أسرتاليا بنوا دولة 
صناعية ذات نظام حكم مركزي وديمقراطي وجمتمع غري أمي يرتكز عىل األدوات 

 كل ذلك تم خالل قرن من استعامر قارة عاش فيها املعدنية وآلية إلنتاج الغذاء, وأن
كقبائل تعتمد عىل الصيد ومجع الطعام دون » األبورجني«السكان األصليون 

وأمامنا جتربتان متتابعتان يف التطور . امتالكها املعادن أربعني ألف سنة عىل األقل
ي مأل ذلك اإلنساين ترعرعتا يف ذات البيئة, ولكن الفرق الوحيد هو يف الشعب الذ

وأي دليل أقو للتأكد من أن الفروقات بني األسرتاليني األصليني . املكان
 .واملجتمعات األوروبية نشأ من خالفات بني الناس أنفسهم? 

وال يعز االعرتاض عىل مثل هذا التفسري العنرصي إىل أنه مثري لالشمئزاز 
م عىل أن هناك فال يوجد أي دليل سلي. ًفحسب, بل ألنه افرتاض خاطئ أيضا

ويف الواقع, . فروقات يف الذكاء بني إنسان وآخر متاثل الفروقات يف التكنولوجيا
أوضح اآلن, فإن شعوب العرص احلجري احلديث ربام يكونون يف املتوسط سوكام 
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ومن املفارقات التي سرتد . ًأكثر وليس أقل ذكاء من شعوب املجتمعات الصناعية
هاجرين البيض إىل أسرتاليا ال يستحقون اإلشادة التي يف الفصل اخلامس عرش أن امل

ًينالوهنا يف العادة لبنائهم جمتمعا متعلام وصناعيا إىل آخر الصفات الواردة أعاله ًً .
وعالوة عىل ذلك فإن الشعوب التي كانت حتى اآلونة األخرية بدائية مثل 

لتكنولوجيا الصناعية األبورجني يف أسرتاليا وغينيا اجلديدة, تتقن بصورة روتينية ا
 .عندما تعطى الفرصة لتفعل ذلك

ً جهودا كبرية للبحث عن فروق يف مستويات الذكاء معرفيونبذل علامء نفس 
بني شعوب ذوي أصول جغرافية خمتلفة ويعيشون يف البلد ذاته, وبشكل خاص فقد 
حاول علامء أمريكيون بيض, لعقود, أن يظهروا أن األمريكيني ذوي األصول 

ًفريقية هم أقل ذكاء من الناحية الوراثية, من األمريكيني ذوي األصول اإل
ولكن, وكام هو معروف, فإن الناس الذين متت املقارنة بينهم خيتلفون . األوروبية

وختلق هذه احلقيقة صعوبات مضاعفة . ًكثريا, يف البيئة االجتامعية وفرص التعليم
ن االختالف يف الذكاء خيتفي وراء إي تقول أمام اجلهد الرامي إىل اختبار النظرية الت

ًوهناك أوال قدراتنا املشكوك يف أهليتها كبالغني . اختالفات يف الوعي التكنولوجي
ًتأثرنا كثريا بالبيئة االجتامعية التي خربناها أثناء طفولتنا, ما جيعل من الصعوبة 

تحانات الذكاء املعروفة ًوثانيا, فإن ام. بمكان أن نميز بني تأثري االختالفات اجلينية
وبسبب التأثريات . متيل إىل قياس التعلم الثقايف وليس الذكاء املجرد) I.Q(باسم 

, مل )I.Q(غري املشكوك فيها لبيئة الطفولة واملعلومات املستقاة, عىل امتحانات الـ 
 حتى تارخيه يف الوصول إىل نتائج مقنعة تثبت أن هناك تنجح جهود علامء النفس

 . ًوراثيا وراء انخفاض مستويات الذكاء عند األشخاص غري البيضًنقصا 
تعز رؤيتي جتاه هذا النوع من اجلدل, إىل ثالث وثالثني سنة من العمل مع 

ومن اللحظة التي بدأت فيها عميل . مواطني غينيا اجلديدة يف جمتمعاهتم غري املنتهكة
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ًة وأقدر تعبريا واهتامما ًمعهم, تأثرت بكوهنم من حيث املتوسط أكثر ذكاء وفطن ً ً
ويف بعض . باألشياء والناس املحيطني هبم, من األورويب أو األمريكي املتوسط

 يفرتض املرء أهنا تعكس النشاط الذهني كالقدرة  عىل تشكيل خريطة التياملهامت 
وبالتأكيد, . عقلية لألشياء غري املألوفة املحيطة, كانوا يبدون أكثر مهارة من الغربيني

ان أداء الغينيني اجلدد أقل من أداء الغربيني بالنسبة للمهامت التي تدرب عليها ك
وهلذا فعندما يزور مواطنو غينيا . الغربيون من الصغر ومل يتدرب عليها الغينيون

اجلديدة القادمون من القر النائية املدن والبلدات كانوا يبدون أغبياء بالنسبة 
ًأكون غبيا يف نظر الغينيني اجلدد عندما أكون وباملقابل أدرك كم س. للغربيني

ًبرفقتهم يف الغابة مظهرا عدم كفاءيت يف مهامت بسيطة مثل تتبع اآلثار يف الغابة أو 
 .نصب ملجأ وهي أمور تدرب عليها الغينيون اجلدد منذ طفولتهم

من السهل التعرف عىل سببني يفرسان صواب انطباعي بأن الغينيني اجلدد 
ًأوال, لقد عاش األوروبيون آالف السنني يف جمتمعات مكتظة . غربينيأذكى من ال

ويف املجتمعات ذات الكثافة السكانية كانت . وحكومات مركزية ورشطة وقضاء
ًاألوبئة مثل اجلدري, تارخييا, األسباب الرئيسة للموت فيام كانت جرائم القتل غري 

ونجا معظم األوروبيني . اعدةشائعة بشكل عام, وحالة احلرب هي االستثناء ال الق
. الذي مل تقتلهم األوبئة من أسباب أخر للموت, ونقلوا جتربتهم عرب اجلينات

واليوم فإن معظم األطفال الغربيني الذين يولدون أحياء, ينجون من األمراض 
. املعدية القاتلة ويتناسلون بغض النظر عن ذكائهم أو اجلينات التي حيملوهنا

ًعاش الغينيون اجلدد يف جمتمعات ذات تعداد سكاين أكثر انخفاضا وباملقارنة فقد 
وباملقابل . من أن يصلح النتشار األوبئة كام يف املجتمعات ذات الكثافة السكانية

عانى مواطنو غينيا اجلديدة التقليديون من نسبة موت عالية نامجة عن جرائم القتل 
 .الغذاءواحلروب القبلية واحلوادث ومشكالت احلصول عىل 
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ويستطيع األذكياء تفادي أسباب النسبة العالية من الوفاة يف املجتمعات 
لكن النسبة األعىل من . ًالتقليدية يف غينيا اجلديدة, أكثر من األشخاص األقل ذكاء

الوفيات جراء األوبئة يف املجتمعات األوروبية التقليدية, ال عالقة هلا بالذكاء, وإنام 
وعىل سبيل املثال, فإن الناس . تعلقة بتفاصيل الكيمياء اجلسديةباملقاومة اجلينية امل

لدهيم مقاومة أكرب للجدري من األشخاص الذين فئة ) O(أو ) B(ذوي فئة الدم 
وهذا يعني أن اخليار الطبيعي يف تطوير جينات الذكاء أخطر وأشد ). A(دمهم 

عالية, أو جمتمعات ذات قسوة يف غينيا اجلديدة, منه يف جمتمعات ذات كثافة سكانية 
 .تعقيدات سياسية, حيث يكون اخليار الطبيعي لكيمياء اجلسد أكثر فعالية

وإىل جانب هذا السبب اجليني, هناك سبب آخر ربام جيعل مواطني غينيا 
اجلديدة أذكى من الغربيني, ذلك أن األطفال األوروبيني واألمريكيني يف العرص 

سلية السلبية املتوفرة عرب التلفزيون واإلذاعة احلديث يقضون معظم وقتهم يف الت
ويف املتوسط يعمل جهاز التلفزيون يف املنزل األمريكي سبع ساعات يف . واألفالم

ًوباملقارنة ال تتوفر ألطفال غينيا اجلديدة فرصا كهذه للتسلية السلبية, . اليوم
ّوينفقون جل ساعات النهار التي يكونون فيها مستيقظني, يف نشاط  إجيايب, ُ

وتؤكد مجيع الدراسات املتعلقة . كالتحدث أو اللعب مع أطفال آخرين أو بالغني
ً, تقريبا, عىل دور النشاط واإلثارة أثناء الطفولة يف تطوير التنمية األطفالبتطور 

العقلية, كام تركز تلك الدراسات عىل اإلعاقة العقلية غري القابلة للتعويض الناشئة 
ومما ال شك فيه أن هذا التأثري يساهم بعنارص غري . يز واإلثارةعن تدين نسبة التحف

 .جينية يف إظهار األداء العقيل األفضل الذي يبديه مواطنو غينيا اجلديدة باملتوسط
ًوهذا يعني أن مواطني غينيا اجلديدة متفوقون جينيا عىل الغربيني, كام أهنم 

 التنمية التي ينشأ معظم اتسلبيبالتأكيد متفوقون عليهم يف القدرة عىل جتنب 
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ولكن ال تتوفر بالتأكيد أي داللة عىل . أطفال املجتمعات الصناعية يف ظلها
 .»يايل«اإلطالق عىل سلبية ذكائية يمكن أن تفيد يف اإلجابة عىل سؤال 

أما العنرصان اخلاصان بالناحية اجلينية والنمو الطفويل فال خيدمان يف التفرقة 
ًا اجلديدة واملواطنني الغربيني, بل يف التفرقة أيضا بني فقط بني مواطني غيني

ًجمموعات الصيادين وجامعي الطعام وغريهم من املجتمعات البدائية تكنولوجيا 
وهلذا السبب فإن . ًوبني أفراد املجتمعات املتقدمة تكنولوجيا بصورة عامة

ربيون رغم وملاذا انتهى الغ. ًاالفرتاض العنرصي املعتاد جيب أن يرمى بعيدا
سلبياهتم اجلينية, ورغم سلبياهتم التطورية يف العرص احلديث, إىل احلصول عىل 
اجلزء األكرب من الشحنات? وملاذا انتهى األمر بمواطني غينيا اجلديدة ألن يكونوا 

 .ًبدائيني تكنولوجيا رغم ما أعتقده من متتعهم بتفوق ذكائي? 
فهناك سؤال آخر رائج . »يايل«ؤال التفسري اجليني ليس اجلواب الوحيد عىل س

 أوروبا يثري إمكانية أن تسهم حمفزات طقسهم البارد يف اإلبداع لد سكان شاميل
اإلنساين مقابل معيقات تسببها تأثريات الطقس االستوائي الرطب عىل الطاقة 

ولعل الطقس املتغري بفضل تتابع املواسم عىل ارتفاعات شاهقة يشكل . واإلبداع
ولعل األجواء الباردة تستحث . ًكثر تنوعا مما يشكله طقس استوائي دائمحتديات أ

ًاملرء عىل أن يكون أكثر ميال لالبتكار حتى يتمكن من البقاء, ذلك أن املرء مضطر 
لبناء منزل دافئ وصنع مالبس دافئة, فيام يستطيع ساكن املناطق االستوائية البقاء يف 

أن نعكس احلالة اجلدلية للوصول إىل النتيجة وبإمكاننا . أماكن أبسط ودون مالبس
الشتاء الطويل يف األماكن العالية يدفع الناس إىل قضاء وقت أطول داخل : ذاهتا

 .البيوت واالنكباب عىل االخرتاعات واالبتكارات
, فإنه خيفق مع امتداد اجلدل  يف املايضورغم شيوع هذا النوع من التفسريات

 أوروبا مل تساهم يف يشء ذي أمهية عوب شاميلوكام سنر, فإن ش. والتفحص
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آسيوية إال يف األلف سنة األخرية, فقد كانوا ببساطة −جوهرية للحضارة اليورو
حمظوظني للعيش يف موقع جغرايف يمكنهم من استقبال املنجزات كالزراعة 
ًوالدوالب والكتابة والتنقيب عن املعادن التي كانت سائدة يف أجزاء أكثر دفئا من 

ويف العامل اجلديد, كانت املناطق الباردة واملرتفعة تشكل ما يمكن . آسيا−يورو
وقد نشأت يف املكسيك جنوب مدار الرسطان . تسميته بحاجز أو تيار معاكس

أما أقدم صناعة خزفية يف العامل . املجتمعات الوحيدة املواطنة التي طورت الكتابة
 يف أمريكا اجلنوبية, كام أن ءخط االستوا اجلديد, فقد جاءت هبا املناطق القريبة من

الكالسيكي الذي نشأ يف » مايا«جمتمع العامل اجلديد يعترب بصورة عامة جمتمع 
ًيوكاتان االستوائية وغواتيامال يف األلفية األوىل بعد امليالد, األكثر تقدما يف جمايل 

الفنون والفلك وحقول أخر. 
, وهو سؤال يثري أمهية »يايل« سؤال ًثم إن هناك نوعا آخر من اإلجابة عىل

أهنار الوديان واألرض الواطئة حيث تعتمد الزراعة ذات اإلنتاج العايل عىل أنظمة 
هذا التفسري تثريه . ري واسعة النطاق حتتاج بدورها إىل بريوقراطيات مركزية

احلقيقة غري املشكوك فيها والتي تقول إن أول اإلمرباطوريات املعروفة وأنظمة 
لكتابة نشأت عىل ضفاف دجلة والفرات من اهلالل اخلصيب ويف وادي هنر النيل ا

كذلك يبدو أن شبكات السيطرة عىل احلياة كانت مرتبطة بتنظيم سيايس . يف مرص
مركزي يف أنحاء أخر من العامل بام فيها وادي اهلندوس يف شبه القارة اهلندية, 

 مايا اخلفيضة يف أمريكا الوسطى, منطقتيون األصفر ويانغتزي يف الصني, اوالوادي
 .والصحراء الساحلية يف البريو

 أن أنظمة الري التفصيليةوعىل أي حال, فقد أظهرت الدراسات األثرية 
أي إن . املعقدة مل تتزامن مع صعود البريوقراطيات املركزية لكنها تبعتها بعد فرتة

يسمح بإنشاء شبكات الري نظام املركزية السياسية ظهر ألسباب أخر, قبل أن 
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ومل ترتبط أي من التطورات احلاسمة التي سبقت املركزية السياسية يف تلك . املعقدة

وعىل سبيل املثال, فإن . األجزاء من العامل بأهنار الوديان أو بأنظمة الري املعقدة
  يف التالل واجلبال وليس يف أهنارآإنتاج الغذاء وحياة القر يف اهلالل اخلصيب نش

ًوبقي وادي هنر النيل يمثل سدا ثقافيا ومائيا حوايل ثالثة آالف . الوديان الواطئة ً ً
أما أهنار . سنة ازدهرت خالهلا عملية إنتاج الغذاء يف قر وجبال اهلالل اخلصيب

الوديان يف اجلنوب الغريب من الواليات املتحدة, فلم تلجأ إىل تبني نظام الزراعة 
عات املعقدة إال بعد أن تم استرياد الكثري من التطورات بالري وال بإنشاء املجتم

ليها تلك املجتمعات, من املكسيك, وبقيت أهنار الوديان يف جنوب إالتي استندت 
َ أسرتاليا حمتلة من قبل املجتمعات القبلية دون زراعةيرشق ِ. 

ومع ذلك هناك نوع خمتلف من التفسريات حيدد العوامل التي مكنت 
ً قتل شعوب أخر أو غزوها, وخصوصا األسلحة األوروبية األوروبيني من

وما يؤكد صوابية ذلك . واألمراض املعدية واألدوات الفوالذية والبضائع املصنعة
التفسري أن تلك العوامل كانت مسؤولة مبارشة عن الغزوات األوروبية, لكن تلك 

ًالفرضية ليست كاملة ألهنا تقدم تفسريا مبدئيا يعرفنا عىل األ ما سباب املبارشة, وهو ً
 أو فلامذا كان األوروبيون وليس اإلفريقيني: حيفزنا عىل البحث عن املسببات األساسية

 .هنود األمريكيتني هم الذين حصلوا عىل األسلحة وأسوأ اجلراثيم والفوالذ? 

وفيام حتقق بعض التقدم يف التعرف عىل تلك األسباب النهائية يف حالة غزو 
فإفريقيا هي القارة التي تطور فيها .  اجلديد, تبقى إفريقيا أحجية كربأوروبا للعامل

أشباه البرش أطول مدة, كام أن إفريقيا هي القارة التي ربام يكون البرش العرصيون قد 
ًنشأوا فيها أيضا أو املكان الذي قتلت فيه األمراض املستوطنة مثل املالريا واحلمى 

, فلامذا مل ًكانت البداية املبكرة تعني شيئاوإذا  .الصفراء املستكشفني األوروبيني



      متهيد     28
 

ًيظهر السالح والفوالذ يف إفريقيا أوال, مما كان سيتيح لألفارقة وجراثيمهم أن 
يغزوا أوروبا? وما هي األسباب التي جعلت األسرتاليني األبورجني خيفقون يف 

 .جتاوز مرحلة الصيد ومالحقة الطرائد بأدواهتم احلجرية فحسب? 
قد اجتذبت األسئلة الناجتة عن املقارنات العاملية بني املجتمعات اإلنسانية, ل

َ, سواء من قبل املؤرخني أو علامء اجلغرافيا يف السابقالكثري من االهتامم وكان جملد . ِ
أفضل جهد ونموذج عرصي » دراسة التاريخ«ًآرنولد توينبي ذو اإلثني عرش جزءا 

 23ًتام بشكل خاص بالتفاعالت الداخلية يف وكان توينبي مه. يف هذا املجال
ًآسيوية وكان أقل اهتامما − يورو19 حضارة متعلمة, و22حضارة متقدمة منها 

لكن جذور . بعصور ما قبل التاريخ, وكذلك باملجتمعات األبسط وغري املتعلمة
وضمن هذا املنظور فإن .  قبل التاريخ ماالالمساواة يف العامل احلديث ترجع إىل

ًمل جيد له مكانا عند توينبي كام أنه مل يمسك بام أجده النمط األعرض » يايل«ل سؤا
أما الكتب األخر التي تتناول تاريخ العامل, فتميل إىل الرتكيز . بني أنامط التاريخ

عىل حضارات أوروبية متعلمة سادت خالل اخلمسة آالف عام األخرية, ومل تعالج 
, كام تناولت كولومبساألمريكية يف عرص ما قبل ًهذه الكتب إال ملاما احلضارات 

بقية العامل بالبحث البسيط للغاية عندما يتعلق األمر بتفاعالت هذه احلضارات مع 
تركيب املسببات ومنذ جهود توينبي لقيت حماولة . آسيوية−احلضارات اليورو
كلة ً نفورا من معظم املؤرخني وهم جيدون أنفسهم بمواجهة مشالتارخيية لألمور
 .عصية عىل احلل

قدم املتخصصون يف جماالت أخر كثرية رؤية عاملية ملوضوعاهتم, وقد 
شهدنا إسهامات مفيدة قام هبا علامء جغرافيا البيئة وعلامء الثقافة اإلنسانية وعلامء 

 األمراض  والباحثون املهتمون بتأثريوتدجني احليواناتاألحياء الذين يدرسون النبات 
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لقد لفتت هذه الدراسات األنظار إىل جزء من األحجية, لكن . تاريخاملعدية عىل ال
 .ًما قدموه ال يشكل إال قطعا من الرتكيبة العريضة التي بقيت مفقودة

فمن ناحية . »يايل«ًوهكذا ال يوجد جواب مقبول بشكل عام ردا عىل سؤال 
ثيم بعض الشعوب طورت املدافع واجلرا: نجد أن التفسريات التقريبية واضحة

والفوالذ, وغريها من العوامل التي منحتها السلطة االقتصادية األساسية, والبعض 
ومن ناحية أخر فإن . اآلخر مل يطور عوامل الشعوب هذه عىل اإلطالق

ً ومنها عىل سبيل املثال ملاذا ظهرت األدوات الربونزية مبكرا −التفسريات النهائية 
وحملية فقط يف العامل اجلديد, ومل تظهر عىل آسيا, ومتأخرة −يف بعض أجزاء من يورو

 . تبقى غري واضحة−اإلطالق يف أسرتاليا األبورجني 
وجراء النقص احلايل يف مثل هذه التفسريات النهائية, تبقى هناك ثغرة كبرية 

واألهم من ذلك هو الثغرة . مهمة, ما دام النمط األعرض من التاريخ غري مفرس
ًومن الواضح متاما لكل شخص سواء كان عنرصيا . ةاألخالقية التي تركت فارغ ً

والواليات . بالعلن أم ال, أن الشعوب املختلفة ترصفت بطرق خمتلفة عرب التاريخ
ُاملتحدة املعارصة هي جمتمع أورويب اخللطة, حيتل أرايض أخذت من األمريكيني  َ ْ َ

ني السود الذين ًويضم أيضا أحفاد املاليني من اإلفريقي) اهلنود احلمر(األصليني 
ِجلبوا إىل أمريكا من إفريقيا  غري أن أوروبا . ً ليصبحوا عبيداجنوب الصحراءُ

جنوب ًاملعارصة ليست جمتمعا يتشكل من إفريقيني سود جاءوا من مناطق 
 . يف إفريقيا وجلبوا معهم ماليني األمريكيني األصليني كعبيدالصحراء

فالقضية ليست قضية غزو : األخرالنتائج التالية مائلة إىل جهة عىل حساب 
من األمريكيتني وأسرتاليا وإفريقيا فيام غزا األمريكيون % 51نفذه األوروبيون لـ 

% 49واألفارقة, ) األبورجني(واألسرتاليون األصليون ) اهلنود احلمر(األصليون 
وهكذا فإن العامل احلديث كله شكلته هذه النتائج الراجحة إىل جهة ضد . من أوروبا
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ُولذلك جيب أن نحصل عىل تفسريات مل تكتشف بعد تصلح كقاعدة للفهم . جهة

ًبدال من جمرد تفاصيل كمعرفة من ربح يف معركة ما أو من طور اخرتاعا ما يف  ً
 .السننيمناسبة ما قبل بضعة آالف من 

ًويبدو منطقيا االفرتاض بأن نمط التاريخ يعكس اختالفات موروثة بني 
موننا, بالطبع, أن األدب يفرض علينا أال نجاهر بذلك, نقرأ ويعل. الناس أنفسهم

ًدراسات فنية تدعي أهنا تتحدث عن اختالفات موروثة, نقرأ أيضا إنكارات تدعي 
أن تلك الدراسات تعاين من أخطاء فنية, ونر يف حياتنا اليومية أن بعض الشعوب 

 حدوث الغزوات أو املغلوبة ما زالت تشكل طبقة دنيا يف املجتمع بعد قرون من
ن ذلك جيب أال يعز إىل تقصريات بيولوجية وإنام إىل إويقال لنا . استرياد العبيد

 .سلبيات اجتامعية وفرص حمدودة
مع ذلك علينا أن نتساءل عن أسباب كل تلك الفروقات الصارخة وامللحة 

ًونحن متأكدون بأن التفسري البيولوجي الشفاف ظاهريا . بني أوضاع الشعوب
ًلكن أحدا مل يقل لنا .  بعد امليالد هو تفسري خاطئ1500ظامل العامل يف أعقاب سنة مل

وإىل أن نحصل عىل تفسري مقنع ومفصل ومتفق عليه . ما هو التفسري الصحيح
حول النمط األعرض للتاريخ, سيظل معظم الناس يشتبهون بأن التفسري 

 هذا هو املوضوع اجلديل ويبدو يل أن. البيولوجي العنرصي هو التفسري الصحيح
 .األقو الذي دفعني إىل تأليف الكتاب

ًكثريا ما يطلب الصحفيون من الكتاب أن يلخصوا كتابا طويال يف مجلة  ً ًّ ُ
لقد اتبع التاريخ مسارات خمتلفة «: بالنسبة هلذا الكتاب هاكم اجلملة. واحدة

ب لشعوب خمتلفة بسبب الفروقات بني بيئات تلك الشعوب, وليس بسب
 .»االختالفات البيولوجية بني هذه الشعوب ذاهتا
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ن اجلغرافيا البيئية واجلغرافيا البيولوجية إوبطبيعة احلال, فإن الفكرة القائلة 
أما اليوم فإن املؤرخني ال يتعاملون . أثرتا عىل التطور االجتامعي هي فكرة قديمة

ّ أو ترفض بتهكم فهي تعترب خاطئة أو مبسطة. مع هذه الرؤية بالتقدير السابق ُ
 بيئية ال جمال ملناقشتها, وإال فإن جممل املسألة املتعلقة بالسعي إىل حتميةباعتبارها 

ًفهم االختالفات عىل نطاق عاملي جيب أن تنحى جانبا بحسبان أهنا أصعب من أن  ّ
ًورغم ذلك فإن للجغرافيا بالتأكيد تأثريا عىل اجلغرافيا, لكن السؤال هو كم . ُتبحث
 .لتأثري, وهل اجلغرافيا مسؤولة عن النمط التارخيي العريض? من ا

ًالوقت اآلن مناسب إللقاء نظرة جديدة عىل هذه األسئلة وخصوصا بعد 
وتتضمن . ورود معلومات جديدة من مسارات علمية بعيدة عن التاريخ اإلنساين

ئية تلك املسارات, قبل كل يشء, اجلينات واألحياء اجلزيئية واجلغرافيا البي
وأصوهلا الربية واألحياء اجلزيئية واجلراثيم اإلنسانية وتطبيقاهتا عىل املحاصيل 

, وعىل األمراض اإلنسانية السارية, وعلم الوراثة واجلراثيم احليوانية املتعلقة هبا
اإلنسانية, وعلم اللغات, والدراسات األثرية لكل القارات واجلزر الرئيسة, 

 .لوجيا والكتابة والتنظيم السيايسوالدراسات املتعلقة بالتكنو
 يطمحون إىل تأليف كتاب يريدهذا التنوع يف املسارات خيلق مشكالت ملؤلفني 

فاملؤلف جيب أن يمتلك مد من اخلربة يغطي املسارات . »يايل«اإلجابة عىل سؤال 
املذكورة أعاله, حتى يمكن لإلنجازات ذات الصلة أن متتزج هبا, كذلك جيب أن يمتزج 

موضوع الكتاب هو التاريخ, لكن املقاربة املتبعة هي . تاريخ وما قبل التاريخ يف كل قارةال
مقاربة علمية, وعىل األخص العلوم التارخيية مثل األحياء التطورية وعلم طبقات 

وجيب عىل املؤلف أن يفهم من بداية جتربة التدرج يف املجتمعات اإلنسانية . األرض
 .ًمعي الطعام وصوال إىل حضارات عرص الفضاء احلديثةًابتداء من الصيادين وجا

. للوهلة األوىل تبدو تلك املتطلبات بحاجة إىل عمل يشارك فيه عدة مؤلفني
لكن مقاربة كهذه حمكومة بالفشل من بدايتها ألن لب املشكلة يتعلق بخلق تركيبة 
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ومما . شأهذه االعتبارات تفرض التفرد بالتأليف رغم كل الصعاب التي تن. موحدة

ال مفر منه أن ذلك املؤلف الفرد سيحس بالعرق يتصبب منه بغزارة حتى جيمع 
 . إرشاد العديد من الزمالء إىلاملادة من مسارات متعددة كام حيتاج

سؤاله » يايل«قادتني خلفيتي إىل الكثري من تلك املسارات حتى قبل أن يطرح 
ًا والدي فقد كان طبيبا أمي كانت معلمة وخبرية لغات, أم. 1972ّعيل عام 

ّوجريا عىل النموذج الذي وفره . ًمتخصصا بجينات األمراض التي تصيب األطفال ً
ًوالدي, خضت التجربة املدرسية متوقعا أن أصبح طبيبا مثله ًكام أصبحت متعصبا . ً

لذلك كان من السهل بالنسبة يل وأنا يف . ملشاهدة الطيور وأنا يف السابعة من عمري
األخرية يف اجلامعة, أن أنتقل من هديف األول, الطب, إىل هدف آخر هو سنتي قبل 

البحث البيولوجي, وعىل أية حال فقد تدربت خالل تعليمي املدريس واجلامعي 
وحتى بعد أن قررت احلصول عىل شهادة الدكتوراه . عىل اللغات والتاريخ والكتابة

 .اتِن التخرج ألصبح عامل لغيف الفسيولوجيا, كدت أترك العلوم يف سنتي األوىل م
, قسمت جهودي العلمية البحثية بني 1961ومنذ حصويل عىل الدكتوراه عام 

فسيولوجيا اجلزيئيات من جهة, واألحياء التطورية واجلغرافيا البيئية من : حقلني
هلدف إصدار  كيشء إضايف غري متوقعاألحياء البيولوجية التي تعلمتها. جهة أخر 

 عىل وسائل أخر ختتلف عن العلوم ألزم باالعتامدعلم تارخيي هذا الكتاب هي 
وخلقت هذه التجربة صعوبات يف ابتكار مقاربة علمية مألوفة لدي يف . املخربية

 1962 إىل 1958وألنني عشت يف أوروبا يف الفرتة من . دراسة تاريخ اإلنسان
القرن العرشين وبني أصدقاء أوروبيني سببت هلم دراسة التاريخ األورويب خالل 

صدمة قاسية, فقد دفعني ذلك إىل التفكري بجدية أكرب يف كيفية عمل املسببات 
املختلفة عندما بدأ التاريخ بالتكشف صفحة وراء األخر. 
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ِ الثالث والثالثني األخرية قادين عميل امليداين كعامل أحياء السننيخالل 
وكان . جتمعات اإلنسانيةتطورية إلنشاء عالقات وثيقة مع سلسلة واسعة من امل

 إفريقيا ختصيص تطور الطيور, وهو موضوع درسته يف أمريكا اجلنوبية وجنويب
 مع عييشومن خالل . وإندونيسيا وأسرتاليا ويف غينيا اجلديدة عىل وجه اخلصوص

 يف تلك املناطق, أصبحت عىل دراية بالكثري من املجتمعات األصليةالشعوب 
البدائية, والتي ترتاوح من أولئك الصيادين وجامعي البرشية ذات التكنولوجيا 

الطعام, واملزارعني القبليني وصيادي السمك الذين ظلوا يعتمدون حتى اآلونة 
وهكذا فإن ما يعتربه معظم الشعوب املتعلمة . األخرية عىل األدوات احلجرية

األكثر حيوية طريقة حياة غريبة تعيدنا إىل ما قبل التاريخ, أعتربه من جانبي, اجلزء 
ورغم أن غينيا اجلديدة ال حتتل إال حصة صغرية من مساحة العامل, فإهنا . يف حيايت

ومن بني ستة آالف لغة . تضم نسبة من التنوع اإلنساين ال تتالءم مع مساحتها
وخالل عميل . ًمعروفة يف العامل املعارص, فإن ألفا منها حمصورة يف غينيا اجلديدة

 اجلديدة, عادت اهتاممايت باللغة من خالل احلاجة إىل تسجيل طيور غينيالمراقب ك
 .أسامء الطيور املحلية بحوايل مائة من لغات تلك البالد

ونتيجة لكل تلك االهتاممات ظهر آخر كتبي وهو تقرير حول تطور اإلنسان 
يعوزه الرتكيز الفني, وقد سعيت يف الفصل الرابع عرش من الكتاب الذي حيمل 

, أن أستوعب نتيجة املواجهة بني األوروبيني »مبانزي الثالثالش«عنوان 
وبعد أن أكملت ذلك الكتاب, أدركت أن . واألمريكيني من أهل البالد األصليني

مواجهات أخر حديثة وأخر من قبل التاريخ وقعت بني شعوب أثارت أسئلة 
غزاة «ن وأدركت أن السؤال الذي صارعته يف الفصل الرابع عرش املعنو. مماثلة

, وتناول فيه 1972ّإيل عام » يايل«, هو يف جوهره السؤال الذي وجهه »بالصدفة
ًجزءا خمتلفا من العامل ًوأخريا, وبمساعدة الكثري من األصدقاء, سأحاول إرضاء . ً

 .ً, وفضويل أنا أيضا»يايل«فضول 
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من «ويتشكل اجلزء األول املعنون . تقسم فصول الكتاب إىل أربعة أجزاء
يوفر الفصل األول جولة رسيعة يف مسألة .  فصولةمن ثالث» إىل كاجاماركاعدن 

ًالتطور اإلنساين والتاريخ, انطالقا من انفصالنا عن القردة قبل حوايل سبعة ماليني 
وسنتتبع انتشار . عام وحتى هناية آخر عرص جليدي قبل حوايل ثالثة عرش ألف عام

ريقيا إىل القارات األخر, حتى نفهم حالة الذرية البرشية من أصولنا األوىل يف إف
ًالعامل يف الفرتات التي سبقت أحداثا اعتربت جزءا من  وتبني . »ظهور احلضارات«ً

ًأن التطور البرشي يف بعض القارات سبق زمنيا تطورات يف أماكن أخر. 
وجيهزنا الفصل الثاين الستكشاف تأثريات البيئات القارية عىل التاريخ خالل 

ثة عرش ألف عام األخرية, من خالل التفحص الرسيع لتأثريات بيئة اجلزر عىل الثال
ون إىل املحيط يوعندما انترش األجداد البولينيز. ًة أقل طوالنالتاريخ يف مناطق وأزم

ِ عام وطئوا جزرا ختتلف كثريا عن البيئة التي قدموا منها3200اهلادي قبل حوايل  َ ً ً .
 يف تلك اجلزر وأنتج نيمع األجداد البولينيزيوخالل بضع ألفيات تكاثر جمت

ويمكن هلذا اإلشعاع أن . جمتمعات تراوحت بني الصيادين وصنّاع اإلمرباطوريات
ًخيدمنا كنموذج لإلشعاعات املجتمعية األطول واألكرب, ولكن غري املفهومة جيدا, 

قبائل وانتشارها إىل عدة قارات منذ هناية العرص اجلليدي األول, لتتحول إىل 
 .صيادين يف مكان وإمرباطوريات يف مكان آخر

يعرفنا الفصل الثالث عىل صدامات بني شعوب من قارات خمتلفة, من خالل 
إعادة تالوة أقوال شهود معارصين ألكثر املواجهات دراماتيكية يف التاريخ, أال 

ور بحض» أتاهولبا» «اإلنكا«وهي املواجهة التي تم يف أعقاهبا أرس آخر أباطرة 
وعصبته الصغرية من الغزاة, يف مدينة » فرانسيسكو بيزارو«جيشه الكامل, عىل يد 
ونستطيع التعرف عىل العوامل التقريبية لسلسلة من األحداث . كاجاماركا البريوفية

ً, والتي تم تشغيلها أيضا يف غزوات »أتاهولبا«من اعتقال » بيزارو«ّالتي مكنت 
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وتضمنت تلك العوامل, جراثيم . ةليكية األصأوروبية أخر للمجتمعات األمري
ًإسبانية وخيوال وتعليام وتنظيام سياسيا وتكنولوجيا, وعىل األخص تكنولوجيا  ً ً ً ً

هذا التحليل لألسباب التقريبية هو اجلزء السهل من الكتاب, أما . السالح والسفن
يبية وإىل ما اجلزء الصعب فهو تعريف األسباب النهائية التي أدت إىل األسباب التقر

ًانتهت إليه األحداث فعليا, بدال من حدوث العكس كأن يذهب  إىل » أتاهولبا«ً
 .ملك إسبانيا» تشارلز األول«مدريد ويعتقل 

فيتضمن سبعة فصول » صعود وانتشار إنتاج الغذاء«أما اجلزء الثاين املعنون 
ساسية من الرابع حتى العارش, ومكرس ملا أعتقد أنه أهم جتمع لألسباب األ

 أي احلصول –ويرشح الفصل الرابع كيف أن إنتاج الغذاء . والنهائية لألحداث
 أد يف النهاية –مجع الطعام اخلام وًعىل الغذاء بالزراعة والتجميع بدال من الصيد 

ن بروز عملية غري أ. أن حيقق انتصاره» بيزارو«إىل ظهور العوامل التي أتاحت لـ 
وكام سنر يف الفصل اخلامس, فقد طورت . تداد العامل عىل امإنتاج الغذاء تفاوت

 بعض الشعوب عملية إنتاج الغذاء بأنفسها, بينام حققت بعض الشعوب األخر
هذه املهارة يف عصور ما قبل التاريخ من خالل تلك املراكز املستقلة, بينام مل تتمكن 

قنية, وظلت شعوب أخر من تطوير عملية إنتاج الغذاء أو احلصول عىل تلك الت
ويعرض الفصل . حتى العصور احلديثة قبائل صائدة وجامعة للطعام اخلام

السادس للعوامل العديدة التي دفعت جمتمعات الصيادين إىل تغيري نمط حياهتم 
 .والتحول إىل إنتاج الغذاء, ولكن ليس يف كل املناطق بل بعضها فقط

  األوائلزارعون والرعاة املّدجنوتظهر الفصول السابع والثامن والتاسع كيف 
 دون أن تكون لدهيم الربية األصلية يف عصور ما قبل التاريخاملحاصيل واحليوانات 

وتساهم االختالفات اجلغرافية بني جتمعات النبات . معرفة مسبقة بنتيجة أفعاهلم
  مسامهة فعالة يف تفسري سبب حتول قليل من املناطق إىلللتدجني املتوفرة الربيةواحليوان 
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مراكز مستقلة إلنتاج الغذاء, وملاذا نشأت تلك اخلالفات يف مناطق قبل ظهورها يف 
ومن داخل تلك املراكز األصلية انترشت عملية إنتاج الغذاء داخل بعض . مناطق أخر

ومن العوامل األساسية التي أسهمت يف تفاوت . املناطق أرسع من انتشارها يف غريها
−الغرب والرشق مها السائدان بالنسبة ليورو: اور القاراتنسب  االنتشار التأقلم مع حم

 .آسيا, والشامل واجلنوب بالنسبة لألمريكيتني وإفريقيا كام يرشح لنا الفصل العارش
وهكذا يكون الفصل الثالث قد رسم العوامل املبارشة الكامنة وراء غزو 

العوامل عن أوروبا لألمريكيني األصليني, فيام رسم الفصل الرابع تطور تلك 
من الغذاء إىل السالح, «(ويف اجلزء الثالث . السبب احلاسم لعملية إنتاج الغذاء

, يمكن تتبع آثار العالقة بني األسباب )14−11ل من ويف الفص» اجلراثيم والفوالذ
 الوجودًالتقريبية والنهائية بالتفصيل ابتداء بظهور اجلراثيم القادرة عىل التعامل مع 

وإضافة إىل ذلك كان األمريكيون . 11 كام جاء يف الفصل البرشي املكثف
َآسيوية يقتلون من قبل اجلراثيم أكثر −األصليون وغريهم من الشعوب غري اليورو ِ
ًوباملقابل فإن أيا من اجلراثيم القاتلة مل . من قتلهم بالبنادق أو األسلحة الفوالذية

ملاذا كان تبادل اجلراثيم غري . تكن يف انتظار الغزاة األوروبيني يف العامل اجلديد
عادل? هنا, نجحت نتائج دراسات يف جمال األحياء اجلزيئية يف ربط اجلراثيم 

 .آسيا أكثر من األمريكيتني− بصعود عملية إنتاج الغذاء يف يورو
وننتقل من مسببات التوجه لعملية إنتاج الغذاء, إىل الكتابة التي ربام تعترب 

.  األخرية كام يرشح الفصل الثاين عرشالسنني آالف من أهم اخرتاع مفرد يف بضعة
ًوقد تطورت الكتابة جمددا مرات قليلة فقط يف التاريخ اإلنساين, يف مناطق كانت 

أما مجيع املناطق األخر التي أصبحت متعلمة فقد . األقدم يف جمال إنتاج الغذاء
وانتشاره من واحد إىل حتقق هلا ذلك عن طريق اإلشعاع التعليمي لألنظمة الكتابية 

وهكذا أصبحت ظاهرة الكتابة مفيدة . آخر من بني تلك املراكز األولية القليلة
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بشكل خاص لطلبة التاريخ العلمي, للتعرف عىل جتمع آخر من جتمعات األسباب 
 .املهمة كتأثري اجلغرافيا عىل سهولة انتشار األفكار واالخرتاعات

. 13 عىل التكنولوجيا كام يرد يف الفصل ًوما ينطبق عىل الكتابة ينطبق أيضا
والسؤال احلاسم يتعلق بام إذا كان التجديد التكنولوجي يعتمد عىل قلة نادرة من 

, التي الفرديةاملخرتعني العباقرة وعىل الكثري من العوامل الثقافية ذات اخلصوصية 
ً سنر أن عددا ويف الواقع,. جترأت عىل حتدي التفاهم السائد بشأن األنامط العاملية

ومن . ًكبريا من العوامل الثقافية تسهل وال تصعب فهم األنامط العاملية للتكنولوجيا
خالل متكني املزارعني من حتقيق فائض غذائي, أتاحت عملية إنتاج الغذاء 

 غذائهم اخلاصللمجتمعات الزراعية فرصة لدعم متخصصني مل يلجأوا إىل زرع 
 .يبل تفرغوا للتطوير التكنولوج

ّ يف اإلنفاق عىل الكتاب واملخرتعني, الغذاءوعالوة عىل إسهام عملية إنتاج  ُ
. 14ّفقد مكنت تلك العملية املزارعني من دعم السياسيني كام حيدثنا الفصل 

ًوكانت املجموعات املتنقلة من الصيادين تؤمن نسبيا باملساواة بني البرش, فيام كانت 
أماكن سكناهم ويف التحالفات املتغرية مع مناطق نفوذهم السيايس حمصورة يف 

ومع نشوء التجمعات ذات الكثافة السكانية املستقرة يف . املجموعات املجاورة
مناطق إنتاج الغذاء, شهدت تلك املناطق ظهور زعامء القبائل وامللوك 

وكانت تلك البريوقراطيات رضورية ليس فقط حلكم إقطاعيات . والبريوقراطيني
 ولكن لالحتفاظ بجيوش جاهزة وإلرسال أساطيل االستكشاف كبرية ومكتظة,

 .وإدارة حروب الغزو
تطبق ) 19−15, من الفصل »حول العامل يف مخسة فصول«(ويف اجلزء الرابع 

. ين الثاين والثالث عىل كل قارة من القارات وبعض اجلزر املهمةأدروس اجلز
ا اجلديدة التي كانت  تاريخ أسرتاليا نفسها, وجزيرة غيني15ويتفحص الفصل 
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وبالنسبة حلالة أسرتاليا وهي موطن ملجتمعات . ملتصقة بأسرتاليا يف قارة واحدة
برشية متلك أبسط التكنولوجيات, وحيث تعترب القارة الوحيدة التي مل تتطور فيها 
ًعملية إنتاج الغذاء من قبل السكان املحليني, فإهنا تشكل امتحانا صعبا من  ً َ ِ

وسنر كيف أن . علقة باالختالفات القارية يف املجتمعات اإلنسانيةالنظريات املت
األبورجني يف أسرتاليا ظلوا صيادين وجامعي طرائد فيام أصبحت معظم شعوب 

 .غينيا اجلديدة املجاورة منتجة للغذاء
 تطور أسرتاليا وغينيا اجلديدة يف الرؤية اخلاصة 17 و 16ويوحد الفصالن 
وأدت عملية إنتاج . ئ الرشق آسيوي وجزر املحيط اهلادباملنطقة التي تضم الرب

الغذاء يف الصني إىل تفريخ عدة حركات إنسانية أو ثقافية أو كليهام, يف عصور ما 
وأدت إحد هذه احلركات داخل الصني نفسها, إىل حدوث ظاهرة . قبل التاريخ

 إحالل مزارعني وأدت حركة أخر إىل. الصني السياسية والثقافية كام نعرفها اليوم
من أصول جنوب صينية حمل الصيادين املحليني عىل امتداد جنوب رشق آسيا 

ًوهناك أيضا التوسع األوسرتونيزي الذي حل حمل جمتمعات . ًبكامله تقريبا
ولينيزيا, ولكن بالصيادين يف الفلبني وإندونيسيا وانترش إىل أقايص اجلزر النائية يف 

وبالنسبة لدارس تاريخ . رتاليا ومعظم غينيا اجلديدةدون أن يتمكن من استعامر أس
العامل, تعترب كل هذه الرصاعات بني شعوب رشق آسيا واملحيط اهلادئ ذات أمهية 
ًمضاعفة, فقد شكلت تلك الرصاعات دوال يقيم فيها ثلث سكان العامل احلديث, 

 الشعوب يف ً اقتصادها تركزا, كام توفر نامذج واضحة لفهم تاريخةوحيث تتزايد قو
 .أماكن أخر من العامل

 بشأن الصدام بني 3 إىل املشكلة التي قدمناها يف الفصل 18ويعود الفصل 
وتوضح خالصة آخر ثالثة عرش . الشعوب األوروبية وشعوب أمريكا األصلية

آسيوي كيف شكل غزو −ألف عام من تاريخ العامل احلديث والتاريخ اليورو
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ًارين, تارخييني طويلني ومتباعدين تباعدا كبرياأوروبا لألمريكيتني ذروة مس وقد . ً
ظهرت االختالفات بني هذين املسارين عىل شكل اختالفات يف نوع النباتات 

 مع املحاور القارية التواؤمواحليوانات األليفة, واجلراثيم, وأزمنة االستيطان و
 .واحلواجز البيئية

, تشاهبات 19الفصل  يف جنوب الصحراءًوأخريا يقدم تاريخ إفريقيا 
وقد كانت العوامل التي شكلت . وتناقضات مثرية مع تاريخ العامل اجلديد

مواجهات األوروبيني مع األفارقة هي ذات العوامل التي شكلت مواجهاهتم مع 
لكن إفريقيا كانت خمتلفة عن القارتني األمريكيتني يف . ًاألمريكيني األصليني أيضا

لك, مل يؤد الغزو األورويب إىل استيطان واسع أو دائم ونتيجة لذ. كل تلك العوامل
ومن التأثريات البعيدة . , عدا أقىص اجلنوبجنوب الصحراءلألوروبيني يف إفريقيا 

. املد حدوث تنقل سكاين واسع النطاق داخل إفريقيا ذاهتا, أال وهو توسع البانتو
باب التي سادت يف ُوثبت أن هذا التنقل يعز كام يعتقد كثريون إىل ذات األس

 ., ويف أسرتاليا وغينيا اجلديدةئ آسيا, ويف جزر املحيط اهلاديكاجاماركا يف رشق
ال أتوهم أن تكون هذه الفصول قد نجحت يف تفسري تاريخ كل القارات عىل 

ًفمن الواضح أن إنجازا كهذا مستحيل التحقق يف كتاب . مد ثالثة عرش ألف عام
ِّويف أحسن األحوال يعرف هذا . ئلة, وهو ما مل حيدثواحد حتى لو فهمنا كل األس

الكتاب عدة جتمعات من العوامل البيئية التي أعتقد أهنا جتيب عىل جزء كبري من 
ويؤكد التعرف عىل هذه العوامل احلاجة إىل تفسري الباقي وهي مهمة . »يايل«سؤال 

 .مرتوكة للمستقبل
فتضع بعض اخلطوات » لبرشي كعلممستقبل التاريخ ا«أما اخلامتة املعنونة بـ 

آسيا, ودور العوامل −التمهيدية بام يف ذلك االختالف بني أجزاء خمتلفة من يورو
ًولعل أهم تلك املشاكل التي مل جتد حال بعد, . الثقافية غري املتصلة بالبيئة واألفراد
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ف  تأسيس التاريخ البرشي كعلم تارخيي أسوة بالعلوم التارخيية األخر املعرتيه
وتشكل دراسة . هبا كاألحياء التطورية وعلم طبقات األرض وعلم األرصاد اجلوية

تاريخ اإلنسان صعوبات حقيقية, غري أن تلك العلوم التارخيية املعرتف هبا جتابه 
ولذلك فإن األساليب املستخدمة يف هذه احلقول األخر قد . ذات التحديات

 .تكون ذات فائدة يف ميدان التاريخ اإلنساين
آمل أن أكون قد أقنعتكم, أقصد القراء, بأن التاريخ ليس فقط جمرد حقيقة 
تتلو أخر, كام وصفها أحد الساخرين, بل هناك أنامط واسعة من التاريخ, 

 .والبحث عن تفسري هلا سيعطي نتائج مثرية
 



 
 

  اجلزء األول

 

  اماركايمن عدن إىل كا
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 1الفصل 

 
 

  إىل نقطة البداية

 

 قبل امليالد عىل وجه التقريب نقطة مالئمة لالنطالق 11000HJIيعترب العام 
يتزامن هذا التاريخ . نحو مقارنة تأثري التطورات التارخيية عىل خمتلف القارات

ًتقريبا, مع بدايات احلياة القروية يف مناطق قليلة من العامل, ومع أول وصول ألناس 
األمريكيتني, كام يتزامن مع هناية العرص اجلليدي, وبداية ما يسميه علامء إىل 

 النبات واحليوانات يف جزء تدجنيوقد بدأت عملية . اجليولوجيا العرص اجلديد
يف . واحد عىل األقل من العامل يف غضون بضعة آالف من السنني بعد ذلك التاريخ

                                                 
 تطورات الـ دحديطوال هذا الكتاب, اعتمدنا التواريخ املشتقة من فحوصات اإلشعاع الكربوين لت (*) 

 يف الفصل  الفرق بني الطريقني سيتم تفسريه.ً ألف عام األخرية, بدال من األساليب التقليدية15
 املعتادونأما القراء . عتمد عىل قياسات قريبة من الرزنامة الفعليةتفاألساليب التقليدية . اخلامس

بار كلام ظنوا أين أورد ت يف عني االععىل التواريخ غري امللتزمة بالرزنامة, فعليهم أن يضعوا الفرق
 آالف سنة قبل امليالد أي 9فتاريخ أمريكا الشاملية يشار إليه عىل أنه . تواريخ خاطئة تسبق ما يألفونه

 ألف سنة قبل امليالد, أي قبل ثالثة عرش 11لكنني أحتدث عن . قبل أحد عرش ألف سنة من اآلن
 .عتمد عىل قياسات أخر مثل اإلشعاع الكربوينا تيه سنة ألن التواريخ التي أشري إلألف
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تميز عىل شعوب قارات تأو ذلك احلني, هل بدأت شعوب بعض القارات تتفوق 
الذي تضخم عىل مر الثالثة » السباق«أخر? وإذا كان األمر كذلك, فإن بداية 

ولذلك سيعرض هذا . »ايلي«عرش ألف سنة األخرية يوفر اجلواب عىل سؤال 
الفصل جولة رسيعة للتاريخ اإلنساين يف كل القارات, ملاليني السنني, من أصولنا 

وكل ذلك سنلخصه يف أقل من عرشين .  عرشة ألف عامكنوع إىل ما قبل ثالثة
وبطبيعة احلال سأجتاهل التفاصيل وأحرص كتابتي فيام بدا يل أنه يمثل . صفحة

 .توجهات ذات صلة هبذا الكتاب
: ًأكثر املخلوقات احلية اقرتابا منا هي ثالثة تعود بأصوهلا إىل القرد األكرب

ًي القزم الذي يعرف أيضا بالـ الغوريال, الشمبانزي العادي, والشمبانز . »بونوبو«ُ
ويشري انحصارهم يف إفريقيا ووفرة األدلة املتحجرة إىل أن املراحل املبكرة من 

وقد بدأ التاريخ اإلنساين املنفصل عن . ًالتطور اإلنساين قد حدثت أيضا يف إفريقيا
 ماليني 9و  5التقديرات ترتاوح بني (تاريخ احليوان قبل حوايل سبعة ماليني عام 

يف حوايل ذلك الوقت انفصلت جمموعة من قرود إفريقيا إىل عدة جمموعات ). سنة
توجهت إحداها نحو التحول إىل الغوريال احلديثة, والثانية إىل نوعيات الشمبانزي 

 انفصل قبل االنفصال الذي ويبدو أن فرع الغوريال.  اإلنساناحلديث, والثالثة إىل
 .ط اإلنساينحدث بني الشمبانزي واخل

وتشري املتحجرات إىل أن اخلط التطوري املؤدي إىل اإلنسان حقق القامة 
 ماليني عام, ثم بدأت زيادة حجم اجلسم وحجم الدماغ 4املنتصبة قبل حوايل 

ًوتعرف هذه النامذج اإلنسانية, عموما بأسامئها .  مليون سنة2.5النسبي قبل حوايل 
 Homo Erectus و Homo Habilis , و Australopithecus Africanusالعلمية 

 أي Homo Erectusورغم أن .والتي تداخلت مع بعضها البعض بالرتتيب املذكور
 مليون سنة كانت 1.7 حتققت قبل حوايل اإلنسان املنتصب القامة وهي احلالة التي
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قريبة لنا نحن البرش العرصيني يف حجم اجلسم لكن حجم الدماغ كان نصف 
 مليون سنة, لكنها 2.5أصبحت األدوات احلجرية شائعة قبل و .احلجم احلايل

 Homoوبالنسبة لألمهية احليوانية والتميز, كان . ًاحلجارة األقل ترتيبا ونعومةكانت 

Erectusمن قرد, لكنه كان أقل بكثري من إنسان عرصي أكثر . 
وقد بقي كل ذلك التاريخ البرشي وملدة مخسة أو ستة ماليني عام من بني 

وكان أول سلف إنساين خيرج من إفريقيا هو . ًالسبعة ماليني, حمصورا يف إفريقيا
Homo Erectusآسيايُ كام تشهد أحافري اكتشفت يف جزيرة جاوة بجنوب رشق , 

وكان االعتقاد ). 1.1نظر الشكل أ(» إنسان جاوة«ُلتدشن ما أصبح يعرف باسم 
ًة, دون أن حيسم أمر جنسه رجال أم ُالسائد أن أقدم إنسان عثر عىل أحافريه يف جاو

ًامرأة, يعود إىل مليون سنة, غري أن جدال دار مؤخرا أد إىل االعتقاد بأنه يعود إىل  ً
 تنتمي ألحافري جاوة Homo Erectusوإذا أردنا الدقة فإن عبارة .  مليون سنة1.8

. سم آخر جيب أن يطلق عليها اHomo Erectusمما يعني أن أحافري إفريقيا املصنفة 
ًويف الوقت الراهن, فإن الدليل القطعي األقرب زمنيا حول وجود برش يف أوروبا 

وقد . يرجع إىل نصف مليون سنة, مع وجود ادعاءات بوجود إنساين قبل ذلك
يفرتض املرء بأن استعامر آسيا كان جيب أن يسمح باستعامر أوروبا ما دامت 

 . تقطعها حواجز رئيسية آنذاك كتلة أرضية واحدة الشكلتان االقارت
وهذا ما يشري إىل قضية ستتكرر خالل الكتاب, فعندما يدعي بعض العلامء 

هذا أحفورة يف أوروبا, أو أقدم ) س(من البرش, سواء كان ) س(اكتشافهم ألقدم 
ًدليل عىل ذرة بيتية يف املكسيك أو أقدم يشء يف أي مكان آخر, فإن إعالنا كهذا  َُ

وعىل أرض الواقع, ال بد أن . ًآخرين للعثور عىل يشء أكثر قدماًيشكل حتديا لعلامء 
أبكر من غريها بالفعل ما يوحي بأن كل األقدميات السابقة ) س(يكون هناك 

 عرض كل سنة تًتقريبا ت) س(وعىل أي حال, وكام سنر, فإن كل . صحيحة ليست 
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 انتشار اإلنسان عرب العامل: 1.1الشكل 

» سيناهتا«ع تفنيد بعض أو كل ادعاءات السنوات السابقة وملا هو أبكر منها, م
ًوغالبا ما يستغرق األمر عقودا ليجمع علامء اآلثار عىل مسألة من هذا النوع. ًأيضا ً. 

عن اهلياكل » منشقة«وقبل حوايل نصف مليون سنة, ظهرت أحافري برشية 
ًكرب سنا, فأضحت مجامجها أكرب حجام ومستديرة وأقلالعظمية األ وكانت . ً نتوءاً

مجاجم األفارقة واألوروبيني قبل نصف مليون سنة قريبة بشكل كبري من مجامجنا 
ً بدال من الـ Homo Sapiensنحن, إىل احلد الذي جعل العلامء يصنفوهنا يف جنسنا 

Homo Erectus  .ن مع ذلك كان أولئك الـ لكوHomo Sapiensن خمتلفني و املبكر
ة, وكانت لدهيم أدمغة أصغر بكثري من أدمغتنا وكانوا عنا يف التفاصيل اهليكلي

أما الشعوب احلالية التي ما زالت صانعة لألدوات . خمتلفني يف منتجاهتم ومسلكهم
, فإهنا تنظر بازدراء إىل األدوات احلجرية املصنوعة منذ »يايل«احلجرية كأجداد 

 النار فهي اإلضافة وإذا ما حتدثنا عن. نصف مليون سنة, باعتبارها سيئة التقطيع
مل يصل إلينا من ثقافة أسالفنا األوائل يشء فني . املهمة لسجالت أجدادنا احلضارية
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ة أو أي يشء آخر باستثناء هياكلهم العظمية وتلك األدوات احلجرية ميأو أداة عظ
مل يكن هناك برش يف أسرتاليا وقتها لسبب واضح وهو عدم وجود . سيئة التقطيع

كام مل يكن هناك برش .  آسياية للوصول إىل هناك من جنوب رشقالقوارب الالزم
يف أي مكان من األمريكيتني, ألن ذلك كان يتطلب احتالل أقرب جزء من القارة 

وكان مضيق . ًآسيوية وهو سيبرييا, وربام الفتقارهم لفن بناء القوارب أيضا−اليورو
اوح بني مضيق وجرس السكا يرتأبريينغ احلايل الضحل الذي يفصل سيبرييا عن 

ًعرب قاري عريض من األرض اليابسة, فيام كان مستو البحر يرتفع وهيبط تكرارا 
وعالوة عىل ذلك, كان بناء القوارب والقدرة عىل البقاء . خالل العصور اجلليدية

 . األوائلHomo Sapiensيف برد سيبرييا خارج قدرة الـ 
آسيا باالفرتاق −  وغرب يوروبعد مرور نصف مليون سنة, بدأ سكان إفريقيا

.  آسيا فيام خيتص بتفاصيل اهلياكل العظيمةيعن بعضهم البعض وعن سكان رشق
  إىل الوراء, ألف سنة40 إىل 130ويتمثل قاطنو أوروبا وغرب آسيا يف الفرتة ما بني 

 والتي تصنف Neanderthals» يرثالدالنيان«بكثري من اهلياكل العظمية املعروفة بـ 
 Homoًاألحيان يف خانة نوع برشي منفصل يسمى علميا يف بعض 

Neanderthalenses .رتونية كوحوش يشبهون ورغم تصويرهم يف الرسوم الك
القردة ويعيشون يف الكهوف, كان النيانديرثال يمتلكون أدمغة أكرب بقليل من 

اهم أدمغتنا, وكانوا أول برش تركوا وراءهم أدلة قوية عىل أهنم دأبوا عىل دفن موت
ًغري أن أدواهتم احلجرية كانت سيئة التصنيع مقارنة مع . واالهتامم بمرضاهم

عها سكان غينيا اجلديدة اليوم حيث أن لكل صنالفؤوس احلجرية املصقولة التي ي
 .فأس من هذه الفؤوس مهمة حمددة

ًوتبدو قطع اهلياكل العظمية اإلفريقية القليلة التي وجدت حديثا مع  ُ
وبالنسبة لوسائل احلياة . ا احلديثة منها هبياكل النيانديرثالنشبه هبياكلالنيانديرثال أ
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ًآنذاك, فقد جاءت األدلة املحفوظة جيدا عىل شكل منتجات حجرية وعظام بعض 
ورغم أن هياكل هؤالء األفارقة الذين عاشوا . الطرائد يف مواقع بجنوب إفريقيا

نيانديرثال املعارصين هلم, فقد ًقبل مائة ألف عام كانت أكثر عددا من هياكل ال
كانت أدواهتم احلجرية مماثلة لألدوات التي صنعها النيانديرثال, وإن اختلفت 

ومن احلكم عىل . بعض اليشء يف مقياس الشكل, ولكن مل يتوفر أي إنجاز فني
ادة, تبني أن مهارات الصيد لد األفارقة غري املصة للحيوانات مياألدلة العظ

وجهة بشكل خاص إىل احليوانات التي يسهل قتلها واحليوانات مؤثرة, وكانت م
ومل يكونوا قد طوروا قدراهتم لذبح الثريان واخلنازير . ًالتي ال تشكل خطرا عليهم
ومل يكونوا يستطيعون صيد السمك بدليل أن أماكن . وغريها من احليوانات اخلطرة

وما زال األفارقة . ت صيدإقامتهم الساحلية مل يعثر فيها عىل عظام سمك أو صنارا
 .ومعارصوهم من النيانديرثال حيتسبون يف مصاف أقل من اإلنسان الكامل

وانطلق تاريخ اإلنسان يف النهاية, قبل مخسني ألف سنة, وهو الوقت الذي 
جاءت أوىل العالمات املؤكدة عىل هذه القفزة من . سميته القفزة الكرب إىل األمام

يث مل يعثر فقط عىل أدوات حجرية باملواصفات القياسية  إفريقيا حي رشق يفمواقع
ًاملعروفة, وإنام عثر أيضا عىل أوىل جموهرات حمفوظة  ). سبحات من صدف البحر(ُ

 , أوروبايوبعد وقت قصري ظهرت تطورات مماثلة يف الرشق األدنى وجنوب رشق
تجات ىل منُ أوروبا قبل حوايل أربعني ألف عام, حيث عثر عثم يف جنوب غريب

. Cro-Magnonsُكل عظمية كاملة املعارصة ألناس أطلق عليهم اسم ايارتبطت هب
ُوبعد ذلك فإن نفايات حمفوظة عثر عليها يف مواقع أثرية, رسعان ما أثارت االهتامم 

 . من الناحيتني البيولوجية واملسلكيةني أننا نتعامل مع أناس عرصيلتؤكد
 أدوات حجرية Cro-Magnons الـ ومل تعطنا أكوام النفايات التي خلفها
قابلية للتشكل إىل صنارات للسمك الفحسب بل أدوات مصنوعة من العظام ذات 
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وقد تم إنتاج األدوات بأشكال متنوعة . عىل سبيل املثال, مل يلحظها برش سابقون
. كومميزة وحديثة للغاية مثل اإلبر واملسالت وأدوات احلفر عىل اخلشب وغري ذل

وات فرادية االستخدام, كالكشاط, ظهرت إىل الوجود أدوات متعددة ًوبدال من أد
 Cro-Magnons االستخدامات يف مواقع الـ خمتلفةوتتضمن أسلحة . االستعامالت

 ويف مرحلة الحقة أقواس وسهام عدا األدوات املمهدة لصناعة ,كالرماح وقاذفاهتا
وقد أتاحت . ددةالبنادق وغريها من آالف األسلحة ذات االستخدامات املتع

وسائل القتل من مسافة مأمونة إمكانية صيد فرائس خطرية كوحيد القرن أو الفيل, 
فيام أتاح اخرتاع احلبال للشباك, وخيوط الصيد والرشاك إضافة األسامك والطيور 

 مقدرة البقاء يف عىلوتشهد بقايا املنازل والثياب املخاطة بتحسن كبري . إىل غذائنا
ىل إ , ودفن اهلياكل العظمية بعنايةاملجوهراتة, فيام تشري بقايا األجواء البارد

 .تطورات ثورية يف األمور األخالقية والروحية
 عليها, األعامل احلفاظ التي تم Cro-Magnonsومن بني أهم منتجات الـ 

ِّالفنية كالرسم عىل جدران املغارات, والتامثيل واآلالت املوسيقية التي نقدرها اليوم 
ة يف يوكل من خرب بنفسه تأثري رسوم اخليول والثريان بأحجامها الطبيع. نكفنو

 فرنسا, سيفهم أن مبدعي هذه الرسوم عرصيون يف مغارة الكو بجنوب غريب
 .ًعقوهلم كام هم عرصيون هبياكلهم العظمية أيضا

ًمن الواضح أن تغيريا هائال حدث يف قدرات أسالفنا يف فرتة ما بني  ً100 
والقفزة الكبرية إىل األمام تطرح سؤالني .  ألف سنة إىل الوراء50ألف سنة و 

ُرئيسني مل يعثر عىل إجابة هلام, ومها السؤاالن املتعلقان بالسبب الذي أحدث تلك 
بالنسبة للسبب, جادلت يف كتايب . القفزة, واملنطقة اجلغرافية التي حدث فيها

ع ذلك من أسس ترشحيية للغة بشأن سالمة احلنجرة وما يتب» الشمبانزي الثالث«
ًوقد اعتقد آخرون بدال من ذلك, بأن . ًالتي يعتمد عليها اإلبداع البرشي كثريا
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إحداث تغيري يف نظام العقل, يف ذلك الوقت, دون أي تغيري يف حجمه جيعل اللغة 
 .ممكنة

أما بالنسبة للمكان الذي حدثت فيه القفزة الكرب إىل األمام, فهل حدثت يف 
 جغرافية واحدة, وضمن جمموعة برشية واحدة متكنت من التوسع واحللول منطقة

حمل جمموعات برشية سابقة من مناطق أخر يف العامل? أم هل حدثت متزامنة يف 
أماكن متعددة يقيم يف كل منها أحفاد السكان الذي كانوا هناك قبل القفزة? 

 تؤيدًم وتبدو عرصية تقريبا, اجلامجم البرشية اإلفريقية التي تعود إىل مائة ألف عا
وقد فرست . ًاملقولة األوىل بحيث تكون القفزة قد حدثت يف إفريقيا حتديدا

بام يتفق مع الرأي ) DNA(الدراسات اجلزيئية اخلاصة بأصول احلمض النووي 
 رغم أن معاين تلك ,نس البرشي العرصي هي من إفريقيان أصول اجلإالقائل 

ومن ناحية أخر فإن مجاجم برش . اآلن موضع شكاالستنتاجات اجلزيئية هي 
َعاشوا يف الصني وإندونيسيا قبل مئات اآلالف من السنني تعترب من قبل بعض  ِ

صينيني ال بأهنا متلك مالمح ما زالت موجودة لد الفسيولوجينيعلامء اإلنسان 
ازية ّوإذا صح ذلك فمعناه أن تطورات متو. عارصين ولد األسرتاليني األصلينيامل

ًقد حدثت يف أماكن متعددة وسمحت بتطور اجلنس البرشي, بدال من حدوث 
 .فهذه القصة ما زالت غري حملولة. التطور يف جنة عدن واحدة

أما األدلة التي تقول باألصول املوضعية للبرش املعارصين الذين انترشوا ثم 
با, وقبل حوايل  يف أورو قويةُاستبدلوا ببرش آخرين يف أماكن أخر, فتبدو نظرية

 هبياكلهم احلديثة وأسلحتهم Cro-Magnons ألف سنة, جاء إىل أوروبا الـ 40
ويف غضون بضعة آالف من . األخر وغري ذلك من السامت الثقافية املتطورة

السنني مل يعد هناك املزيد من النيانديرثال الذين تطوروا ليصبحوا املقيمني 
 األحداث تتابعُ السنني, ويمكن أن يفهم من الوحيدين يف أوروبا مئات اآلالف من
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 إىل حد ما استخدموا تكنولوجيتهم ني العرصيCro-Magnonsهبذا الشكل أن الـ 
األقو ومهاراهتم اللغوية وعقوهلم يف غزو النيانديرثال باجلراثيم أو قتلهم 

 .ًواحللول حملهم, دون أن يرتكوا وراءهم أثرا لتوالد بينهم وبني النيانديرثال
وتزامنت القفزة الكرب إىل األمام مع أول امتداد رئييس مثبت لسلسلة 

وتشكل ذلك االمتداد من خالل . آسيا−جغرافية برشية منذ استعامر أسالفنا يورو
 نوتربه. احتالل أسرتاليا وغينيا اجلديدة اللتني كانتا آنئذ متصلتني يف قارة واحدة

د عىل قياسات الكربون املشع عىل وجود الكثري من االختبارات املوقعية التي تعتم
 ألف سنة مضت, إضافة إىل 30 إىل 40لإلنسان يف أسرتاليا وغينيا اجلديدة قبل 

ويف غضون . ادعاءات بوجود حضاري برشي أقدم هناك قابل للطعن يف أهليته
وقت قصري من ذلك التوسع البرشي املبدئي, انترش اإلنسان يف كل القارة وتأقلم 

ً احلياتية املتنوعة, ابتداء بالغابات االستوائية وأمطارها مرورا بجبال مع ظروفها ً
ًغينيا اجلديدة العالية وانتهاء بالداخل األسرتايل اجلاف والزاوية الرطبة من جنوب 

 .رشق القارة
ًخالل العصور اجلليدية, كان الكثري من مياه املحيطات جممدا يف املساحات 

مستويات سطح البحار إىل اهلبوط بمقدار مئات األقدام اجلليدية الواسعة, مما دفع 
 البحار الضحلة احلالية بني آسيا فقد حتولتونتيجة لذلك, . عام هي عليه اآلن

 مضائق جافة, وكذلك ٍوجزر سومطرة وبورنيو وجاوة وبايل اإلندونيسية إىل أراض
ة وأصبحت حاف.  بريينغ والقنال اإلنكليزيمضائقمائية أخر ضحلة مثل 

ومع هذا, بقيت . ُاجلنوب الرشقي من آسيا عىل بعد سبعامئة ميل رشق مكانه احلايل
. اجلزر اإلندونيسية الواقعة بني بايل وأسرتاليا حماطة ومفصولة بقنوات مائية عميقة

ومن أجل الوصول إىل أسرتاليا وغينيا اجلديدة من الرب اآلسيوي يف ذلك الوقت, 
قنوات عىل األقل كان طول أعرضها حوايل مخسني كان األمر يتطلب عبور ثامين 
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وقسمت معظم هذه القنوات اجلزر وإن بقيت تر من كل منها بالعني, لكن . ًميال

 رُأسرتاليا ذاهتا كانت أبعد من أن تر بالعني من أقرب اجلزر اإلندونيسية مثل تيمو
 طوافات  تطلبًهائالًاستعامر أسرتاليا وغينيا اجلديدة عمال لذلك كان . وتانيمبار

ومل تتوفر أدلة قوية عىل استخدام .  يف التاريخمهامائية وفرت أقدم دليل عىل استخدا
 ألف سنة من اآلن وكان 13 ألف سنة, أي قبل 30آخر للطوافات املائية إال بعد 
 .ذلك يف البحر األبيض املتوسط

دة ربام تم  وغينيا اجلديايف بادئ األمر ظن علامء اآلثار أن احتالل أسرتالي
َبالصدفة من قبل قلة من األشخاص جرفهم البحر وهم يصطادون السمك عىل  ِ

ًويصور أكثر السيناريوهات تطرفا . طوافة قرب إحد اجلزر اإلندونيسية
غري أن . ً امرأة واحدة حامال بمولود ذكر إليهماملستوطنني األوائل بأهنم ضموا

ًفات حديثة تذكر بأن جزرا أخر تقع املؤمنني بنظرية االستعامر أدهشتهم استكشا
 ألف 35رشق غينيا اجلديدة, استعمرت بعد استعامر غينيا اجلديدة ذاهتا بحوايل 

وكانت هذه اجلزر هي بريطانيا اجلديدة وإيرلندا اجلديدة يف أرخبيل بيزمارك, . سنة
وتقع يوكا خارج نطاق العني حتى من أقرب اجلزر إىل . ويوكا يف أرخبيل سليامن
 ميل, وهكذا 100 فجوة مائية طوهلا حوايل  فقط بعبورًاكنالغرب, وكان وصوهلا مم

 اجلدد األوائل كانوا قادرين عىل األرجح, عىل االنتقال ني والغينينيفإن األسرتالي
املقصود من خالل السفر عرب املياه إىل اجلزر املرئية, وأهنم كانوا يستخدمون 

عمد, وإن كان استعامر اجلزر غري املرئية قد تم بشكل الطوافات املائية لالستعامر املت
 .متكرر وغري متعمد

. اجلديدة بحدث آخر تم ألول مرةارتبط استعامر أسرتاليا وغينيا ربام و
 مع أول استخدام برشي للطوافات املائية, وأول امتداد جغرايف هإضافة إىل تزامنف

بادة مجاعية حليوانات كبرية ً أيضا أول إتآسيا, حدث−سكاين منذ الوصول إىل يور
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وعىل الرغم من . واليوم نعترب إفريقيا قارة احليوانات الكبرية. عىل يد اإلنسان
 الكبرية, فإهنا ليست بكثرة الثدييةآسيا احلديثة الكثري من احليوانات −امتالك يورو

ومن تلك احليوانات اآلسيوية وحيد . ما هو موجود يف سهول سريينغيتي اإلفريقية
قرن والفيل والنمر, ومن احليوانات األوروبية هناك الوعل والدب, واألسود ال

وال يوجد يف أسرتاليا وغينيا اجلديدة حيوانات . ًأيضا حتى العصور الكالسيكية
 يف ثديي هذه األيام, بل إن هناك عدم توفر ألي حيوان الوفرةمثل تلك ب كبرية ثديية

ولكن أسرتاليا وغينيا اجلديدة .  املائة رطلأسرتاليا يزيد وزنه عن وزن كنغر يقارب
ً سابقا تشكيلة من احليوانات الكبرية بام يف ذلك الكنغر العمالق امكانت جتول فيه

 ويصل حجمه إىل حجم بقرة, Diprotondontوآخر يشبه فرس النهر ويدعى 
 400ًوقطنها فيام مىض أيضا طري يشبه النعامة بوزن .  يشبه الفهدوحيوان كييس

ل ولكن مل يتمكن من الطريان, عدا الزواحف الضخمة بشكل كبري مثل سحلية رط
 .ًتزن طنا أو أفعى الباثيون العمالقة والتامسيح املقيمة يف الرباري

كل هذه احليوانات الضخمة التي كانت موجودة يف أسرتاليا وغينيا اجلديدة 
جدل حول ورغم وجود . اختفت بعد وصول اإلنسان» ميغافونا«والتي تسمى 

وقت انقراضها, فقد تبني بعد حفريات عديدة أجراها علامء آثار أسرتاليون يف 
 السنني إىل الوراء, وبعد تفحص الكثري من بقايا  من عرشات اآلالفتعودمواقع 

عظام حيوانات نقب عنها بدقة, أنه ليس هناك من أثر لتلك العاملقة املنقرضة حتى 
 جيعلنا نفرتض أن هذه احليوانات قد انقرضت بعد  ألف عام إىل الوراء, وهذا ما35

 .وقت قصري من وصول اإلنسان إىل أسرتاليا
ًيثري التزامن يف اختفاء كل ذلك العدد الكبري من أنواع احليوان سؤاال واضحا ً :

ُما السبب? اجلواب الواضح واملحتمل هو أن تلك احليوانات إما أن تكون قد قتلت 
ولنتذكر أن حيوانات أسرتاليا .  مع وصول أول البرشُأو أبيدت بطريقة مبارشة
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ونعلم اآلن . وغينيا اجلديدة قد تطورت ملاليني السنني يف غياب الصائدين من البرش
  اجلنويب املوجودة يف غاالباغوس والقطب املتجمدالثدييةأن الطيور واحليوانات 

يف العصور والتي تطورت مثل غريها يف غياب البرش دون أن تر الناس إال 
ُولوال إجراءات احلامية التي فرضت لكانت . زالت وديعة حتى يومنا هذااحلديثة, ما 
َّتفعلًويف جزر أخر اكتشفت حديثا ومل .  واحليوانات قد أبيدت برسعةهذه الطيور َ ُ 

ًيف موريشيوس رمزا » الدودو«فيها إجراءات احلامية برسعة كانت النتيجة أن أصبح 
ًآلن أيضا أنه يف كل اجلزر املحيطية التي درست جيدا واستعمرت ونعلم ا. لإلبادة ً

ىل موجة انقراضات تضمنت املوس إيف حقب ما قبل التاريخ, أد استعامر البرش 
ومثلام . ي الكبري غري الطيارريف نيوزيلندا والليمور العمالق يف مدغشقر وأوز ها

ة وقتلوها, فاجلزر غري اخلائمشى البرش املعارصون باجتاه حيوانات الدودو وفقامت 
 .ً وقتلوها أيضااخلائفةمشى إنسان ما قبل التاريخ نحو املوس والليمور العمالق غري 

ويقول أحد االفرتاضات املفرسة النتهاء حياة احليوانات العمالقة يف أسرتاليا 
م وباملقارنة فإن معظ.  ألف عام40هنا القت املصري ذاته قبل حوايل إوغينيا اجلديدة 

آسيا الكبرية عاشت حتى العصور احلديثة, ألهنا عايشت −ثدييات إفريقيا ويورو
 لدهيم  كانولذلك. السننيالتطور مع النامذج البرشية ملئات اآلالف أو ماليني 

 الوقت الكايف ليطوروا خوفهم من البرش, فيام أخذت مهارات الصيد الضعيفة لد
لدودو واملوس وربام عاملقة أسرتاليا أسالفنا بالتحسن التدرجيي, فمن سوء حظ ا

 فجأة ودون أي إعداد تطوري بالغزاة من البرش أهنا جوهبتوغينيا اجلديدة 
 .املحدثني واملمتلكني مهارات الصيد

ٍّ مل متر دون حتد يف أسرتاليا وغينيا ,غري أن فرضية اإلفراط يف القتل كام تسمى
ً عظاما لعمالق انقرض يف أسرتاليا أو اجلديدة, فالنقاد يركزون عىل أنه مل يوثق أحد

ويرد . حليوان العمالق قد أجهز عليه برشان هذا أ عىلغينيا اجلديدة, أو أدلة 
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نه من الصعوبة بمكان توقع العثور إون عن نظرية اإلفراط يف القتل بالقول فعاملدا

عىل أماكن القتل إذا متت عمليات اإلبادة برسعة كبرية وقبل وقت طويل يقارب 
ن احليوانات العمالقة ربام إويأيت الرد من النقاد بنظرية مضادة تقول .  ألف عام40

. ٍأقعدها تغري يف اجلو, كأن يكون جفاف قاس رضب القارة األسرتالية اجلافة
 .وهكذا يستمر اجلدل

 ًبالنسبة يل شخصيا ال أستطيع أن أفهم ملاذا عاشت حيوانات أسرتاليا العمالقة
 كلها يف وقت واحد ومع وصول املوتن السنني قبل أن ختتار عرشات املاليني م

ط أسرتاليا اسوقد انقرضت هذه العاملقة ليس فقط يف أو. أول البرش إىل أسرتاليا
لقد انقرضت . , ولكن يف غينيا اجلديدة شديدة املطر وجنوب رشق أسرتالياالقاحلة

حار إىل الغابات تلك احليوانات يف كل مكان أقامت فيه دون استثناء, من الص
ويبدو يل بالفعل أن البرش هم الذين أبادوا تلك . طرة االستوائية وغري االستوائيةمامل

احليوانات مبارشة للحصول عىل الغذاء وبصورة غري مبارشة نتيجة للحرائق 
وبغض النظر عن صحة نظرية اإلفراط . واإلجراءات اإلسكانية التي اختذها الناس

لطقس, فإن اختفاء كل الثدييات الكبرية يف أسرتاليا وغينيا يف القتل أو نظرية ا
 فهذه اإلبادات. اجلديدة كان له كام سنر, عواقب ثقيلة عىل التاريخ اإلنساين الالحق

, كام أهنت أي فرصة للتدجنيقضت عىل كل احليوانات الكبرية التي كانت مرشحة 
 .يف مولود يف تلك البالدحلصول األسرتاليني والغينيني اجلدد عىل أي حيوان أل

وهكذا فإن استعامر أسرتاليا وغينيا اجلديدة مل يتحقق إال قرابة الوقت الذي 
وكان االمتداد البرشي القريب التايل هو ذلك . متت فيه القفزة الكرب إىل األمام

ورغم أن النيانديرثال عاشوا يف . آسيا−الذي اجته إىل األجزاء الباردة من يورو
ًتأقلموا مع الربد, فلم يتوغلوا أكثر شامال من توغلهم نحو شامل وليدية العهود اجل

ًومل يكن ذلك مستغربا, فأولئك النيانديرثال كانت تعوزهم اإلبر . أملانيا وكييف
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واملالبس املخاطة والبيوت الدافئة وغري ذلك من التكنولوجيات الالزمة للبقاء يف 
 العرصية التي امتلكت مثل تلك الوسائل فقد الطقس شديد الربودة, أما الشعوب

توسعت إىل سيبرييا قبل حوايل عرشين ألف سنة, وهناك بالطبع من يدعي كالعادة 
ًولعل ذلك التوسع كان مسؤوال عن . أن الوصول إىل تلك املنطقة تم قبل ذلك

 .آسيوي−يف اليوروويف والكركدن الصوانقراض املاموث الص
 القارات ًنيا اجلديدة يكون اإلنسان قد احتل ثالثا منوباستيطان اسرتاليا وغي

آسيا قارة واحدة, −طوال هذا الكتاب, اعتربت يوروو. اخلمس القابلة للسكن
وحذفت القارة القطبية ألن اإلنسان مل يصلها إال يف القرن التاسع عرش وألهنا مل 

ًتكن مكانا قابال للحياة فيه كا الشاملية وأمريكا وهذا ما ترك لنا قارتني مها أمري. ً
 استوطن فيهام البرش, والسبب واضح وهو أن قارتنياجلنوبية اللتني كانتا آخر 

وصول األمريكيتني من العامل القديم كان يتطلب القوارب التي ال يوجد أي دليل 
 ألف عام, وال يف أوروبا إال يف وقت 40عىل توفرها حتى يف إندونيسيا إىل ما قبل 

نت تلك القوارب رضورية لعبور البحر وإال فإن البديل هو وكا. الحق بكثري
احتالل سيبرييا للتمكن من عبور جرس برييغ الربي, لكن احتالل سيبرييا مل يتحقق 

 . ألف عام20إال قبل 
ًوعىل أي حال فإنه ليس مؤكدا متى تم استعامر األمريكيتني ألول مرة, رغم 

ايا اإلنسانية املؤكدة التي والبق. ً ألفا35و  ألف عام 14 فرتة متتد بني قبلأن ذلك تم 
 قبل امليالد بحوايل  ويعود عمرها إىل ما عليها يف األمريكيتني كانت يف أالسكاُعثر
وأعقب ذلك استعامر مواقع عدة يف الواليات املتحدة جنوب احلدود .  ألف عام12

وقد سميت . مليالدً ألفا قبل ا11الكندية ويف املكسيك, يف القرون التي سبقت العام 
ُ التي عثر يف نيومكسيكوًنسبة إىل بلدة كلوفيس » مواقع كلوفيس«تلك املواقع بـ 

وهناك اآلن مئات من مواقع . فيها ألول مرة عىل أدوات ذات رماح حجرية مدببة
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وتبع ذلك . ً السفىل جنوبا حتى املكسيك48كلوفيس التي تغطي كل الواليات الـ 
تقودنا تلك احلقائق إىل االستنتاج بأن . زونيا وباتاغونياوجود برشي مؤكد يف أما

َمواقع كلوفيس توثق ألول استعامر لألمريكيتني من قبل البرش الذين تكاثروا برسعة  ِ
 .وتوسعوا ومألوا القارتني

وقد يستغرب املرء للوهلة األوىل ألن سالالت كلوفيس متكنت من الوصول 
 ل جنوب احلدود األمريكية الكندية يف أقل من ألف آالف مي8إىل باتاغونيا التي تبعد 

  أميال فقط كل سنة, وهو إنجاز تافه للصيادين وجامعي8لكن ذلك يعني التوسع . سنة
 .الطعام الذين يمكن أن يغطوا تلك املسافة يف يوم واحد من بحثهم عن الغذاء

 قد امتألتا ًكام قد يستغرب املرء أيضا للوهلة األوىل بأن القارتني األمريكيتني
ًستمرار يف االنتشار جنوبا صوب االكام يبدو بالبرش برسعة دفعت الناس إىل 

ًلكن ذلك النمو السكاين ال يبدو مستغربا عندما يتوقف املرء عن التفكري . باتاغونيا
ادين وجامعي األغذية األمريكيتني يوإذا ما قطنت جمتمعات الص. باألرقام احلقيقية

عن شخص واحد لكل ميل مربع من األرض وهي قيمة جيدة بكثافة سكانية تقل 
ألفراد تلك املجتمعات, فإن املساحة اإلمجالية للقارتني األمريكيتني ال بد وأن تكون 

وحتى لو كان عدد املستعمرين األوائل مائة . استوعبت عرشة ماليني شخص
ن سقف  باملائة فإهنم سيصلو1.1شخص فقط ويتزايدون بنسبة سنوية ال تتجاوز 

هي نسبة ضئيلة للغاية, % 1.1العرشة ماليني نسمة يف غضون ألف سنة, ونسبة 
كل سنة يف العصور احلديثة عندما استعمر % 3.4وقد لوحظ أن نسبة الزيادة بلغت 

» باونتي« ومثلام حدث عندما احتل متمردو السفينة العذارزر جاإلنسان 
 . التاهيتيات جزيرة بيتكرينوزوجاهتم

نتشار مواقع صيادي كلوفيس يف غضون القرون األوىل من جميئهم, ويشبه ا
يوزيلندا من ًانتشار املواقع املوثقة أثريا يف تاريخ أكثر حداثة وهو تاريخ اكتشاف ن
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َقبل سالالت املاور كذلك تم توثيق انتشار آخر ملواقع مبكرة رافقت احتالل .يِ
ًلية أهنم حديثون نسبيا, وهو ما أوروبا األقدم عن طريق برش أثبتت التامثيل اهليك
وهذا ما يعني أن كل يشء يتعلق . ًتكرر أيضا يف احتالل أسرتاليا وغينيا اجلديدة

ٍبظاهرة كلوفيس وانتشارها يف قاريت أمريكا يتالءم مع استعامرات أخر ألراض 
 .بكر عرب التاريخ

 11عام مواقع كلوفيس عرب القرون التي سبقت ال» انفجار«ماذا تعني أمهية 
أن ًا قبل امليالد? علينا أن نتذكر  ألف21ً ألفا أو العام 16ًألفا قبل امليالد وليس العام 

سيبرييا كانت عىل الدوام باردة, وأن طبقة جليدية مستمرة كانت متتد لتشكل 
وقد رأينا كيف أن . ًحاجزا بعرض كندا يستحيل جتاوزه يف معظم العرص اجلليدي

 إال بعد أن متكن البرش احلديثون  مل تتحققالتقاء الربد الشديدالتكنولوجيا املطلوبة 
 20 ألف سنة, فيام مل يستعمر أولئك البرش سيبرييا إال بعد 40من غزو أوروبا قبل 

ويف النهاية وصل أولئك السيبرييون األوائل إىل أالسكا . ألف عام من ذلك التاريخ
 50 حتى يومنا هذا بلغ عرضهإما عن طريق البحر بعبورهم مضيق بريينغ الذي ي

. ً يف العصور اجلليدية عندما كان مضيق بريينغ أرضا جافةًميال, أو عن طريق الرب
تقطع عىل مد األلفيات, ُويعتقد أن جرس بريينغ األريض كان خالل وجوده امل

ن عىل املناخات وبعرض ألف ميل تغطيه أرض مفتوحة يستطيع البرش املعتاد
ًه, وقد غمرت املياه اجلرس الربي ليصبح مرة أخر مضيقا, شديدة الربودة عبور

 .ً ألفا قبل امليالد14حيث ارتفعت مستويات املياه يف البحار حوايل العام 
ٍ الكندي ممر شاميل جنويب خال بعد ذلك, رسعان ما انفتح يف الغطاء اجلليدي

 السهول  إىلج اجلليد مما سمح ألول مرة, لألالسكيني باملرور عربه والولومن
وهذا ما أد . الكرب املحيطة باملوقع الذي أنشئت عليه مدينة إدمونتون الكندية

ا بالنسبة لإلنسان يإىل إزالة آخر احلواجز املهمة التي تفصل أالسكا عن باتاغون
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وقد وجد رواد إدمنتون السهول الكرب تعج باحليوانات التي انتعشت . احلديث
 .و اجلنوب لتحتل نصف الكرة كلهوتكاثرت وانترشت بالتدريج نح

 أول وجود برشي جنوب معويتطابق ملمح آخر من ظاهرة كلوفيس 
غينيا اجلديدة, كانت األمريكيتان ووعىل غرار أسرتاليا . الصفيحة اجلليدية الكندية
 ألف سنة كان الغرب األمريكي يبدو إىل 15وقبل حوايل . مليئتني بالثدييات الكبرية
 تطارد قطعان رينغيتي اإلفريقية اليوم, حيث األسود والنموحد كبري كسهول سري

وكام يف . الفيلة واخليول وتنضم إليها حيوانات أخر مثرية مثل اجلامل والدببة
.  الكبرية إىل االنقراضالثدييةأسرتاليا وغينيا اجلديدة, تعرضت معظم احليوانات 

ا, فقد متت العملية يف  ألف سنة يف اسرتالي30وفيام حدث االنقراض قبل حوايل 
وبالنسبة هلذه احليوانات األمريكية املنقرضة .  ألف عام12 إىل 17األمريكيتني قبل 

 فقد أمكن التوصل إىل تاريخ االنقراض بدقة خاصة ,التي تتوفر عظامها بكثرة
. ً ألفا قبل امليالد11ن تلك احليوانات انقرضت حوايل العام إبحيث نستطيع القول 

جراند  الدببة األرضية يف شاستا وماعز هارنغتون اجلبيل يف منطقة وربام تكون
ًقد حددت أيضا مواعيد انقراضهام بدقة, حيث اختفت ) Grand Canyon (كانيون

سواء كان و. ً ألفا قبل امليالد11تلك احليوانات يف غضون قرن أو اثنني من العام 
 القياسات التجريبية, لتاريخ ذلك مصادفة أم ال فإنه مماثل يف إطار هامش اخلطأ يف
 .وصول صيادي الكلوفيس إىل منطقة الوادي الكبري

ة عديدة للامموث ورؤوس الرماح بني أضالعها ميويشري اكتشاف هياكل عظ
فالصيادون الذين كانوا يتوسعون . د مل يكن جمرد مصادفةيُإىل أن توافق تلك املواع

ًات ضخمة مل يسبق هلا أن رأت برشا ًجنوبا عرب األمريكيتني والذين واجهوا حيوان
وتقول نظرية . من قبل, ربام وجدوا تلك احليوانات سهلة القتل فقرروا إبادهتا

ت مناخية يف هناية آخر ا أمريكا الكبرية انقرضت جراء تغريتمضادة إن ثدييا
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ك بً ألفا قبل امليالد, لري11ًالعصور اجلليدية, والذي حدث أيضا حوايل العام 
 .علامء اإلنسان القديمتفسريات 

ًولدي أنا شخصيا املشكلة ذاهتا مع نظر ة االنقراض املليوين يف األمريكيتني يّ
فحيوانات أمريكا . كام هو احلال بالنسبة لنظرية مماثلة يف أسرتاليا وغينيا اجلديدة

ً عرصا جليديا سابقا22الكبرية متكنت من البقاء  ً فام الذي دفع معظمها إىل العرص . ً
ًليدي الثالث والعرشين لتنتهي مددها معا, وبوجود من يفرتض أهنم برش غري اجل

مؤذين وال ضارين? وملاذا اختفت تلك احليوانات من كل أماكن سكناها, ليس 
ًفقط يف األماكن املتقلصة وإنام يف األماكن املتسعة أيضا يف هناية آخر عرص جليدي? 

وا احليوانات, لكن اجلدل يبقى لذلك أشك يف أن صيادي كلوفيس هم الذين قتل
 ةوبغض النظر عن أي النظريات أصدق, فقد اختفت األنواع الثديي. غري حمسوم

 . من قبل األمريكيني األصلينيتدجينهاالربية التي كان يمكن أن يتم 
ُومن املسائل التي مل حتسم بعد, ما إذا كان صيادو كلوفيس هم أول 

ندما يدعي شخص ما اكتشاف يشء ألول مرة, فإن ًومثلام حيدث دائام ع. األمريكيني
ويف . االدعاءات اخلاصة باكتشاف مواقع برشية قبل مواقع كلوفيس تقدم باستمرار

ثم تنشأ . كل سنة تبدو بعض تلك االدعاءات مقنعة ومثرية عندما تتىل ألول مرة
 ً يف املوقع هي حقاةفهل األدوات املوجود. مشكالت التفسري التي ال بد منها

? وهل التواريخ املعتمدة ةأدوات من صنع البرش أم أهنا جمرد أشكال صخرية طبيعي
عىل فحوص الكربون املشع صحيحة, أم أهنا غري ذات قيمة بسبب الصعوبات 
الكثرية التي تنشأ عند حماولة استخدام الكربون يف تأريخ عمر املواد العضوية أو 

ًهي مرتبطة حقا بمنتجات من صنع النباتات? وإذا كانت التواريخ صحيحة فهل 
 ألف سنة قرب أداة 15ًاإلنسان بدال من أن تكون جمرد قطعة فحم ترقد منذ 

  . بالفعل قبل تسعة آالف سنة?تحجرية صنع
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ًنفكر يف مثال كثريا ما يشار إليه ويتعلق بحقبة ما لولتوضيح تلك املشاكل, 
» ْبدرا فرودا«ازييل يدعى فقد وجد علامء اآلثار يف مالذ صخري بر. قبل كلوفيس

ًواكتشفوا أيضا بني أكوام احلجارة . رسومات كهفية ال شك بأهنا من صنع اإلنسان
. عند قاعدة صخرية, جمموعة حجارة حتمل إمكانية أن تكون أدوات غري مكتملة

وإضافة إىل ذلك, وجدوا ما يفرتض أهنا مواقد أفادت قياسات الكربون املشع التي 
بلت مقاالت كتبت عن ُوق.  ألف سنة35ا الفحم أهنا تعود إىل أجريت عىل بقاي

 . العلمية الدولية املختارة وذات السمعة العاليةNatureذلك املكان للنرش يف جملة 
 املوجودة عند قاعدة الصخرة كانت أدوات من احلجارةًلكن أيا من تلك 

 يف كلوفيس صنع اإلنسان بشكل مؤكد, مثلام دلت األدوات الدقيقة التي وجدت
وإذا ما تدحرجت مئات اآلالف من . Cro-Magnon من صنع إنسان اوتبني أهن

احلجارة من صخور عالية عىل مر عرشات اآلالف من السنني فإن الكثري منها 
سيتكرس ويتقطع عندما يصطدم بالصخور التحتية وسيبدو بعضها وكأنه أدوات 

غرب أوروبا ويف أمازونيا من خالل  علامء اآلثار يف دوقد حد. أولية من صنع البرش
القياس الكربوين املشع تاريخ التلون عىل جدران الكهوف لكنهم مل يفعلوا ذلك يف 

ًوكثريا ما حتدث حرائق الغابات يف املنطقة وتنتج فحام تدفعه الرياح . »بدرا فرودا« ً
 35 الفحم الذي يبلغ عمره بطواجلداول باجتاه الكهوف, وال يوجد أي دليل ير

 قاموا بأعامل نورغم أن الذي. »بدرا فرودا«ُألف عام بالرسوم التي عثر عليها يف 
ًاحلفر ظلوا مقتنعني, فإن فريقا من علامء اآلثار غري املعنيني باحلفر ولكن املهتمني 

 .بادعاءات ما قبل كلوفيس زاروا املوقع وخرجوا غري مقتنعني
ًيا بأكرب قدر من املصداقية باعتباره متع حالتأما املوقع األمريكي الشاميل الذي ي

ًموقعا حمتمال سبق احلقبة الكلوفيسية, فهو املالذ الصخري املعروف باسم  ً
 ألف 16أن عمره ب يف بنسلفانيا الذي تفيد قياسات الكربون املشع »وكروفتدمي«
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أن الكثري من املنتجات البرشية تتم يف » ميدوكروفت«ومل ينكر أي عامل آثار يف . عام

ًلكن القياس الكربوين األقدم ال يبدو منطقيا, ألن النبات . طبقات حمفورة بعناية
واألجناس احليوانية املرتبطة به تتحدث عن أنواع عاشت يف بنسلفانيا يف العصور 
ًاألخرية من الطقس الوسطي, بدال من األنواع التي يتوقع أن تكون قد عاشت يف 

وهكذا ال يملك املرء إال أن يشتبه بأن . كورةعصور جليدية يف الفرتة الزمنية املذ
ُعينات الفحم املأخوذة من أقدم مستويات االحتالل اإلنساين تتشكل من فحم أخذ 

ًمن فرتة ما بعد كلوفيس ولكنه اختلط بامدة كربونية أكثر قدما َ واملوقع املرشح . ِ
  اجلنوبيةليكون األقو ملرحلة ما قبل كلوفيس هو موقع مونتي فريدي يف أمريكا

هذا املوقع .  ألف عام إىل الوراء15ًوحتديدا يف جنوب تشييل والذي يعود عىل األقل 
اآلثار, لكن احلذر مطلوب بالنظر إىل التغريات السابقة لعلامء ًيبدو هو اآلخر مقنعا 

 .يف املواقف
ًا أناس يف األمريكيتني قبل كلوفيس, فلامذا من الصعب حقوإذا كان هناك 

دهم? لقد نقب علامء اآلثار يف مئات املواقع األمريكية التي ترتاوح إثبات وجو
ً ألفا قبل امليالد, بام يف ذلك عرشات املواقع يف كلوفيس 11أعامرها من ألفي سنة إىل 

ويف » أباليتشيان«يف شامل الغرب األمريكي, كام نقبوا يف املالذات الصخرية, يف 
لطبقات األثرية التي ال شك يف جود وحتت كل ا. مواقع يف سواحل كاليفورنيا

البرش فيها, فإن التعمق يف الكثري من تلك املواقع أفىض بوجود بقايا حيوانية ولكن 
إن الضعف يف نظرية وجود الناس يف أمريكا قبل كلوفيس . ال وجود لإلنسان

يتناقض مع قوة الدليل يف أوروبا, حيث تشهد مئات املواقع عىل وجود إنساين قبل 
ومن املثري . ً ألفا قبل امليالد11 صيادي كلوفيس يف األمريكيتني بحلول العام ظهور

معرفة األدلة الواردة من أسرتاليا وغينيا اجلديدة اللتني يقل عدد علامء اآلثار فيهام 
ُعن عرش املوجودين يف الواليات املتحدة وحدها, حيث اكتشفوا رغم قلة عددهم 

 .يس واملوزعة يف مجيع أنحاء القارة األسرتاليةمئات املواقع املتاحة قبل كلوف
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من املؤكد أن البرش األوائل مل يطريوا باملروحيات من أالسكا إىل ميدوكروفت 
ويقول املدافعون عن وجود . ومونتي فريدي متخطني كل األرض الفاصلة بينها

ة, ن البرش هناك عانوا من كثافة سكانية منخفضإاستيطان برشي سبق مرحلة كلوفيس 
ًأو أن التنقيب عن اآلثار هناك كان ضعيفا, ألسباب غري معروفة وغري مسبوقة يف أي 

ن مسألة مونتي إًلكنني أجد هذا االحتامل أقل تصديقا من القول . مكان آخر من العامل
ًفريدي وميدوكروفت ستجدان يف النهاية تفسريا أكثر قبوال, كام حدث بالنسبة  ً

وأشعر أنه لو كانت هناك . ع أخر عىل مواقع كلوفيسالدعاءات حول أسبقيات مواق
 األمر قد اتضح يف عدة مواقع بحلول الوقت لكانمواقع قبل كلوفيس يف األمريكيتني, 

 فإن علامء اآلثار ما زالوا  حالوعىل أي.  يف حالة جدل حتى اآلنالراهن, وملا كنا
 .منقسمني إزاء هذه املسائل

الحقة من فرتات ما قبل التاريخ األمريكي ما غري أن نتائج فهمنا الفرتة ال
زالت كام هي, بغض النظر عن صوابية هذا التفسري أو ذاك, فإما أن تكون 

ً ألفا قبل امليالد وامتألتا برسعة بالسكان, 11األمريكيتان قد استوطنتا حوايل العام 
هناك الستيطان قبل ذلك, حيث حيدد معظم املدافعني عن وجود اإلنسان اوإما تم 

 30 ألف عام إىل الوراء, وربام 20 و 15قبل كلوفيس, التواريخ يف الفرتة ما بني 
 .ًأيضا, بينام قلة تقول بأقل من ذلك

غري أن هؤالء املستوطنني بقوا يف أعداد صغرية أو كانوا غري الفتني للنظر أو 
 احلالتني, فإن ويف كلتا.  ألف عام قبل امليالد11قلييل التأثري حتى الفرتة القريبة من 

قاريت أمريكا الشاملية وأمريكا اجلنوبية كانتا صاحبتي الوجود اإلنساين األقرص يف 
 .فرتة ما قبل التاريخ

باحتالل األمريكيتني, أصبحت معظم املناطق القابلة للسكن مسكونة بالفعل 
َمن قبل اإلنسان سواء أكانت تلك املناطق قارات أو جزر   قارية أو حميطية, منًاِ
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أما استيطان بقية اجلزر فلم يستكمل إال يف . إندونيسيا إىل رشق غينيا اجلديدة
, فجزر مثل كريت وقربص وكورسيكا ورسدينيا احتلت بني عام ةالعصور احلديث

 قبل 4000وبدأ احتالل جزر الكاريبي حوايل العام .  قبل امليالد4000 و 8500
 بعد 1000 قبل امليالد و 1200ني عامي  بواملكرونيزيةامليالد, واجلزر البولينيزية 

 وانترش األمريكيون . بعد امليالد800 و 300امليالد, ومدغشقر يف وقت ما بني 
 يف العام الشامليةاألصليون وهم األجداد املحتملون لألسكيمو إىل املناطق القطبية 

بيني وهذا ما ترك بقي املناطق غري املسكونة الستكشاف األورو.  قبل امليالد2000
 األخرية, ومنها اجلزر النائية يف املحيط األطليس واهلندي 700خالل األعوام الـ 

 . وسيشيل وكذلك املناطق القطبيةاآلزورمثل جزر 
ما هي أمهية تفاوت تواريخ االستيطان عىل مسار التاريخ? لنفرض أن آلة 

. بل امليالدًألفا ق 11ِزمن متكنت من إعادة عامل آثار إىل الوراء, إىل زمن مقارب لعام 
ً اليوم, هل كان ذلك العامل قادرا عىل تنبؤ التتابع يف األحداث وعىل ضوء حالة العامل ِ

يف خمتلف القارات بام يف ذلك استطاعة املجتمعات اإلنسانية أن تطور أسلحة 
 .ًوجراثيم وفوالذا, ومن ثم التكهن بحالة العامل اليوم? 

ّربام كان ذلك العامل قد فكر بم زايا االنطالقة الصحيحة يف البداية, وإذا كان ِ
 لذلك من معنى, فإن إفريقيا ستكون الرابح األكرب, ذلك أهنا تسبق أي قارة أخر
بخمسة ماليني سنة شهدت خالهلا وجود نامذج برشية, وإضافة إىل ذلك, وإذا صح 

اك إىل  ألف سنة وانترش من هن100أن اإلنسان احلديث نشأ يف إفريقيا قبل حوايل 
القارات األخر, فهذا ما يمحو كل ميزة تراكمت يف أي مكان, مما يمنح إفريقيا 

وعالوة عىل ذلك شهدت إفريقيا أعىل نسبة من التنوع اجليني . السبق األول
 .البرشي, ولعل زيادة التنوع البرشي ستنتج زيادة يف تنوع االخرتاعات
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ألهداف هذا » البداية اإلفريقية«دة ِغري أن عامل اآلثار ال بد وأن يتساءل عن فائ
نحن ال نستطيع استعارة سباق يف اجلري إلسقاطه عىل احلالة اإلفريقية, . الكتاب

وإذا كنت تقصد بتبوء إفريقيا الصدارة الوقت الالزم مللء قارة بالبرش بعد وصول 
حيتاج ًطالئع املستعمرين األوائل, فإن هذا الوقت قصري نسبيا, وعىل سبيل املثال ال 

أما إذا كنت تقصد الوقت . األمر إىل أكثر من ألف سنة مللء العامل احلديث كله
ًالالزم للتأقلم مع األوضاع املحلية, أؤكد عىل أن بعض املناطق القاسية بيئيا تطلبت 

 بعد احتالل بقية الشاميل آالف سنة الحتالل القطب 9ًوقتا وصل ذات مرة إىل 
ناس رسعان ما كانوا يستكشفون املناطق ويتأقلمون مع غري أن ال. أمريكا الشاملية

ي بعد وصوهلم إىل عىل سبيل املثال احتاج املاور. رأغلبها برسعة مع توايل االبتكا
نيوزيلندا إىل حوايل قرن الستكشاف مجيع املناطق ذات الثروات احلجرية, وبضعة 

لعامل من حيث يف أصعب مناطق ا» موا«قرون أخر فقط لقتل آخر حيوان من نوع 
التضاريس, وبضعة قرون إضافية للتفرق إىل سلسلة من التجمعات املختلفة, فمنها 

 .من احرتف الصيد ومنها من اجته للزراعة والتدرب عىل وسائل خزن الطعام
ِلذلك فإن عامل اآلثار كان سيتطلع إىل األمريكيتني ويستنتج أن األمريكيني 

ولذلك فإن .  يف غضون ألفية واحدة عىل األكثر األفارقةسيتجاوزوناألوائل كانوا 
َكرب مساحة األمريكيتني  والتنوع الكبري يف ) أوسع بمرتني من القارة اإلفريقية(ِ

 .البيئة, كانا سيمنحان ميزات كرب ملواطني أمريكا عىل األفارقة
هي األكرب بني مجيع وآسيا, −ِولعل عامل اآلثار سيلتفت بعد ذلك إىل يورو

ن احتالل إفريقيا إ أطول فرتة باستثناء إفريقيا, واحتلتهنا قد إ وسيقول .القارات
آسيا بمليون سنة, مل يكن ليحسب كميزة, ألن النامذج −الطويل قبل استعامر يورو

ِوكان عامل اآلثار سيتطلع إىل ازدهار . البرشية كانت بدائية للغاية يف ذلك الوقت
 ألف سنة إىل الوراء وينظر 12 ألفني و جنوب أوروبا يف أوائل العرص احلجري بني
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إىل كل تلك األعامل الفنية الشهرية واألدوات املعقدة ويتساءل عام إذا كانت حتقق 
 .ًالسبق وقتها, حمليا عىل األقل

ًوأخريا كان عامل اآلثار سينظر إىل أسرتاليا وغينيا اجلديدة, مالحظا بادئ ذي بدء  ًِ
ومعظمها مغطى بالصحار غري القادرة عىل ) فهي أصغر القارات(صغر مساحتها 

. آسيا−احتضان البرش بأعداد كبرية, وعزلة القارة واحتالهلا املتأخر عن إفريقيا ويور
 .ِوكل ذلك كان سيقود عامل اآلثار إىل التنبؤ بنمو بطيء يف أسرتاليا وغينيا اجلديدة

 أول طوافات ولكن تذكر أن األسرتاليني والغينيني اجلدد, متكنوا من ابتكار
مائية يف العامل, وكانوا يبدعون يف رسم جدران الكهوف يف ذات الوقت الذي كان 

 يزدهرون يف أوروبا, وقد الحظ جوناثان كينغدون وتيم Cro-Magnonsفيه الـ 
فالنري أن استعامر أسرتاليا وغينيا اجلديدة من بني جزر اجلرف القاري اآلسيوي 

ا كيف يتأقلمون مع البيئات اجلديدة التي كان يتطلب من البرش أن يتعلمو
سيواجهوهنا يف جزر بوسط إندونيسيا, هي عبارة عن متاهة من الشطآن تقدم لك 

وفيام كان املستعمرون . أغنى الثروات البحرية واجلرف املرجاين والغابات يف العامل
قلم يعربون املضائق التي تفصل اجلزر اإلندونيسية عن بعضها البعض عاودوا التأ

كانت إذن حقبة . مع املكان, وملء اجلزيرة التالية قبل التوجه الستعامر أخر
ولعل تلك الدوائر من . ةجديدة غري مسبوقة من نجاحات سكانية برشية توسعي

االستعامر والتأقلم واالنفجار السكاين هي التي صنعت القفزة الكبرية إىل األمام, 
وإذا صح ذلك السيناريو فإن أسرتاليا . آسيا وإفريقيا−والتي انترشت إىل يورو

لتطورات اإلنسانية بعد اوغينيا اجلديدة ناال سبق البداية الكبري الذي واصل حتريكه 
 .وقت طويل من القفزة الكرب إىل األمام

ً ألفا قبل امليالد 11ًوهكذا فإن مراقبا لألوضاع يرسل يف آلة الزمن إىل العام 
القارة التي ستحظى بسبق البداية وحتقق التنمية لن يستطيع إعطاء رأي تنبؤي ب
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 بناء قضية قوية لكل قارة من القارات,  منأرسع من األخر, لكنه كان سيتمكن
. آسيا هي األوىل−ن يوروإوباحلكم من خالل ما حدث حتى اآلن نستطيع أن نقول 

ة آسيوي−ولكن األسباب احلقيقية للتطور الرسيع الذي عاشته املجتمعات اليورو
ِليست عىل اإلطالق ذات األسباب التي أوردها عامل اآلثار الومهي الذي أرسلناه 

كشف تلك تاول أن حت هذا الكتاب ةوبقي. ً ألفا قبل امليالد11يف آلة الزمن إىل العام 
 .األسباب احلقيقية
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  جتربة طبيعية من التاريخ
 

ُيف جزر تشاتام التي تقع عىل بعد مخسامئة ميل رشق نيوزيلندا, انتهت قرون 
كانون /, وذلك يف شهر ديسمرب»املوريوري«من االستقالل هناية وحشية لشعب 

 من ذلك العام وصلت سفينة ترشين الثاين/ نوفمرب19 ففي .1835 عام األول
مسلحني بالبنادق والفؤوس واهلراوات, ثم تبعتها » ماوري«لة  من قبي500حتمل 

وأخذت . »املاوري« من 400 سفينة أخر حتمل كانون األول/ ديسمرب5يف 
وكان . ًأصبحوا عبيدا هلم, وكانت تقتل كل من يعرتض» املوريوري«جمموعات من 

ة منظمة, من خالل مقاوم» املاوري«ًاألكثر عددا أن هيزموا » املوريوري«بإمكان 
 كان عددهم يفوق مرتني عدد الغزاة كانت تقاليدهم نالذي» املوريوري«غري أن 

اجتامع لقادهتم أال يردوا بالقتال وإنام ًتقيض بحل النزاعات سلميا, وقرروا من خالل 
 .أن يعرضوا السالم والصداقة وتقاسم الثروات

باجلملة, » ورياملا«من تقديم عرضهم, هامجهم » املوريوري«وقبل أن يتمكن 
وخالل يومني قتلوا املئات وطبخوا وأكلوا الكثري من اجلثث واستعبدوا البقية, قبل 

.  القليلة القادمة بام يتالءم مع أمزجتهمالسننيًأن يقتلوا معظمهم أيضا عىل مر 
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قرر املاوري قتلنا كاخلراف, «: الذي متكن من البقاء بقوله» املاريوري«ويتذكر أحد 
هربنا إىل الغابات واختبأنا يف حفر باألرض ويف أي مكان هنرب .. ًخوفا نرتعد وكنا

ُولكن مل يكن ذلك جمديا, فقد اكت. إليه من أعدائنا ًرجاال ونساء .. تلناُشفنا وقً ً
لقد امتلكنا كل هؤالء «: ًمفرسا» املاوري«وقال أحد الغزاة . »ًوأطفاال دون متييز

. ُ الذين فروا فقد قتلوا, كام قتلنا اآلخرينمل هيرب أحد, أما. الناس حسب عاداتنا
 .»وماذا يف ذلك? كان كل يشء يف إطار العادات

 الوحشية بني املاوري  الصداميةذه النتيجةهب التنبؤكان من املمكن 
فاملوريوري كانوا فئة صغرية من الصيادين وجامعي الطرائد والغذاء . واملوريوري

واألسلحة, وكانوا غري خرباء عىل اإلطالق يف املزودين بأبسط أنواع التكنولوجيا 
ن من وي القادمأما الغزاة املاور. والتنظيماحلروب وتنقصهم القيادة الشجاعة 

جزيرة نيوزيلندا الشاملية, فقد أتوا من مناطق سكانية كثيفة من املزارعني املنغمسني 
ني لقيادة يف حروب رشسة, واملزودين بتكنولوجيا وأسلحة أفضل, كام كانوا خاضع

ولذلك عندما التقى الطرفان كان املاوري هم الذين ذبحوا املوريوري وليس . قوية
 .العكس

تشبه مأساة املاريوري مآيس أخر كثرية مماثلة وقعت يف العاملني املعارص 
ًعندما هياجم أناس كثريو العدد ومسلحون جيدا أناسا قلييل العدد وذلك والقديم,  ً

 أمهية إضافية مؤسفة واملوريوريي بني املاورعطي الصدام وما ي. وسيئي التسليح
فكال الشعبني من . ا اجلامعتني تعودان إىل أصول واحدة عمرها ألف سنةتأن كل

أصول بولينيزية, واملاوري املعارصون هم سليلو مزارعني بولينيزيني استعمروا 
ت جمموعة من وبعد ذلك رسعان ما استعمر. نيوزيلندا يف العام ألف بعد امليالد

ويف القرون التي تلت انفصلت . ُاملاوري جزر تشاتام وأصبحوا يعرفون باملاريوري
املجموعتان وتطورتا يف اجتاهني خمتلفني, بحيث تطورت جزيرة ماوري الشاملية 
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ًبطريقة أكثر تعقيدا, فيام تطور املاريوري بأسلوب أقل تعقيدا وبتنظيم سيايس أضعف ً. 
 . إىل الصيد ومجع الغذاء, حتول املاوري إىل الزراعة املكثفةوفيام عاد املاريوري

وإذا . ودفع هذا التعارض الثوري يف املسارات الشعبني إىل التصادم احلتمي
فهمنا أسباب هذه التطورات اليائسة هلذين املجتمعني اجلزيريني فسنحصل عىل 

 . يف القاراتنموذج لفهم السؤال األكرب املتعلق بالتطورات املسببة للخالفات
ويشكل تاريخ املاريوري واملاوري جتربة قصرية وصغرية حول كيفية تأثري 

ًوقبل أن تقرأ كتابا يتفحص التأثريات البيئية عىل . البيئات عىل املجتمعات اإلنسانية
ًنطاق واسع جدا, كالتأثريات التي تعرضت هلا املجتمعات البرشية عىل مد الثالثة 

 من خالل جتارب أصغر بأن مثل ضامنات فإنك قد تطلب عرش ألف عام األخرية,
ِولو كنت عامل خمتربات تدرس اجلرذان, فلعلك جتري . هذه التأثريات مهمة بالفعل

جتربة عىل مستعمرة جرذان واحدة وتوزع جمموعات من هذه اجلرذان عىل أقفاص 
 بطبيعة .متعددة ذات بيئات متنوعة, ثم تعود بعد عدة أجيال فأرية لرت ما حدث
ًوبدال . احلال ال يمكن إجراء مثل هذه التجارب اهلادفة عىل املجتمعات اإلنسانية

تعرض فيها اإلنسان » جتارب طبيعية«من ذلك, مطلوب من العلامء أن يبحثوا عن 
 .ألمر مشابه

مثل هذه التجربة تظهر خالل استيطان بولينيزيا, وقد تناثرت يف املحيط بدأت 
اجلديدة وميالنيزيا آالف اجلزر شديدة االختالف عن بعضها  وراء غينيا ئاهلاد

البعض سواء من حيث املساحة أو العزلة أو املوقع أو الطقس أو اإلنتاج, أو 
وبالنسبة ملعظم التاريخ البرشي ). 2.1الشكل ( والبيولوجية ةالثروات اجليولوجي

وحوايل العام . ائيةتلك اجلزر خارج إمكانية الوصول إليها بالطوافات امل تفقد كان
 قبل امليالد نجحت جمموعة برش من أرخبيل بيزمارك شامل غينيا اجلديدة 1200

 وخالل . ًتعمل بالصيد والزراعة والتجوال بالوصول أخريا إىل بعض تلك اجلزر
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 اجلزر البولينيزية, واألقواس تدل عىل األرايض غري البولينيزية: 2.1شكل 

 
تعمر أحفادهم كل قطعة أرض يمكن السكن فيها يف القرون التي تلت ذلك, اس

 بعد امليالد, رغم أن القلة 500ًواستكملت  العملية تقريبا يف العام . ئاملحيط اهلاد
 . بعد امليالد1000الباقية من هذه اجلزر قطنها البرش بعيد العام 

وهكذا ويف مدة زمنية متواضعة, استوطن مستعمرون ينتمون إىل عرق واحد, 
ويتقاسم أحفاد مجيع هذه الفئات . عة جزر فائقة التنوع من حيث البيئةجممو

البولينيزية الثقافة واللغة والتكنولوجيا ذاهتا, وكذلك النباتات التي يأكلوهنا 
وبذلك يكون التاريخ البولينيزي قد شكل جتربة طبيعية . واحليوانات التي يربوهنا

 التي تنتج عن ةن التعقيدات املعتادتتيح لنا دراسة التكيف اإلنساين يف منأ ع
ًموجات متتالية من املستعمرين ذوي اخللفيات املتفاوتة التي غالبا ما حتبط حماوالتنا 

 .فهم عملية التكيف يف أماكن أخر من العامل
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وتعترب جتربة املوريوري صغري احلجم بالنسبة للتجربة متوسطة احلجم املشار 
يفية جلوء بيئتني خمتلفتني من جمموعة جزر تشاتام إىل ومن السهل تتبع ك. ًإليها آنفا

وفيام يعترب أحفاد املاوري الذين كانوا أول من . استيعاب املوريوري واملاوري
استعمر تشاتام, من املزارعني, فإن املحاصيل االستوائية للاموري يمكن أن تنبت 

سو العودة إىل أصوهلم ًهذه األيام يف الطقس البارد, فيام مل جيد املستعمرون خيارا 
ًوبام أهنم كصيادين ال ينتجون فائضا باملحصول .  وأغذيةطعامكصيادين وجامعي 

يمكن خزنه أو توزيعه, فقد كانوا غري قادرين عىل إطعام فنانني يدويني أو جيوش 
ًكانت فرائسهم فقامت وطيورا وأصدافا وأسامكا . أو موظفي دولة أو زعامء قبائل ً ً

 .ن أو باهلراوات مما ال يتطلب تكنولوجيا متطورةُتصطاد باليدي
ًوباإلضافة إىل ذلك فإن جزر تشاتام نائية وصغرية نسبيا وقادرة عىل إطعام 

ًوملا مل جيد املوريوري أرضا جديدة . حوايل ألفني من الصيادين وجامعي األغذية
 فعلوا ذلك لقد. الستعامرها اضطروا للبقاء يف تشاتام وتعلم كيفية مماشاة اآلخرين

من خالل نبذهم احلروب وخفضوا احتامالت الرصاع جراء ازدياد عدد السكان من 
ًكانت النتيجة جمتمعا صغريا .خالل إجرائهم عمليات إخصاء لبعض األطفال الذكور ً

 .ًغري حمارب ويمتلك تكنولوجيا وسالحا بسيطني, ودون قيادة قوية أو تنظيم سيايس
زء األدفأ من نيوزيلندا واملحتوي عىل أكرب جمموعة باملقارنة فإن الشامل هو اجل

وقد تزايد الذين مكثوا يف نيوزيلندا إىل أن بلغ . ًجزر يف بولينيزيا, كان مالئام للزراعة
وقد طوروا جمتمعات ذات كثافة سكانية وإن كانت منغمسة يف .  ألف100عددهم 

لتي متكنوا من ومن خالل فائض املحاصيل ا. حروب مزمنة ورشسة مع اجلريان
وقد . خزهنا, أطعموا الفنانني والقادة واجلنود الذين يعملون بنظام النصف دوام

ًاحتاجوا وطوروا أدوات متنوعة إلنامء حماصيلهم, وأقاموا بنايات احتفالية وعددا 
 .من القالع هائلة احلجم
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وهكذا فقد تطورت جمتمعات املوريوري واملاوري من ذات األجداد, ولكن 
وقد فقد املجتمعان حتى إدراكهام بوجود اآلخر ومل . ني متوازيني ال يلتقيانيف خط
ًوأخريا زارت سفينة . , ربام وصلت إىل مخسةمتتاليةًبعضهم البعض قرونا بيتصال 

صيد أسرتالية للفقامت جزر تشاتام وهي يف طريقها إىل نيوزلندا, ومن تلك السفينة 
تشاتام كام قالوا متتلك الكثري من البحر وأن إذ إن جزر .. وصلت األخبار إىل الناس

 املعروف هنا العنب الربيالبحريات متتلئ بثعبان املاء, وأن تلك األرض هي أرض 
ًن هناك أناسا كثريين ولكنهم ال يعرفون كيف يقاتلون, إًوقيل أيضا . »كاراكا«باسم 

 900وري الـ وال توجد لدهيم أسلحة وكانت تلك األنباء كافية لتدفع أولئك املا
وتظهر النتيجة بوضوح كيف أثرت البيئة عىل االقتصاد . لإلبحار إىل تشاتام

 .والتكنولوجيا والتنظيم السيايس واملهارات القتالية يف وقت قصري
ًكام أسلفت, فإن الصدام بني املوريوري واملاوري يمثل امتحانا صغريا يف إطار  ً

جتربة بولينيزيا حول التأثريات البيئية فام الذي نتعلمه من . امتحان متوسط احلجم
 عىل املجتمعات البرشية?

قدمت بولينيزيا ككل سلسلة من الظروف البيئية أوسع مما قدمته نيوزيلندا 
وجزر تشاتام, رغم أن نيوزيلندا وجزر تشاتام حددتا هناية متطرفة وبسيطة للتنظيم 

ملجتمعات البولينيزية من ويف املجاالت املتعلقة بالبقاء, تراوحت ا. البولينيزي
 تشاتام إىل املزارعني املكلفني بإحراق الغابات وإقامة يفالصيادين وجامعي الغذاء 

مساحات مزروعة إىل مماريس حياة اإلنتاج الغذائي بكثرة والعيش يف بعض أكثر 
 بغزارة وتنوع عىل البولينيزيون منتجو الغذاء وعمل. املجتمعات اإلنسانية كثافة

نازير والكالب والدجاج, ونظموا قو عمل إلنشاء شبكات ري كبرية إنتاج اخل
 واعتمدت القاعدة االقتصادية للمجتمعات. للزراعة ومللء برك ماء إلنتاج األسامك

البولينيزية بشكل أكثر أو أقل, عىل حياة منزلية ذاتية االكتفاء, لكن بعض اجلزر 
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ية اليدوية الذين يعملون يف هذه كانت تدعم روابط من اختصاصيني يف األعامل الفن
 ويف التنظيم االجتامعي, أدارت املجتمعات .املهنة املتوارثة عىل أساس جزئي

البولينيزية حفالت املوسيقى التي ترتاوح بني جمتمعات قروية تسودها املساواة, 
ًوجمتمعات هي األكثر التزاما بالطبقية يف العامل, إىل درجة أن هناك مسارات تراتبية 

ويف . كثرية تشمل طبقات السادة والعوام التي ينحرص زواج أفرادها يف طبقتهم
ٍالتنظيم السيايس تراوحت اجلزر البولينيزية بني أراض مقسمة إىل وحدات قبلية أو 

 عليهاًقروية, وصوال إىل نامذج إمرباطورية تتضمن كل منها عدة جزر ترشف 
ًوأخريا تنوعت . ب الفتوحاتمؤسسات عسكرية جاهزة لغزو جزر أخر أو حلرو

 ,املادة الثقافية البولينيزية من إنتاج أدوات شخصية إىل إنشاء أبنية حجرية ضخمة
 .? ولكن كيف يتم تفسري كل هذا التنوع

سامهت يف تلك الفروقات بني املجتمعات البولينيزية ست جمموعات عىل 
عية اجليولوجية األقل من التنوع البيئي يف اجلزر, فهناك طقس اجلزر والنو

ودعونا نتفحص مد هذه . الثروات البحرية واملساحة وتناثر األرض والعزلةو
 .العوامل قبل النظر يف نتائجها املحددة عىل املجتمعات البولينيزية

يرتاوح الطقس يف بولينيزيا من استوائي دافئ أو شبه استوائي يف معظم اجلزر 
 يف معظم نيوزيلندا, إىل بارد وشبه قطبي الواقعة قرب خط االستواء, إىل جو معتدل

أما جزيرة هاواي الكبرية, . يف تشاتام واجلزء اجلنويب من جزيرة جنوب نيوزيلندا
ًفهي عىل الرغم من وقوعها يف قلب مدار الرسطان االستوائي, متتلك جباال عالية 

إىل ًإىل درجة تكفي إلقامة مراكز سكنية عىل غرار جبال األلب وتتعرض أحيانا 
 عىل األرض كام حيدث ه سقوط األمطار بني أعىل مستوياتويرتاوح. رشقات ثلجية

 جزر ال تتلقى وبني يف كاوي هباواي, أالكاييف فوردجالند بنيوزيلندا ومستنقع 
 .ًطار مما حيوهلا إىل أماكن جافة ال تفيد يف الزراعة إال هامشيامُعرش هذه األ
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ًجزرا مرجانية وكميات كبرية من اجلري, وتشمل األنواع اجليولوجية للمنطقة 
ًواجلزر الربكانية, وقطعا من القارات, وخليطا من كل ذلك ويف إحد احلاالت . ً

 هناك عدد كبري من اجلزيرات املنبسطة كتلك املوجودة يف أرخبيل تاوموتو, وأخر
ًوهناك أيضا جمموعات جزر سابقة مثل . منخفضة وبالكاد ترتفع فوق سطح البحر

ويشكل .  فوق البحر لتتحول إىل جزر منتجة للجريارتفعتدرسون ورينيل هن
هذان النوعان من اجلزر مشاكل للمستوطنني من البرش, ألهنا تتكون من جري فقط 

ومن . ًدون حجارة, ولدهيا طبقة خفيفة جدا من الرتبة عدا النقص يف املياه العذبة
نيوزيلندا عبارة عن قطعة قارية احلاالت األخر فإن أكرب جزيرة بولينيزية وهي 

ًقديمة ومتنوعة جيولوجيا, فيها طائفة من الثروات املعدنية بينها احلديد الذي يمكن 
أما أكرب اجلزر البولينزية األخر فهي . ًاستغالله جتاريا, والفحم والذهب والزمرد

 ء من أي قارة, ويتضمناًعبارة عن براكني برزت من البحر ومل تشكل أبدا أجز
ورغم أهنا تفتقر إىل غنى نيوزيلندا اجليولوجي, تظل اجلزر . بعضها مادة اجلري

لكوهنا تقدم هلم ) يف نظر البولينيزيني(الربكانية املحيطية أفضل من اجلزر املرجانية 
ًتنوعا يف احلجارة الربكانية التي يصلح بعضها متاما لصناعة أدوات حجرية ً. 

 عن بعضها البعض, فعلو ارتفاعات بعضها كذلك فإن اجلزر الربكانية ختتلف
ًيولد مطرا يف اجلبال, ولذلك فإن هذه اجلزر معرضة للتهوية اجليدة ولدهيا تربة 

ًوهذا صحيح مثال بالنسبة جلزر سوسايتيز وساموا . عميقة وجداول دائمة
ومن بني . ً اجلبال األكثر علوااوماركيزاز وخاصة هاواي األرخبيل البولينيزي ذ

 الواطئة هناك تونغا وإىل حد أقل جزيرة إيسرت اللتني لدهيام تربة غنية بسبب اجلزر
 .الرماد الربكاين املتساقط, لكنهام تفتقران إىل اجلداول الكبرية كهاواي

وفيام يتعلق بالثروات البحرية, فإن معظم اجلزر البولينيزية حماطة بمياه ضحلة 
وتعج تلك األماكن باألسامك . اتوجرف قاري, كام حيتوي الكثري منها عىل بحري
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غري أن السواحل الصخرية جلزر إيسرت وبيتكرين وماركيزاز واالنحدار . والقواقع
ًاحلاد نحو قعر املحيط وغياب الشعب املرجانية حول هذه اجلزر, تؤثر سلبا عىل 

 .إنتاج الغذاء البحري
ًوتشكل املساحة عنرصا آخر متغريا, ترتاوح بني  ساحة أنوتا  فدان هي م100ً

 آالف ميل مربع 103اجلزيرة البولينيزية املعزولة الصغرية واملسكونة عىل الدوام, وبني 
أما األرض املسكونة يف بعض اجلزر وخاصة . هي مساحة نيوزيلندا, القارة الصغرية

تقسمها أودية عميقة حماطة بسلسلة من اجلدران الصخرية, بينام تتألف جزر فماركيزاز 
 .ٍنغا وإيسرت من أراض سواء ال عراقيل فيها أمام السفر واالتصالأخر مثل تو

والعنرص األخري الذي يؤثر عىل البيئة هو العزلة, فجزيرة إيسرت وجزر تشاتام 
صغرية وبعيدة عن بقية اجلزر إىل احلد الذي دفعها إىل التطور يف منأ عن العامل منذ 

ً وهاواي وماركيزاز هي أيضا نائية, ومع أن نيوزيلندا. ُاللحظة التي استعمرت فيها
إال أن االثنتني األخريتني عىل األقل, كانت هلام اتصاالت مع األرخبيالت بعد 
االستعامر األول, كام تتشكل ثالثتها من جمموعة كبرية من اجلزر املتالصقة مما جيعل 

ألخر ًاالتصال سهال بني جزر األرخبيل الواحد, غري أن أغلب اجلزر البولينيزية ا
ن قرب أرخبيل إوبشكل خاص ف. كانت عىل اتصال يزيد أو ينقص مع جزر أخر

تونغا من أرخبيالت فيجي وساموا وواليس سمح بالرحالت املنتظمة بني 
 .األرخبيالت, وهو ما أتاح ملواطني تونغا يف النهاية أن يغزوا فيجي

دعونا نر اآلن كيف بعد تلك النظرة القصرية عىل البيئة املتغرية يف بولينيزيا, 
ء واجهة جمتمعية مالئمة للبدء به, بام ويعترب الغذا. يؤثر التغري عىل املجتمعات هناك

 .ؤثر عىل أوجه حياتية أخري أنه
يعتمد الغذاء البولينيزي عىل خلطة متفاوتة من الصيد ومجع النباتات الربية 

ة وإنتاج الغذاء من والقواقع والقرشيات البحرية وصيد الطيور األرضية والبحري
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ة التي ال ودأب معظم البولينيزيني عىل تربية وإطعام الطيور الكبري. خالل الزراعة
ومن بني أهم األمثلة املوا وهو . ت يف غياب مفرتسيهاتطري والتي ظهرت وتطور

ًورغم أن هذه الطيور كانت مصدر تغذية مهام . طائر يشبه النعامة وإوز غري طيار
ًائل, وخصوصا يف جزيرة نيوزيلندا اجلنوبية, رسعان ما متت إبادة للمستعمرين األو

 إىلكام أد صيد طيور البحر املتناسلة . معظمها يف كل اجلزر بسبب سهولة صيدها
. تناقص أعدادها برسعة دون أن تفقد أمهيتها كمصدر مهم للغذاء يف بعض اجلزر

ألمر مل يكن كذلك يف إيسرت وكانت الثروات البحرية مهمة يف غالبية اجلزر, ولكن ا
 .وبيتكرين وماركيزاز, حيث أخذ الناس يعتمدون عىل الغذاء الذي ينتجونه بأنفسهم

جلب اآلباء البولينيزيون معهم ثالثة أنواع من احليوانات األليفة وهي 
واكتظت جزر .  أي حيوانات أخر هناكّيدجنوااخلنازير والدجاج والكالب ومل 

الثالثة ولكن اجلزر النائية كانت تفتقر إىل واحد أو أكثر منها, كثرية بتلك األنواع 
إما ألن احليوانات التي كانت جتلب يف القوارب مل تستطع حتمل مشاق الرحالت 
الطويلة ومتوت يف الطريق, أو ألنه كان من الصعب احلصول عىل بديل خارجي 

 بوعىل سبيل املثال انتهى األمر بنيوزيلندا لتحتفظ بالكال. متوتللحيوانات التي 
ولعدم متكن سكان إيسرت . فقط, وكانت إيسرت وتيكوبيا حتتفظان بالدجاج وحده

من الوصول إىل الشعب املرجانية أو املياه الضحلة ذات القدرة عىل إنتاج الغذاء, 
 .شاء املداجن بكثافةومع التناقص الرسيع يف الطيور الربية, فقد جلأوا إىل إن

ويف أحسن األحوال كانت هذه احليوانات الثالثة األليفة تشكل وجبات غري 
ًمنتظمة, ألن إنتاج الغذاء يف بولينيزيا اعتمد أساسا عىل الزراعة التي كانت 
مستحيلة يف االرتفاعات شبه القطبية, ذلك أن مجيع املحاصيل البولينيزية كانت 

.  اخلارج وإعادهتا ثانية إىل بولينيزيا من خالل املستعرين يفتدجينهااستوائية وتم 
وهكذا اضطر مستوطنو تشاتام واجلزء اجلنويب البارد من جزيرة نيوزيلندا اجلنوبية, 
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إىل التخيل عن إرثهم الزراعي الذي توارثوه عن أجدادهم عىل مرور آالف السنني, 
 . إىل صيادين وجامعي أغذيةيتحولواوأن 

اس الذين واصلوا السكن يف بقية اجلزر البولينيزية, الزراعة وقد مارس الن
 القلقاساملرتكزة عىل حماصيل األرض اجلافة وخاصة النباتات االستوائية مثل 

 واملحاصيل القلقاسواليام والبطاطا احللوة, وكانوا يروون املحاصيل وخاصة 
ألمهية النسبية هلذه وكان اإلنتاج وا. الشجرية مثل فاكهة اخلبز واملوز وجوز اهلند

وكانت الكثافة السكانية الدنيا يف . ًاألنواع من املحاصيل تتنوع طبقا للعوامل البيئية
 بسبب ضعف تربتها وحمدودية مياهها اجلزيرات الصغريةهندرسون ورينيل و

ًوكانت الكثافة السكانية متدنية أيضا يف نيوزيلندا ذات اجلو املعتدل الذي . العذبة
ًباردا جدا بالنسبة لبعض املحاصيل البولينيزيةكان يعترب  وقد مارس البولينيزيون . ً

لغابات وزرع ا تاج إىل عناية وتعتمد عىل إحراقيف هذه اجلزر وغريها زراعة ال حت
 .املحاصيل مكاهنا

ٍامتلكت بعض اجلزر األخر تربة غنية, لكنها مل تتمتع بعلو كاف يمنحها 
ًجداول ماء دائمة وريا متواصال جلزر زراعة األرض , لذلك طور سكان هذه اً

ما يتطلبه ذلك من عاملة كبرية لتمهيد األرايض الزراعية, وبناء مع اجلافة بكثافة 
احلاضنات احلافظة للامء ومنعه من التبخر, وتناوب املحاصيل وخفض عمليات 

 وأصبحت زراعة األرايض. احلراثة أو التخلص منها, واحلفاظ عىل زراعة األشجار
اجلافة منتجة يف إيسرت بشكل خاص, وكذلك اجلزيرة الصغرية أنوتا, واجلزيرة 
 .الواطئة واملنبسطة تونغا, حيث خصص البولينيزيون معظم األرض إلنتاج الغذاء

 متثل املحصول الزراعي األكرب يف احلقول البولينيزية القلقاسكانت نبتة 
ت الكثافة السكانية بسبب قلة ومل تكن تونغا من اجلزر االستوائية ذا. املروية

الزراعة طريق الري إىل ذروهتا يف اجلزر  وقد وصلت. ارتفاعها وبالتايل ندرة أهنارها
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 ومولوكاي التي كانت كبرية ورطبة إىل درجة اهوالغربية من هاواي مثل كاواي وأو
يات  إىل كثافة سكانية عالية تفيد يف عملوإنامال تكفي فقط لتأمني جداول ماء دائمة 

 التي القلقاسوقد بنت العاملة املتطوعة يف هاواي شبكات ري معقدة حلقول . البناء
وقد استخدم . ً طنا لكل فدان, وهذا أعىل حمصول يف كل بولينيزيا24كانت تعطي 

وتفردت هاواي كذلك يف .  اخلنازيردذلك املحصول يف دعم عملية مكثفة الستيال
راعات املائية, من خالل إنشاء برك ضخمة لرتبية استخدامها العاملة اجلامعية يف الز

 .األسامك
ونتيجة لكل هذه التغريات البيئية املرتبطة بالتوزيع الغذائي, تفاوتت الكثافة 
ًالسكانية تفاوتا كبريا يف جزر بولينيزيا, عىل أساس قياس عدد األشخاص يف امليل  ً

 النسبة الطعامد ومجع ففيام سجلت تشاتام التي تعيش عىل الصي. املربع الواحد
األدنى بواقع مخسة أشخاص للميل املربع, فقد سجلت اجلزيرة اجلنوبية لنيوزيلندا 

 حققت جزر كثرية كثيفة كامً شخصا للميل املربع, 21ن يف بقية نيوزيلندا وواملزارع
أما تونغا وساموا .  الواحدللميل املربعً شخصا 120الزراعة معدالت تزيد عىل 

ً فردا للميل املربع, 250 و 210فقد حققت معدالت تراوحت بني » يزيتسوس«الـ و
لكن جزيرة أنوتا الصغرية رضبت .  شخص يف هاواي300بينام وصلت الكثافة إىل 

ًرقام قياسيا عندما وصلت النسبة فيها إىل   شخص للميل الواحد حيث حول 1100ً
حرش سكاهنا وعددهم وهكذا فقد . ا كل األرض إىل اإلنتاج الغذائي املكثفهنسكا

 فدان, وانضمت بذلك إىل 100 فقط أنفسهم يف مساحة اجلزيرة التي ال تزيد 160
 .أكثر املناطق كثافة سكانية, بل هي ختطت هولندا احلديثة ونافست حتى بنغالدش

) عدد األشخاص يف امليل املربع(حجم السكان يعتمد عىل الكثافة السكانية 
واملنطقة املعنية ال تكون مساحة جزيرة وإنام وحدة ). ربعةباألميال امل(وعىل املساحة 

ويف الوقت نفسه, فإن جمموعة . سياسية يمكن أن تكون أكرب أو أصغر من جزيرة ما



  81          جتربة طبيعية من التاريخ
 

ًمن اجلزر يمكن أن تتجمع يف وحدة سياسية واحدة, كام أن جزرا كبرية قد تقسم إىل 
اسية تعتمد ليس ولذلك فإن مساحة الوحدة السي.  وحدات سياسية مستقلةةعد

 .فقط عىل مساحة جزيرة ولكن عىل مد جتزئتها وعزلتها
بالنسبة للجزر الصغرية املعزولة دون حواجز قوية متنع االتصال الداخيل, فإن 

  الـكل األرض تشكل وحدة سياسية كام هو احلال فيام يتعلق بجزيرة أنوتا ذات
ًسيا عىل اإلطالق, إما ألن ًكثري من اجلزر األكرب حجام مل تتحد سيا.  نسمة160

السكان يتشكلون من جمموعات متفرقة تضم كل منها بضع عرشات من الصيادين 
نيوزيلندا واجلزيرة اجلنوبية لنيوزيلندا, أو من مزارعني متناثرين فوق وكام يف تشاتام 

مساحات شاسعة مثل بقية نيوزيلندا, أو مزارعني يعيشون بكثافة سكانية يف 
وعىل سبيل املثال يتصل الناس يف الوديان . نع التوحد السيايستضاريس صعبة مت

املجاورة حادة االنحدار يف جزر ماركيزاز مع بعضهم البعض عرب البحر بصورة 
ًرئيسة, حيث يشكل كل واد كيانا سياسيا مستقال يضم بضعة آالف من السكان,  ً ً ٍ

 .ثل تلك الكياناتبينام بقيت معظم اجلزر الفردية يف املاركيزاز مقسمة إىل م
 وجزر هاواي وساموا وسوسيتيسمحت الظروف اجلغرافية يف كل من تونغا 

ضم تبتوحد سيايس يف إطار تلك اجلزر, مما أسفر عن تشكل وحدات سياسية 
ً منها ما يرتاوح بني عرشة آالف شخص إىل ثالثني ألفا يف اجلزر الكبرية ةالواحد
رخبيل التونغي, وكذلك املسافات بني وكانت املسافات ما بني جزر األ. هباواي

تونغا واألرخبيالت املجاورة متواضعة إىل درجة أنه تم تأسيس إمرباطورية متعددة 
وهكذا فقد تراوحت الوحدات السياسية . ا أربعون ألف شخصيهاجلزر يقيم ف

 .ًالبولينيزية يف احلجم بني عدة عرشات وأربعني ألفا
 ليؤثر عىل ةسياسية مع الكثافة السكانيحلجم السكاين للوحدة الا يتداخل

وبالعموم, فكلام . التكنولوجيا واالقتصاد واملجتمع والتنظيم السيايس يف بولينيزيا
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كرب احلجم وزادت الكثافة كلام زاد تعقيد وختصص التكنولوجيا والتنظيم ألسباب 
ة وباختصار فإن قلة من الكثافات السكاني. سنبحثها بالتفصيل يف فصول الحقة

 من املزارعني, لكنهم كانوا معبأين ليكرسوا أنفسهم إلنتاج الغذاء تالعالية أصبح
وتشمل هذه الفئات غري . طعام فئات غري منتجة للغذاءإلًبكثافة, مما منحهم فائضا 

وكانت الوحدات . ني واملحاربني واملوظفورجال الديناملنتجة زعامء القبائل 
جتميع قو عاملة كبرية لبناء أنظمة ري وبرك ًالسياسية األكرب حجام قادرة عىل 

وكانت تطورات . د األسامك مما أد إىل تكثيف اإلنتاج الغذائي بصورة أكربالالستي
تي التي تتميز مجيعها تونغا وساموا وجزر سوسيكهذه ملحوظة بشكل خاص يف 

ت هذه  ووصل.هنا كبرية باملقاييس البولينيزيةوبرتبة خصبة بكثافة سكانية عدا عن ك
التوجهات إىل ذروهتا يف األرخبيل اهلاوايي املتشكل من أكرب اجلزر البولينيزية 
االستوائية, وحيث تعني الكثافة السكانية العالية واملساحات الكبرية من األرض 

 .أن هناك قو عاملة كبرية لكل زعيم قبيلة بشكل فردي
الكثافات السكانية وكانت التنوعات بني املجتمعات البولينيزية املرتبطة ب

ظلت اجلوانب االقتصادية هي األبسط يف : ام املختلفة عىل النحو التايلجواألح
اجلزر ذات الكثافات السكانية املنخفضة كالصيادين وجامعي الطعام يف تشاتام, 
وأعداد السكان القليلة كام يف اجلزر الصغرية, أو يف األماكن ذات الكثافات 

ويف تلك املجتمعات كانت كل .  القليل يف الوقت ذاتهاملنخفضة والعدد السكاين
وكان . ًوحدة سكنية تصنع ما حتتاج, إذ مل يكن هناك تقريبا أي ختصص اقتصادي
 يف اهتوالتخصص يتزايد يف اجلزر األكرب أو األكثر كثافة سكانية بحيث وصلت ذر

خريتان وكانت اجلزيرتان األ. ً وخصوصا يف تونغا وهاوايوسوسيتيزجزر ساموا 
تدعامن أخصائيني فنيني توارثوا املهنة عن آبائهم, بام يف ذلك بنّاءو القوارب 

 .واملالحون وبنّاءو احلجارة وصائدو الطيور والوشامون



  83          جتربة طبيعية من التاريخ
 

ّكذلك وصل التعقيد االجتامعي ذروته يف أرخبيل هاواي حيث قسم نسل زعامء 
ء الناس يتزاوجون إال يف إطارهم ومل يكن هؤال. القبائل إىل ثامنية أقسام ذات تراتبية هيكلية

 اإلخوة األشقاء أو غري األشقاء يف  وال يتزاوجون مع العوام, وكانوا يتزاوجوناخلاص
ام تعفى ذرية يوكان العوام يضعون أنفسهم حتت ترصف زعامء القبائل, ف. بعض األحيان

 .اءالزعامء والبريوقراطيني وبعض املتخصصني الفنيني من العمل يف إنتاج الغذ
وكان التنظيم السيايس يتبع التوجهات ذاهتا, ففي تشاتام واجلزر الصغرية متتع 

 وكانوا يتخذون قراراهتم عرب النقاش العام, أما ملكية املواردالزعامء بالقليل من 
وبالنسبة . ًاألرض فكانت ختضع للمجتمع ككل بدال من منحها لزعامء القبائل

. كثافة, فقد منح زعامؤها صالحيات أوسعللوحدات السياسية األكرب واألكثر 
وكانت التعقيدات السياسية عىل أشدها يف تونغا وهاواي حيث تقارب السلطات 

حيث يسيطر أولئك واملتوارثة لزعامء القبائل سلطات امللوك يف سائر أنحاء العامل, 
ومن خالل استخدامهم موظفي احلكومة .  األرايضعىلالزعامء وليس العوام, 

َ, كان العوام يؤمرون بتقديم الغذاء إىل زعامء القبائل الذين كانوا يكلفوهنم كوكالء ُ
ببناء املشاريع الكبرية التي ختتلف بني جزيرة وأخر كإنشاء شبكات ري أو 
أحواض لرتبية األسامك يف هاواي, ومراكز للرقص واحلفالت يف ماركيزاز, وقبور 

 . وإيسرتزوسوسيتيتونغا ومعابد يف هاواي للزعامء يف 
مع وصول األوروبيني يف القرن الثامن عرش, كانت مشيخة أو دولة تونغا قد 

ًوألن أرخبيل تونغا متقارب جغرافيا . أصبحت إمرباطورية ذات طبيعة أرخبيلية
ويتضمن عدة جزر كبرية ذات تواصل جغرايف, فقد أصبحت كل جزيرة موحدة 

 أكرب جزر ثاينرثون جلزيرة تونغا بقيادة زعيم واحد, ثم عمل زعامء القبائل الوا
ًاألرخبيل عىل توحيد األرخبيل كله, ثم غزوا يف النهاية جزرا خارج أرخبيلهم إىل 

 ميل, كام أقاموا جتارة منتظمة وطويلة األمد مع فيجي وساموا 500مسافات تبعد 
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. وأنشأوا مستوطنات تونغية يف فيجي وبدأوا يغريون ويغزون بعض أجزاء فيجي
غزو وإدارة هذا النموذج من اإلمرباطوريات البحرية بحرية تضم قوارب وتطلب 

 .ً رجال150ضخمة يتسع كل واحد منها إىل 
ًوعىل غرار تونغا أصبحت هاواي كيانا سياسيا يشكل عدة جزر مملوءة  ً
. بالسكان, لكنها كانت تقترص عىل أرخبيل واحد بسبب ابتعادها وعزلتها البحرية

, كان التوحيد السيايس قد حتقق يف 1778وبيون هاواي عام وعندما اكتشف األور
وبقيت . كل جزيرة تابعة لألرخبيل, كام بدأ نوع من االندماج السيايس بني اجلزر

 وكاواي, مستقلة, وأواهواجلزر األربع الكرب يف األرخبيل وهي هاواي وماوي 
ومولوكاي ًتسيطر أو تتفق معا عىل السيطرة عىل اجلزر األصغر مثل الناي 

وكاهوالوي ونيهاو, وبعد وصول األوروبيني سارع ملك اجلزيرة الكرب هاواي, 
بالتضامن مع اجلزر األخر الكرب إىل رشاء أسلحة » كاميهاميها األول«ويدعى 

 »كاميهاميها«وأعد . أواهوًوسفن من األوروبيني وغزا واحتل أوال جزيرة ماوي ومن ثم 
ي توصل زعيمها ت يف األرخبيل وهي كاواي الةتقلبعد ذلك لغزو آلخر جزيرة مس

 .ًيف النهاية إىل اتفاق متفاوض عليه معه متمام بذلك توحيد األرخبيل
تتضمن االختالفات بني املجتمعات البولينيزية التي سيتم بحثها, األدوات 

ً وفرض التوفر املتفاوت للمواد اخلام قيودا واضحة .وغريها من املجاالت الثقافية
ومن النامذج املتطرفة جزيرة هندرسون وهي جرف مرجاين قديم ارتفع .  الثقافةعىل

ُفوق سطح البحر دون أن حيتوي عىل حجارة ووجد فيه اجلري فقط, وقد اضطر 
ويف نموذج متطرف . سكاهنا إىل صناعة الفؤوس من أصداف احللزون العمالق

لندا الصغرية توفرت لدهيم آخر يف االجتاه املعاكس, نجد أن املاوري يف قارة نيوزي
وبني هذين . ُسلسلة واسعة من املواد اخلام وأصبحوا يعرفون باستخدامهم للزمرد

 النموذجني نجد اجلزر املحيطية الربكانية التي افتقرت إىل الغرانيت والصوان وغريمها
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 من الصخور القارية, لكنها كانت غنية بالصخور الربكانية التي صنع البولينيزيون
 . أدوات تصلح لتسوية األرض ألغراض الفالحةامنه

مل يكن سكان جزر تشاتام بحاجة إىل أكثر ية, وفيام يتعلق بأنواع املنتجات الفن
أما معظم . من هراوات متسك باليد وعيص لقتل الفقامت والطيور والسلطعونات

 والفؤوس الصيد صنارات من ةًالبقية من سكان اجلزر, فقد أنتجوا أنواعا خمتلف
ويف اجلزر الصغرية, كام يف تشاتام, كانت تلك . واجلواهر وغريها من األشياء

َاألعامل الفنية صغرية وبسيطة نسبيا, وتنتج ومتتلك من قبل أفراد, وبالنسبة  ِ ُ ًُ
وكانت اجلزر الكبرية . للهندسة املعامرية فقد اقترصت عىل بناء األكواخ البسيطة

ي القطع الفنية الذين أنتجوا تشكيلة كبرية من وذات الكثافة السكانية تدعم أخصائي
زعامء قبائل هاواي لزينة االحتفال بزعامء القبائل, مثل عباءات الريش املخصصة 

 .ُوالتي تصنع من عرشات اآلالف من ريش الطيور
وأهم ما أنتجته بولينيزيا النصب احلجرية الضخمة يف قليل من اجلزر مثل 

لشهرية, وقبور زعامء القبائل التونغية, ومنصات يسرت الضخمة واإمتاثيل جزيرة 
وكانت هذه اهلندسة . وسوسيتيز جزر ماركيزاز ومعابد هاواي االحتفال يف

 وما بني النهرينالبولينيزية املعامرية العمالقة تسري بموازاة أهرامات مرص 
امات, وبطبيعة احلال مل تكن األبنية البولينيزية بأحجام تلك األهر. بريوواملكسيك و

لكن ذلك يعكس حقيقة أن الفراعنة املرصيني استطاعوا جلب اليد العاملة من 
ورغم ذلك, . منابع سكانية أكرب بكثري مما استطاع أي زعيم قبيلة بولينيزي أن جيمعه

ًفقد استطاع سكان جزيرة إيسرت بناء متاثيل وزهنا ثالثون طنا, وهو ليس باليشء 
 . ال قوة لدهيم غري عضالهتم آالف شخص,7البسيط جلزيرة تعد 

 االقتصادية اًوهكذا, اختلفت جمتمعات اجلزر البولينيزية كثريا يف ختصصاهت
ً املادية, وذلك كله نسبة إىل ا السيايس, ومنتجاهتا االجتامعية وتنظيمهاوتعقيداهت
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 بدورمها عىل الفروق بني مساحات اللذين يعتمداناحلجم والكثافة السكانيني 
 وقد تطورت. ها اجلغرايف وعزلتها وفرص تأمني األغذية وكثافة إنتاجهااجلزر وتقطع

ًكل هذه االختالفات بني املجتمعات البولينيزية يف خالل فرتة قصرية نسبيا, كام أن 
 .االختالفات الثقافية متاثل األنامط التي ظهرت يف أمكنة أخر من العامل

ية الكرة األرضية أعظم من  مد التغري الذي حدث يف بقكانوبطبيعة احلال, 
ًوفيام تضمنت الشعوب القارية احلديثة شعوبا تعتمد . ذلك الذي حدث يف بولينيزيا

عىل أدوات حجرية مثل البولينيزيني, فقد فرخت أمريكا اجلنوبية جمتمعات خبرية يف 
. ن واألفارقة إىل استخدام احلديدوآسيوي−استخدام املعادن الثمينة, واجته اليورو

 حتدث يف بولينيزيا ألنه باستثناء نيوزيلندا فإن اجلزر  ملهذه التطوراتمثل 
ُالبولينيزية مل حتتو عىل معادن تذكر آسيا إمرباطوريات قبل −وقد تأسست يف يورو. ِ

 فقد طورتا وأمريكا الوسطى أمريكا اجلنوبيةحتى أن يتم استيطان بولينيزيا, أما 
ج بولوينيزيا سو نموذجني إمرباطوريني إمرباطوريات يف وقت الحق, فيام مل تنت

وأمريكا آسيا −وطورت يورو. متاسك أحدمها وهو هاواي بعد وصول األوروبيني
 كتابة حملية أخفقت بولينيزيا يف حتقيقها, ربام باستثناء جزيرة إيسرت التي الوسطى

 .أعقبت كتاباهتا الغامضة اتصاالهتا مع األوروبيني
ًصغريا, ال املشهد كله, للتنوع الذي تعيشه ًقدمت لنا بولينيزيا جزءا 

وهذا جيب أال يدهشنا, ما دامت بولينيزيا تقدم لنا ذلك اجلزء . املجتمعات اإلنسانية
وإضافة إىل ذلك, وبام أن . لصغري من التنوع اجلغرايف عىل مستو الكرة األرضيةا

ًبولينيزيا استعمرت يف وقت متأخر جدا من التاريخ اإلنساين, فإن  أقدم املجتمعات ُ
 ألف عام عىل األقل 13ً عام لتتطور, مقارنة بـ 3200َالبولينيزية, مل حتظ بأكثر من 

ولو أعطيت بولينيزيا بضع . حظيت هبا جمتمعات تم استعامرها يف األمريكيتني
ألفيات أخر لتمكنت تونغا وهاواي من حتقيق إمرباطوريتني كاملتي املواصفات, 
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.  مع تطوير كتابة إلدارة هذه اإلمرباطوريةئ املحيط اهلادتصطرعان للسيطرة عىل
ولعل املاوري النيوزلنديني متكنوا من إضافة األدوات النحاسية واحلديدية إىل 

 .أدواهتم األخر والزمرد الذي استخرجوه
باختصار, زودتنا بولينيزيا بنموذج مقنع للتنوع البيئي وتأثريه عىل تنوع 

 ذا حدوثها يف بولينيزيا يعني أهنا حدثت يف قارات أخر? وإفهل. املجتمع اإلنساين
كان األمر كذلك, فام هي الفروقات البيئية املسؤولة عن تنوع القارات وما هي 

 .نتائج ذلك? 
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 3الفصل 

 

  اماركايصدام يف كا

 

كان استعامر األوروبيني العامل اجلديد هو أكرب تغري سكاين يف العرص احلديث, 
فقد أسفر ذلك االستعامر عن ختفيض يف األعداد أو االختفاء الكامل ملعظم 
جمموعات األمريكيني األصليني, أي اهلنود احلمر, وكام رشحت يف الفصل األول, 

ً ألفا قبل امليالد عن طريق 11 العامل اجلديد ألول مرة يف حوايل العام فقد تم استعامر
ونشأت بالتدريج جمتمعات زراعية معقدة يف .  ومضيق برينيغ وسيبريياأالسكا

األمريكيتني, يف أقىص جنوب تلك املمرات, مما نتج عنه تطور معزول عن جمتمعات 
 املبدأي القادم من لك االستعامروبعد ذ. ة يف الظهورالعامل القديم التي كانت آخذ

آسيا هي تلك و االتصاالت الوحيدة األخر الناجحة بني العامل اجلديد كانتآسيا, 
 املقيمني عىل الطرفني املتقابلني من الطعامالتي متت مع جمتمع الصيادين وجامعي 

كا  جاءت بالبطاطا احللوة من أمريئمضيق برينيغ, إضافة إىل رحلة عرب املحيط اهلاد
 .اجلنوبية إىل بولينيزيا

 اقترصت األوىل منها عىل  فقدوبالنسبة لالتصاالت بني العامل اجلديد وآسيا,
 1500 و986ًاالسكندنافيني الذين احتلوا غرينالند بأعداد صغرية جدا يف الفرتة بني 
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 غري أن زيارات اإلسكندنافيني هذه, مل يكن هلا تأثري يستحق الذكر عىل .بعد امليالد
ًوبدال من ذلك, وألسباب عملية, حدث التصادم . ملجتمعات األمريكية الشامليةا

الد عندما اكتشف  بعد املي1492بني العامل املتقدم والعامل اجلديد فجأة يف العام 
َس اجلزر الكاريبية املسكونة بكثافة من قبل األمريكيني األصلينيكريستوفر كولومب ِ. 

 العالقات املقبلة بني أوروبا واألمريكيني وكانت اللحظة األكثر درامية يف
وقائد الغزاة اإلسبان » أتاهولبا«األصليني, هي املواجهة األوىل بني إمرباطور اإلنكا 

» أتاهولبا«كان . 1532 عام ترشين الثاين/ نوفمرب16يف » فرانسيسكو بيزارو«
قداسة » روبيزا«ّاحلاكم املطلق ألكرب وأقو دولة يف العامل اجلديد بينام مثل 

ًالذي عرف أيضا بـ » تشارلز اخلامس « الرومايناإلمرباطور تشارلز األول ملك «ُ
الذي يقود جمموعة من » بيزارو«وكان . , حاكم أقو دولة يف أوروبا»إسبانيا

ً جنديا إسبانيا يف أرض غري مألوفة, جاهال يف شؤون املنطقة 168األشقياء تضم  ً ً
ُنيني ذلك أن أقرهبم كان عىل بعد ألف ميل شامل ًوسكاهنا, ومقطوعا عن أي إسبا

فقد كان وسط » أتاهولبا«أما . املمكن للتعزيزاتبنام, كام كان خارج نطاق التلقي 
ً وحماطا بجيش من ثامنني ألفا, وخارجا لتوه من إمرباطورية تضم املاليني من الرعايا, ً ً

خصمه » بيزارو«أرس ورغم ذلك كله فقد . حرب مع اهلنود حقق فيها النرص عليهم
ًنكا ثامنية أشهر مستغال ذلك أرس ملك اإلي» بيزارو«وظل . اء بهبعد دقائق من االلتق

وبعد تلقيه الفدية . اإلفراج عنهيف احلصول عىل أكرب فدية يف التاريخ مقابل وعد ب
ً قدما, تراجع 17ً قدما وعرضها 22التي كانت عبارة عن ذهب يمأل غرفة طوهلا 

 .»أتاهولبا« وعده وأعدم عن» بيزارو«
. نكااإلًحاسام يف مسألة الغزو األورويب إلمرباطورية » أتاهولبا«كان أرس 

ورغم أن األسلحة اإلسبانية املتفوقة كانت ستضمن النرص النهائي لإلسبان عىل أي 
يلقى االحرتام الشديد » أتاهولبا«كان . ّحال, فقد رسع أرسه الغزو وجعله أسهل
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َمن قبل شعبه,  باعتبار أنه من آهلة الشمس, ومارس سلطة مطلقة عىل رعاياه الذين ِ
أن » بيزارو«وسمحت شهور أرسه لـ . أطاعوا أوامره حتى وهو يوجهها من سجنه
َيبعث الفرق االستكشافية دون مضايق نكا, ات إىل بقية أجزاء إمرباطورية اإلِ

 منكا بعد إعداإلسبان واإلأ القتال الفعيل بني اوعندما بد. وليطلب تعزيزات من بنام
 ., كانت القوات اإلسبانية أقو بكثري»أتاهولبا«

بشكل خاص ألنه صنع اللحظة احلاسمة » أتاهولبا«وهكذا, هيمنا أرس 
لكن أرسه كانت له أمهيته يف السياق العام . حلديثا يف التاريخ ألعظم تصادم

تي قررت نتيجة الكثري لألحداث, ألن العوامل الناشئة عن ذلك األرس هي ذاهتا ال
من الصدامات بني املستعمرين والشعوب املواطنة يف أمكنة أخر من العامل 

 .إذن يفتح لنا أرسه نافذة واسعة عىل تاريخ العامل. احلديث
َ معروف جيدا, ألنه مسجل كتابة من قبل كاياماركاما حدث يف ذلك اليوم يف  ِ ً ً
 طعم تلك األحداث دعونا نحياها من ولتذوق. الكثري من املشاركني اإلسبان فيه

بمن » بيزارو«جديد من خالل نسج مقتطفات من أقوال شهود عيان, من رفقاء 
 :»بيدرو«و » هريناندو«فيهم شقيقاه 

إن احلكمة والشجاعة واالنضباط العسكري, واجلهود املبذولة واإلبحار «
قهر, إمرباطور الروم ُامليلء باملخاطر ومعارك اإلسبان, رجال اإلمرباطور الذي ال ي

هلذا السبب . الكفارالكاثوليك, وملكنا الطبيعي وموالنا ستسعد املؤمنني وترهب 
ًومن أجل عظمة ربنا األعىل وخدمة جلاللة اإلمرباطور الكاثوليكي, بدا يل جيدا أن 
أكتب هذا النص وأرسله إىل جاللتكم حتى يكون للجميع علم بام هو متصل هبذا 

ً هزموا عددا هائال من – اجلنود – اهللا حدث كل ذلك ألهنم وبفضل. املوضوع ً
ونقدم هذا اإلنجاز إىل . الوثنيني وجلبوهم إىل اإليامن الكاثوليكي, بعون اهللا

إمرباطورنا الذي بفضل قوته العظيمة وحظه اجليد, وقعت تلك األحداث يف زمنه, 
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يها, وأن مناطق قد ُوما يسعد املؤمنني أن معارك كهذه قد كتب لنا االنتصار ف
ُاكتشفت وتم غزوها, وأن ثروات قد أرسلت إىل بالدنا لينعم هبا امللك ورعاياه, 

 . وانترش بينهم, فيام ساد اإلعجاب اإلنسانية كلهاالكفارًوأن رعبا قد سيطر عىل 
 أن حتققت مثل هذه , سواء يف العصور القديمة أو احلديثة,فمتى حدث«

قلة ضد كثرة, ويف أصقاع عدة وعرب بحار كثرية, وعىل اإلنجازات العظيمة عىل يد 
الالمعروف? فأي أعامل يمكن وُبعد مسافات هائلة, وأن تم إخضاع الالمرئي 

 مل يزد عىل الذينا اإلسبان رغم قلة عددهم, ومقارنتها بام فعلته إسبانيا? مواطن
ن , بل وأدنى م100 رجل باملجمل, ويف بعض األحيان أقل من 300 إىل 200

ًذلك, متكنوا يف عرصنا احلايل من غزو مناطق مل تعرف سابقا, و أكثر مما امتلكوا ُ
 .لن أكتب الكثري حتى أجتنب اإلسهاب. الكفار  املخلصون أويملكه األمراء

لقد سعى احلاكم بيزارو للحصول عىل معلومات استخبارية من بعض اهلنود «
قد اعرتفوا بأن أتاهولبا كان ينتظر اماركا, لذلك أمر بتعذيبهم, ويحدرين من كاتامل

ثم أمرنا احلاكم بالتقدم, وما إن وصلنا املدخل املؤدي إىل . اماركاياحلاكم يف كا
 القد بد. اماركا حتى رأينا معسكر أتاهولبا عىل مبعدة فرسخ عند أطراف اجلباليكا

ًتنا مجيعا كانت هناك الكثري من اخليام التي جعل. ًاملعسكر اهلندي كمدينة مجيلة جدا
ًوحتى ذلك احلني مل نر شيئا كهذا يف اإلنديز. نشعر بالتوجس لقد امتألت قلوب . َ

اإلسبان باخلوف واالرتباك, لكننا مل نظهر خوفا أو نرتاجع, فلو أحس اهلنود بأي 
َضعف من قبلنا, لكان اهلنود الذين أخذناهم معنا كأدالء قد قتلونا لذلك أظهرنا . ِ

 وبعد مراقبة دقيقة للبلدة واخليام نزلنا إىل الوادي ودخلنا ًروحا معنوية جيدة,
 .اماركايكا

ًكنا مجيعا مملوءين . فعلنًحتدثنا كثريا بني بعضنا البعض حول ما جيب أن «
باخلوف ألننا كنا قلييل العدد وتوغلنا داخل أرض ال أمل لدينا بتأمني تعزيزات 
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قلة منا نامت . مكن عمله يف اليوم التايلًالتقينا مجيعا مع احلاكم لنتدارس ما ي. فيها

اماركا تطل عىل نريان املعسكرات التي يتلك الليلة, وأقمنا حراسات يف ميدان كا
ًكان مشهدا مفزعا, فمعظم النريان كانت عىل جانب تلة . أقام فيها اجليش اهلندي ً

يف تلك مل يكن باإلمكان . وقريبة من بعضها بحيث بدا وكأن السامء مليئة بالنجوم
كان كل مكلف . الليلة التمييز بني األقوياء والضعفاء, أو بني اجلنود املشاة واخليالني

وكذلك األمر بالنسبة للحاكم املسن الذي طاف بني . ًباحلراسة مسلحا بالكامل
ًوقدر هريناندو بيزارو شقيق احلاكم عدد اجلنود اهلنود بأربعني ألفا, . ًاجلنود مشجعا

 . ًن العدد الصحيح كان يتجاوز الثامنني ألفالكنه كان يكذب أل
قل مللكك أن يأيت «: صباح اليوم التايل جاء مبعوث من أتاهولبا وقال له احلاكم«

. متى وكيف يشاء, وإنه بغض النظر عن طريقة قدومه, فإنني سأستقبله كصديق وأخ
ْوإنني أصيل ملجيئه الرسيع, ذلك أنني أتطلع للقياه, ولن يقع عليه  ُ  .»أذ أو إهانةِ

ًاماركا مقسام الفرسان إىل فئتني منح يأخفى احلاكم قواته حول ميدان كا«
وعىل . شقيقة هريناندو بيزارو قيادة إحدامها, ومنح الثانية إىل هريناندو دي سوتو

ًالغرار ذاته قسم املشاة متقلدا بنفسه قيادة إحد الفئتني ومكلفا شقيقه خوان  ً ّ
ويف الوقت ذاته أمر بيدرو دي كانديا ليذهب برفقة اثنني أو . ة بقيادة الثانيبيزارو

ًثالثة من املشاة إىل قلعة صغرية يف الساحة العامة آخذا معه أبواقا وقطعة صغرية من  ً
وعندما دخل مجيع اهلنود ومعهم أتاهولبا الساحة, أعطى احلاكم إشارة إىل . املدفعية

مع صوت األبواق, عىل الفرسان أن كانديا ورجاله إلطالق النار, وبالتزامن 
 .خيرجوا من املحكمة الكبرية التي اختبأوا فيها

عند الظهر بدأ أتاهولبا باستدعاء جنوده واالقرتاب, ورسعان ما رأينا السهل «
ًكله مليئا باهلنود الذين كانوا يتوقفون مؤقتا بانتظار املزيد منهم ممن كانوا يمألون  ً

واآلن . وا يأتون بطوابري مستقلة حتى بعد الظهروظل. املعسكر الواقع خلفهم
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أصبحت الطوابري األمامية قريبة من معسكرنا فيام استمر اجلنود باخلروج من 
 يمهدون الطريق وتبعهم ام أتاهولبا كان هناك ألفا هندياملعسكر اهلندي, وأم

 .املحاربون املتقدمون عرب احلقول يف صفني عىل جانبي املوكب
ية من اهلنود ترتدي ألبسة ذات ألوان متنوعة حتى بدت ًجاءت أوال رس«

ثم جاءت . تقدم اجلنود ليزيلوا القش عن الطريق ويكنسوه. وكأهنا رقعة شطرنج
جمموعة من الرجال مع دروعهم وصحون معدنية كبرية وتيجان من الذهب 

وكانت كمية الذهب والفضة التي حيملوهنا ضخمة إىل حد اإلدهاش . والفضة
ومن وسط ذلك, برز شكل أتاهولبا . ر انعكاس أشعة الشمس عليهاوأنت ت

 من النبالء عىل 80ومحله . ًحمموال عىل حمفة رائعة غطي جانباها اخلشبيان بالفضة
ًأكتافهم وهم يرتدون مجيعا زيا خاصا وغنيا ً ً ًوكان أتاهولبا نفسه مرتديا زيا . ً  يليقً

كان جيلس عىل . قبة مطعمة بحجارة الزمردتاج عىل رأسه فيام حتيط برقبته البمقامه و
كريس صغري وإىل جانبه خمدة رسج عند أحد جانبي املحفة التي زينت بريش الببغاء 

 .امللون وصفائح الذهب والفضة
وخلف أتاهولبا جاءت حمفتان أخريان وهودجان يقالن بعض قادة القبائل «

.  من الذهب والفضةًاملهمني, ثم جاءت عدة رسايا من اهلنود يرتدون تيجانا
 كل جزء من توبدأت تلك الرسايا تدخل الساحة العامة بمرافقة الغناء, واحتل

 كنا, نحن اإلسبان, ننتظر باستعداد وخمتبئني يف إحد  ذلكويف غضون. الساحة
وأخذ الكثريون يتبولون دون أن يلحظوا ذلك جراء الرعب الذي أحسوا . اتحالبا

ساحة العامة ظل أتاهولبا يف املحفة العالية فيام كانت به, ولد وصوله إىل مركز ال
 .قواته تأيت من خلفه

 فيسنتي دي فالفريدي ليذهب ويتحدث الراهباآلن أرسل احلاكم بيزارو «
إىل أتاهولبا, ليطلب منه باسم اهللا وملك إسبانيا أن يضع نفسه حتت قانون يسوع 
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 وهو حيمل الكتاب املقدس بيد الراهبتقدم . املسيح ويف خدمة جاللة ملك إسبانيا
 بني اجلنود اهلنود إىل حيث تواجد أتاهولبا وخاطبه روالصليب بيد أخر, وم

ًأنا قس يف خدمة اهللا وأعلم املسيحيني أمورا حول اهللا, ويف اإلطار «: ً قائالالراهب
لذا نيابة عن اهللا . وما أعلمه هو ما يقول اهللا يف هذا الكتاب. ذاته آيت ألعلمك

 .»ملسيحيني أرجوك أن تكون صديقهم, فهذه إرادة اهللا, وهذا سيكون يف مصلحتكوا
مل يعرف أتاهولبا . ً مغلقاالراهبظر إليه, فقدمه له طلب أتاهولبا الكتاب لين«

 عىل ة عندما وجه له أتاهولبا بغضب شديد رضبهكيف يفتح الكتاب, مد يده لفتح
ًق رماه بعيدا وردهاش للحروف والثم فتحه بنفسه, ودون أن يبدي أي ان. ذراعه

 .ًعنه مخس خطوات أو ست فيام كان وجهه أمحر قانيا
 إىل واتعال! املسيحيونأهيا .. واتعال.. واتعال: ً إىل بيزارو صارخاالراهبعاد «

لقد رمى هذا الطاغية كتايب . هؤالء الكالب األعداء الذين يرفضون أمور اهللا
ً? ملاذا تبقى مؤدبا وصاغرا جتاه هذا الكلب أمل تر ما حدث! املقدس عىل األرض ً

 ! ء باهلنود? أرجوك أن تزحف ضدهاملفرط يف التباهي بنفسه فيام السهل ميل
ثم أعطى احلاكم اإلشارة إىل كانديا الذي بدأ يطلق النار من البنادق, ويف «

خرج الفرسان واملشاة اإلسبان من خمابئهم متجهني والوقت ذاته صاحت األبواق 
و اهلنود غري املسلحني الذين تزدحم هبم الساحة, وهم يطلقون صيحة احلرب نح

عىل األحصنة إلخافة اهلنود, وأد » قرقيعات«وقد وضعنا ! »سانتياغو«: اإلسبانية
. صوت البنادق ونفخ األبواق وقرقعة اخليول إىل إثارة الذعر واالرتباك بني اهلنود

وقد مأل الذعر اهلنود إىل احلد .  أشالءسقط اإلسبان عليهم وبدأوا يقطعوهنم إىل
ًالذي دفعهم إىل التسلق عىل بعضهم بعضا ليشكلوا أكواما من البرش الذين مات  ً

ًوبام أهنم كانوا عزال من األسلحة, فقد هومجوا دون أن يشكلوا . ًبعضهم اختناقا َّ
. رّونكل الفرسان هبم يقتلون وجيرحون ويالحقون من يف. ًخطرا عىل أي مسيحي
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ِوقدم املشاة هجوما بلغت جودته حدا جعل السيف يعمل يف قتل من بقي يف  ْ ُ ً ً
 .الساحة
ومحل احلاكم نفسه سيفه وسكينه وشق طريقه بني اهلنود برفقة اإلسبان «

الذين كانوا معه, وبشجاعة كبرية وصل إىل حمفة أتاهولبا, ودون وجل أمسك 
تمكن من سحب أتاهولبا خارج , لكنه مل ي!»سانتياغو«: بذراعه اليرس ورصخ
ورغم أننا قتلنا اهلنود الذين محلوا املحفة, أتى آخرون . حمفته ألهنا كانت عالية

وأخذوا مكاهنم ورفعوها, وهبذه الطريقة أنفقنا الكثري من الوقت يف التغلب عىل 
ًوأخريا اندفع سبعة إسبان أو ثامنية بخيوهلم وتوجهوا نحو املحفة . اهلنود وقتلهم

وهبذه الطريقة تم أرس أتاهولبا وأخذه احلاكم . ٍلبوها عىل جنبها بعد جهد جهيدوق
ًأما الذين محلوا املحفة أو حرسوا أتاهولبا فلم يتخلوا عنه أبدا, وماتوا . إىل مسكنه
 .ًمجيعا حوله

 الذعر سواء جراء إطالق النريان اعرتاهمأما اهلنود الباقون يف الساحة فقد «
بب اخليول التي مل يروها من قبل, وحاولوا اهلروب هبدم جزء من من البنادق أو بس

قفز فرساننا فوق اجلدار املكسور وهجموا . اجلدار والركض باجتاه السهل يف اخلارج
اقتلوهم ! ًطاردوا أصحاب املالبس الثمينة, ال تدعوا أحدا هيرب«: وهم يرصخون

ًركا وجاهزين للقتال, لكن أحدا امايُكان مجيع الباقني عىل بعد ميل من كا» !بالرماح
 ًمل يتحرك, وطوال ما حدث مل يرفع هندي سالحا يف وجه إسباين, وعندما رأ
جنود الرسايا اهلندية األخر يف السهل الواقع خارج البلدة, اهلنود اآلخرين هيربون 

ّويرصخون, ذعروا هم أيضا وفروا ًكان مشهدا مذهال أن تر واديا عىل امتداد . ً ًً
ً ميال يصبح فارغا من اهلنود الذين مألوه20إىل  15 كان الليل قد حل, وكان . ً

إىل تدعونا فرساننا مستمرين يف قتل اهلنود بالرماح يف احلقول عندما سمعنا األبواق 
 .إعادة التجمع يف املعسكر
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 قلة من األربعني ألف هندي قد أبقيت عىل قيد تلو مل حيل الليل, لكان«
 ما بني ستة آالف وسبعة آالف قتيل هندي فيام قطعت أيدي احلياة, كان هناك

 آالف 7آخرين كثريين عدا اإلصابات األخر, وقد اعرتف أتاهولبا نفسه أننا قتلنا 
وقد بدا . رب منهقنشا امليُومن بني الذين قتلوا يف املحفات وزيره لورد ش. من رجاله

لقد . ن كبار القادة واملستشارينأن مجيع اهلنود الذين محلوا حمفة أتاهولبا كانوا م
ًقتلوا مجيعا بم  يف ذلك اهلنود اآلخرون الذين محلوا يف املحفات واهلوادج األخر, نُ

ًن لكن العدد كان كبريا جدا وال يمكن إحصاؤهواماركا وآخريُكام قتل لورد كا ً .
ُوكان من الغريب حقا أن نر حاكام قويا إىل هذه الدرجة يؤرس يف وقت قصري ً ًً 

واحلق يقال إن ذلك مل يتحقق عىل يد . كهذا, خاصة وأنه جاء عىل رأس جيش قوي
 .قواتنا, ألنه مل يكن هناك إال القليل منا, بل حتقق بفضل اهللا وعظمته

وأمر احلاكم . لقد متزقت عباءة أتاهولبا عندما سحبه اإلسبان من حمفته«
قف قربه وعمل عىل هتدئته بإحضار مالبس له, وعندما ارتداها أمره احلاكم بأن ي

. واحتواء غضبه بعد أن وجد نفسه بال سلطة وال صوجلان هبذه الرسعة القياسية
ُال تنظر إىل األمر كإهانة لكونك هزمت وأرست, فقد «: وقال احلاكم ألتاهولبا ُ

ا معي, من هزيمة إمرباطوريات أعظم من ومتكنت باملسيحيني القليلني الذين حرض
ًم أقو منك, فارضا عليهم سلطة اإلمرباطور الذي أمثله إمرباطوريتك وحكا

لقد جئنا لنغزو هذه األرض بأوامره وهو ما . والذي هو ملك إسبانيا والعامل كله
جيب أن يعلم به اجلميع وأن يتعرفوا عىل اهللا وعىل ديانته الكاثوليكية, ولقدومنا إىل 

ام يسمح بذلك حتى هنا بنية طيبة, فإن خالق السموات واألرض وكل ما فيه
وهلذا السبب . تستطيع أن تعرفه وخترج من احلياة احليوانية والرشيرة التي تعيشها

 األخطاءوعندما تر . متكنا نحن رغم قلة عددنا من إخضاع ذلك اجليش الضخم
التي حتياها ستدرك األمور اجليدة التي قدمناها لك من خالل جميئنا إىل أرضكم بأمر 
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 كل ملقد سمح لنا مليكنا بأن نحط من قدرك وأن حير. انيامن جاللة ملك إسب
 .»هندي من اإلساءة ملسيحي

ًدعونا اآلن نتتبع املسببات التي أدت إىل هذه املواجهة غري العادية, ابتداء 
 بيزارو  كاناماركا, ملاذايإذ عندما التقى بيزارو وأتاهولبا يف كا. باألحداث املبارشة

ًتل الكثريين من أتباعه, بدال من أن تأرس قوات أتاهولبا قو أرس أتاهولبا هو الذي
 جنديا من اخليالة 62ًاألكثر عددا, بيزارو وتقتله? فبيزارو مل يكن لديه سو ً          

 أما بالنسبة ملقدمات. ً ألفا80 من املشاة, فيام كان حتت إمرة أتاهولبا جيش من 106و
اماركا وقتذاك? وكيف جاء يأتاهولبا يف كاا أن نتساءل ملاذا كان ينهذه األحداث عل

ًبيزارو إىل هناك مبارشة بدال من أن يذهب أتاهولبا إىل إسبانيا ليأرس امللك تشارلز 
ُاألول? وملاذا سار أتاهولبا كام بدا لنا بقليل من بعد النظر إىل كمني مفتوح كهذا? 

ًارو, تلعب دورا أوسع ًوهل العوامل التي لعبت دورا يف املواجهة بني أتاهولبا وبيز
 ?يف املواجهات بني شعوب العاملني القديم واجلديد وبني شعوب أخر. 

ملاذا أرس بيزارو أتاهولبا? تكمن ميزات بيزارو العسكرية يف سيوف اإلسبان 
ويف . سلحة, ويف الدروع الفوالذية والبنادق واخليولاأل منالفوالذية وغريها 

احلجر والربونز بمواجهة تلك األسلحة, كان بإمكان قوات أتاهولبا أن جتابه فقط 
, ولكن دون الدروع شبه القامشيةأو اهلراوات اخلشبية والفؤوس اليدوية واملقاليع و

كان انعدام التكافؤ و. تشارك يف املعركةل امتطاؤها يمكنأن تكون هناك حيوانات 
ًيف املعدات حاسام يف الكثري من املجاهبات األخر التي وقعت بني األوروبيني 

وسكان األمريكيتني األصليني وشعوب أخر. 
ًموا الغزو األورويب قرونا, ووكان األمريكيون األصليون الوحيدون الذين قا

. يول والبنادقهم تلك القبائل التي قللت الفجوة العسكرية بحصوهلا عىل اخل
لديه صورة هلندي يمتطي » هندي«وبالنسبة لألمريكي األبيض العادي تثري كلمة 
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ُحصانا ويشهر بندقية, مثل حماريب قبيلة  الذين أبادوا كتيبة اجلنرال جورج » السو«ً
. 1876كاسرت التابعة للجيش األمريكي يف معركة ليتل بيغ هورن الشهرية عام 

يول والبنادق مل تكن معروفة لد اهلنود احلمر يف فنحن ننسى بسهولة أن اخل
األصل, لقد جلبها األوروبيون الذين فرضوا عملية حتول عىل جمتمعات القبائل 

وبفضل إتقاهنم استخدام اخليل . اهلندية التي حصلت عىل اخليول والبنادق
ود والبندقية حارب هنود أمريكا الشاملية وهنود األركونيان يف جنوب تشييل وهن

ًالبامباس يف األرجنتني الغزاة البيض زمنا أطول من أي مواطنني أمريكيني أصليني 
استسلموا لعمليات عسكرية شاملة شنتها احلكومات البيض يف السبعينات 

 .والثامنينات من القرن التاسع عرش
أما اليوم فمن الصعب أن نستوعب الفرق العددي الشاسع الذي عملت 

اماركا التي حتدثنا عن يففي معركة كا. عسكرية اإلسبانيةضده اآللة احلربية ال
 يفوق من األمريكيني األصلينيً إسبانيا من سحق جيش 168تفاصيلها, متكن 

ً مرة, وقتلوا منهم اآلالف دون أن خيرسوا إسبانيا واحدا500عددهم  وهناك . ً
ز لآلزتيك الكثري من املعارك التي تشبه معركة بيزارو مع اإلنكا, مثل غزو كورتي

وغري ذلك من احلمالت األوروبية املبكرة ضد األمريكيني املواطنني حيث يتحدثون 
عن مواجهات متكن خالهلا عرشات من الفرسان األوروبيني من سحق آالف من 

اماركا إىل كوزكو يوخالل زحف بيزارو من كا. اهلنود وقتل أعداد هائلة منهم
 معارك مماثلة يف جاوجا ربعولبا وقعت أعاصمة اإلنكا بعد موت أتاه
 30 و 80وشارك يف هذه املعارك عىل التوايل . وفيلكاشهومان وفيالكونغا وكوزكو

ً فارسا إسبانيا يف مواجهة آالف أو عرشات اآلالف من اهلنود40 و 110و  ً. 
هذه االنتصارات اإلسبانية ال يمكن احتساهبا نتيجة ملساعدة حلفاء من 

 إىل التأثري النفيس لألسلحة واخليول اإلسبانية وال إىل ما األمريكيني األصليني وال
ال شك أن . نكا عندما ظنوا اإلسبان إهلهم العائد فرياكوشاُيدعى أنه خطأ من اإل
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النجاحات األولية التي حققها بيزارو وكورتيز اجتذبت حلفاء من األمريكيني, غري 
م النجاحات الساحقة التي ًأن كثريا منهم ما كانوا ليصبحوا حلفاء لو مل تقنعه

حققها اإلسبان دون مساعدة من أحد, وكذلك املقاومة الفاشلة لالحتالل عدا عن 
ال شك أن حداثة اخليول . االعتقاد برضورة االصطفاف إىل جانب املنترص
اماركا, غري إن املعارك التي تم يواألسلحة الفوالذية والبنادق قد شلت اإلنكا يف كا

ركا استهدفت مقاومة مصممة نظمتها جيوش من اإلنكا سبق امايخوضها بعد كا
وخالل ست سنوات من الغزوات املبدأية قام . ًهلا أن رأت أسلحة إسبانية وخيوال

اإلنكا بثورتني واسعتني وجيديت اإلعداد ضد اإلسبان, لكنهام فشلتا بسبب عدم 
 .التكافؤ بني إمكانيات الثوار واألسلحة اإلسبانية

الثامن عرش حلت البنادق حمل السيوف كسالح مفضل لد بحلول القرن 
وعىل .  أخرأصليةًالغزاة األوروبيني يف اجتياحهم األمريكيني األصليني وشعوبا 

تشاريل «ّ بحار بريطاين يدعى 1808سبيل املثال وصل إىل جزر فيجي عام 
يدج وكام يدل عليه اسمه ساف. ًوكان مسلحا بالبنادق والتصويب اجليد» سافيدج

, تقدم وحده لريبك ميزان القو جلزر فيجي, وضمن مغامراته »أي املتوحش«
ُالكثرية قاد قاربه الصغري يف هنر أوصله إىل قرية كاسوفا الفيجية وأوقفه عىل بعد 

َّرصاصة مسدس من سياج القرية وأخذ يطلق النار عىل السكان العزل وكان . ُ
َّحياء كوموا جثث القتىل ومترتسوا ضحاياه من الكثرة إىل درجة أن األهايل األ

مثل . أما النهر القريب من القرية فقد حتول لونه إىل األمحر. وراءها بغرض احلامية
 التي تنقصها األصليةهذه األمثلة التي تعطينا فكرة عن قوة البندقية ضد الشعوب 

األسلحة, كانت تتكرر باستمرار يف أماكن أخر. 
ًنويا يف الغزو اإلسباين لإلنكا, وكانت بنادق تلك ًوقد لعبت البنادق دورا ثا

األيام صعبة التحميل واإلطالق, وكان لد بيزارو عرشة منها فقط, لكنها أفلحت 
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لكن الرماح .  كبري يف األوقات التي أمكن إطالق النار منهايف إحداث تأثري نفيس
ًابل, نادرا ما وباملق. والسيوف الفوالذية والسكاكني اإلسبانية كانت أهم بكثري

أما . متكنت اهلراوات اهلندية من قتل اإلسبان وإن نجحت يف رضهبم وإيذائهم
ًاإلسبان فقد شكلت دورعهم الفوالذية وخوذهم الفوالذية دفاعا فعاال ضد  ً
رضبات اهلراوات اهلندية, فيام كانت دروع اهلنود املصنوعة من احلشوات املتنوعة 

 .والذيةغري قادرة عىل صد األسلحة الف
ِتعطومل  ْ  توصيفات شهود العيان هلجامت اخليالة اإلسبان, أمهية األحصنة ُ

فقد كان أولئك الفرسان قادرين عىل الوصول إىل اجلنود اهلنود قبل أن . حقها
يتمكن احلراس من إنذارهم, كام كانوا يرتجلون عن أحصنتهم ويقتلون اهلنود عىل 

 يامرسها اخليل وقدرته عىل املناورة وقد تركت صدمة االندفاعة التي. األرض
ورسعة اهلجوم وإتاحته الفرصة للفارس بأن هياجم اهلنود السائرين عىل أقدامهم 

وجيب أال . عاجزين عن الدفاع عن أنفسهمان أعىل, تركت اجلنود يف العراء من مك
أثري احلصان ال يعود فقط للرعب الذي أشاعه بني اجلنود الذين يقاتلون تننسى أن 

, كان 1536ويف الوقت الذي قامت فيه ثورة اإلنكا الكرب عام . اخليالة ألول مرة
اإلنكا قد تعلموا كيف يدافعون عن أنفسهم ضد الفرسان, من خالل نصب 

ًلكن اإلنكا مل يتمكنوا أبدا, كأي . ّالكامئن وإبادة ركاب اخليل يف املمرات الضيقة
توحة, وعندما جلأ كيزو يوبانكي أفضل جنود مشاة, من هزيمة اخليالة يف أماكن مف

والذي خلف أتاهولبا, إىل حمارصة اإلسبان يف » مانكو«جنراالت إمرباطور اإلنكا 
ً وحاول اقتحام املدينة, هامجت رسيتان إسبانيتان من الفرسان جيشا 1536ليام عام 

ّهنديا أكرب بكثري عىل أرض سوية, وتم قتل كيزو ومجيع قواده يف املعركة األ وىل ً
ًكام أن هجوما مماثال نفذه . والتنكيل بجيشه ً خياال نجح يف التنكيل بأفضل 26ً

 .قوات اإلمرباطور مانكو عندما كان حيارص كوزكو
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التحول يف األعامل احلربية الذي فرضه استخدام احلصان, بدأ برتويض هذا 
 شامل  قبل امليالد, وذلك عىل سفوح املناطق الواقعة4000احليوان حوايل عام 

وقد أتاحت اخليول ملن امتلكها من البرش تغطية مسافات أكرب مما . البحر األسود
ّيتيحه امليش عىل األقدام, وشن اهلجامت املفاجئة واهلروب قبل أن تتمكن القوة 

 حول ًمثاالاماركا يوأعطى دور اخليل يف كا. األكرب املدافعة من جتميع نفسها
 عام, حتى القرن العرشين وهو ما 6000ًاستخدام سالح عسكري بقي فعاال 

ومل تتوقف هيمنة سالح الفرسان عىل ساحة املعركة إال . ينسحب عىل مجيع القارات
وعندما ننظر إىل امليزات التي ناهلا اإلسبان من األحصنة . يف احلرب العاملية األوىل

ب أال مني من املعدن, جيوواألسلحة الفوالذية والدروع ضد اجلنود املشاة املحر
نندهش من الكسب املستمر للمعارك التي خاضها اإلسبان يف مواجهة عقبات 

 .هائلة
اماركا ألهنم ياماركا? جاء أتاهولبا وجيشه إىل كايملاذا تواجد أتاهولبا يف كا

ًكسبوا معارك حاسمة يف حرب أهلية تركت شعب اإلنكا منقسام وقابال لالخرتاق ً .
نقسامات واستغلها, وكان سبب احلرب األهلية وأدرك بيزارو عىل الفور تلك اال
 األمريكيني اجلنوبيني بعد وصوله من  اهلنودأن وباء اجلدري الذي انترش بني

ك انكا هويناكاباملستوطنني اإلسبان يف بنام وكولومبيا, قد أد إىل وفاة إمرباطور اإل
 نعرش نينا حلق به عىل الفور وريث ال, ثم1526العام ومعظم أفراد بالطه حوايل 

وأشعلت تلك الوفيات منافسات حول العرش بني أتاهولبا وأخيه غري . كيوتيش
 .فلوال ذلك الوباء لواجهت إسبانيا إمرباطورية موحدة. الشقيق هوسكار

ًاماركا عامال رئيسيا يف التاريخ العاملي, يلذلك مثل وجود أتاهولبا يف كا ً
قبل شعوب غازية لدهيا حصانة فاألمراض انتقلت إىل شعوب تفتقر للحصانة من 

نفلونزا والتيفوس ة مثل اجلدري واحلصبة واإلبئوهكذا فقد لعبت أو. كبرية
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ًوالطاعون وغريها من األمراض املعدية يف أوروبا دورا حاسام يف الغزوات  ً
وعىل . األوروبية عندما أدت إىل قتل أعداد كبرية من الناس يف القارات األخر

زتيك بعد فشل أول هجوم إسباين عام باء اجلدري شعب اآلل اجتاح وسبيل املثا
, وأد إىل موت اإلمرباطور كويتالهوك الذي صعد إىل العرش لفرتة 1520

َبسيطة كخلف لإلمرباطور   .مونتيزوماَ
 من األوروبيني تنترش من القادمةوعىل امتداد األمريكيتني كانت األمراض 

من سكان أمريكا % 95فسهم, لتفتك بـ قبيلة إىل أخر قبل وصول األوروبيني أن
  وهبذه الطريقة اختفت دويالت حوض,كولومبسعهد ما قبل األصليني يف 

ًاملسيسيبي وهي جمتمعات أمريكية من اهلنود احلمر منظمة تنظيام عاليا وذات الكثافة  ً
 يف الفرتة من الدويالتالسكانية األكرب يف ذلك الوقت, وقد حتقق اختفاء تلك 

 أوىلأواخر القرن السابع عرش, قبل حتى أن يقيم األوروبيون أنفسهم  إىل 1492
 اخلطوة 1713وكان وباء اجلدري الذي استرش عام . مستوطناهتم هنر امليسيسيبي

َاجلنوب إفريقي من قبل املستوطنني األوروبيني» سان«األكرب يف تدمري شعب  ِ .
 األوبئة التي , بدأ أول1788الربيطانيني سيدين عام وبعد وقت قصري من استيطان 

, ئً, ومن األمثلة املوثقة جيدا يف املحيط اهلادأهنت وجود األبورجني األسرتاليني
 بعد أن جلبه قلة من البحارة األوروبيني 1806الوباء الذي اجتاح جزر فيجي عام 

واجتاحت . »آرغو«الذين شقوا طريقهم إىل الشاطئ بصعوبة بعد حتطم سفينتهم 
ًثلة كال من تونغا وهاواي وجزرا أخر يف املحيط اهلادأوبئة مما  .ئً

ًأن دور املرض يف التاريخ كان حمصورا يف متهيد الطريق بال أتقصد أن أوحي 
فقد شكلت املالريا واحلمى الصفراء وغريمها من األمراض . للتوسع األورويب

عائق األهم أمام  آسيا وغينيا اجلديدة الياالستوائية يف إفريقيا واهلند وجنوب رشق
 .االستعامر األورويب لتلك املناطق االستوائية



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     104
 

ًاماركا? وملاذا مل حياول أتاهولبا بدال من ذلك أن يغزو يملاذا جاء بيزارو إىل كا
اماركا عن طريق التكنولوجيا البحرية األوروبية, التي يإسبانيا? جاء بيزارو إىل كا

 من ئمن إسبانيا إىل بنام, ثم املحيط اهلادبنت السفن التي نقلته عرب املحيط األطليس 
ًوبسبب افتقاره إىل تكنولوجيا كهذه فإن أتاهولبا مل يتوسع بحرا خارج . بنام إىل بريو

 .أمريكا اجلنوبية
ّإضافة إىل السفن نفسها, اعتمد وجود بيزارو عىل تنظيم سيايس مركزي مكن 

وكان إلمرباطورية . ام حتتاجهإسبانيا من متويل إنشاء جهاز موظفني وتزويد السفن ب
ًاإلنكا أيضا تنظيم سيايس مركزي, لكن هذا التنظيم عمل لغري مصلحتها, ألن 

وبام أن بريوقراطية اإلنكا معروفة . بيزارو أمسك هبيكلية القرار عندما أرس أتاهولبا
وكانت تكنولوجيا علم . بملكها األشبه باآلهلة, فقد تفسخت بعد موت أتاهولبا

ًإضافة إىل التنظيم السيايس مهمني أيضا للتوسع األورويب إىل قارات أخر, البحار 
 .وتوسع شعوب أخر إىل أماكن جديدة

ومن العوامل التي يمكن اإلشارة إليها كسبب جاء باإلسبان إىل بريو, وجود 
فاملعلومات يمكن نرشها بصورة . الكتابة التي امتلكتها إسبانيا ومل متتلكها اإلنكا

تلك املعلومات .  من نقلها عن الفمً بدالُأدق وبالتفصيل عندما تكتب كتابةأوسع و
 تس وغزوات كورتيز للمكسيك دفعادت إىل إسبانيا من رحالت كولومبالتي ع

وقد وفرت الرسائل والكتيبات الدافع . اإلسبان إىل التدفق نحو العامل اجلديد
 مغامرات بيزارو يف إشبيلية وقد طبع أول تقرير عن. والتعليامت الالزمة لإلبحار

, وقد كتبه وأرشف عىل طباعته رفيقه الكابتن كريسرتبال دي مينا, بعد 1534عام 
 برسعة ًمبيعا وترجم األكثروقد أصبح الكتاب . تسعة أشهر فقط من إعدام أتاهولبا

إىل لغات أوروبية أخر وكان السبب يف توجه دفعة جديدة من املستعمرين 
 .كا لتعزيز قبضة بيزارو عىل بريواإلسبان إىل أمري
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ُملاذا سار أتاهولبا صوب الكمني? لو كان هناك بعد نظر ألصابنا االندهاش ألن 
وكان اإلسبان الذين أرسوه . اماركايأتاهولبا تقدم إىل فخ بيزارو الواضح يف كا

 .لتفسري النهائي ملا حدثاًمندهشني هم اآلخرون لنجاحهم, كام كان التعليم مهام يف 
ًيقول التفسري الفوري إن أتاهولبا مل يكن يملك أي معلومات تقريبا عن 

وقد استقى القليل من املعلومات . اإلسبان وقوهتم العسكرية ونواياهم جتاهه
بالكلامت املتناقلة عرب األفواه, وبشكل رئيس عن طريق مبعوث زار قوات بيزارو 

رأ ذلك املبعوث . ساحلعىل مد يومني فيام كانت متوجهة نحو الرب من ال
اإلسبان يف حالة غري تنظيمية وأبلغ أتاهولبا أهنم ليسوا رجال قتال وأنه قادر عىل 

وبطبيعة احلال, مل خيطر عىل بال .  هندي200ًتقييدهم مجيعا لو أعطي قوة من 
أتاهولبا أن اإلسبان كانوا أعصياء عىل اهلزيمة أو أهنم سيهامجونه دون أي استفزاز 

 .همن جانب
يف العامل اجلديد, كانت القدرة عىل الكتابة حمصورة يف نخب صغرية من 
. شعوب املكسيك احلديثة واملناطق املجاورة يف أقىص شامل إمرباطورية اإلنكا

 ميل فقط من حدود اإلنكا 600ُورغم أن الغزو اإلسباين لبنام التي تقع عىل بعد 
 شعب اإلنكا إىل أن  إىللك قد وصل ال يبدو أن أي علم بذ1510الشاملية, بدأ عام 

وبقي أتاهولبا . 1527 يف عام يفحط بيزارو رحال سفينته عىل الساحل البريو
ًجاهال متاما بفتوحات إسبانيا التي استهدفت أقو املجتمعات وأكثرها سكانا يف  ً ً

 .أمريكا الوسطى
ًا ترصفه ومثلام فاجأنا ترصف أتاهولبا الذي أد إىل اعتقاله, فقد فاجأنا أيض

ًفقد عرض فديته الشهرية معتقدا بسذاجة, أنه ما إن يدفع الثمن . بعد االعتقال
مل يكن هناك من سبيل ليعلم أن رجال بيزارو . سيطلق اإلسبان رساحه ويرحلون

 .ّالدائم, ال شن غارة معزولة شكلوا رأس جرس لقوة تنوي االحتالل
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بعد اعتقاله, جلأ فرانسيس مل يكن أتاهولبا وحده من أساء حساباته, فحتى 
 شقيق هريناندو بيزارو إىل خداع جنرال أتاهولبا األول تشالكوتشيام قائد روبيزا
وقد شكلت حسابات تشالكوتشيام . رار ودفعه إىل تسليم نفسه لإلسباناجليش اجل

ثل أمهية اعتقال أتاهولبا ااخلاطئة نقطة حتول يف اهنيار مقاومة اإلنكا, وهي حلظة مت
زتيك, فقد أخطأ يف حساباته بطريقة أسوأ عندما ما مونتيزوما إمرباطور اآلأ. ًاتقريب

ً عائدا وسمح له وجليشه الصغري بالدخول إىل تنوكتتالن عاصمة ًإهلااعترب كورتيز 
 .زتيكطورية اآلإمربا

عىل مستو دنيوي, كانت إساءة احلسابات التي ارتكبها أتاهولبا 
 الزعامء األمريكيني األصلينيُد آخر ال حيىص من وتشالكوتشيام ومونتيزوما وعد

ًخدعهم األوروبيون, تعود إىل حقيقة أن أحدا من سكان العامل اجلديد األحياء مل 
يسبق له أن زار العامل القديم, ولذلك من الطبيعي أال تكون لدهيم أي معلومات 

 إنه كان وحتى برغم ذلك, نستصعب جتنب النتيجة التي تقول. حمددة عن اإلسبان
ًيتعني عىل أتاهولبا أن يكون أكثر شكا, فقط لو أن جمتمعه قد اطلع عىل مد أوسع 

اماركا دون أن يمتلك معلومات يًوبيزارو أيضا وصل إىل كا. من املسلك اإلنساين
حول اإلنكا خارج إطار ما علمه من خالل استجوابه رعايا من اإلنكا جاهبهم يف 

ًأية حال فقد كان بيزارو أميا, ورغم ذلك فقد كان وعىل . 1531 و 1527العامني 
ومن خالل الكتب تعرف اإلسبان عىل الكثري من . ينتمي إىل جمتمع متعلم

 التاريخ سنياحلضارات املعارصة البعيدة عن أوروبا, وعىل عدة آالف من 
وقد نقل بيزارو إسرتاتيجية كورتيز الناجحة يف تطبيق كمينه واإليقاع . األورويب

 .اهولبابأت
 من املعلومات حول تاريخ ٍّلكم هائل  التعليم اإلسبان ورثة جعلباختصار, 
وباملقارنة فإن أتاهولبا مل يكن فقط غري ممتلك ألي فكرة حول . اإلنسان ومسلكه



  107          صدام يف كاياماركا
 

اإلسبان أنفسهم وال أي جتربة شخصية حول غزو خارجي تتعرض له بالده, ولكنه 
اثلة حدثت ألحد, يف أي مكان آخر, ويف عن هتديدات مم) أو يقرأ(مل يسمع حتى 

هذه اهلوة الواسعة يف التجربة هي التي شجعت بيزارو . أي وقت آخر من التاريخ
 .عىل نصب كمينه ألتاهولبا الذي مشى إليه

وهكذا فإن أرس أتاهولبا حيدد جمموعة من العوامل التقريبية التي أسفرت عن 
من أن يستعمر األمريكيون األصليون ًاستعامر األوروبيني للعامل اجلديد بدال 

 التكنولوجيا  يف استخداموتضمنت األسباب املبارشة لنجاح بيزارو. أوروبا
العسكرية املرتكزة عىل البنادق واألسلحة الفوالذية واخليول, واألمراض املعدية 

آسيا, والتكنولوجيا البحرية األوروبية, والتنظيم السيايس −املستوطنة يف يورو
ًويشكل عنوان هذا الكتاب ملخصا هلذه .  للدول األوروبية, والكتابةاملركزي

ّالعوامل التقريبية, التي مكنت األوروبيني املعارصين من غزو شعوب يف قارات 
وقبل وقت طويل من بدء أي أحد يف إنتاج أسلحة وفوالذ, فإن بعض تلك . أخر

األوروبية كام سنر يف العوامل ذاهتا قادت إىل توسعات نفذهتا بعض الشعوب غري 
 .فصول الحقة

ملاذا تركزت كل تلك املنافع يف أوروبا : لكن ما زلنا نواجه السؤال األسايس
أكثر من العامل اجلديد? وملاذا مل يكن اإلنكا هم الذين اخرتعوا البندقية والسيوف 
الفوالذية, وأن يمتطوا ظهور احليوانات املخيفة كاخليول وأن يتحملوا األمراض 
ًالتي يفتقر األوروبيون للمناعة ضدها, وأن يطوروا سفنا قادرة عىل عبور املحيطات 

 من التاريخ وتنظيامت سياسية متقدمة, وأن يتمكنوا من االستفادة من آالف السنني
مل تعد هذه األسئلة التقريبية املتعلقة باألسباب التقريبية موضوع هذا املكتوب? 

زأين القادمني من الكتاب اللذين سيبحثان يف الفصل, وإنام ستصبح موضوع اجل
 .األسباب النهائية لكل ذلك
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  قوة املزارع

 

ً عامال يف مونتانا لد مزارع مسن يدعى 1956كمراهق, أمضيت صيف عام 
وكان فريد املولود يف سويرسا قد جاء إىل مونتانا يف التسعينات من . »فريد هرييش«

. القرن التاسع عرش وتقدم يف عمله حتى طور واحدة من أوىل املزارع يف املنطقة
) اهلنود احلمر(كا كان جزء كبري من األمريكيني األصليني وعند قدومه إىل أمري

 .يعيشون حضارة يف إطار جمتمع الصيادين وجامعي الطعام
وكان زمالئي العامل يف معظمهم من البيض القساة الذين يتضمن حديثهم 

ات, والذين كانوا يمضون األسبوع يف عملهم ثم عنالعادي سلسلة من الشتائم والل
ومن بني هؤالء . اية األسبوع إلنفاق أجرهتم يف البارات املحليةخيصصون عطلة هن

ّالعامل, شخص اسمه ليفي وينتمي إىل قبيلة بالكفوت اهلندية, وكان يترصف  ُ
ًبطريقة خمتلفة عن ترصفات العامل اخلشنة, وبدا مؤدبا ولطيفا ومسؤوال وعاقال  ً ً ً ّ ُ

ًوكان أول هندي أقيض معه وقتا طويال. ًويتحدث جيدا  .ُ حتى أخذت أعجب بهً
 أحد يوم صباح ليفيبت بخيبة أمل وصدمة عندما وجدت لذلك فقد أص

ومن بني ما قاله وما زلت . لرشب مساء السبت ويسب ويلعنايرتنح حتت وطأة 
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عليك اللعنة يا فريد هرييش, وعىل السفينة التي أتت بك «: أتذكره حتى هذا اليوم
 للهنود التي نظرتنا ذكريات مؤملة عن فقد أعادت تلك املالحظة» !من سويرسا

ًتعلمناها ونحن أطفال, حني كنا نعترب غزو الغرب األمريكي عمال بطوليا  كانت عائلة. ً
 .فريد هرييش فخورة به, كواحد من رواد املزارع نجح يف عمله رغم الظروف الصعبة
يد  غري أن قبيلة ليفي املؤلفة من صيادين وحماربني, رسقت منها أراضيها عىل

 .ني املشهورين? بفكيف تغلب املزارعون عىل هؤالء املحار. املزارعني املهاجرين البيض
كان مجيع البرش يف معظم الزمن الذي مر منذ انفصل اإلنسان احلديث عن 
أسالفه من القردة الكبار قبل حوايل سبعة ماليني سنة يتغذون عىل صيد احليوانات 

لام كان يفعل أفراد قبيلة بالكفوت اهلندية يف القرن ًومجع النباتات الربية, متاما مث
ومل يتحول اإلنسان إال قبل أحد عرش ألف سنة إىل ما يمكن تسميته . التاسع عرش

 عىل ما ينتج عن ذلك  الغذاء, أي تدجني احليوانات والنباتات الربية والتغذيبإنتاج
أنتجوه بأنفسهم أو ًواليوم يستهلك معظم الناس طعاما . عام حيواين ونبايتطمن 

وبمعدالت التغري احلالية, فإن القلة الباقية من الصيادين . أنتجه هلم برش آخرون
وجامعي الطعام ستتخىل يف غضون السنوات العرش القادمة عن وسائلها وتتفكك أو 

 .عتمد عىل الصيد ومجع الطعامتمتوت, منهية بذلك ماليني السنني من التزام طريقة حياة 
بعضها .  إنتاج الطعام يف عصور خمتلفة قبل التاريخةوب املختلفحققت الشع

 ومن بني الذين حققوا ذلك فإن .ًمل حيقق ذلك إطالقا, مثل األبورجني األسرتاليني
 إنتاج الغذاء من تلقاء أنفسهم كالصينيني القدماء, بينام حققها  حققوابعضهم

ولكن, كام سنر, . ريانآخرون بمن يف ذلك املرصيون القدماء باقتباسها من اجل
ًفإن إنتاج الغذاء كان رشطا مسبقا لتطوير األسلحة واجلراثيم والفوالذ لذلك فإن . ً

التغريات اجلغرافية املتعلقة بكيف ومتى أصبحت شعوب يف خمتلف القارات 
 .مزارعني ورعاة, تفرس إىل حد كبري مصائرها الالحقة واملتنافسة
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الية لفهم كيفية ظهور إنتاج الغذاء, وقبل أن نخصص الفصول الستة الت
ّسيتتبع هذا الفصل الصالت الرئيسة التي أدت إىل املزايا التي مكنت بيزارو من أرس 

 ).4.1الشكل  (اهلنود احلمرأتاهولبا وفريد هرييش وأمثاله من االستيالء عىل أرايض 
 زاد الصلة األوىل هي األكثر مبارشة, فكلام توفرت سعرات حرارية أكثر, كلام

ومن بني احليوانات والنباتات الربية, هناك القليل منها القابل لألكل . عدد الناس
فمعظم احليوانات غري مفيدة بالنسبة لنا كغذاء . اآلدمي أو يستحق الصيد أو اجلمع

 قابل للهضم كلحاء الشجر ومنها ما  غريسبب أو أكثر من األسباب, فمنها ما هول
راش والفطر, ومنها ما هو قليل القيمة الغذائية مثل هو سام مثل بعض أنواع الف

قنديل البحر اهلالمي, ومتعب يف التحضري مثل احلبوب الصغرية للغاية, أو صعب 
إن معظم األحياء . اجلمع مثل بيض معظم احلرشات, أو خطري صيده مثل الكركدن

 البيولوجية املوجودة عىل األرض هي عىل شكل خشب أو ورق شجر, معظمه غري
 .قابل للهضم

ومن خالل اختيار وزراعة أنواع قليلة من النبات واحليوان القابلة 
يف % 0.1ًمن كتلة احلياة عىل الفدان الواحد بدال من % 90تشكل للالستهالك, 

 نحصل عىل سعرات حرارية أكثر يمكننا أن ,األرايض غري املزروعة واملستصلحة
ًن سيصبح قادرا عىل إطعام عرشة أضعاف قابلة لألكل يف كل فدان, كام أن كل الفدا

ًأو حتى مائة ضعف من املزارعني والرعاة, مقارنة بام جينيه جمتمع الصيادين 
 وجامعي الطعام, وتشكل هذه القوة العددية العاتية أول ميزة عسكرية كرب

 .اء يف مواجهة الصيادين وجامعي الغذاءذحظيت هبا القبائل املنتجة للغ
 وسائل ختدم  متتلك حيوانات أليفة, هناك أربعإلنسانية التيويف املجتمعات ا

فيها تلك احليوانات أصحاهبا أال وهي تزويدهم باللحم واحلليب والسامد وجر 
 ومنذ البداية أصبحت احليوانات األليفة أهم مصدر للربوتني احليواين يف . املحاريث
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 عوامل تؤثر عىل النمط األعرض للتاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّرسم لسلسلة األسباب املؤدية إىل عوامل تقريبية مثل األسلحة واخليل واألمراض ما مكن : 4.1الشكل 
عىل . ًبعض الشعوب من غزو شعوب أخر, انطالقا من عوامل هنائية مثل التأقلم مع مدارات قارية

 للتدجنيية املالئمة ح بالنباتات واحليوانات الربلسبيل املثال تطورت أمراض وبائية متنوعة يف مناطق تص
االحتفاظ  يف إطعام املجتمعات كثيفة السكان حيث تستطيع األوبئة تألن املحاصيل واللحوم ساعد

 ., وألن األمراض تطورت من جراثيم محلتها احليوانات نفسهابقوهتا

أمراض 
 وأوبئة

تنظيم سيايس,
كتابة

سفن عابرة
محيطاتلل

أسلحة, وسيوف
فوالذية

العوامل  خيول
 التقريبية

تكنولوجيا

جمتمعات ضخمة, مكثفة,
مستقرة, طبقية

 فائض أغذية, خمزون أغذية

 ّنباتات وحيوانات مدجنة

انتشار النبات
واحليوان

حيوانات برية
مالئمة

حمور
غرب/رشق

العوامل 
 النهائية
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وهذه األيام, عىل سبيل املثال, يميل . املجتمع, لتحل بذلك حمل احليوانات الربية
لحصول عىل معظم بروتينهم احليواين من األبقار واخلنازير واألغنام األمريكيون ل

. والدجاج, بينام أصبحت حلوم احليوانات الربية كالغزال من اللذائذ النادرة
وباإلضافة إىل ذلك, أصبحت حيوانات ثديية ضخمة تفيد كمصدر للحليب 

بقار واألغنام ومن هذه احليوانات األ. الزباديلبن ومشتقاته كالزبدة واجلبنة و
ِواملاعز واخليول واأليائل وجواميس املاء وأنثى الثور اآلسيوي واجلامل العربية 

وهكذا فإن هذه الثدييات أصبحت تعطي من السعرات احلرارية . واخلراسانية
ُأضعاف ما يمكن أن تعطيه لو ذبحت واستهلكت كلحم ُ. 

بوسيلتني لزيادة إنتاج ًوتفاعلت الثدييات األليفة أيضا مع النباتات األليفة 
ًفأوال, وكام يعرف أي بستاين أو مزارع معارص بالتجربة, فإن املحصول . الغذاء

وحتى مع توفر السامد . يزيد زيادة كبرية من خالل استخدام روث احليوانات كسامد
الصناعي العرصي من خالل إنتاجه عرب املصانع الكياموية, فإن املصدر الرئيس 

ليوم يف معظم املجتمعات هو روث احليوان, وخاصة األبقار, لسامد املحاصيل ا
كام كان الروث مادة قيمة كمصدر إلشعال . وكذلك اخلراف والثور اآلسيوي

 .النريان يف املجتمعات التقليدية
 الثدييات األليفة والكبرية مع النباتات املنزلية هبدف زيادة اإلنتاج تفاعلكام ت

ِّريث مما يمكن البرش بالتايل من حراثة األرض التي الغذائي, من خالل جرها املحا
وكانت حيوانات احلراثة . كانت إىل ما قبل ذلك غري ذات جدو اقتصادية للزراعة

هي األبقار واخليول وجواميس املياه وماشية بايل, واحليوان املهجن من البقرة 
رعي ما قبل ومن األمثلة عىل قيمة هذه احليوانات أن أول مزا. والثور اآلسيوي

 Linerbandkeramikالتاريخ يف أوروبا الوسطى, كانت احلضارة املعروفة باسم 
 قبل امليالد, حيث كان املزارعون 5000التي نشأت قبل قليل من حلول العام 



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     116
 

وبعد ألف سنة .  حيملوهنا بأيدهيمحفرحيرثون الرتبة السهلة من األرض بعيص لل
 فالحة توسيعّمتكن أولئك املزارعون من وبدخول املحراث الذي جتره الثريان, 

 من أراض ذات تربة ثقيلة أو صعبة, كام أن املزارعني ٍمرتاماألرض إىل مد ٍ
األمريكيني يف سهول أمريكا الشاملية الشاسعة الذين كانوا يزرعون املحاصيل يف 
وديان األهنار, اضطروا لالنتظار حتى القرن التاسع عرش لقدوم األوروبيني 

 .يثهم التي جترها احليواناتوحمار
 واحليوان إىل زيادة تدجني النباتوكانت تلك وسائل مبارشة أد خالهلا 
نتجه وسيلة احلياة املتبعة يف جمتمع تعدد السكان عرب إنتاج املزيد من الغذاء الذي 

وسامهت وسائل أخر غري مبارشة يف التأثري عىل إنتاج . الطعامالصيادين وجامعي 
 ةًوأحيانا يتنقل سكان املجتمعات املعتمد. ًاملجتمعات غري املستقرة أيضاالغذاء يف 

ً بحثا عن أغذية برية, لكن املزارعني يبقون قرب حقوهلم الطعامعىل الصيد ومجع 
 أكثر كثافة من خالل ة ويساهم املسكن الثابت يف نشوء جتمعات برشي.وبساتينهم

املة يف الصيد ومجع الطعام والتي تغري فاألم الع. فرتات أقرص بني الوالدة واألخر
مكان السكن تستطيع محل طفل واحد فقط مع بعض املمتلكات القليلة, فهي ال 
تتحمل والدة طفل آخر قبل أن يتمكن صغريها السابق أن يميش برسعة تكفي 

ومن الناحية العملية كان الصيادون البدائيون . ملرافقته القبيلة بدل التلكؤ وراءها
 من أجل أن تفصل أربع سنوات بني الطفل وأخيه, من خالل فرتة الطمث يعملون

. أثناء اإلرضاع أو االمتناع عن ممارسة اجلنس أو قتل الصغار أو اإلجهاض
 ,وباملقارنة فإن البرش املستقرين الذين ال تقيدهم مشكالت محل الصغار عىل حمفات

وكانت الفرتة . ّيستطيعون حتمل وتربية أي عدد من األطفال املمكن إطعامهم
 بني ميالد طفل وآخر بالنسبة لسكان املزارع سنتني, أي نصف الفرتة ةالفاصل

 الوالدة ملنتجي منوتسمح هذه النسبة األعىل . الفاصلة بني أطفال جمتمع الصيادين
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د أكرب يف كل فدان, بتحقيق كثافة الغذاء, باإلضافة إىل قدرهتم عىل إطعام عد
 .الطعامسكانية أعىل من الصيادين وجامعي 

ومن نتائج االستقرار السكني أنه يسمح للمرء بأن خيزن فائض الطعام, ما دام 
ّوبينام يستطيع بعض الرحل . ً املرء حارسا عىل خمزونهيكنأنه ال معنى للخزن إذا مل  ُّ

يان عىل غذاء يفوق حاجتهم االستهالكية, من الصيادين أن حيصلوا يف بعض األح
فإن مثل هذه اجلائزة هي ذات نفع قليل بالنسبة إليهم ألهنم ال يستطيعون محاية هذا 

لكن الطعام املخزون مهم إلطعام األخصائيني من غري العاملني يف إنتاج . الفائض
ّولذلك فإن الرحل من الصيادين لدهي. الغذاء, ودعم بلدات كاملة منهم م إما ُّ

 .القليل أو ال أحد من األخصائيني املتفرغني الذين يظهرون يف املجتمعات املستقرة
  جمتمعات الصيادينلكنومن بني هؤالء املتخصصني امللوك والبريوقراطيون, 

 إىل الترصف بمساواة نسبية وينقصها البريوقراطيون املتفرغون وزعامء القبائل متيل
ُتنظيام سياسيا عىل مستو العصهيا الذين يتوارثون احلكم, لكن لد ً .  أو القبيلةةبً

 ملزمون الطعامًوسبب ذلك أن مجيع القادرين جسامنيا من الصيادين وجامعي 
وباملقابل فكلام أمكن مجع الطعام, كلام . بتكريس معظم وقتهم للحصول عىل الطعام

حق فرض نشأت نخبة سياسية حتظى بالسيطرة عىل طعام جيمعه غريها, وتركز عىل 
وهكذا . الرضيبة وتتخلص من احلاجة إىل إطعام نفسها, وتتفرغ للنشاطات السياسية

 من زعامء املحكومةًفإن جمتمعات زراعية متوسطة احلجم غالبا ما تتأسس يف املناطق 
وتكون هذه الوحدات . القبائل, أما املاملك فتختص باملجتمعات الزراعية الكبرية

 شن حروب غزو من عصبة صيادين تعتمد املساواة يف السياسية املعقدة أقدر عىل
وقد طور بعض الصيادين وجامعي الطعام وخاصة يف بيئات غنية مثل . توزيع الطعام

احل اإلكوادور, جمتمعات مستقرة, الشاطئ الشاميل الغريب من أمريكا الشاملية وس
 . املاملكدويالت ناشئة لكنهم مل يكملوا الطريق إىلإقامة خزن الطعام وتضمنت 
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وبإمكان الفائض الغذائي املرتاكم عن طريق الرضائب أن يدعم املزيد من 
وبالنسبة لعالقة هذا . املتخصصني املتفرغني ألعامهلم عدا امللوك والبريوقراطيني

ولكن ذلك . الفائض باحلروب, فإن باإلمكان استخدامه إلطعام اجلنود املحرتفني
اطورية الربيطانية من هزيمة شعب املاوي ّهو العامل احلاسم يف متكن اإلمرب

ورغم إحراز املاوري بعض االنتصارات املبهرة . ًالنيوزيلندي األصيل املسلح جيدا
واملؤقتة, فإهنم مل يتمكنوا من املحافظة عىل جيش مستمر التواجد يف ميدان املعركة, 

كذلك .  من إحلاق اهلزيمة هبمغ ألف جندي بريطاين متفر18ولذلك فقد متكن 
 الذين يوفرون املربر الديني حلروب رجال الدينيستخدم الطعام املخزون يف تغذية 

ّالغزو, وملامريس األعامل الفنية كعامل املعادن الذين ينتجون السيوف والبنادق وغري  ُ
ّذلك من التكنولوجيات, والكتاب الذين حيفظون املعلومات التي ال يمكن تذكرها  ُ

 .بعد ذلك, بشكل صحيح
 الفوائد املبارشة وغري املبارشة للمحاصيل الزراعية  عىلتى اآلن, أكدتح

احليوانات كغذاء, لكن هلا استخدامات أخر كأن تبقينا يف حالة دفء وتزودنا و
وتعطينا املحاصيل واحليوانات األنسجة الطبيعية لصناعة املالبس . بمواد قيمة

 النبات لتدجني املراكز الرئيسية ومل يقترص عطاء معظم. واألغطية والشباك واحلبال
ًعىل املحاصيل الغذائية فحسب, بل كانت تنتج أيضا األنسجة وخاصة القطن 

وتعطينا عدة حيوانات أليفة مثل هذه األنسجة وخاصة الصوف .  والقنبوالكتان
وكانت عظام . من اخلراف واملاعز والالما والضأن اجلبيل واحلرير من دود القز

لية تشكل مواد خام مهمة لألعامل الفنية لشعوب العرص احلجري احليوانات املنز
ُوكان جلد األبقار يستخدم لصناعة اجللود, أما . األخري قبل تطوير صناعة املعادن

اليقطني الذي يعترب من أوىل النباتات التي طورت يف األمريكيتني, فلم يستخدم 
 .لألكل وإنام كأوعية للسوائل
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ية الكبرية يف إحداث ثورة برشية عندما أصبحت وسامهت احليوانات الثدي
. وسيلة النقل الربي الرئيسية إىل أن تم تطوير السكة احلديدية يف القرن التاسع عرش

ً احليوان, كانت وسيلة النقل الوحيدة لنقل البضائع والبرش برا تتم عىل تدجنيوقبل 
ح بإمكان  ذلك حيث أصبتلكن الثدييات الكبرية غري. ظهور البرش أنفسهم

ذلك كاإلنسان ألول مرة يف التاريخ, أن ينقل البضائع الثقيلة بكميات ضخمة, و
ِوكانت اخليول واحلمري والثريان واأليائل واجلامل العربية . البرش, ملسافات طويلة

وكانت . واخلراسانية ذات السنامني, هي احليوانات املستخدمة يف عمليات النقل
 األثقال, أما األبقار واخليول لك الالما تستخدم حلمتلك احليوانات اخلمسة وكذل

فقد كانت جتر العربات, بينام خصصت األيائل والكالب جلر املزالج يف املناطق 
− القطبية, وأصبح احلصان الوسيلة الرئيسية للنقل بعيد املد يف معظم أنحاء يورو

ين والالما فقد لعبت  وهي العريب واخلراسااملدجنةِأما أنواع اجلامل الثالثة . آسيا
ًدورا مماثال يف مناطق من شامل إفريقيا واجلزيرة العربية وأواسط آسيا واإلنديز ً. 

 النبات واحليوان يف حروب الغزو هو تدجنيوكان اإلسهام األكثر مبارشة 
 ودبابات عرباتآسيوي, الذي أصبح بالنسبة حلروب القارة مثل − اليوروناحلصا

ًت يف الفصل الثالث فقد مكنت اخليول كال من كورتيز وكام ذكر. العرص احلايل ّ
إمرباطوريات وبيزارو عىل رأس جمموعات صغرية من املغامرين من اإلطاحة ب

 ظلت قبل امليالد, وفيام 4000وحتى قبل ذلك, يف حوايل العام . زتيك واإلنكااآل
ء التوسع تطى عىل ظهورها العارية, كانت العنرص العسكري الرئييس وراُاخليول مت

وقد حلت تلك . أوروبية القادمني من أوكرانيا−ًغربا للمتحدثني باللغات اإلندو
وعندما تم ربط . اللغات حمل مجيع اللغات األوروبية القديمة ما عدا لغة الباسك

ًاخليول الحقا بالعربات عىل أنواعها, كانت العربات التي جترها اخليول يف املعارك 
 قبل امليالد, الدافع إىل إحداث ثورة يف حروب 1800ام والتي اخرتعت حوايل الع
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ّوعىل سبيل املثال, مكنت اخليول . الرشق األدنى ومنطقة البحر املتوسط والصني
ًشعبا غريبا هو اهلكسوس عام   قبل امليالد من هزيمة مرص التي مل تكن متتلك 1674ً

 .ًخيوال يف ذلك الوقت, ونصبوا أنفسهم فراعنة مؤقتني عليها
ّكاب, مكنت اخليول شعب اهلنز ِّويف وقت الحق وبعد اخرتاع الرسج والر

Hunsمن شعوب خمتلفة, من سهول آسيا, من إرهاب اإلمرباطورية وموجات أخر  
ّالرومانية والدول التي خلفتها, ما أسفر عن الغزو املغويل ملعظم آسيا وروسيا يف 

مل يتم االستغناء عن اخليول كوسيلة و.  والرابع عرش بعد امليالدالثالث عرشالقرنني 
هجوم ونقل رئيسة يف احلروب إال يف احلرب العاملية األوىل عندما تم إدخال عربات 

ًوقد لعبت اجلامل العربية واخلراسانية أدوارا مماثلة يف مناطقها . القتال إىل املعركة ِ
ل أو اجلامل, ويف كل هذه األمثلة تبني أن الناس الذين امتلكوا اخليو. اجلغرافية

 .ًامتلكوا أيضا ميزة عسكرية هائلة مقابل الذين مل يمتلكوا تلك اخليول واجلامل
 فاألمراض. املدجنةّومل تقل اجلراثيم أمهية يف حروب الغزو عن احليوانات 

نفلونزا ظهرت كجراثيم متخصصة بالبرش, وهي املعدية مثل احلصبة واجلدري واإل
جلراثيم سابقة كانت قد أصابت احليوان كام جراثيم مشتقة من تشوهات حصلت 

 ّدجنوكان اإلنسان الذي . هو مذكور يف الفصل احلادي عرش من هذا الكتاب
لكن اإلنسان طور مقاومة . احليوانات هو أول ضحايا هذه اجلراثيم اجلديدة املطورة

ًوعندما تعرضت هذه الشعوب املحصنة جزئيا . كبرية هلذه األمراض اجلديدة
ًل بشعوب أخر مل تتعرض سابقا للجراثيم, نتج عن ذلك أوبئة أسفرت لالتصا

لذلك لعبت . ًمن الشعوب التي مل تتعرض سابقا للجراثيم% 99عن مقتل حوايل 
ًاجلراثيم القادمة من احليوانات األليفة أدوارا حاسمة يف الغزوات األوروبية 

يني وسكان اجلزر يف للمواطنني يف األمريكيتني, ولألسرتاليني واجلنوب إفريق
 .ئاملحيط اهلاد



  121          قوة املزارع
 

ً يعني مزيدا من الطعام والكثافة ّاملدجنباختصار, فإن اقتناء النبات واحليوان 
 النقل املتاح عن )ويف بعض املناطق(وكان الفوائض الغذائية الناجتة, . السكانية

ًطريق احليوانات, رشوطا مسبقة لتطور املجموعات البرشية واستقرارها وحصوهلا 
عىل مركزية سياسية وتراتبية اجتامعية وتقدم اقتصادي وقدرات تكنولوجية 

  يفرس أسباب ظهور إمرباطورياتّاملدجنوهكذا فإن وفر النبات واحليوان . ابتكارية
قبل أخر وحصول شعوب عىل التعليم واألسلحة الفوالذية قبل غريها, حيث 

االستخدامات العسكرية كام تكمل . آسيا القارات األخر يف ذلك−سبقت يورو
الروابط ِللخيول واجلامل وقدرة اجلراثيم املشتقة من احليوان عىل قتل اإلنسان, حلقة 

 .استكشافهالرئيسة التي جتمع بني إنتاج الغذاء والغزو, وهو ما سنعمل عىل 
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 5الفصل 

 
  تاريخ األغنياء والفقراء

 

يتشكل جزء كبري من التاريخ اإلنساين من رصاعات بني الذين يملكون 
, أو بني ابني شعوب متتلك قوة املزارع وأخر ال متتلكه.. والذين ال يملكون

علم أن إنتاج نوجيب أال نتفاجأ حني . أولئك الذين حصلوا عليها يف أوقات خمتلفة
اب إيكولوجية ما زالت جتعل ذلك بر يف مناطق واسعة من العامل ألسالغذاء مل يظه

ًصعبا أو مستحيال حتى يومنا هذا وعىل سبيل املثال, مل تتطور الزراعة أو الرعي يف . ً
عصور ما قبل التاريخ يف أماكن مثل القطب األمريكي الشاميل, بينام كانت تربية 

كام مل . آسيوي−لغذاء يف القطب اليوروقطعان األيائل هي الوسيلة الوحيدة إلنتاج ا
ينشأ إنتاج الغذاء من تلقاء نفسه يف صحار بعيدة عن مصادر املاء الالزم للرعي, 

 . الواليات املتحدةمثل أواسط أسرتاليا وأجزاء من غريب
ًوبدال من ذلك, فإن ما يستدعي التفسري هو فشل عملية إنتاج الغذاء يف 

ً يف بعض املناطق املالئمة متاما من الناحية الظهور حتى العصور احلديثة,
ومن أهم . اإليكولوجية والتي تعترب أغنى املراكز يف العامل للزراعة وتربية القطعان

هذه املناطق املحرية التي كانت شعوهبا األصلية ال تزال من الصيادين وجامعي 
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 مريكية األخرالطعام عند وصول املستعمرين األوروبيني, كاليفورنيا والواليات األ
 , وسهول األرجنتني العشبية وجنوب غريبئالواقعة عىل شواطئ املحيط اهلاد

 أسرتاليا وغالبية منطقة رأس الرجاء الصالح يف جنوب إفريقيا, ولو يوجنوب رشق
تفحصنا عامل ما قبل امليالد بأربعة آالف سنة, أي بعد آالف السنني من ظهور إنتاج 

ًألصلية, لفوجئنا أيضا بعدة سالل خبز أخر حديثة مل تكن الغذاء يف أقدم مناطقه ا
 الباقية من الواليات املتحدة وإنجلرتا  كلهاُبعد قد استثمرت, بام يف ذلك املساحات

وعندما نتتبع آثار .  كلهاجنوب خط االستواءإفريقيا وومعظم فرنسا وإندونيسيا 
 ٍّترب اليوم جافة إىل حد ما أو متدنيةإنتاج الغذاء إىل بداياته, سيفاجئنا اختيار أماكن تع

ًاملستو إيكولوجيا, وهي العراق وإيران واملكسيك واإلنديز وأجزاء من الصني 
ًفلامذا تطور إنتاج الغذاء أوال يف تلك املناطق التي تبدو . ومنطقة الساحل اإلفريقي

ًهامشية إىل حد ما, ومل تظهر إال الحقا يف أكثر املراعي واملزارع خص  .ًبا يف العامل? ٍّ
. كذلك حترينا االختالفات اجلغرافية التي نشأت يف ظلها وسائل إنتاج الغذاء

 السكان املحليني النبات لتدجني بصورة مستقلة نتيجة تيف أماكن قليلة, نشأ
ُ كان الغذاء يستورد عىل شكل  فقدأما يف معظم املناطق األخر. نيواحليوان املحلي

وما دامت تلك املناطق غري .  يف أماكن أخرجينهاتدحماصيل وحيوانات تم 
ًاملستقلة أصال قد أصبحت مالئمة إلنتاج الغذاء يف عصور ما قبل التاريخ بمجرد 

 إليها, ملاذا مل تتحول شعوب تلك املناطق إىل مزارعني ومريب َّاملدجناتوصول 
 . النبات واحليوان? تدجنيماشية دون احلاجة إىل مساعدة خارجية يف 

يف املناطق التي نشأ فيها إنتاج الغذاء بصورة مستقلة, ملاذا االختالف الكبري يف 
 آسيا قبل ي فيها? وعىل سبيل املثال ملاذا ظهر إنتاج الغذاء يف رشقالعصور التي ظهر

 يً الواليات املتحدة ومل يظهر أبدا يف رشقيه يف رشقورآالف السنني من ظه
 الكبري يف استرياد الغذاء, ذلك أن جنوب غريبأسرتاليا? وملاذا الفارق الزمني 
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َأوروبا استورد الغذاء قبل آالف السنني من استرياده من قبل جنوب غريب الواليات  ِ
وجامعي  املتحدة? ومرة أخر نسأل عن األسباب التي جعلت جمتمعات الصيادين

 الزراعية ل الواليات املتحدة يأخذون املحاصيالطعام يف بعض املناطق مثل جنوب غريب
واحليوانية من جرياهنم ويعيشون كمزارعني, بينام يف مناطق أخر مثل إندونيسيا 

 استرياد الطعام بينام تضمنت عملية, جنوب خط االستواءوالكثري من إفريقيا 
ًاستبداال انقالبيا جلأ خالل  جمتمع الصيادين إىل غزو منتجي الغذاء للحصول عىل هً
 .دور حول التطورات التي حددت أغنياء التاريخ وفقراءهالطعام? كل هذه األسئلة ت
رد عىل تلك األسئلة, نحتاج إل معرفة كيفية حتديد املناطق قبل أن نأمل بال

التي نشأ فيها إنتاج الغذاء يف األصل, ومتى تم ذلك وكيف وأين متت أوىل عمليات 
يت من الدليل األكرب الذي ال يمكن دحضه يأ.  للمحصول أو احليوانتدجني

 معظم احليوان وخيتلف. التعرف عىل بقايا النبات واحليوان يف املواقع األثرية
ثال صغر حجم املاشية واخلراف فعىل سبيل امل.  الربيةأصوله عن ّاملدجنوالنبات 

 حجم الدجاج والتفاح, وصارت قرشة البازالء أرق وأنعم, واجتهت قرون وكرب
 التعرف عىل بقايا يزودناوهكذا . لولبياملاعز من الشكل املقوس إىل الشكل ال

النبات واحليوان يف موقع أثري مؤرخ, بدالئل قوية حول إنتاج الغذاء يف ذلك 
 العثور فقط عىل بقايا حيوانات برية يف إعطائنا يفشلاملكان وذلك الوقت, بينام 

وبطبيعة .  مع جمتمع الصيادين وجامعي الطعام متوائمغذاءدالئل حول إنتاج 
 يف مجع نباتات برية وصيد ,ل, فقد استمر منتجو الغذاء خاصة األوائل منهماحلا

ًحيوانات برية, ما يعني إن بقايا الطعام يف مواقعهم غالبا ما تتضمن حيوانات برية 
 .ٍ يف آن واحدَّومدجنة

حيدد علامء اآلثار تواريخ إنتاج الغذاء باإلشعاع الكربوين الذي حتتويه بعض 
ع املعروف بالرقم شوتعتمد الطريقة عىل التآكل البطيء للكربون امل. عاملواد يف املوق



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     126
 

ً, وهو عنرص ثانوي جدا من العنارص الكربونية لكنه موجود يف كل مكان وله )14(
 الرقمً حيمل أيضا نيرتوجينيًصلة ببناء احلياة, متحوال إىل نظائر غري مشعة عىل شكل 

ستمرار من خالل اإلشعاعات الكونية, يف اهلواء با) 14(ويتولد الكربون ). 14(
 غري املشع بنسبة واحد) 12(ًمقارنة بالكربون ) 14(ومتتص النباتات الكربون اجلوي 

 احليوانات التي ال تأكل إال النباتات, جسمويشكل هذا الكربون النبايت . إىل مليون
احليوان, وما إن يموت النبات أو . واحليوانات املفرتسة التي تأكل تلك احليوانات

 عام إىل أن يصبح حمتو 5700كل ) 12(إىل ) 14(هتبط نصف نسبة الكربون 
ً ألف سنة منخفضا جدا وصعبا عىل القياس بسبب تلوثه 40بعد ) 14(الكربون  ً ً

وهكذا فإن عمر املادة ). 14(بكميات صغرية تأيت من مواد حديثة حتوي الكربون 
 ).12(والكربون ) 14(نسبة بني الكربون املكتشفة يف موقع أثري يمكن حساهبا من ال

يتعرض القياس باإلشعاع الكربوين إىل عدد كبري من املشكالت الفنية يستحق 
اثنان منهام الذكر هنا, أحدمها أنه حتى الثامنينات من القرن املايض كان اإلشعاع 

أي أكثر من ) بضعة غرامات(الكربوين بحاجة إىل كميات كبرية من الكربون 
لذلك كان العلامء يلجأون إىل تفحص املواد .  املوجودة يف البذور أو العظامالكمية

ُاملستكشفة يف أماكن قريبة من ذات املوقع يعتقد أهنا مرتبطة ببقايا الطعام, أي أهنا 
ومن اخليارات املفضلة لقياس . ترسبت يف الوقت الذي ترك فيه الناس تلك البقايا

 . املتبقي من النريان الفحم,املواد املرتبطة بالغذاء
ًلكن املواقع األثرية ليست دائام كبسوالت زمنية مغلقة بإحكام وحتوي كل 

 قد ختتلط ببعضها, مثل ةاملواد املرتسبة يف ذات اليوم, فاملواد املرتسبة يف أوقات خمتلف
اجلرذان والدود وغري ذلك من مواد تتمخض عنها الرتبة أو يمكن لبقايا فحم 

قريبة من بقايا نبات أو حيوان مات وتم أكله قبل أو بعد آالف حمرتق أن تكون 
 عىل تكنيك جديد يقوم عىل قياس أليام يزداد اعتامد علامء اآلثارويف هذه ا. السنني
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, وهو تكنيك  للتغلب عىل هذه املشكلةالضوء الطيفي املتسارع للمواد قيد الفحص
حتديد تاريخ بذرة بعينها أو عظمة يتيح القياس الكربوين للعينات الصغرية, وبالتايل 

ويف بعض األحيان وجدت اختالفات كبرية بني .  أو غري ذلك من بقايا طعامةصغري
 اآلخر مشاكله  هوالذي لهيك اجلديد, قياسات كربونية حديثة اعتمدت التكن

 القضايا ورغم.  وغري املبارشةة عىل األساليب القديموأخر مرتكزةاخلاصة, 
ًة والتي مل جتد حال, فإن ما هيمنا يف هذا الكتاب هو حتديد بداية إنتاج اجلدلية الناشئ

الغذاء يف األمريكيتني, حيث تبني من الوسائل غري املبارشة للقياس التي أجريت يف 
 عام قبل امليالد, 7000السبعينيات والثامنينات من القرن املايض أن التاريخ هو 

 . عام قبل امليالد3500بينام قدمته الفحوص احلديثة إىل 
 يف ةاملوجود) 12(إىل ) 14(املشكلة األخر يف القياس الكربوين أن نسبة الـ 

ًاجلو ليست دائام ثابتة لكنها تتأرجح قليال مع مرور الوقت, لذلك فإن حسابات  ً
ظل عرضة تاإلشعاع الكربوين املعتمدة عىل قياس ثابت للنسبة اجلوية للكربون 

 ويمكن حلجم كل خطأ يف تاريخ مىض أن يتقرر بمساعدة .لبعض األخطاء الصغرية
د احللقات طاملا أن عدد هذه دشجر طويل العمر من خالل النمو السنوي لع

 التي انقضت, ويمكن بعد ذلك للسننياحللقات يمكن أن يشكل رزنامة صحيحة 
ِّلعينة من خشب حدد عمره هبذه الطريقة أن خيضع لتحليل ما حيتويه عىل كربون م ن ُ

وهبذه الطريقة يمكن للتواريخ املحددة عرب . كام أسلفنا) 12(إىل ) 14(قياس 
.  باالعتبار)12(إىل ) 14(القياس الكربوين اإلشعاعي, أن تقاس مع أخذ نسبة الـ 

وتأثري هذا التصحيح يعني أنه بالنسبة للمواد غري اخلاضعة للعنرص الشجري والتي 
 عام قبل امليالد, يمكن للتاريخ أن ينقص ما 6000 و 1000هلا تواريخ ترتاوح بني 

ويف اآلونة األخرية بدأ قياس بعض العينات األكثر . بني بضعة قرون وألف عام
ًقدما اعتامدا عىل أسلوب بديل يرتكز عىل تآكل آخر يف عملية اإلشعاع الكربوين مما  ً
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 هي يف الواقع  قبل امليالد9000جيعلنا نستنتج أن املواد املؤرخة عىل أهنا من عام 
 . سنة قبل امليالد11000

ًوغالبا ما يفرق علامء اآلثار بني التواريخ املعتمدة عىل القياسات القديمة 
أي قبل امليالد, وباإلنكليزية, باحلروف الكبرية ) م.ق(واحلديثة, بأن يكتبوا حريف 

)B.C. ( للتدليل عىل القياسات احلديثة واحلروف الصغرية)b.c. (للتدليل عىل 
وعىل أي حال فإن لغة اآلثار قد تكون مربكة يف هذا املجال, . القياسات القديمة

ىل التواريخ املعتمدة عىل القياسات إألن الكثري من الكتب والتقارير تلجأ 
والتواريخ التي أشري إليها يف هذا .القديمة, دون أن تشري إىل التواريخ األخر 

 األخرية تعتمد عىل 15000الـ  السننيالكتاب لألحداث التي وقعت يف 
وهذا هو السبب يف بعض التفاوتات التي قد يلحظها بعض . القياسات احلديثة

القراء بني تواريخ هذا الكتاب, والتواريخ التي ترد يف كتب أخر حول إنتاج 
 .األغذية يف مراحله املبكرة

 حميط  ويؤرخ احلدث يفمدجنوبعد أن يتعرف املرء عىل بقايا نبات أو حيوان 
ِّدجناملوقع ذاته, كيف يمكن له أن يقرر ما إذا كان النبات أو احليوان املعني قد   يف ً فعالُ

 إىل املوقع? من الوسائل قبل جلبهُاملكان الذي عثر فيه عىل بقاياه أم يف مكان آخر 
 املحصول أو احليوان, واالقتناع ألصولاملتبعة, فحص خريطة للتوزيع اجلغرايف 

 احلمص ينموعىل سبيل املثال, .  تم يف املنطقة التي يوجد فيها املوقعالتدجنيبأن 
ًثيوبيا رشقا إىل اهلند حيث أن الدولة إ املتوسط و البحرعىل نطاق واسع من منطقة

ُلذلك يمكن للمرء أن خيدع . من إنتاج العامل للحمص% 80األخرية تنتج اليوم 
ِّدجنن احلمص قد إويقول  ِّدجنني أن احلمص الربي قد  يف اهلند, ولكن تبُ  فقط يف ُ

ِّدجنوما يدعم القول بأن احلمص .  تركيايجنوب رشق  هناك بالفعل هو حقيقة أن ُ
   جنوب  من ُ عثر عليه يف مواقع أثرية يف آخر العصور احلجرية جاءمدجنأقدم محص 
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رؤوس حجرية لرماح استخدمها صيادو كلوفيس الذين انترشوا : 1لوحة 
 . عام13000كا الشاملية قبل يف أمري
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 ).فور(باران, أحد مواطني األرض العالية من غينيا اجلديدة, من شعب : 2لوحة 
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 ).فور(إيسا, أحد مواطني األرض العالية يف غينيا اجلديدة, من شعب : 3لوحة 
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 .داوهيكارينيغا, أحد مواطني األرض الواطئة يف غينيا اجلديدة من شعب تو: 4: لوحة
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 .سواكاري, من مواطني األرض الواطئة عىل الساحل الشاميل من غينيا اجلديدة: 5لوحة 
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ا اجلديدة يسريان بقارب يف أحد جداول طئة يف غينياثنان من مواطني األرض الوا: 6لوحة 

 .هنر فالي
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 .نشابه وكيس الشبكصياد من األرض الواطئة يف غينيا اجلديدة, مع قوسه و: 7لوحة 
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 .امرأة من األرض الواطئة يف غينيا اجلديدة تقطع حلاء النخل الستخراج النشا: 8لوحة 
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ُامرأة تسامنية من األبورجني واحدة من آخر األحياء الذين ولدوا قبل وصول : 9لوحة 

 .والتسامنيون أقرباء األبروجني األسرتاليني: األوروبيني
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خافيري مارتن مورينو فارس إسباين معارص يستعرض فن ركوب اخليل كام : 10لوحة 

َاستخدم من قبل فرسان القرن السادس عرش اإلسبان لرعي الثريان وهزيمة اإلنكا ِ ُ. 
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نموذج للسيوف الفوالذية التي استخدمها اجلنود اإلسبان يف هزيمة جيوش اإلنكا : 11لوحة 

 .ريناندو الثاين ملك إسبانياوالسيف لف. ًاألكثر عددا
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 . لسفينة أوروبية مبحرة وأرشعتها مفرودةاخلامس عرشلوحة من القرن : 12لوحة 
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 .أربع نساء وأطفال من الكويشوا يف بريو: 13لوحة 
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 .يف العامل اجلديد ةّصبي من الكويشوا من بريو مع حيوان الالما أكرب احليوانات الثديية املدجن: 14لوحة 
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 . يف الوادي املقدس من اإلنكا يف بريوتشنشريودرج حجري يف : 15لوحة 
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ً إسبانيا جيشا من 169 عندما هزم 532لوحة من وحي معركة كاياماركا لعام : 16لوحة 

ًاإلنكا يقدر بثامنني ألفا  . وأرس إمرباطور اإلنكا أتاهولباّ
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  قبل امليالد, ومل يظهر احلمص8000سوريا املجاور حوايل العام  تركيا وشاميل يرشق

 .اهلندي األصل يف اكتشافات علامء اآلثار إال بعد مخسة آالف سنة من ذلك التاريخ
 النبات أو احليوان من خالل تدجنيوهناك وسيلة ثانية للتعرف عىل مكان 

ربام . يط باملوقع يف كل مكان حمللتدجنياالطالع عىل خريطة بتواريخ أول ظهور 
 األصل األويل, خاصة إذا كان التدجنييكون املوقع الذي ظهرت فيه هو موقع 

 مع وجود ً تقدماأما إذا كانت تواريخ أول ظهور أكثر. ًالربي قد وجد هناك أيضا
 األويل, فهذا ما يشري إىل انتشار للتدجنيمسافة متزايدة عن املوقع املتعارف عليه 

نوع من (وعىل سبيل املثال, فإن أول خندروس .  مواقع أخر إىلالتدجنيعملية 
ِّحمصود يف اهلالل اخلصيب سجل يف العام ) القمح وبعد ذلك .  قبل امليالد8500ُ

 قبل امليالد وأملانيا 6500ًزحف املحصول غربا, حتى وصل إىل اليونان حوايل العام 
ِّدجن قمح اخلندروس قد أنبوتفيد هذه التواريخ .  قبل امليالد5000حوايل العام  ُ 

ن اخلندروس الربي األول إيف اهلالل اخلصيب, وهي نتيجة تدعمها احلقيقة القائلة 
 . إيران وتركياًكان حمصورا يف املنطقة املمتدة بني إرسائيل وغريب
 تظهر يف كثري من احلاالت,  كانتعىل أي حال, وكام سنر, فإن املضاعفات

ّتدجنحيث  ًوغالبا ما يمكن .  النبتة أو احليوان بصورة مستقلة يف عدة مواقع خمتلفةُ
تتبع هذه احلاالت بتحليل االختالفات التحولية واجلينية أو الكروموزومية بني 

وعىل سبيل املثال, فإن الثور .عينات من املحصول أو احليوان ذاته يف مواقع خمتلفة
ضة له سنام غري موجود لد ماشية غرب َّاهلندي الذي تناسلت منه املاشية املرو

 النسل احلايل من املاشية اهلندية أصلآسيا, وتشري التحليالت اجلينية إىل أن −يورو
آسيوية احلالية انفصال عن بعضهام قبل مئات اآلالف من السنني, −والغرب يورو

وهذا يعني أن .  هذه احليوانات بوقت طويل يف أي مكانتدجنيأي قبل أن يتم 
ِّدجنتاشية قد امل آسيا, خالل العرشة آالف − يورو بصفة مستقلة يف اهلند وغريبُ
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, انفصلت عنها قبل فرعيةآسيوية −ًسنة األخرية ابتداء بامشية برية هندية ويورو
 . مئات اآلالف من السنني
فأين ومتى . ىل أسئلتنا السابقة حول نشوء إنتاج الغذاءإدعونا نعود اآلن 

 .لغذاء يف أماكن خمتلفة من العامل? وكيف تطور إنتاج ا
يف إحد احلاالت, هناك مناطق نشأ فيها إنتاج الغذاء بصورة مستقلة حيث 

 العديد من املحاصيل ويف بعض األحيان احليوانات املحلية قبل وصول تدجنيتم 
هناك فقط مخس مناطق تتوفر بشأهنا . أي حماصيل أو حيوانات من مناطق أخر

ً آسيا املعروفة أيضا بالرشق األدنى أو  جنوب غريبياضحة وهأدلة تفصيلية وو
 وهو املصطلح املنطبق عىل أواسط وأمريكا الوسطىاهلالل اخلصيب, والصني, 

 املكسيك واملناطق املالصقة ألمريكا الوسطى, واإلنديز الواقعة يف أمريكا وجنويب
ية من الواليات ًاجلنوبية, وربام منطقة حوض األمازون أيضا, واملناطق الرشق

جاورة حيث ت عدة مراكز مكلهاأو  وتضم بعض هذه املراكز). 5.1الشكل (املتحدة 
نشأ إنتاج الغذاء بصورة أكثر أو أقل استقاللية, واملثال عىل ذلك الوادي األصفر يف 

 .الصني  الصني, ووادي هنر يانغتيس يف جنويبشاميل
 أكيدة نتاج الغذاء كظاهرة التي نشأ فيها إإضافة إىل هذه املناطق اخلمس

جديدة, هناك أربع مناطق أخر مرشحة ألن تنضم إليها كمناطق غذائية جديدة و
.  االستوائية وأثيوبيا وغينيا اجلديدةوإفريقيا الغربيةوهي منطقة الساحل اإلفريقي 

وعىل الرغم من أن النباتات الربية قد . ًلكن هناك شيئا من الغموض يف كل حالة
ِّدجنت ون شك يف منطقة الساحل اإلفريقي جنوب الصحراء, فإن رعي القطعان  دُ

ًربام يكون قد سبق الزراعة هناك, وليس مؤكدا حتى اآلن ما إذا كانت تلك ماشية 
ً بشكل مستقل, أو بدال من ذلك, ماشية من أصول متتد إىل اهلالل اخلصيب, مدجنة

  بعد, ليس من املؤكد  كام أنه . النباتتدجنيىل نشوء عملية إحيث أد ظهورها هناك 
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أما عالمات السؤال فتشري إىل عدم التأكد مما إذا كان . مراكز أصول انتشار الغذاء): 5.1(شكل 

نشوء إنتاج الغذاء يف املوقع املعني غري متأثر بإنتاج الغذاء يف مراكز أخر; أما ماذا كانت 
 املحاصيل األوىل يف حالة غينيا اجلديدة

 
 املحيل للنبات التدجنيان وصول تلك املحاصيل الساحلية قد أطلق رشارة ما إذا ك

  االستوائية, وما إذا كان وصول املحاصيل من جنوب غريبإفريقيا الغربيةالربي يف 
 النبات الربي يف إثيوبيا, أما بالنسبة لغينيا اجلديدة, لتدجنيآسيا قد أطلق تلك الرشارة 

ًك دليال عىل زراعة مبكرة سبقت إنتاج الغذاء يف أي فقد وجدت الدراسات األثرية هنا
 .مناطق جماورة, غري أن املحاصيل التي نبتت هناك مل يتم التعرف عليها بعد

 املحيل, التدجنيهلذه املناطق وغريها من مناطق ) 5.1(ويلخص اجلدول 
 النبات بتدجينهاُبعض أكثر أنواع املحاصيل واحليوان شهرة وأول مناطق عرفت 

ومن بني املناطق التسع املرشحة حلدوث تطور إنتاج الغذاء فيها, يسجل . حليوانوا
 8500 النبات يف حوايل العام جلهة تدجني آسيا التواريخ األقدم سواء جنوب غريب
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كام سجلت .  قبل امليالد8000 احليوان يف حوايل العام جلهة تدجنيقبل امليالد, أو 
 املؤكدة بقياسات الكربون املشع, إلنتاج الغذاء تلك املنطقة أكرب عدد من التواريخ

 يف مواعيد مبكرة, وتعترب التواريخ اخلاصة بالصني قريبة من تواريخ جنوب غريب
 الواليات املتحدة تواريخ بعد ذلك بستة آالف سنة يآسيا, فيام سجلت يف رشق

ال تعترب أما بالنسبة للمناطق الست األخر املرشحة فإن أفضل التواريخ . ًتقريبا
 آسيا, لكن بعض املواقع القليلة املبكرة سجلت يف تلك املناطق منافسة جلنوب غريب

 آسيا ومقدار ًالست وإن كنا ال نعرف إن كانت قد تأخرت كثريا عن جنوب غريب
 .ًذلك زمنيا

 نامذج النبات واحليوان املدجن يف كل منطقة: 5.1اجلدول 
 املنطقة مدجن

 حيوان نبات

أقدم تاريخ مثبت 
 تاريخ للتدجني

 التدجني التقريبي
 األصول املستقلة للتدجني

 م. ق8500 اخلراف واملاعز .قمح, بازالء, زيتون  آسياجنوب غريب. 1
 م. ق7500 اخلنازير ودود القز )جاورس) (دفن(أرز, ذرة صغرية  الصني. 2
 م. ق3500 ديك الروميلا ذرة, فاصوليا, قرع أمريكا الوسطى. 3
 م. ق3500 الالما, وخنزير غينيا بطاطا, تابيوكا إلنديز واألمازونا. 4
 . ق2500 ال يشء . رجل الوزة,عباد الشمس  املتحدةة الوالييرشق. 5
 م. ق5000 دجاج غينيا احلنطة واألزر اإلفريقي الساحل. 6?
 م. ق3000 ال يشء بازالء, وزيت النخيل إفريقيا الغربية االستوائية. 7?
 ? ال يشء قهوة, وعلف التيف وبياإثي. 8?
 م ?. ق7000 ال يشء قصب السكر, واملوز غينيا اجلديدة . 9?

 ل األساسية من مناطق أخرصيالتدجني املحيل بعد وصول املحا
 م. ق3500−6000 ال يشء اخلشخاش, والشوفان  أوروباغريب. 10
 م. ق7000 ماشية بسنام سمسم, وباذنجان وادي اإلنديز. 11
 م. ق6000 محري, وقطط التني, والشوفاس مرص. 12
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 نوعني عىل األقل من ّجنتَد من تلك التي األخرتتشكل جمموعة املناطق 
النباتات واحليوانات املحلية, ولكن حيث يعتمد إنتاج الغذاء بصورة رئيسية عىل 

 واناتوربام تعترب تلك النباتات واحلي.  يف مناطق أخرتدجينهانباتات وحيوانات تم 
. باعتبار أهنا أوجدت إنتاج الغذاء املحيل» ِّمؤسسة« كمحاصيل وحيوانات املدجنة

ِّومكن وصول املحاصيل والنباتات املؤسسة األناس املحليني من التحول إىل  ّ
االستقرار, وبالتايل زاد من إمكانية حتول املحصول املحيل من جمرد نباتات برية يتم 

 .فة يف البداية, ثم عن عمد يف مرحلة الحقةُها, إىل نباتات زرعت صدعمج
 ِّويف ثالث أو أربع من تلك املناطق, جاءت املواد املؤسسة من جنوب غريب

وتعترب أوروبا الغربية والوسطى واحدة من تلك املناطق التي ظهر فيها إنتاج . آسيا
 600 آسيا يف الفرتة بني العام الغذاء بوصول املحاصيل واحليوان من جنوب غريب

ً قبل امليالد, إال أن نوعا واحدا عىل األقل وهو اخلشخاش,3500قبل امليالد والعام  ً 
وكان . ً حمليا يف ذلك الوقتمدجنةوربام الشوفان وغريمها, كانت قد أصبحت 

 فيام غابت املتوسط,  البحرًاخلشخاش الربي مقترصا عىل املناطق الساحلية من غريب
 يات يف املجتمعات الزراعية املبكرة يف رشقبذور اخلشخاش عن مواقع احلفري

 آسيا, لكنها ظهرت ألول مرة يف مواقع زراعية مبكرة يف أوروبا وجنوب غريب
 ملعظم املحاصيل واحليوانات يف كانت األصول الربيةوباملقارنة, .  أوروباغريب

 مل ًوهكذا يبدو واضحا أن إنتاج الغذاء.  عن أوروبا الغربيةة آسيا غائبجنوب غريب
ًيتطور باستقاللية يف أوروبا الغربية, وبدال من ذلك بدأ إنتاج الغذاء هناك بوصول 

وعملت املجتمعات األوروبية .  آسيا من جنوب غريباملدجنةالنباتات واحليوانات 
 .ًخلشخاش الذي انترش فيام بعد رشقا كمحصولا تدجنيالغربية الزراعية عىل 

 التدجنيندية منطقة أخر شهدت ظهور  يف شبه القارة اهلالسندوكان وادي 
وقد وجدت .  آسيااملحيل يف أعقاب وصول املحاصيل املؤسسة من جنوب غريب
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أوىل التجمعات الزراعية هناك يف األلفية السابعة قبل امليالد, حيث استخدمت 
ِّدجنتالقمح والشعري وغريمها من املحاصيل التي كانت قد  ً سابقا يف اهلالل ُ

ويف وقت الحق فقط .  عرب إيرانالسند هناك إىل وادي من ي انترشتوالتاخلصيب 
 جاءت مدجنة نباتات وحيوانات السندظهرت لد املجتمعات الزراعية يف وادي 

ويف مرص . السمسموام سنمن أجناس حملية يف شبه القارة اهلندية مثل املاشية ذات ال
الد مع وصول املحاصيل من  إنتاج الغذاء يف األلفية السادسة قبل امليبدأًأيضا 

 .ًيا يدعى الشوفالً املرصيون التني وخضارا حمّدجنومن ثم .  آسياجنوب غريب
ينطبق النمط ذاته عىل إثيوبيا, حيث متت زراعة القمح والشعري وغريمها من 

ًوروضت إثيوبيا أيضا الكثري .  آسيا لفرتة طويلةاملنتجات القادمة من جنوب غريب
ً معظمها مقترصا عىل إثيوبيا, لكن كان املتوفرة لتأمني حماصيل  الربيةاألنواعمن 

فلم يتأكد حتى اآلن وعىل كل حال, . أحدها وهي حبة البن انترشت إىل العامل كله
 املجموعةثيوبيون يزرعون تلك النباتات املحلية قبل أم بعد وصول  كان اإلإذاما 

 . آسياِّاملؤسسة من جنوب غريب
ها حيث اعتمد إنتاج الغذاء عىل وصول املحاصيل يف هذه املناطق وغري

  املحاصيلالطعامِّاملؤسسة من أمكنة أخر, هل تنبت جمتمعات الصيادين وجامعي 
ِّاملؤسسة من شعوب زراعية جماورة وأصبحوا بذلك مزارعني هم أنفسهم? أم أن 

اثر وجتاوز ِّ املؤسسة, ومتكنوا من التكاملجموعةاملزارعني الغزاة هم الذين أحرضوا 
 . أعدادهم يف مواجهتهم? ت تزايدمالصيادين املحليني وقتلهم أو ترحيلهم أ

يف مرص يبدو أن اخليار األول قد حدث حيث أضاف الصيادون وجامعو 
 واألساليب الزراعية والرعوية إىل ّاملدجنة اجلنوب غرب آسيوية ّاملدجناتالطعام 

انات الربية, ثم بدأوا يتخلون بالتدريج  النباتات واحليومشتق منما لدهيم من غذاء 
 حماصيل وحيوانات أجنبية إىل مرص وليس وصلتبمعنى آخر, . عن الغذاء الربي
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ًوهذا ما يبدو أنه قد حصل أيضا للساحل األورويب األطلنطي, . ًشعوبا أجنبية
 املحليون األغنام واحلبوب القادمة من الطعامحيث تبنى الصيادون وجامعو 

ويف منطقة الرجاء الصالح بجنوب . آسيا عىل مر الكثري من القرون جنوب غريب
  اخلويسانإفريقيا, أصبح الصيادون وجامعو الطعام املحليون املعروفون باسم

 غنام واألبقار من أقىص شاميلرعويني ولكن ليس مزارعني بحصوهلم عىل األ
طنون األمريكيون وباملثل, أصبح املوا.  آسياإفريقيا, ويف النهاية من جنوب غريب

األصليون من الصيادين وجامعي الطعام مزارعني بالتدريج بحصوهلم عىل 
  إالويف هذه املناطق األربع, مل تقدم لنا بدايات إنتاج الغذاء. املحاصيل املكسيكية

 أصناف حملية من النبات تدجنيالقليل من األدلة, أو ال أدلة عىل اإلطالق حول 
 .النسبة لألدلة اخلاصة بأي استبدال للسكان فيهاواحليوان, وكذلك األمر ب

 بالوصول ,ويف اجلانب املقابل واملناقض, هناك مناطق بدأ فيها إنتاج الغذاء
وسبب تأكدنا من . املفاجئ لشعوب أخر وكذلك حماصيل وحيوانات أجنبية

ًذلك, هو أن عمليات الوصول هذه متت يف العصور احلديثة وتضمنت وصفا ملا 
تشمل هذه املناطق . ُه متعلمون أوروبيون يف أعداد ال حتىص من الكتبّحدث خط

السهول و, ئكاليفورنيا, والشامل الغريب من أمريكا الشاملية الواقع عىل املحيط اهلاد
خاضعة وحتى القرون األخرية كانت هذه املناطق . األرجنتينية, وأسرتاليا وسيبرييا

ملواطنون األمريكيون يف احلاالت الثالث  الطعام وهم اين وجامعي الصيادالحتالل
وقد . ن والسيبرييون األصليون يف احلالتني األخرينيواألوىل واألبورجني األسرتالي

تم التخلص من أولئك الصيادين إما بقتلهم أو بنقل األمراض املعدية إليهم أو 
 بطردهم أو باستبداهلم باملزارعني والرعويني األوروبيني الذين محلوا معهم

 أي أصناف برية حملية بعد وصوهلم باستثناء جوز املاكاداميا ّيدجنواحماصيلهم, ومل 
 أما يف رأس الرجاء الصالح فلم جيد األوروبيون الواصلون صيادي. يف أسرتاليا
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 فقط وليس ّمدجنة الذين امتلكوا حيوانات اخلويسان فحسب, بل رعاة اخلويسان
 عملية االعتامد عىل حماصيل من أمكنة أخر,  بدءثانيةوكانت النتيجة مرة . نباتات

 .والفشل يف ترويض أصناف حملية, وعملية استبدال شاملة وحديثة للسكان
ًوأخريا كرر النمط نفسه يف مناطق عديدة من عصور ما قبل التاريخ, سواء 

 يف أمكنة أخر أو ّمدجنةبالنسبة لبدء إنتاج الغذاء املفاجئ املعتمد عىل أصناف 
ويف غياب السجالت . ة إلحالل سكان شامل مكان السكان األصلينيبالنسب

املكتوبة, يمكن العثور عىل أدلة حول عمليات االستبدال يف السجالت األثرية أو 
ومن أفضل احلاالت املثبتة هي التي ال شك يف أهنا تضمنت . عرب األدلة اللغوية

ًإحالال سكانيا, ذلك أن القادمني اجلدد من منتجي الغ ذاء خيتلفون بشكل ملحوظ ً
يف هياكلهم العظمية عن الصيادين وجامعي الطعام الذي حلوا حملهم, وألن 

 الفخارمنتجي الغذاء اجلدد مل يدخلوا حماصيل وحيوانات فحسب, بل صناعة 
من االسرتونيزي وسنتحدث يف فصول الحقة عن أوضح مثالني كالتوسع . ًأيضا
جنوب وتوسع البانتو يف إفريقيا ) 17الفصل (يا  الصني إىل الفلبني وإندونيسجنويب

 ).19الفصل  (خط االستواء
 أوروبا ووسطها صورة مماثلة لبدء عملية إنتاج غذاء يويمثل جنوب رشق

 آسيا, وكذلك مفاجئة اعتمدت عىل حماصيل وحيوانات قدمت من جنوب غريب
انيني واألملان , وربام تضمن بدء إنتاج الغذاء هناك استبدال اليونالفخارإنتاج 

القدماء بيونانيني وأملان جدد, مثلام أتاح القدماء للجدد يف الفلبني وإندونيسيا 
وعىل أي حال, فإن الفروقات يف .  أخذ مكاهنمجنوب خط االستواءوإفريقيا 

ًاهلياكل العظمية بني الصيادين السابقني واملزارعني الذين حلوا حملهم أقل وضوحا 
لذلك فإن . جنوب خط االستواءلبني وإندونيسيا وإفريقيا يف أوروبا منه يف الف

 .استبدال السكان يف أوروبا كان أقل قوة أو أقل مبارشة
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باختصار, قليلة هي املناطق التي طورت إنتاج الغذاء مستقلة عن غريها, 
ومن هذه املناطق املركزية تعلم . وفعلت ذلك يف فرتات زمنية متباعدة للغاية

ّناطق املجاورة إنتاج الغذاء, وحل حمل أناس يف مناطق أخر الصيادون يف امل
جماورة, غزاة من منتجي الغذاء القادمني من املناطق املركزية, يف أوقات متباعدة 

ًوأخريا, مل حتصل شعوب يف مناطق مالئمة إيكولوجيا عىل الزراعة أو . ًأيضا ً
 ومجع الطعام إىل أن تطورها يف العصور ما قبل التارخيية, بل ظلت متارس الصيد

ّوهكذا فإن شعوب املناطق السباقة يف جمال إنتاج الغذاء .  العامل املعارصااجتاحه
وكانت . حظيت باملراكز األوىل يف الطريق املؤدي إىل السالح واجلراثيم والفوالذ

 .النتيجة سلسلة طويلة من الصدامات بني األغنياء والفقراء
? هذا  إنتاج الغذاءعصور وأنامطافية يف كيف نفرس هذه االختالفات اجلغر

سيكون موضوع الفصول والسؤال هو أحد أهم األسئلة يف عصور ما قبل التاريخ, 
 .اخلمسة التالية
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 6الفصل 

 

  أن تزرع أو ال تزرع

 
فلامذا تبنى . يف السابق, كان مجيع الناس عىل األرض صيادين وجامعي طعام

, فلامذا فعلوا ذلك حوايل العام  سبببعضهم إنتاج الغذاء? وملا كان ال بد من
 سنة يف 3000 قبل امليالد يف املواقع السكنية باهلالل اخلصيب, وبعد ذلك بـ 8500

 أوروبا املامثل من حيث اجلو واملواصفات األخر للمواقع السكنية يف جنوب غريب
 ةً, ومل حتدث أبدا يف املواقع السكانية املامثلللبحر املتوسط حوض البحر األبيض

 أسرتاليا, ورأس الرجاء الصالح? بل ًللمتوسط أيضا, يف كاليفورنيا وجنوب غريب
 قبل امليالد ليصبحوا منتجي 8500اذا انتظر سكان اهلالل اخلصيب حتى العام مل

 . قبل امليالد? 28500 أو 18500غذاء ومل يفعلوا ذلك عام 
 الظروف التي تضطر ألنمن منظارنا املعارص, تبدو كل تلك األسئلة سخيفة, 

ا استخدام قول مأثور املرء للصيد ومجع الطعام تظهر واضحة, لكن العلامء اعتادو
ة التي يعيشها أولئك الصيادون, باعتبارها توصيف نوعية احليايف لتوماس هوب 

كانوا مطالبني بأن يعملوا بجد وأن يلهثوا كل يوم وراء . »قذرة ووحشية وقصرية«
وعندما حيرم املرء من . الطعام وأن يصلوا يف كثري من األحيان إىل حافة املجاعة

َّأسباب الراحة األولية كاألرسة الطرية واملالبس املالئمة, فإنه يموت  .ً صغرياِ
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 سكان العامل األول القادرين الذين ال يعملون قد يسهموعىل أرض الواقع, 
بأنفسهم يف إنتاج الغذاء, يف تلك العملية من خالل األعامل التجارية الزراعية, وهو ما 

ًيعني جهدا بدنيا أقل, وراحة أكرب وخالصا من اجلوع وطول عمر ً  وليس مجيع. ً
عة ورعي املاشية الذين يشكلون الغالبية العظمى من منتجي الفالحني العاملني يف الزرا

إذ . ً أفضل حاال من الصيادين وجامعي الطعام,الغذاء احلقيقيني يف العامل, بالرضورة
 أهنم قد ينفقون ساعات أكثر وليس أقل كل يوم يف  إىلتشري دراسات تتعلق باملوازنة

ء اآلثار أن املزارعني األوائل يف وقد أثبت علام.  من الصيادين وجامعي الطعام,العمل
ًمناطق عديدة كانوا أصغر حجام وأقل تغذية, وأكثر معاناة من األمراض اخلطرية, 

ولو أن أولئك . ًوأقرص عمرا من الصيادين وجامعي الطعام الذين حلوا حملهم
 هذا املزارعني كانوا قادرين عىل التكهن بعواقب تبنيهم إنتاج الغذاء, فلعلهم مل خيتاروا

 .?  بالنتائج عىل التنبؤرغم عدم قدرهتمفلامذا اختاروا إنتاج الغذاء . االستبدال
كانت هناك حاالت كثرية حقيقية لصيادين وجامعي طعام رأوا بأنفسهم 

ً بدال وظلواجرياهنم وهم يامرسون إنتاج الغذاء, ورفضوا قبول إجيابياهتا املفرتضة 
 يجر صيادو األبورجني يف شامل رشقعىل سبيل املثال, تا. من ذلك صيادين

أسرتاليا آالف السنني مع مزارعي جزر مضيق توريس الواقعة بني أسرتاليا وغينيا 
 يف كاليفورنيا مع املزارعني  األمريكيون األصليوناجلديدة, كام تاجر الصيادون

وإضافة إىل ذلك, تاجر رعاة .  كولورادو هنر يف منطقة وادي األصلينياألمريكيني
إفريقيا مع مزارعي البانتو رشق ذلك يف جنوب » فيش ريفر« غرب اخلويسان من

 .ملاذا?. النهر وظلوا يامرسون الزارعة بأنفسهم
 اتصاالهتم مع نتيجةكذلك, هناك صيادون آخرون حتولوا إىل مزارعني 

وعىل سبيل املثال, فإن الشعوب . تأخري طويلمزارعني آخرين, ولكن بعد 
 عام عىل 1300 أملانيا مل تلجأ إىل إنتاج الغذاء إال بعد مرور الساحلية يف شاميل
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 إىل األجزاء) Linearbandkeramik(إدخاله من قبل شعوب احلضارة املعروفة باسم 
فلامذا انتظر هؤالء األملان . ً ميال فقط إىل اجلنوب125ُالداخلية من أملانيا وعىل بعد 

 .ىل تغيري رأهيم يف هناية األمر?  الوقت وما الذي دفعهم إذلكالسواحليون كل 
قبل أن نتمكن من اإلجابة عىل هذه األسئلة جيب أن نبدد بعض األفكار 

ما حدث مل يكن . اخلاطئة املتعلقة بأصول إنتاج الغذاء ثم نعيد صياغة السؤال
ًاكتشافا إلنتاج الغذاء وال اخرتاعا كام قد نفرتض للوهلة األوىل, فلم يكن هناك يف  ً

ويف كل منطقة من الكرة . ٍفرصة الختيار واع بني إنتاج الغذاء والصيدالغالب 
األرضية مل يكن الناس األوائل الذين تبنوا إنتاج األغذية يامرسون خيارهم أو يعون 
أهنم يتجهون نحو الزراعة كهدف, ذلك أهنم مل يروا الزراعة ومل تكن هناك وسائل 

سنر, فقد تطور إنتاج الغذاء كمنتج ًوبدال من ذلك, وكام . فوا كيف ستكونرليع
لذلك فالسؤال الذي جيب . ُّجانبي للقرارات التي اختذت دون إدراك نتائجها

توجيهه هو ملاذا ظهر إنتاج الغذاء يف أماكن دون أخر, وملاذا تم ذلك يف أوقات 
 .خمتلفة ويف أماكن خمتلفة وملاذا ليس يف أزمنة أخر سواء قبل أو بعد? 

ر اخلاطئة األخر أن من الرضوري أن يكون هناك انقسام بني ومن األفكا
وعىل . الصيادين وجامعي الطعام الرحل وبني منتجي الغذاء يف املجتمعات املستقرة

الرغم من أننا نرسم هذا اخلط الفاصل بينهام عىل أرض الواقع, فقد أصبح بعض 
 الغريب من املحيط الصيادين يف مناطق منتجة بام يف ذلك منطقة الساحل الشاميل

.  أسرتاليا, مستقرين ولكن دون أن يصبحوا منتجي أغذية وربام جنوب غريباهلادئ
وأصبح صيادون وجامعو غذاء آخرون يف فلسطني وساحل بريو واليابان مستقرين 

ًولعل املجموعات املستقرة شكلت جزءا . ًأوال ثم تبنوا إنتاج الغذاء يف وقت الحق
 ألف سنة, عندما كانت كل 15ين وجامعي الغذاء قبل أكرب بكثري من الصياد

َاملناطق املأهولة يف العامل بام يف ذلك املناطق األكثر إنتاجا ما تزال حمتلة من قبل  ِ ً
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, حيث تعيش القلة الباقية من جمتمعات الصيادين فقط يشكلونه اليومالصيادين, مما 
ّيف مناطق غري منتجة للغذاء, وحيث حياة الرحل هي   .اخليار الوحيد املتاحُّ

ّوباملقابل, هناك جمموعات متنقلة من منتجي الغذاء, فبعض الرحل يف ليكس  ّ
بلينز بغينيا اجلديدة يطورون مناطق يف الغابات ويزرعون املوز والبابايا, ثم 

 لتفحص ايغادرون ليعيشوا بضعة أشهر حياة الصيادين وجامعي الطعام ويعودو
 الضارة إذا كانت تلك املحاصيل يف طور النمو,  احلشائشاحماصيلهم ويزيلو
 لتفحص املحاصيل ثانية  من جديد إىل الصيد ليعودوا بعد أشهراوبعدها يتجهو

وكانت قبائل . ًفرتة للحصاد واألكل إذا كانت البساتني قد أعطت ثامرا اويستقرو
 الزراعة  الواليات املتحدة تستقر ملامرسةتيش يف جنوب غريبااهلنود احلمر من األب

ً أقل بحثا تً جنوبا إىل ارتفاعاتنسحبيف الصيف يف املرتفعات وباجتاه الشامل ثم 
 وتلجأ الكثري من الشعوب الرعوية يف إفريقيا . يف فصل الشتاءةعن نباتات بري

ًوآسيا إىل استبدال معسكراهتا طبقا للتغريات املوسمية هبدف االستفادة من تلك 
هكذا فإن االنتقال من الصيد إىل اإلنتاج ال يتصادف و. التغريات يف جمال الرعي

 .ًدائام مع االنتقال من حياة البداوة والرحيل إىل حياة االستقرار
ومن االنقسامات األخر املشوشة عىل أرض الواقع, التفريق بني منتجي 
الغذاء كمديرين نشطني ألرضهم, والصيادين وجامعي الطعام كمجرد باحثني عن 

ويف الواقع يدير الصيادون أرضهم بنشاط كبري, وعىل . ض الربيةمنتجات األر
ًسبيل املثال, فإن شعوب غينيا اجلديدة الذين مل يروضوا أبدا النخيل اهلندي أو 
البندنوس اجلبيل, يرفعون نسبة إنتاج هذه النباتات الربية الصاحلة لألكل من خالل 

ات الري يف املستنقعات مفتوحة, تنظيفهم املنطقة من األشجار املنافسة وإبقاء قنو
ن وأما األبورجني األسرتالي. وإنامء براعم نخل جديدة بعد قطعهم األشجار الكبرية

ًالذين مل يصلوا أبدا إىل مرحلة زراعة البازالء والنباتات البذرية, فقد تعاملوا مع 
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ل ً ومهدوا األرض مثال بإحراقها وإتاحة املجا,عةراعدة عنارص هلا عالقة بالز
وعندما جيمعون البازالء الربية  . عادة بعد النريانتنبتلظهور نباتات قابلة لألكل 

ًكانوا يقطعون معظم الساق القابل لألكل, لكنهم كانوا يستبدلون اجلذع وجزءا من 
الستخراج ساق وكانت عملية حفر الرتبة . بآخر جديد حتى ينمو ثانيةالساق 

 اوكان كل م.  العليا من األرض مما يشجع النموي الطبقةّالبازالء تشبه احلرث وهتو
عليهم أن يفعلوه لتنطبق عليهم مواصفات املزارعني, أن يأخذوا الساق وجذر 

 . زرعها يف تربة معسكرهمليعيدواالنبتة إىل البيت 
هذه التمهيدات التي مارستها جمتمعات الصيادين وجامعي الطعام حتولت إىل 

 ومل يتم تطوير مجيع الوسائل الرضورية يف غضون .خطوات يف جمال إنتاج الغذاء
ِّدجنت مجيع النباتات واحليوانات الربية التي تدجنيفرتة قصرية, كام مل يتم   يف منطقة ُ
وحتى يف احلاالت التي شهدت أرسع تطور استقاليل يف . معينة, يف وقت واحد

نتقال من االعتامد ر آالف السنني لالمحتول الصيادين إىل إنتاج الغذاء, استغرق األ
 .الكامل عىل النباتات الربية إىل االعتامد عىل غذاء ليس فيه إال القليل من تلك النباتات

 الناس جيمعون األغذية الربية ويزرعون راحل األوىل من إنتاج الغذاء كانويف امل
 املتبعة يف مجع املأكوالت الربية املتنوعةالنبات القابل للحصاد, غري أن الوسائل 

ًشهدت تناقصا مهام يف أوقات خمتلفة ازداد خالهلا االعتامد عىل املحاصيل الزراعية ً. 
 أن أنظمة إنتاج الغذاء إىل االنتقال التدرجيي,  هذايعود السبب الكامن وراء

علقة بام يمكن تنتيجة لرتاكم الكثري من القرارات املنفصلة عن بعضها واملتطورت 
 الطعام من البرش يف هذه  الباحثون عنوال خيتلف. ختصيصه من وقت وجهد

العملية عن احليوانات التي ال متلك هي األخر من الوقت والطاقة إال ما هو 
ًر مزارعا ناشئا يستيقظ وويمكننا أن نتص.  بوسائل شتى وقابل لالستخدامحمدود, ً

 الكثري من  تنتجهل أقيض اليوم يف نكش حديقتي التي يتوقع أن: ًسائال نفسه
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 القليل من نياوات بعد عدة أشهر من اآلن, أو مجع السمك الذي قد يعطياخلرض

 الكثري من اللحم اليوم, أو قد ال نياللحم اليوم, أو صيد الغزالن الذي قد يعطي
ً أي يشء عىل اإلطالق كام هو مرجح? الباحثون عن الطعام برشا كانوا أم نييعطي

 الختاذ القرارات حتى لو تم ذلك ًحيوانات لدهيم دائام أولويات وعليهم بذل جهد
ًم عاليا, َّقيُ تلك التي توًيركزون أوال عىل األطعمة املفضلة أ. من خالل الالوعي

 .ذلك, يتحولون إىل طعام أقل وأقل وإذا مل يتوفر
ويبحث الناس عن الطعام . وتدخل كثري من االعتبارات يف تلك القرارات

وقون إىل أطعمة بعينها كالغذاء الغني ملواجهة جوعهم وملء معدهم, كام أهنم يت
أما لو . بالربوتني أو امللح أو الدهون أو الفواكه احللوة أو الغذاء ذي الطعم الطيب

 الناس سيسعون إىل مضاعفة عوائدهم من السعرات فإنتساوت كل األشياء, 
احلرارية والربوتني أو مواصفات غذائية أخر باتباع وسيلة مجع تعتمد احلصول 

ويف الوقت .  أكرب كمية ممكنة يف أفضل ظروف ممكنة وأقل وقت وجهد ممكننيعىل
ذاته, فإهنم حياولون تقليل املخاطرة بالسقوط يف براثن اجلوع, مما يعني أن العوائد 
املعتدلة املضمونة أفضل من العوائد املتأرجحة ذات املردود العايل ولكن املقيدة 

ت أوىل احلدائق التي أنشئت قبل حوايل ومن مهام. باحتامل اجلوع حتى املوت
ا يف حال الفشل يف ه عام تزويد صاحبها بمؤونة احتياطية يعتمد علي,11000

 .احلصول عىل نباتات برية
زرافة أعامل يتباهون هبا كأن يطاردوا كذلك, ربام يلجأ الصيادون الرجال إىل 

ن عىل كيان ظون بواحدة إال مرة كل شهر, مما جيعلهم حيوزو يوم وال حيكل
الصيادين الكبار, فقد جيدون ذلك أفضل بالنسبة هلم من إحضار طعام شهري 
. يساوي ضعفي وزن الزرافة, من خالل اعتامدهم عىل مجع النباتات ولبها كل يوم

ًوتقود الناس أيضا أفضليات ثقافية كأن يعترب البعض األسامك طعاما لذيذا أو  ً ً
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ًطعاما منبوذا اهتم تتأثر بشدة بالقيم النسبية التي يعلقوهنا عىل أنامط ًوأخريا فإن أولي. ً
 وعىل سبيل املثال كان مربو األبقار واألغنام .ًاملعيشة املختلفة, متاما كام نر اليوم

واملزارعون يف الواليات املتحدة خالل القرن التاسع عرش حيتقرون بعضهم 
بازدراء إىل الصيادين وعىل مر التاريخ البرشي كان املزارعون ينظرون . البعض

 متخلفني, بينام ينظر الصيادون إىل املزارعني عىل أهنم موجامعي الطعام باعتباره
وقد لعبت كل تلك العوامل .  مع الطرفنيباحتقارجهلة, أما الرعاة فقد تعاملوا 

 .ًدورا يف قرارات الناس بشأن كيفية حصوهلم عىل الطعام
يف كل القارات الزراعة عن وعي, ألنه مل يكن كام أرشنا للتو, مل خيرت املزارعون 
ولكن مع نشوء إنتاج الغذاء يف جزء من . هناك مزارعون آخرون لألخذ عنهم

. القارة, كان الصيادون وجامعو الغذاء يرون النتيجة ويتخذون قراراهتم عن وعي
 ويف بعض املجاالت تبنى الصيادون نظام إنتاج الغذاء املجاور كصفقة متكاملة, ويف

حاالت أخر, اختاروا فقط بعض أجزائها, بينام رفضوا يف بعض األحيان إنتاج 
 .الغذاء بكامله وبقوا يصيدون وجيمعون الطعام والطرائد

ً أوروبا تبنيا يعىل سبيل املثال, تبنى الصيادون يف أجزاء من جنوب رشق
ًرسيعا حماصيل القمح والذرة وحماصيل احلبوب والبقوليات وإنتاج املاشية كصفقة 

 قبل 6000 آسيا يف حوايل العام  من مناطق يف جنوب غريبومتزامنةمتكاملة 
 هذه العنارص الثالثة برسعة يف خمتلف أنحاء وسط أوروبا يف انترشتكام . امليالد

ًوقد تم تبني إنتاج الغذاء رسيعا .  قبل امليالد5000القرون التي سبقت العام 
 أوروبا ووسطها ربام ألن طريقة احلياة التي اتبعها يًوكامال يف جنوب رشق

باملقارنة, تم تبني إنتاج . ًالصيادون وجامعو الطعام هناك كانت أقل إنتاجا ومنافسة
حيث ) يطالياجنوب فرنسا وإسبانيا وإ( أوروبا  يف جنوب غريببالتدريجالغذاء 

كام أن تبني إنتاج الغذاء بالكامل من الرب . ًوصلت األغنام أوال ثم احلبوب
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ًاآلسيوي كان بطيئا للغاية وبالتدريج يف اليابان, ربام ألن طريقة احلياة املعتمدة عىل 
 .الصيد ومجع الطعام هناك كانت منتجة بصورة جيدة

ًتبداهلا تدرجيا بإنتاج الغذاء, ومثلام أن حياة الصيد ومجع الطعام, كان يتم اس
عىل سبيل املثال, كان . ً تدرجييا بنظام آخريستبدلًفإن نظاما ما من إنتاج الغذاء كان 

 النباتات املحلية بحلول العام يدجنوناهلنود املقيمون يف رشق الواليات املتحدة 
املكسيك ً قبل امليالد تقريبا, لكنهم كانوا يقيمون عالقات جتارية مع هنود 2500

. ًالذين طوروا نظاما أفضل إلنتاج املحاصيل يرتكز عىل الذرة والقرع والفاصولياء
 الواليات املتحدة املحاصيل املكسيكية وختىل الكثريون منهم يوقد تبنى هنود رشق

عن نباتاهتم املحلية بالتدريج, ومتت زراعة القرع بشكل مستقل ووصلت الذرة من 
ً بعد امليالد لكنه ظل حمصوال ثانويا حتى العام 200املكسيك يف حوايل العام  ً900 

 ختىل ْوحدث أن. بعد امليالد, أما الفاصولياء فقد وصلت بعد ذلك بقرن أو اثنني
وعىل سبيل املثال, تبنى . منتجو غذاء عن أنظمتهم لصالح الصيد ومجع الطعام
يالد الزراعة  قبل امل3000الصيادون وجامعو الطعام يف جنوب السويد يف العام 

املعتمدة عىل املحاصيل اجلنوب غرب آسيوية, لكنهم ختلوا عنها يف حوايل العام 
 سنة قبل أن 400 ا قبل امليالد وعادوا إىل الصيد ومجع الغذاء ومارسومه2700

 .يستأنفوا الزراعة
 قرار تبني الزراعة من اختاذتوضح كل تلك االعتبارات أن علينا أال نفرتض 

ًوعلينا بدال .  أن الناس مل يكن لدهيم يف السابق وسيلة إلطعام أنفسهمفراغ, كام لو
من ذلك أن ننظر إىل إنتاج الغذاء وإىل الصيد ومجع الطعام كاسرتاتيجيات بديلة 

كام أن االقتصاديات املختلطة التي أضافت بعض املحاصيل أو . متنافسة فيام بينها
مقابل » نقية« أنامط اقتصادية املاشية إىل الصيد واجلمع, تنافست كذلك مع

وعىل أي حال, فقد . اقتصاديات خمتلطة مع نسب أقل أو أكثر من إنتاج الغذاء
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ومع ذلك . ًشهدت العرشة آالف سنة األخرية حتوال من الصيد إىل إنتاج الغذاء
ًيزان التنافيس يرجح جتاه الثاين بعيدا ما هي العوامل التي جعلت امل: علينا أن نسأل

 .? ولعن األ
ومن . اإلنسانعلامء ما زال هذا السؤال موضع جدل بني علامء اآلثار و

أسباب عدم تسوية هذه املسألة أن عوامل خمتلفة كان هلا دور حاسم يف أجزاء خمتلفة 
ومن األسباب األخر مشكلة التخلص من تعقيدات وتأثريات نشوء . من العامل

 اإلشارة إليها, رغم استمرار نيمكومع ذلك هناك مخسة عوامل . إنتاج الغذاء
 .اجلدل حول أمهيتها النسبية

أول العوامل تدين نسبة توفر النباتات الربية, فقد أصبحت طريقة حياة 
خرية, حيث أن  ألف عام األ13ًالصيادين وجامعي الطعام أقل نفعا خالل الـ 

. تالشت التي اعتمدوا عليها وخاصة احليوانية, أصبحت أقل وفرة أو حتى املوارد
أمريكا الشاملية وكام رأينا يف الفصل األول انقرضت معظم الثدييات الكبرية يف 

آسيا وإفريقيا, إما − بعضها يف يورو انقرض يف هناية العصور احلجرية, كامواجلنوبية
وفيام حفز الدور . بسبب التغريات املناخية أو بسبب ازدياد املهارة وأعداد الصيادين

حليوانات يف النهاية وبعد تأخر طويل, قدماء األمريكيني الذي لعبه انقراض ا
آسيويني واألفارقة للتوجه نحو إنتاج الغذاء, فإن هذه القضية قابلة −واليورو
.  حاالت كثرية ال حتتمل اجلدل يف جزر يف عصور أكثر حداثةحدوث مع ,للجدل
والفقمة » املوا«ا ف املستوطنون البولينيزيون إنتاج غذائهم إال بعد أن أبادوثومل يك

ورغم أن . يف نيوزيلندا وأبادوا أو أفنوا طيور البحر والرب يف جزر بولينيزية أخر
 بعد امليالد جلبوا 500البولينيزيني الذين استعمروا جزيرة إيسرت حوايل العام 

ًمل يصبح الدجاج غذاء رئيسيا إالالدجاج معهم,   مل تعد الطيور الربية وخنزير حني ً
 تدجنيوباملثل فإن من العوامل املساعدة يف نشأة عملية  .وفرة كغذاءالبحر مت
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احليوان يف اهلالل اخلصيب نقصان يف توفر الغزالن الربية التي كانت قبل ذلك 
ًمصدرا رئيسيا للحم,   . يف تلك املنطقةلد الصيادينً

أما العامل الثاين فيتعلق بتناقص احليوانات الربية الذي جعل عملية الصيد 
 املدجنّةًومجع الطعام أقل نفعا, يف الوقت الذي ازداد فيه توفر النباتات املحلية 

وعىل سبيل املثال, أدت . ً الذي بدا أكثر نفعاللتدجنيواختاذ اخلطوات الالزمة 
تغريات مناخية يف هناية العصور احلجرية يف اهلالل اخلصيب إىل توسع كبري يف 

لربية كالقمح والذرة, التي يمكن حصدها يف األماكن السكنية مع توفر احلبوب ا
 املحاصيل األوىل والقمح لتدجنيوكانت تلك احلبوب الربية مقدمات . وقت قصري

 .والشعري يف اهلالل اخلصيب
ًومن العوامل التي سامهت يف رجحان كفة امليزان بعيدا عن الصيد ومجع 

ء يف النهاية مثل الطعام, تطور التكنولوجيا التي سيعتمد عليها إنتاج الغذا
فام نفع طن من القمح النابت عىل . تكنولوجية اجلمع واإلنتاج وختزين النبات الربي

ً املزارع املفرتض أوال لطريقة احلصاد والتذرية ومن ثم اخلزن? مل خيططسيقانه إذا 
 قبل امليالد الوسائل 11000وقد ظهرت برسعة يف اهلالل اخلصيب بعد العام 

ة دهيالت الالزمة, التي تم اخرتاعها للتعامل مع الوفرة اجلديوالتطبيقات والتس
 .للحبوب الربية كالقمح

تضمنت تلك االخرتاعات مناجل من شفرات الصوان, ملصقة بمامسك 
ًخشبية أو مصنوعة من العظم, حلصد احلبوب الربية, وسالال حلمل احلبوب إىل 

 طحن حجارةات أو  التالل التي نمت فوقها, وهاونات ومدقسفوحالبيت من 
إلزالة قرش القمح, وتكنيك حتميص احلبوب بحيث يمكن خزهنا دون خشية من 

 حتت األرض للتخزين بعضها جمبصن ليصبح  مستودعاتإطالقها براعم, وحفر
واقع للصيادين موقد توفرت أدلة حول مجيع هذه األساليب يف . ًمضادا للامء



  165          أن تزرع أو ال تزرع
 

ف عام قبل امليالد, والتي كانت  أل11وجامعي الطعام يف اهلالل اخلصيب بعد 
رضورية لزراعة احلبوب كمحاصيل, وإن كانت قد طورت يف األصل الستغالل 

وىل غري الواعية وشكلت هذه التطورات املرتاكمة اخلطوات األ. تلك احلبوب الربية
 . النباتلتدجني

إنتاج  وتزايدأما العامل الرابع فهو الرابط املزدوج بني تزايد الكثافة السكانية 
وجيد علامء اآلثار دالئل يف كل مكان من العامل عىل ارتفاع الكثافة البرشية . الغذاء

فامذا كان السبب وماذا كانت النتيجة? هذا السؤال . بالتاميش مع ظهور إنتاج الغذاء
يذكرنا بالنقاش الطويل الدائر حول البيضة والدجاجة, فهل ازدياد عدد السكان 

 . الغذاء, أم أن إنتاج الغذاء يسمح للناس بالتكاثر? يدفع الناس إىل إنتاج
من حيث املبدأ, يتوقع املرء أن تعمل حلقات التسبيب يف كال االجتاهني, وكام 
قلت لتوي فإن إنتاج الغذاء يؤدي إىل كثافات سكانية ألنه يعطي سعرات حرارية 

نت الكثافات ومن ناحية أخر, كا. أكثر لكل فدان مما يعطيه الصيد ومجع الطعام
ًالسكانية ترتفع تدرجييا عىل مر الفرتات األخرية من العصور احلجرية, وذلك 

وكلام . بفضل التحسن يف القدرة التكنولوجية البرشية عىل مجع الغذاء الربي وصنعه
ارتفعت الكثافات السكانية, كلام فضل الناس إنتاج الغذاء ألنه يوفر الزيادة الالزمة 

 . الناسإلطعام مجيع أولئك
 ما يمكن وصفه بالتحفيز الذايت غذاء يفرسوبمعنى آخر, فإن تبني إنتاج ال

. الذي تتزايد رسعته ما إن يبدأ حتى يصبح كالدائرة اإلجيابية يف العطاء املتواصل
ىل احلصول عىل مزيد من إويدفع التزايد التدرجيي يف الكثافات السكانية الناس 

وما .  إنتاجهنحوموا عىل غري وعي منهم بخطوات الطعام, ومكافأة أولئك الذين قا
 الفرتة بني مستقري اإلقامة, يقرصونإن يبدأ الناس بإنتاج الغذاء ويصبحوا 

. بالتايل إنتاج املزيد من الناس األمر الذي يتطلب املزيد من الطعاميتم الوالدات و
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نية تفرس التناقض هذه الرابطة ذات االجتاه املزدوج بني إنتاج الغذاء والكثافة السكا
إنتاج الغذاء يزيد كمية السعرات احلرارية التي يأكلها اإلنسان يف كل فدان : التايل

من األرض, ويف الوقت نفسه جيعل منتجي الغذاء أفضل تغذية من الصيادين 
وقد نشأ ذلك التناقض ألن الكثافات . وجامعي الغذاء الذين جاء املنتجون بعدهم

 .صورة أحد من ارتفاع إنتاج الغذاءالسكانية كانت ترتفع ب
ًوإذا أخذنا العوامل األربعة معا, فإهنا تساعدنا عىل فهم السبب الذي جعل 

 قبل امليالد 8500االنتقال إىل إنتاج الغذاء يف اهلالل اخلصيب يبدأ حوايل العام 
ويف هذين التارخيني كان الصيد . وليس قبل ذلك بعرش ألفيات أو عرشين ألفية

ًلطعام أكثر نفعا من إنتاج الغذاء وقت نشأته ألن احليوانات الثديية الربية ومجع ا
ّكانت وفرية عىل عكس احلبوب كالقمح والذرة, كام أن اإلنسان مل يكن قد طور 

 أن الكثافات عدا عنالوسائل الرضورية جلمع وصنع وحفظ احلبوب بكفاءة, 
تدفع إىل بذل جهد كبري يف انتزاع السكانية مل تكن قد وصلت إىل نسبها العالية التي 

 .املزيد من السعرات من كل فدان
وأصبحت هناك أمهية حاسمة للعامل اخلامس والنهائي املتعلق باحلدود 

ّوقد مكنت الكثافة . اجلغرافية بني الصيادين وجامعي الطعام وبني منتجي الغذاء
ل أو قتل الصيادين السكانية األعىل بكثري التي يتمتع هبا منتجو الغذاء من ترحي

بمجرد استخدام قوهتم العددية, دون أن نذكر تفوقهم املرتبط بإنتاج الغذاء مثل 
ويف املناطق التي ال يوجد فيها سو . التكنولوجيا واجلراثيم واجلنود املحرتفني

الصيادين فإن هؤالء الذين تبنوا منهم إنتاج الغذاء أصبحوا ينتجون األطفال أكثر 
 .فعلوا ذلكمن الذين مل ي

نتيجة لذلك, واجه الصيادون وجامعو الطعام يف معظم أنحاء العامل املالئمة 
فإما تم استبداهلم بمنتجي غذاء جماورين, أو متكنوا من : إلنتاج الغذاء أحد مصريين



  167          أن تزرع أو ال تزرع
 

ويف األماكن التي كثروا فيها أو حيث أعاقت . العيش بتبني إنتاج الغذاء بأنفسهم
لغذاء, كان لد الصيادين وجامعي الطعام الوقت لتبني اجلغرافيا هجرة منتجي ا

وربام يكون ذلك قد . الزراعة يف عصور ما قبل التاريخ والبقاء من بعد كمزارعني
 املتوسط وعىل سواحل  البحر الواليات املتحدة ويف غريبيحدث يف جنوب رشق

آسيا  يولكن يف إندونيسيا وجنوب رشق. أوروبا األطلسية وأجزاء من اليابان
َّ حل , وربام يف أجزاء من أوروباجنوب خط االستواءاالستوائية ومعظم إفريقيا 

 املزارعون حمل الصيادين وجامعي الطعام يف عرص ما قبل التاريخ, فيام حدثت عملية
 . الواليات املتحدةإحالل مماثلة يف العهود احلديثة يف أسرتاليا واجلزء األكرب من غريب

 اجلغرافية أو اإليكولوجية هجرة منتجي الغذاء أو وعندما جعلت العوائق
ًنرشهم أساليب مناسبة حمليا إلنتاج الغذاء, صعبة جدا, استطاع الصيادون وجامعو  ً

واألمثلة . الطعام املقاومة يف مناطق مالئمة إلنتاج الغذاء, حتى العصور احلديثة
ليفورنيا الذين  يف كااألصلينيالثالثة الكرب هي صمود الصيادين األمريكيني 

, وصمود الصيادين األصلينيتفصلهم الصحار عن مزارعي أريزونا األمريكيني 
 يف منطقة الرجاء الصالح يف منطقة يامثل طقسها طقس اخلويسانوجامعي الطعام 

حوض البحر املتوسط غري املالئم للمحاصيل االستوائية التي ينتجها مزارعو 
 وجامعي الطعام عىل مد القارة األسرتالية و القريبني, وصمود الصيادينتالبان

 .الذين تفصلهم البحار الضيقة عن منتجي الغذاء يف إندونيسيا وغينيا اجلديدة
وهؤالء القلة من الناس الذين ظلوا صيادين وجامعي طعام حتى القرن العرشين 
نجوا من حلول منتجي غذاء حملهم, ألهنم حمصورون يف مناطق غري مالئمة إلنتاج 

ويف العقد احلايل, ال بد وأن تكون قد . لغذاء وخاصة املناطق الصحراوية والقطبيةا
أغوهتم جوانب احلضارة أو استقروا بضغط من البريوقراطيني, أو رضخوا أمام 

 .اجلراثيم
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 7الفصل 
 

  كيف تصنع لوزة

 

 لتمتعت لوَ عىل قدميك ومللت األغذية املنتجة يف املزارع, إذا سافرت
وال بد أنك تعلم أن بعض النباتات الربية مثل الفراولة . حاولت أكل طعام بري

والعنب الربي, جيدة املذاق ومأمونة التناول, وهي شبيهة بمحاصيل مألوفة بحيث 
اع الكرز الربي حتى لو كانت أصغر بكثري من ذلك الذي تستطيع التعرف عىل أنو

ويأكل املغامرون املتنقلون عىل أقدامهم الفطر بحذر لعلمهم أن . ينمو يف حدائقنا
 ولكن حتى حمبو اجلوز بجنون ال يأكلون اللوز الربي ,الكثري منه قادر عىل قتلنا

وهو السم (لنا, حيث أن بضع عرشات منها حتتوي عىل ما يكفي من السيانيد لقت
 .الغابة مليئة بنباتات أخر ال تصلح لألكلف. )ُالذي استخدم يف غرف الغاز النازية

ولكن كيف تتحول . ومع ذلك فإن كل املحاصيل جاءت من أنواع برية
ًنباتات برية معينة إىل حماصيل? هذا السؤال حمري بشكل خاص بالنظر إىل أن كثريا 

 مميتة أو ذات مذاق يسء, وألن حماصيل أصولمن من املحاصيل مثل اللوز, جاءت 
فكيف دارت يف رأس امرأة .  الربيةأصوهلاًأخر مثل الذرة تبدو خمتلفة جذريا عن 

عي أو دون و نبتة ما, ومن ثم التسبب عن تدجني رجل الكهف فكرة والكهف أ
ًريها جينيا لتختلف عن مواصفاهتا السابقة وجعلها تصبح أكثر فائدة يعي بتغو
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ٍتاج إىل جهد واع عايل التخصص حتتنمية املحاصيل اليوم . للمستهلك البرشي
إهنم مزودون باملعلومات حول مئات األصناف احلالية التي . يامرسه علامء حمرتفون

ولتحقيق هذا اهلدف, فإهنم يزرعون . ًتنتج املحاصيل, ومع ذلك يطورون نوعا آخر
 النباتية ويزرعون بذورها السالالت الكثري من البذور أو اجلذور وينتقون أفضل

ويطبقون معلوماهتم اجلينية لتطوير أنواع جيدة أو تستخدم آخر أساليب اهلندسة 
قسم  هناك  بديفيسويف جامعة كاليفورنيا. الوراثية لنقل جينات مفيدة بعينها

ب  علم العنوقسم آخر اسمه قسم للتفاح علم األثامر مكرسبأكمله اسمه قسم 
 . لتطوير االثننيرسوالنبيذ مك

ومل يستخدم املزارعون .  آالف عام10 النبات يعود إىل ما قبل تدجنيغري أن 
األوائل, بالتأكيد, أساليب العلوم اجلينية لتحقيق ما حققوه, بل إن املزارعني 

ًهلذا مل يكن ممكنا أن . األوائل مل يكن لدهيم أي حمصول يلهمهم كيفية صنع مثله
حتى لو تذوقوا نتيجة لذلك, , بغض النظر عام كانوا يفعلونكهذه يعملوا بأمور 

 .وجبة لذيذة الطعم
 النبات دون قصد? وعىل سبيل ِّيدجنواكيف قيض إذن للمزارعني األوائل أن 

ّاملثال, كيف حولوا اللوز السام إىل لوز مأمون دون أن يدروا ما يفعلون? وما 
ًية إىل جانب جعل بعضها أكرب حجام التغريات التي حققوها بالفعل يف النباتات الرب

ِّأو أقل سمية? وحتى بالنسبة للمحاصيل القيمة, ختتلف تواريخ  ِّ ً اختالفا التدجنيُ
ًكبريا, فمثال تم   قبل امليالد والزيتون قبل ذلك بأربعة 8000 البازالء عام تدجنيً

َّتدجنآالف سنة, أما الفراولة فلم   شجر َّدجني إال يف العصور الوسطى, فيام مل ُ
كثري من النبات الربي املعروف بقيمته الغذائية . 1846اجلوز األمريكي إال يف عام 

ّوالذي يقدره ماليني الناس, كشجر البلوط املطلوب حلباته القابلة لألكل يف كثري 
فام الذي جيعل بعض النباتات أسهل .  حتى اليومَّمدجنمن أنحاء العامل, ما زال غري 



  171          كيف تصنع لوزة
 

 من غريها? وملاذا منحت أشجار الزيتون حمصوهلا ملزارعي للتدجنيأو أكثر جاذبية 
 .العرص احلجري, بينام مل تزل أشجار البلوط هتزم أفضل علامء الزراعة? 

ففيام  يتعلق بالنباتات, نحن .  من وجهة نظر النبتةالتدجنيلنبدأ بالنظر إىل 
ّتدجن«ًلسنا إال واحدا من آالف األنواع احليوانية التي   .النبات دون وعي» ُ

ًوعىل شاكلة مجيع األنواع احليوانية واإلنسان أيضا, تنرش النباتات فروعها إىل 
بامليش تفرق احليوانات إما توفيام . أصوهلامناطق متكنها من االزدهار ومترير جينات 

أو الطريان, ال يملك النبات هذا اخليار, ما يفرض عليه التنقل بطريقة أخر. 
ً النباتات بذورا تذروها الريح أو تطفو فوق سطح املاء, تغرر وفيام متلك بعض

 محل بذورها, من خالل لف البذور بفاكهة ذات  إىلنباتات أخر باحليوان لدفعه
يقطع احليوان . مذاق طيب, معلنة عن وجودها بطزاجة الفاكهة ولوهنا ورائحتها

ر أو خيرجها مع الرباز اجلائع الفاكهة ويبتلعها ويميش هبا أو يطري ثم يبصق البذو
ُبعيدا عن الشجرة األم, ويمكن للبذور هبذه الطريقة أن حت  .مل آالف األميالً

وقد تفاجئك معرفة أن بذور النبات تقاوم اهلضم داخل معدتك وخترج مع 
وليس . برازك, لكن أي قارئ مغامر ممن يشكون بذلك, يستطيع أن جيرب بنفسه

 النباتات الربية جيب أن متر عن طريق أمعاء هذا فحسب, بل إن بذور الكثري من
وعىل سبيل املثال, فإن أحد أنواع البطيخ اإلفريقي تأقلم . احليوانات قبل أن تنمو

َجيدا عىل أن يؤكل من قبل حيوان يشبه الضبع إىل درجة أن معظم هذا البطيخ ينمو  ِ ً
 .يف األماكن التي يتربز هبا ذلك احليوان

إذ عندما تكون . ء النبات للحيوان, فلننظر إىل الفراولةوكمثال عىل كيفية إغوا
 وصلبة, بذور الفراولة صغرية وغري جاهزة للزراعة, تكون الفاكهة خرضاء وحامضة

وهذا التغري يف فاكهة . أما عندما تنضج الفاكهة, فإهنا تصبح محراء وحلوة وطرية
 .نهاية لبصقها أو تربزهاالفراولة جيتذب الطيور لقضم الفاكهة والطريان هبا, ويف ال
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وبطبيعة احلال, ال تتضمن خطة الفراولة نية واعية الجتذاب الطيور عندما 
 الفراولة, بل تدجنيمن ال تتحرك بنية ّكام أن طيور الس. زرعتكون البذور جاهزة لل

إن نبتة الفراولة تتطور عن طريق خيارات طبيعية, وكلام كانت الفراولة ميالة إىل 
موضة, كلام قلت الطيور التي تدمر البذور بأكلها قبل أن تصبح اخلرضة واحل

وكلام زاد امحرارها وحالوهتا, كلام كثرت الطيور التي تأكل الفاكهة . جاهزة
 .وتساعد بالتايل يف نرشها

ُهناك نباتات ال حتىص تعودت عىل أن تؤكل وتنترش عن طريق أنواع معينة من 
 عىل الطيور لتقوم باملهمة, تعودت ثمرة البلوط ومثلام تأقلمت الفراولة. احليوانات

ويقوم . عىل السناجب, واملانجا عىل الوطواط وبعض حشائش النجيل عىل النمل
 النبات الذي يتعرض بتدجنيذلك كله بجزء من مهمة تعريف العملية اخلاصة 

ًلكن أحدا ال . لتعديالت يف مواصفاته اجلينية لتصبح أكثر فائدة للمستهلكني
, ألن الطيور والوطاويط تدجني إىل حد وصف هذه العملية التحولية إىل يذهب

وغريها من احليوانات املستهلكة ال تلبي اجلزء اآلخر من التعريف, فهي ال تقوم 
وباملثل, فإن املراحل األوىل وغري الواعية من مراحل . ٍبمهمة إنامء النبات بقرار واع

من نباتات تتطور بطرق جتتذب البرش  تشكلت ,تطور املحاصيل من نباتات برية
 كأماكن تربز ةوتعترب املراحيض البرشي. ألكل الفاكهة ونرشها دون تقصد إنامئها

 .الضباع, أرض جتارب ألول عملية غري واعية من علميات تربية املحاصيل
املراحيض هي واحدة من عدة أمكنة نزرع فيها مصادفة بذور النبات الربي 

 نجمع النباتات الربية ونجلبها إىل املنزل, فإن بعضها سيسقط وعندما. الذي نأكله
ُأثناء الطريق, وبعضها يتعفن رغم احتفاظه ببذور صاحلة للزرع ويرمى دون أكل 

كبري إىل  بذور بعض النباتات ألهنا صغرية فإن بعضها اآلخر عوفيام نبل. إىل القاممة
نلفظه وما نرميه إىل القاممة وهكذا فإن ما .  من أفواهنادرجة أننا نستطيع لفظه

 .ينضامن إىل برازنا لتشكل مجيعها أول خمتربات بحث زراعي
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الذي تنتهي إليه البذور, فإهنا تأيت من » املخترب«وبغض النظر عن نوع 
ًأشخاص معينني أكلوا نوعا أو آخر من النباتات الربية التي فضلوها لسبب أو 

ًلربي, فإنك ختتار أنواعا بعينها, وعندما بدأ ومنذ أيام التقاطك أنواع الكرز ا. آلخر
ًاملزارعون زراعة البذور عمدا, كانوا يأخذون تلك البذور من النباتات التي 

املبدأ اجليني أن حبات الكرز الكبرية حسب اختاروا مجعها حتى دون أن يدركوا 
 . حبات أكربيلنمو إىل شجريات تعطللدهيا بذور قابلة 

أمجة شائكة وسط البعوض يف يوم حار ورطب, فإنك لذلك عندما ختوض يف 
وحتى عندما ختوض يف أمجة تبدو واعدة . ًال تفعل ذلك بحثا عن أي نوع من الكرز

 . مقاييس الالوعي التي تقودك لفعل ذلك? هيبالنسبة إليك, فام 
أنت تفضل احلبات الكبرية, فليس ثمة وأحد املقاييس بالطبع يتعلق باحلجم, 

تعرض للسعة الشمس وقرص البعوض مقابل حبات صغرية من ائدة من الف
ي جعل الكثري من املحاصيل ً جزءا من تفسري السبب الذيوفروهذا . األعناب الربية

ومن املألوف بالنسبة إلينا أن الفراولة والعنب . أصوهلاالنباتية حتمل فاكهة أكرب من 
ًنة بالربية, وهذه الربي املتوفرين يف السوبرماركت ذات أحجام كبرية مقار

 .الفروقات نشأت فقط يف القرون األخرية
ة, عندما وتعود مثل هذه الفروق يف أحجام نباتات أخر إىل بدايات الزراع

طورة عىل يد اإلنسان أثقل عرش مرات من البازالء الربية, وكان أصحبت البازالء امل
, مثلام نلتقط نحن الصيادون وجامعو الطعام يأكلون البازالء الربية آالف السنني

األعناب الربية اليوم قبل أن تبدأ ما نسميه اآلن زراعة وقطف البازالء بأحجامها 
كذلك فإن قطر التفاحة . الكبرية, لتساهم يف زيادة معدل احلبة من جيل إىل آخر

 بينام يبلغ قطر التفاحة الربية بوصات ة يف املحالت يصل إىل حوايل ثالثاملباع
, غري أن املزارعني بوصةبلغ طول أقدم أكواز الذرة أقل من نصف وي. بوصة واحدة
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 احد ست بعد امليالد طوروا أكواز ذرة طول الو1500اهلنود املكسيكيني يف عام 
 . طول بعض األكواز احلديثة إىل قدم ونصف القدميصل فيام بوصات
 وهلاأص الفروق الواضحة بني البذور التي نزرعها وكثري من  املرارة منربتعت
, حتى ًاكون ساميميل إىل املرارة أو املذاق السيئ أو يفكثري من البذور الربية . الربية
وهكذا يعمل اخليار الطبيعي بشكل معاكس عندما يتعلق .  احليوانات من أكلهامتنع

ىل بعثرة إفالنباتات ذات الفواكه الطيبة تدفع احليوانات . األمر بالبذور والفواكه
رة يف داخل الفاكهة جيب أن تكون ذات مذاق يسء, وإال فإن بذورها, لكن البذ

 .احليوان سيمضغها وال تعود قادرة عىل النمو
ًيمثل اللوز مثاال صارخا عىل مرارة البذور وتغريها بفعل  وحتتوي . التدجنيً

التي تتحلل » أميجدالني«معظم بذور اللوز الربي مادة كياموية يف غاية املرارة تدعى 
ًووجبة رسيعة من اللوز املر يمكن أن تقتل شخصا .  لتنتج سم السيانيد)كام ذكرنا(

 التدجنيوما دامت املرحلة األوىل يف . ًغبيا يتجاهل التحذير من خطورة الطعم املر
 . اللوز الربي? تدجنيغري الواعي تتضمن مجع البذور ألكلها, فكيف حتقق 

ية متنعها من تصنيع التفسري هو أن بعض أشجار اللوز تصاب بتشوهات جين
ف َلَومتوت مثل هذه األشجار يف الرب دون أن ترتك أي خ.  املرةاألميجدالنيمادة 

ًغري أن أطفاال . ألن الطيور تكون قد اكتشفت خلو البذور من املرارة وأكلتها كلها
وبالطريقة ذاهتا . فضوليني أو جائعني ربام الحظوا وتذوقوا تلك البذور غري املرة

رعون أوروبيون بني احلني واآلخر شجرة بلوط ثمرها حلو بدل أن يالحظ مزا
ًيكون مرا ّأما تلك البذور غري املرة من اللوز فهي البذور الوحيدة التي زرعها . ُ ُ

 .األقدمون, عن غري قصد يف البداية, ثم عن قصد يف بساتينهم فيام بعد
 8000 عام وقد أظهرت مواقع حفر أثري يف اليونان بقايا شجر لوز عاش يف

 1325وعندما مات الفرعون املرصي توت عنخ آمنون حوايل العام . قبل امليالد
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ُقبل امليالد كان اللوز واحدا من األغذية التي تركت يف قربه الشهري لتغذيته بعد  ً
 والبطيخ والبطاطا والباذنجان وامللفوف من الفاصوليا اجلافة الكبريةوتعترب . املوت

ّ مرة أو سامة, أصوهلايل التي كانت بني كثري من املحاص  شجرات بينام قد تكونُ
 . نبتت حول مراحيض القدماء املتنقلني عىل أقدامهمقدحلوة فردية 

ًورغم أن احلجم واملذاق مها أكثر املقاييس وضوحا لد الصيادين وجامعي 
لطرية الطعام عند اختيارهم النباتات الربية, فإن هناك مقاييس أخر بينها الفاكهة ا

وال حيتوي القرع الربي . أو اخلالية من البذور أو البذور الزيتية أو األنسجة
اخلرشويف وال القرع االسطنبويل إال القليل من الفاكهة أو ال يشء عىل اإلطالق 
حول بذوره, غري أن أفضليات املزارعني األوائل اجتهت نحو تلك األنواع من 

أكثر من البذور, كام اختري املوز املطور منذ زمن القرع الحتوائها عىل املادة الطرية 
طويل كفاكهة دون بذور عىل اإلطالق, وهو ما أهلم العلامء املعارصين لتطوير 

ًوتعطي الفاكهة الالبذرية مثاال جيدا حول كيفية .برتقال وعنب وبطيخ دون بذور ً
الربية التي ختدم ًاختيار اإلنسان الرتاجع كليا عن الدورة التطورية األصلية للفاكهة 

 .الطبيعة كواسطة لنرش احلبوب
ويف العصور القديمة اختري الكثري من النباتات لفاكهتها الزيتية وبذورها, 

 يف منطقة البحر املتوسط والذي تدجينهوكان الزيتون من أوائل الشجر الذي تم 
 وكانت حبات الزيتون . قبل امليالد للحصول عىل زيته4000ُحيصد منذ العام 

زارعون القدماء السمسم واختار امل. ًكمحصول أكرب وأكثر زيتا من احلبات الربية
واخلشخاش والكتان الستخراج الزيت من بذوره, لكن علامء النبات واخلردل 

 .املعارصين اختاروا للزيت عباد الشمس والعصفر والقطن
ه وقبل التطور احلديث اخلاص باستخراج الزيت من القطن, كان يتم اختيار

وهذه األنسجة التي تسمى تيالت أو . ألنسجته املستخدمة يف صناعة املنسوجات
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نساالت هي بمثابة شعريات عىل حبات القطن, وكان املزارعون القدماء يف 
وبالنسبة . ًاألمريكيتني والعامل القديم خيتارون أنواعا خمتلفة من القطن لطول تيلته

َ تزويد املنسوجات بمظهر القدم, كانت ُللكتان والقنب ومها نبتتان استثمرتا يف ِ
األنسجة تؤخذ من ساق النبتة, حيث كان يتم اختيار النباتات ذات السيقان الطويلة 

ُ وفيام يعتقد بأن معظم املحاصيل كانت تزرع من أجل الغذاء, فإن .واملستقيمة ُ
 7000 يف حوايل العام تدجينهًالكتان هو واحد من أكثر املحاصيل قدما حيث تم 

قبل امليالد, فهو الذي زودنا بالبياضات التي بقيت أهم املنسوجات يف أوروبا إىل أن 
 .حل حملها القطن واملواد الصناعية بعد الثورة الصناعية

كل ما وصفته حتى اآلن حول تطور النباتات الربية إىل حماصيل, ينطوي عىل 
لفاكهة ومرارهتا ًمواصفات كان املزارعون القدماء يالحظوهنا حقا مثل حجم ا

ففيام جيري اآلن جني غلة خمتارة من . وطراوهتا وكمية الزيت فيها وطول أنسجتها
هذه النباتات الربية حتوي أفضل املواصفات وإىل درجة استثنائية, فإن الشعوب 

 .التدجنيالقديمة كانت تنرش النباتات وتبعثرها وتضعها عىل طريق 
بعة أصناف من التغيري ال عالقة هلا وإضافة إىل ذلك, هناك عىل األقل أر

يف هذه احلاالت, أحدث جامعو . بخيارات مرئية تطرح عىل جامعي األعناب الربية
تلك األعناب, التغيريات من خالل جني الغلة التي جعلتها النباتات متوفرة, فيام 

 بتغيري الظروف  مرتبطةبقيت نباتات أخر غري متوفرة, ألسباب غري مرئية, أو
 .تارة التي طبقت عىل بعض النباتاتاملخ

فكثري من . أول هذه التغيريات أثر عىل آليات النبات الربي يف بعثرة البذور
النباتات امتلكت آليات متخصصة لنرش البذور, وملنع اإلنسان بالتايل من مجعها 

ًوكان باإلمكان فقط حصد البذور املشوهة جينيا والتي تفتقر إىل تلك . بشكل فعال
 .هي البذور التي أصبحت ركيزة املحاصيل املأمونةويات, اآلل
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, وال قرون يف ةمقفلالتي نأكلها, فبذورها تأيت  ومن األمثلة الواضحة البازالء
وللوصول إىل .  إذا أريد هلا أن تتكاثرقروهنابد حلبات البازالء الربية أن خترج من 

 حبات البازالء ًاار مطلق من االنفجالقرن ّجينة متكنتلك النتيجة, طورت النبتة 
ويف الربية متوت حبات البازالء .  ال تنفجرالقرونعىل األرض, ولكن بعض 

.  املتفجرة وحدها هي التي ستخرج حباهتاوالقرون, قروهنااملشوهة مقبورة داخل 
 الوحيدة التي يستطيع اإلنسان جني ثامرها هي القرونولكن وبشكل معاكس, فإن 

وهكذا, وعندما بدأ اإلنسان بجلب . تي تبقى معلقة بالنبتةتلك التي ال تنفجر وال
وقد . البازالء الربية إىل منزله لألكل, كان هناك اختيار فوري لتلك اجلينة املشوهة

 .ًاختريت احلبات املشوهة أيضا يف العدس والكتان واخلشخاش
رها ً مفرقعة, وبدال من ذلك تنمو بذوقرونُأما القمح والشعري فال حيرشان يف 

. ًيف أعىل الساق الذي هيتز بقوة وباستمرار ملقيا البذور إىل األرض حيث تتكاثر
يف الرب يعترب هذا . ًلكن هناك تشوها يف جينة واحدة متنع السيقان من االهتزاز بعنف

ًالتشوه قاتال للنبتة ما دامت احلبوب ستظل عالقة يف اهلواء, وغري قادرة عىل النمو 
بوب املشوهة هي التي تنتظر يف أعىل الساق ليتم قطفها والتجذر, لكن تلك احل
َوأخذها من قبل اإلنسان  كانت البذوروعندما زرع اإلنسان هذه احلبوب املشوهة, . ِ

ِّالناجتة مشوهة هي األخر يف ذرية تلك البذور, وهو ما يمكن املزارعني من 
 األرض من حصدها ونرشها, فيام سقطت احلبات الطبيعية من هذا املحصول عىل

وهكذا, يعكس املزارعون اجتاه االختيار . ساق النبتة وأصبحت غري متاحة لإلنسان
ً درجة, فاجلينة الناجحة سابقا تصبح فجأة مميتة, واجلينة 180الطبيعي بنسبة 

 آالف سنة, كان ذلك االختيار غري الواعي 10قبل . املشوهة واملميتة تصبح ناجحة
. ُرئييس يدخله الرب عىل أي نبتة» حتسني«بقوة هو أول للقمح والشعري غري املهتز 

 .ّومثل ذلك بداية الزراعة يف اهلالل اخلصيب
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. ًوكان النوع الثاين من التغيري أقل ظهورا بالنسبة للمتنقلني عىل أقدامهم
فالنباتات السنوية التي تنمو يف منطقة ذات طقس متقلب, قد يكون من املميت أن 

ولو حدث ذلك, فمعناه أن . ربعم برسعة ويف وقت واحد وتبذورهاتنمو مجيع 
الرباعم قد تقتل مجيعها برضبة جفاف أو صقيع واحدة, مما ال يرتك أي بذور لتكاثر 

ّلذلك فإن أنواعا كثرية من النباتات السنوية تطورت بحيث متكنت من . النوع ً
طيها املجال للنمو حمارصة عملية النمو لتجعل البذور يف بادئ األمر غري نشطة مما يع

قتلت معظم الرباعم بسبب , فإنه حتى لووهبذه الطريقة.  سنوات عدةعىل مد 
 .ًرداءة الطقس, تبقى بعض البذور لتنمو الحقا

» دفن«ومن أساليب التأقلم التي متكن النباتات الربية من حتقيق تلك النتيجة, 
لكثرية اخلاضعة ملثل هذا ومن بني النباتات الربية ا. بذورها يف طبقة أو درع كثيف

ومع أن مثل هذه البذور . التأقلم القمح والشعري والبازالء والكتان وعباد الشمس
املتأخرة يف النمو ما تزال حتتفظ بفرصة النمو يف الربية, لنفكر فيام حدث مع تطور 

فاملزارعون األوائل ال بد أن يكونوا قد اكتشفوا بالتجربة واخلطأ أن . الزراعة
. رهم احلصول عىل إنتاج أعىل بحراثة الرتبة وسقيها ومن ثم نثر البذوربمقدو

, كانت النباتات التي برعمت عىل الفور هي التي نمت إىل ذلكوعندما كان حيدث 
ُنباتات جنيت بذورها وزرعت يف العام التايل ُلكن الكثري من البذور الربية مل تربعم . ُ

ِفورا ولذلك مل تعط أي ثامر ً. 
 احلاالت الفردية املشوهة تفتقر النباتات الربية إىل أغطية البذور ويف بعض

السميكة وغريها من معيقات النمو, وتربعم كل تلك النباتات املشوهة برسعة 
مل يكن املزارعون األوائل ليالحظوا الفرق وخيتاروا جني . ًوتعطي بذورا مشوهة

اد والزرع اختارت طريق غري أن دائرة الزرع والنمو ثم احلص. األعناب الكبرية
وكالتغيريات يف بعثرة البذور, فقد ميزت . ًالنباتات املشوهة فورا ودون قصد
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ري غريها من املحاصيل ثالتغيريات يف النمو نباتات مثل القمح والشعري والبازالء وك
 . الربيةأصوهلاًمقارنة مع 

. تكاثر النباتويتعلق نمط التغيري األخري الذي مل يلحظه املزارعون األوائل ب
ومن املشاكل العامة يف تطوير املحاصيل أن النباتات املفردة املشوهة قد تتفاعل 

فتحت أي . ًتناسليا مع النباتات العادية فيحدث ختفيف أو فقدان فوري للتشوه
 .? ظروف كان يمكن االحتفاظ هبا بالنسبة للمزارعني األوائل

. ًبالنسبة للنباتات التي تتكاثر من تلقاء نفسها, سيتم االحتفاظ آليا بالتشوه
, أو عىل )من لب أو جذر يف النبتة األم(وهذا ما ينطبق عىل نباتات تتكاثر بالتوالد 

لكن الغالبية العظمى من النباتات الربية ال . نبات خنثوي يستطيع أن يلقح نفسه
تكون نباتات خنثى عاجزة عن تلقيح نفسها وجمربة فإما أن . تتكاثر هبذه الطريقة

عىل التالقح مع نباتات مثلها بحيث يتالقح اجلزء الذكري مع اجلزء األنثوي أو 
األنثوي مع الذكري يف النبات الثاين, أو يتفاعالن كذكر وأنثى كام يف احلاالت 

 , وتعرف الثانيةوتعرف األوىل بالنبتة اخلنثى غري املتوائمة إال مع نفسها. الطبيعية
تامها غري مرغوب فيهام بالنسبة للمزارعني القدامى وكانت كل. بالنبتة ثنائية اجلنس

 .الذين كانوا يفقدون أي نبتة مشوهة ذات مردود إجيايب دون أن يفهموا ملاذا
ًويتضمن احلل نوعا آخر من التغري غري املرئي, فهناك تشوهات ال حتىص بني 

ًوبعض هذه النباتات املشوهة تطور ثامرا . ة التكاثر ذاهتاالنباتات تؤثر عىل عملي
 ضوتفقد بع .ه موز وعنب وبرتقال وأناناس بغري بذورندون أي تلقيح ما ينتج ع

هي عملية وها, سالنباتات اخلنثى حالتها غري املتوائمة وتصبح قادرة عىل ختصيب نف
والتفاح واملشمش يا واخلوخ صمتارسها عدة أنواع من الشجر املثمر مثل القرا

وتصبح بعض أنواع العنب املشوه نباتات خنثى ختصب نفسها رغم أهنا . والكرز
وبكل هذه الوسائل كان املزارعون . ً ستمتلك بصورهتا الطبيعية ذكرا وأنثىتكان
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ا رغم عدم هالقدامى يستفيدون من املحاصيل اجليدة التي تستحق إعادة إنتاج
ًة, وذلك بدال من أن تنتهي النباتات املشوهة مبدئيا فهمهم لعملية األحياء التكاثري ً

 .إىل الزوال لعدم قدرهتا عىل التكاثر
وهكذا, كان املزارعون خيتارون نباتاهتم اإلفرادية ليس فقط عىل أساس املزايا 
ًاملحسوسة كاحلجم واملذاق, ولكن ملظاهرها غري املرئية أيضا مثل آليات تناثر 

ونتيجة لذلك كان يتم اختيار نباتات . األحياء التكاثريةالبذور ومعيقات النمو, و
وكانت بعض النباتات مثل عباد الشمس . خمتلفة ملظاهر خمتلفة أو حتى متناقضة

َختتار حسب كرب بذورها, بينام كانت  ِكاملوز ختتار لبذورها الناعمة أو نباتات أخر 
راقه عىل حساب وكان اخلس خيتار جلزالة أو. لعدم وجود بذور عىل اإلطالق

البذور أو الفواكه, أما القمح وعباد الشمس فكانا خيتاران لبذورمها عىل حساب 
ًومن املفيد خصوصا, معرفة حاالت . أورقامها, والقرع لفاكهته عىل حساب أوراقه

يتم فيها اختيار النبات الربي ألسباب خمتلفة مما عمل عىل ظهور حماصيل خمتلفة 
ُان يزرع يف العصور البابلية من أجل أوراقه, مثلام جيري فالشمندر الذي ك. الشكل

ًحاليا استنبات شمندر خصيصا ألوراقه, كان يطور جلذوره القابلة لألكل, وأخريا  ً ًَّ
وخضعت نباتات امللفوف القديمة . يف القرن الثامن عرش ملحتوياته من السكر

أكرب حيث يتم اختيارها ًوالتي جر استنباهتا أوال من أجل بذورها الزيتية, لتنوع 
من أجل أوراقها مثل امللفوف املعارص والكرنب األجعد ومن أجل سيقاهنا مثل 
الكرنب الساقي, أو يتم اختيارها لرباعمها مثل براعم بروكسل, أو من أجل 

 .نبيط والربوكيلربراعمها املزهرة مثل الق
ة وتعمل عىل حتى اآلن كنا نبحث التغريات التي تتعرض هلا النباتات الربي

ُحتويلها إىل حماصيل زراعية نتيجة خليارات يقدم عليها املزارعون عن وعي أو غري 
ًوعي, أي أهنم اختاروا يف البداية بذورا من نباتات معينة, ثم اختاروا أنواعا معينة  ً
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لكن الكثري من عملية . من بذور التكاثر كل سنة لتنمو يف حديقة السنة التي تليها
تشري إىل » اخليار الطبيعي«وعبارة داروين .  بخيارات النباتات نفسهارتأثالتحويل 

أو يتكاثر بصورة أنجح من أفراد من /أفراد بعينهم من جنس حييا بطريقة أفضل و
ويف الواقع فإن العملية الطبيعية من التفاوت . اجلنس نفسه يف إطار ظروف طبيعية
ًريت الظروف, فإن أنامطا خمتلفة من وإذا تغ. بني البقاء والتكاثر تقوم باالختيار

األفراد قد تعيش اآلن أو تتكاثر بشكل أفضل, وتصبح خمتارة بصورة طبيعية مع ما 
 ومن األمثلة الكالسيكية. ينتج عن ذلك من تغري تطوري خيضع له السكان باملجمل

 أصبحت أعم من ة الربيطانية, فكلام اسودت العثةحدوث السواد الصناعي يف العث
ًثة األقل سوادا كلام أصبح اجلو أقذر خالل القرن التاسع عرش, ألن العثة الغامقة الع

 .القابعة عىل شجرة قذرة سوداء, أكثر قدرة عىل عدم لفت انتباه مفرتسيها
فاحلديقة . ومثلام غريت الثورة الصناعية بيئة العثة, غريت الزراعة بيئة النبات

ّاملحروثة واملسمدة واملروية واملمش ّ ًطة من احلشائش توفر ظروف نمو خمتلفة متاما ّ
ونشأ الكثري من التغري يف النباتات اخلاضعة . ّعن سفح تل جاف وغري مسمد

وعىل سبيل .  جراء تغريات يف الظروف ويف األنامط املفضلة لد األفرادللتدجني
. راملثال, عندما ينثر مزارع بذوره بكثافة يف حديقة, تقع منافسة قوية بني البذو

فالبذور الكبرية القادرة عىل استغالل الظروف املواتية للنمو برسعة ستكون هلا 
األفضلية عىل البذور الصغرية التي كانت املفضلة يف سفوح التالل اجلافة, حيث 

ومثل هذه املنافسة املتزايدة بني النباتات نفسها . تكون البذور مفرقة واملنافسة أقل
ويف تغريات أخر كثرية حتدث أثناء حتول النباتات سامهت يف تكبري حجم البذرة 

 .الربية إىل حماصيل
 التدجنيًفام الذي يعترب مسؤوال عن الفروقات الكبرية بني النباتات يف مرحلة 

ِّدجنتالسهلة, إىل درجة أن بعض األنواع  ّتدجن منذ زمن طويل فيام مل ُ  أخر إال ُ
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 برية عىل كل نشاطاتنا? نستطيع بحلول القرون الوسطى, وفيام استعصت نباتات
ًاستخراج معظم األجوبة من خالل تفحص التعاقب املتأسس جيدا والذي تطورت 

 .عربه خمتلف حماصيل اهلالل اخلصيب الواقع بجنوب غرب آسيأ
وقد تبني أن أوىل حماصيل اهلالل اخلصيب كالقمح والشعري والبازالء التي 

ِّدجنت كانت .  برية لدهيا الكثري من امليزاتأصول سنة, نشأت من 10000 قبل ُ
قابلة لألكل وتنتج بكميات وفرية, وكانت تنمو بسهولة من خالل نثرها أو 

 الذين ما زالوا عىل اخلط الفاصل بني األوائلزراعتها, وهي ميزة كرب للمزارعني 
وعىل عكس الكثري من املحاصيل املتأخرة, . ّالصيادين الرحل والقرويني املستقرين

وعالوة عىل ذلك فقد كانت يف . ل الفراولة واخلس, فقد كان باإلمكان خزهنامث
معظمها قادرة عىل تلقيح نفسها, أي أن املحاصيل املختلفة تستطيع أن مترر جيناهتا 
ًاملرغوب فيها إىل املحاصيل التالية دون أي تغيري, بدال من االضطرار لتهجينها مع 

ً إىل القليل جدا من أصوهلاًخريا فقد احتاجت وأ. أنواع أخر أقل فائدة لإلنسان
فالقمح عىل سبيل املثال, مل يكن بحاجة . التغريات اجلينية كي تتحول إىل حماصيل

 .سو إىل تشوهات متنع االهتزاز الشديد لسيقانه وتتيح النمو الرسيع حلباته
وشملت مرحلة الحقة من تنمية املحاصيل أول أشجار الفاكهة وأشجار 

وضمت هذه املجموعة .  قبل امليالد4000 حوايل العام تدجينهاالتي تم اجلوز 
 عائقوباملقارنة مع احلبوب والبقول, لدهيا .  والرمان والعنبوالبلحالزيتون والتني 

ِّال يمكنها من اإلنتاج إال بعد ثالث سنوات من زراعتها, وال تصل إىل ذروة 
عة هذه األنواع من املحاصيل تصلح لذلك فإن زرا. إنتاجها إال بعد عقد من الزمن

وعىل كل حال, فقد كانت . ًفقط للسكان امللتزمني متاما بحياة االستقرار يف القرية
هذه الفاكهة واألشجار املبكرة هي األسهل للزراعة, وعىل عكس األشجار التي 

ِّدجنت ها يف األرض كفسائل أو حتى رزً الحقا, كان يمكن زراعتها مبارشة إما بغُ
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ْومن ميزات الفسائل أنه ما إن جيد املزارعون القدماء شجرة أو يطوروها, . ربذو
 . أن املحاصيل الالحقة مماثلة هلا يتأكدواتىح

وتتعلق مرحلة ثالثة بأشجار فاكهة أثبتت صعوبة زراعتها, وتشمل التفاح 
فهذه األشجار ال تنمو من فسائل, كام أن تنميتها من. يا والكرزص والقراوالكمثر 

, مع أن صغار هذه األشجار الفردية كثرية التفاوت ًضائعاًخالل بذور متثل جهدا 
ًوغالبا ما تعطي ثامرا ال قيمة هلا ُوبدال من ذلك, جيب أن تزرع هذه األشجار عن . ً ً

, وهي طريقة طورت يف الصني بعد وقت »التطعيم«ُطريق فني صعب يعرف بـ 
ًيس فقط عمال صعبا حتى بعد أن تتعرف والتطعيم ل. طويل من بدء عملية الزراعة ً

ُعىل املبدأ, بل إن املبدأ ذاته مل يكتشف إال عرب جتارب مقصودة وواعية, فاخرتاع 
ّالتطعيم ليس جمرد حماولة قام هبا رحل تغوطوا يف مكان وعادوا إليه   برسور ليفاجأواُ

 .باملحصول الناتج من الفاكهة الرائعة
 الربية مل تكن أصوهلار املتأخر مشكلة, ألن ومثلت هذه األشجار ذات الظهو

فقد كان ال بد من تطعيمها بغرز غصن آخر فيها يعود إىل نوع . تلقح نفسها بنفسها
وهلذا كان يتعني عىل املزارعني األوائل إما أن جيدوا . ًآخر من الشجر خمتلف جينيا

ًأشجارا مشوهة ال حتتاج إىل تطعيم, أو أن يزرعوا أنواعا خمتلفة  من النبات الذكري ً
 التفاح تدجنيوأدت كل هذه املشاكل إىل تأخري . واألنثوي يف ذات البستان

ًويف الوقت ذاته تقريبا, . يا والكرز إىل العصور الكالسيكيةص والقراوالكمثر
 ولكن بجهد أقل, من بني نباتات برية ّاملدجنةظهرت جمموعة أخر من النباتات 

يل التي بدأت ومن بني املحاص. ية كحشائشأوجدت نفسها يف احلقول بدا
 .دار والشوفان واللفت والفجل والشمندر والكراث واخلسكحشائش, دقيق اجلاو

ورغم أن التتابع املفصل الذي أرشت إليه للتو ينطبق عىل اهلالل اخلصيب, فقد 
 قمح يمثلوبشكل خاص, . ًظهرت تتابعات مماثلة جزئيا يف مناطق أخر من العامل
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, بينام ) عائلة احلشائشأعضاء يف(ً اهلالل اخلصيب املحاصيل املسامة حبوبا وشعري
وتتميز حماصيل . )لياالعائلة التي تضم الفاصو(البقوليات  العدس والبازالء يمثل

 اليوماحلبوب برسعة نموها, وهي غنية بالكربوهيدرات, ونتيجة لذلك, فإن احلبوب 
 ةية التي يستهلكها اإلنسان وتشمل مخسمسؤولة عن أكثر من نصف السعرات احلرار

ً حمصوال رئيسيا يف العامل وهي القمح والذرة واألرز والشعري واحلنطة12من أهم  ً .
ثم إن ). يف حالة حبوب الصويا% 38(وكثري من حماصيل احلبوب منخفضة الربوتني 

 .ًاحلبوب والبقوليات توفران معا الكثري من حمتويات الغذاء املتوازن
 احلبوب املحلية تدجنييف الصفحة التالية, فإن ) 7.1(شري اجلدول وكام ي

واألمثلة املألوفة أكثر من . والبقوليات كان يتصدر إنتاج الغذاء يف مناطق عديدة
غريها تركيبة القمح والشعري مع البازالء والعدس يف اهلالل اخلصيب, وتركيبة 

, وتركيبة األرز والدخن مع طى الوسالذرة مع عدة أنواع من الفاصولياء يف أمريكا
ومن الرتكيبات األقل شهرة تركيبة . حبوب الصويا وغريها من احلبوب يف الصني

احلنطة واألرز اإلفريقي والدخن اللؤلؤي مع البازالء الربية والفول السوداين, 
 .وتركيبة اإلنديز التي تشمل حبوب الكنكينا مع عدة أنواع من الفاصولياء

 املبكر للكتان من أجل أنسجته كان التدجنيًأيضا أن ) 7.1(ويظهر اجلدول 
تعطي كاو أنواع من القطن واألغاف واليةوكان القنب وأربع. يتم يف مناطق أخر 

 وأمريكا الوسطىة يف الصني, ل واملالبس املحاكبااألنسجة الالزمة لصناعة احل
د دعمت بالصوف يف  وأمريكا اجلنوبية, وقجنوب الصحراءواهلند وإثيوبيا وإفريقيا 

ومن بني املراكز األوىل إلنتاج . عدد من هذه املناطق املأخوذ من احليوانات املحلية
 . الواليات املتحدة وغينيا اجلديدة بال حمصول نسيجييالغذاء, بقيت اثنتان مها رشق

ًوبموازاة ذلك, كانت هناك أيضا بعض االختالفات يف أنظمة إنتاج الغذاء 
  عىل نثر واسع للبذورت بينها أن الزراعة يف معظم العامل القديم اشتملومن. حول العامل
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ًوالزراعة الوحدية وبالتايل الفالحة الوحدية أيضا ْ أي إن البذور كانت ترمى . َ
ًبقبضات األيدي ما هييئ حقال كامال من ذات املحصول  األبقار تدجنيوعندما تم . ً

بطت باملحاريث وأصبحت احلقول ُواخليول وغريمها من الثدييات الضخمة, ر
 أي حيوان يمكن ربطه تدجنيويف العامل اجلديد مل يتم . ُحترث بقوة احليوان

ُوبدال من ذلك أصبحت احلقول حترث بعيص أو مناكيش حتمل باليد, . باملحاريث ُ ً
ُبينام تزرع البذور فراد وال تقذف من قبضات اليد يد دوهكذا أصبح العامل اجل. ُ

ْطة بكثري من املحاصيل املزروعة معا, بدال من الزراعة الوحديةحدائق خمتل َ ً ً. 
ويتعلق أحد الفروقات الرئيسية األخر بني األنظمة الزراعية باملصادر املهمة 

وكام رأينا, فقد كانت تلك ). الكربوهيدرات(للسعرات احلرارية والنشوية 
ٍاملحاصيل حبوبا يف كثري من النواحي, أما يف نواح أخر , فقد تقاسمت دور ً

ُاحلبوب كل من اجلذور, والدرنات التي كانت ذات أمهية ال تذكر يف اهلالل 
ًوقد أصبحت التابيوكا والبطاطا احللوة غذاء رئيسيا يف . اخلصيب والصني القديمة ً

 اإلفريقية يف إفريقيا, والياميز دأمريكا اجلنوبية االستوائية, والبطاطا واألوكا يف اإلن
كام .  آسيا وغينيا اجلديدةي والقلقاس يف جنوب رشقئند واملحيط اهلاد اهلويام

ً غذاء رئيسيا غنيا بالسكريات وفاكهة اخلبزوفرت حماصيل األشجار وخاصة املوز  ً ً
 . آسيا وغينيا اجلديدةيوالنشويات يف جنوب رشق

ًويف العصور الرومانية كانت مجيع املحاصيل التي حتصد اليوم تقريبا موجودة  ُ
الفصل (ًوكام سنر بالنسبة للحيوانات املنزلية أيضا . يف مكان ما من العامل

, أصبح الصيادون وجامعو الطعام عىل معرفة وثيقة بالنباتات الربية )التاسع
. ً تقريباالتدجني كل ما يستحق ودجنواحلية, فيام اكتشف املزارعون القدامى امل

زراعة الفراولة وتوت العليق, بينام ال وبطبيعة احلال, بدأ رهبان العصور الوسطى ب
يزال مربو النباتات املعارصة يطورون املحاصيل القديمة وأضافوا إليها حماصيل 
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  والكيوي, واملكرسات,ثانوية جديدة, وخاصة األعناب الربية مثل الرازبوري والتوت
قارنة لكن هذه اإلضافات بقيت متواضعة األمهية م. مثل املكداميا والبقان والكاشو

 .باألغذية الرئيسية القديمة كالقمح والذرة واألرز
كام أن سلسلة انتصاراتنا ينقصها الكثري من النباتات الربية التي مل ننجح يف 

ومن أهم هذه اإلخفاقات شجر البلوط الذي كانت حباته .  رغم قيمتها كغذاءتدجينها
ًغذاء رئيسيا لألمريكيني األصليني يف كاليفورنيا ورشق الواليات املتحدة, كام كان  يً

ًغذاء ثانويا للفالحني األوروبيني يف زمن املجاعات التي تسبب فيها فشل املحاصيل ً. 
. وتعترب حبات البلوط ذات حمتو غذائي قيم كوهنا غنية بالنشاء والزيوت

 معظم حبات البلوط حتويوعىل غرار الكثري من النباتات الربية الصاحلة لألكل, 
ر, غري أن حمبي تلك احلبات تعلموا كيف يتعاملون مع التانني كام تعاملوا التانني امل

مع الكيامئيات املرة يف اللوز وغريه من النباتات الربية, إما بطحن حبات البلوط 
 إلزالة التانني, أو بقطف احلبات من شجرات البلوط القليلة التي تصفيتهاومن ثم 

 .منخفضة من التاننيتتعرض لتشوهات جينية جتعلها ذات نسبة 
 مصدر غذاء غني مثل حبات البلوط? وملاذا احتجنا إىل تدجنيملاذا فشلنا يف 

 الفراولة والعليق? وما الذي أبقى تلك النباتات خارج إمكانية لتدجنيوقت طويل 
 . رغم امتالكهم وسائل صعبة كتطعيم الشجر? تدجينهااملزارعني القدامى عىل 

 البطيء يأكل من لديه ثالثة دفاعات ضدهم, فنموهط لقد تبني أن شجر البلو
ًجهد معظم املزارعني يف الوقت الذي يعطي فيه القمح املنثور حمصوال خالل شهور 

وإذا كانت شجرة اللوز قادرة عىل محل حباته خالل ثالث أو أربع سنوات . قليلة
وفة بـ من زرعها, فإن شجرة البلوط بحاجة إىل عقد من الزمن حلمل حباته املعر

م ئومن األسباب األخر أن شجرة البلوط تطورت لتصنع حبات تال. »أكورن«
ًحجام وطعام السناجب التي نراها تأكل  .  وتدفنه أو تزيل الرتاب عنهاألكورنً
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وتنبت شجرة البلوط من حبة نيس السنجاب أن حيفر ليأكلها, وإذا كان كل واحد 
نة حتت الرتاب يف أمكنة مالئمة من مليارات السناجب خيفي مئات احلبات كل س

لنمو الشجر, فنحن البرش مل تسنح لنا فرصة اختيار حبات البلوط إلنبات الشجر 
 ولعل املشكالت ذاهتا املتعلقة ببطء نمو البلوط ورسعة حترك السناجب,. الذي نريد

َمر كأشجار برية من قبل ث واهلكري التي تست, الزانتدجنيتفرس أسباب عدم  ِ
 . الذين يأكلون ثامرها األصليني أمريكاوسكان األوروبيني

 ًوأخريا, فإن أهم فرق بني اللوز وحبات البلوط هو أن املرارة يف اللوز تتم
, لكن بالنسبة للبلوط يبدو أن اجلينات ة واحدةالسيطرة عليها من خالل جين

ًولو زرع القدامى لوزا أو بلوطا من الشجر املشوه وغري امل. املسيطرة كثرية ر الذي ً
ا قوانني الوراثة أن نصف الشجرات التي ستنبت يف حالة ينًيتحقق أحيانا, متيل عل

وهذا األمر وحده كفيل . ً غري مرة, أما شجر البلوط فسيكون معظمه مرابأهنااللوز 
ل احلامس لد أي مزارع يرغب يف زراعة البلوط إذا متكن من هزيمة يقتبأن 

 . ًالسناجب وبقي صابرا
طيور ة للفراولة والعليق, هناك مشاكل مماثلة بشأن التنافس مع وبالنسب

صحيح أن الرومان زرعوا الفراولة .  وطيور أخر حتب األعناب الربيةالسمنة
الربية يف حدائقهم, ولكن براز مليارات العصافري املحتوية عىل بذور الفراولة يعني 

ن, ومع ذلك بقيت الفراولة أن تلك البذور نبتت يف كل مكان بام فيه حدائق الروما
. هي العنب الصغري الذي حتبه العصافري وليس العنب الكبري الذي يريده اإلنسان

ً إال بتطويرنا مؤخرا شبكات احلامية واملستنبتات طيور السمنةومل نستطع هزيمة 
 .املحمية, وأن نعيد تصميم الفراولة والعليق حسب مواصفاتنا

ات الفراولة الضخمة يف السوبر ماركت وهكذا, رأينا أن الفرق بني حب
ت بري هو جمرد مثال واحد عىل املظاهر املختلفة التي متيز باوحباهتا الصغرية كن
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ونشأت تلك الفروقات من التنوع الطبيعي .  الربيةأصوهلاالنباتات املستصلحة عن 
حبة وكان املزارعون القدامى يالحظون بعضها مثل حجم . بني النباتات الربية ذاهتا

وهناك تنوع آخر كاملتعلق بآليات نثر . العنب الربي أو مرارة اللوز أو حبة البلوط
البذور أو عدم وجودها, وهي أمور كان يمكن أن متر دون أن ينتبه إليها اإلنسان 

 إذا كان اختيار القدامى النباتات الربية  ماأما مسألة. قبل ظهور علم النبات احلديث
 عىل مقياس الوعي أو عدم الوعي, فإن حتول النباتات الربية ًاعتامداالصاحلة لألكل 

ًوقد حتققت حتام من خالل اختيارنا . إىل حماصيل كان يف البداية عملية غري متعمدة
نباتات بعينها, ومن خالل املنافسة بني النباتات يف حدائق تفضل نباتات خمتلفة عن 

 .تلك املفضلة يف الربية
» حول أصول األجناس« مل يبدأ يف كتابه العظيم وهلذا السبب فإن داروين
ًفقد كان فصله األول بدال من ذلك, بحثا مطوال . باحلديث عن االختيار الطبيعي ًً

 من خالل اختيار غري طبيعي أقدم ّاملدجنةحول كيفية نشوء النباتات واحليوانات 
ادة ما  طيور الغاالباالغوس التي عالبحث يف شؤونًوبدال من . عليه اإلنسان

كتب ! ًنربطها به, بدأ داروين بمناقشة كيف طور املزارعون أنواعا من عنب الثعلب
ًلقد رأيت اندهاشا كبريا تم التعبري عنه يف أعامل بستنة شهدت عىل مهارة «: يقول ً

لكن . املزارعني الذين توصلوا إىل مثل تلك النتائج الرائعة بقليل من املواد الفقرية
 تشكل من زراعة إذفام يتعلق بالنتيجة النهائية جاء دون تعمد, ًالفن كان بسيطا, 

. »أفضل األنواع ونثر بذورها, وظهور نوع أفضل بالصدفة, واختياره وما إىل ذلك
هذه املبادئ املتعلقة بتطوير املحصول باالختيار غري الطبيعي تعترب النموذج األكثر 

 .ًتقبال ألصل األجناس باخليار الطبيعي
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رأينا للتو كيف أن شعوب بعض املناطق بدأت زراعة أنواع من النباتات 
تؤثر عىل طريقة حياة تلك  نتائج هائلة وغري قابلة للتنبؤ هباالربية, وهي خطوة ذات 

ملاذا مل تنشأ : ودعونا اآلن نعود إىل أسئلتنا. يف التاريخ  سالالهتاالشعوب ومكانة
كل مستقل يف بعض املناطق اخلصبة وعالية املالءمة مثل كاليفورنيا الزراعة بش

? وملاذا تطورت الزراعة يف جنوب الصحراءوأوروبا وأسرتاليا املعتدلة وإفريقيا 
 .ر من نشوئها يف املناطق املذكورة? بكمناطق أخر بطريقة مستقلة أ

 ويتعلق ينيالسكان املحلهناك تفسريان متنافسان يتعلق أحدمها بمشاكل مع 
فمن جهة توفر معظم املناطق . ًالثاين بمشاكل مع النباتات الربية املتوفرة حمليا

. للتدجنيًاملعتدلة أو االستوائية املروية جيدا ما يكفي من النباتات الربية املالئمة 
 سبب فشل الزراعة يف التطور يف بعض تلك املناطق إىل يعزويف هذه احلالة 

 بعض البرش عىل األقل يف أي نجحومن جهة أخر, . شعوهبامواصفات ثقافية يف 
وهنا . التدجني التجارب التي أدت إىل يف االستفادة منمنطقة ضخمة من العامل, 

 .فإن نقص النباتات الربية املالئمة قد يفرس عدم تطور إنتاج الغذاء يف بعض املناطق
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الضخمة أسهل  الثدييات تدجنيوكام سنر يف الفصل املقبل, فإن مشكلة 
فهناك يف . عىل احلل ألن األنواع املتوفرة منها أقل بكثري من أنواع النباتات الربية

 تأكل النبات واللحوم أو إماً نوعا من الثدييات الربية الضخمة التي 148العامل 
هناك عدد قليل من العوامل . للتدجنيتأكل النبات وحده, والتي تعترب مرشحة 

 دراسةلذلك ال بد من . للتدجنيًن احليوان الثديي مالئام التي تقرر ما إذا كا
 يف التدجنيالثدييات الضخمة التي تعيش يف منطقة ما ملعرفة ما إذا كان النقص يف 

 .ملناطق يعود إىل عدم توفر األنواع الربية املالئمة, أم إىل الشعوب املحليةابعض 
 ألن عددها يربو عىل سيكون أصعب بكثري تطبيق هذه املقاربة عىل النباتات

 ألف نوع من النباتات الربية املزهرة, وهي النباتات التي هتيمن عىل اخلرضة يف 200
وال يمكننا أن نأمل بتفحص مجيع هذه . ًاألرض وزودتنا بجميع حماصيلنا تقريبا

األنواع من النباتات حتى يف منطقة حمددة مثل كاليفورنيا, وتقييم العدد املالئم منها 
 . حول هذه املشكلةااللتفافولكن سنر اآلن كيف يمكننا .نيللتدج

ًعندما يسمع املرء أن هناك أنواعا كثرية من النباتات املزهرة, تكون ردة فعله 
 أي  لدمن املؤكد أنه بوجود كل تلك النباتات الربية يف العامل, فإن: األولية كام ييل

 .حماصيل للتحول إىل املرشحة منطقة ذات طقس مالئم, ما يكفي ويزيد من األنواع
ولكن يتبني بعد ذلك أن الغالبية العظمى من النباتات الربية غري مناسبة 
ألسباب واضحة, فهي خشبية وال تنتج أي فاكهة تؤكل, كام أن جذورها وأوراقها 

 ألف نوع من النباتات الربية, يأكل اإلنسان 200غري صاحلة لألكل, ومن بني الـ 
ّومل يدجن إالفقط, بضعة آالف منها  وحتى معظم هذه البضع .  بضع مئات منهاُ

وهناك . املئات ال تزودنا إال بغذاء ثانوي وال تكفي وحدها لدعم نشوء احلضارات
وهذه النباتات . من محل كل املحاصيل% 80 نبتة مسؤولة عن أكثر من 12حوايل 

ا وجذور ودرنات املهمة هي القمح والذرة واألرز والشعري واحلنطة, وفول الصوي
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حلبوب او.  والبطاطا احللوة, وقصب السكر والشمندر واملوزواملنيهوتالبطاطا 
. وحدها مسؤولة عن أكثر من نصف السعرات احلرارية التي يستهلكها البرش

 قبل تدجينهاوبوجود هذا العدد القليل من املحاصيل الرئيسية يف العامل, التي تم 
 علمنا أن مناطق كثرية من العامل ال متلك أي نبتة اآالف السنني, يقل االندهاش إذ

 غذاء تدجنين إخفاقنا خالل العصور احلديثة يف أ و,وطنية ذات إمكانيات مهمة
رئييس جديد واحد يشري إىل أن الشعوب القديمة ربام تكون اكتشفت كل النباتات 

ِّودجنتالربية املفيدة  َّتدجن تلك التي تستحق أن ُ ُ. 
وأكثر .  نباتات برية أمر صعب التفسريتدجنيشل العامل يف ومع ذلك فإن ف

وهبذا .  آخر يف يف مكان ولكن ليستدجينهاًالقضايا وضوحا تتعلق بنباتات تم 
 نسأل ملاذا مل يتم  علينا أننتأكد من إمكانية تطوير نبتة برية إىل حمصول مفيد, ولكن

 . تلك النبتة يف مناطق أخرتدجني
 احلنطة, وهي حبوب مهمة, يف تدجنيإفريقيا, فقد تم هناك مثال حمري من 

وهذه النبتة موجودة كمنتج بري يف . منطقة الساحل اإلفريقي جنوب الصحراء
 إفريقيا  يف جنويبُمل تزرع ال هي وال غريها إفريقيا, غري أن هذه النبتة أقىص جنويب

ن منطقة شامل  متكاملة من املحاصيل أحرضهتا قبائل البانتو مرزمةإىل أن وصلت 
 سكان جنوب إفريقيا احلنطة يدجنفلامذا مل . اخلط االستوائي بإفريقيا قبل ألفي عام

 .من أجل أنفسهم قبل ذلك? 
 الكتان يف السلسلة الغربية من تدجنيًومن األمور املحرية أيضا فشل الناس يف 

 ويب ذي السلسلة الربية من جنأينكورن قمح تدجني إفريقيا, أو أوروبا وشاميل
وبام أن هاتني النبتتني كانتا من بني أول ثامنية حماصيل أنتجها اهلالل . البلقان

لقد تم . للتدجنيكونا ضمن النباتات الربية اجلاهزة تاخلصيب, فإنه يفرتض أن 
 كاملة من رزمةتبنيهام يف املناطق الواقعة خارج اهلالل اخلصيب بمجرد وصوهلام مع 
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ملاذا إذن مل تلجأ شعوب تلك املناطق .  اخلصيبإنتاج الغذاء اخلاص باهلالل
 زراعة هذه املحاصيل من أجل نفسها إىلالشاسعة املحيطة باهلالل اخلصيب 

 .وانتظرت وصوهلا لتتبناها? 
 هلا سالسل ّاملدجنةوباملثل فإن أول أربعة أنواع من فواكه اهلالل اخلصيب 

ِّدجنتيث برية ممتدة إىل ما بعد رشق البحر األبيض املتوسط ح  هناك ألول مرة كام ُ
 وهي الزيتون والعنب والتني املوجودة سلسلتها يف إيطاليا وإسبانيا وشامل ,يبدو

ومن .  إفريقيا واجلزيرة العربيةغرب إفريقيا, بينام ثمر النخيل ممتد إىل جممل شاميل
 . بني مجيع الفواكهًاتدجينالواضح أن هذه األصناف األربعة من أسهل النباتات 

, ومل تبدأ يف تدجينهافلامذا أخفقت الشعوب الواقعة خارج اهلالل اخلصيب يف 
 . املتوسط ووصلت كمحصول غذائي?  البحر رشقتدجينهازراعتها إال بعد أن تم 

 يف مناطق مل ينشأ فيها تدجينهاًوتشمل أمثلة أخر مثرية, أنواعا برية مل يتم 
  يف تدجينهالربية هلا أقارب لصيقني تم ًإنتاج الغذاء فورا, رغم أن هذه األنواع ا

ًعىل سبيل املثال, فإن الزيتون املعروف علميا بـ . أماكن أخر)Olea Europea ( تم
 إفريقيا  جنويبً نوعا من الزيتون يف40 املتوسط, وهناك حوايل  البحر رشقتدجينه

ً, لكن أيا )Olea Europea( أسرتاليا, بعضها عىل قرابة لصيقة بـ ياالستوائية ورشق
 نوع من التفاح الربي وآخر من العنب تدجني, وباملثل ففيام تم تدجينهمنها مل جير 

آسيا, فإن الكثري من األصناف القريبة من هذه األنواع من التفاح −الربي يف يورو
والعنب يف أمريكا الشاملية تم هتجينها يف العصور احلديثة مع املحاصيل املشتقة من 

ّيدجنملاذا إذن مل . آسيوية هبدف حتسني املحصول−مثيالهتا اليورو  األمريكيون ُ
 . بأنفسهم? يناألصليون التفاح والعنب املفيد

ً الكثري من األمثلة, لكن هناك خطأ قاتال يف االستنتاج يطرحيستطيع املرء أن 
 نبتة فردية  إىل تدجني الصيادين وجامعي الطعامجلوء النبات ليس مسألة تدجنيبأن 
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لنفرتض أن تفاح أمريكا الشاملية . م االستمرار يف حياة الرحل التي يعيشوهناومن ث

الربي كان سيتحول إىل حمصول رائع لو أن اهلنود احلمر استقروا وزرعوه, لكن 
الصيادين املعتادين عىل الرتحال لن يتخلوا عن طريقة حياهتم التقليدية ويعيشوا يف 

 قابلة ويبدأوا برعاية بساتني التفاح,القر إال إذا توفرت نباتات وحيوانات أخر 
 . الغذاء والتنافس مع الصيادين وجامعي الطعامللتدجني وتوفري عيش مستقر إلنتاج

? للتدجنيفباختصار, كيف نقيم قابلية الوجود النبايت ككل يف منطقة معينة, 
ح اف تتدجنيوبالنسبة ألولئك املواطنني األمريكيني األصليني, الذين فشلوا يف 

 . التفاح? يف اهلنود أم يف املشكلة تكمنأمريكا الشاملية, هل 
كي نجيب عىل هذا السؤال, سنقارن اآلن بني ثالث مناطق متناقضة بشدة من 

ًوكام رأينا, فإن واحدا من هذه املناطق هو اهلالل .  املستقلالتدجنيبني املراكز ذات 
 يف العامل, واملوقع األصيل لعدة اخلصيب الذي ربام يكون أقدم مركز إلنتاج الغذاء

وأما .  عىل امتداد الكرة األرضيةّاملدجنةأنواع من املحاصيل واحليوانات الرئيسية 
 ّدجنتا الواليات املتحدة, فقد ياملنطقتان األخريان ومها غينيا اجلديدة ورشق

 املحاصيل املحلية, غري أن هذه املحاصيل كانت قليلة التنوع, ونالت واحدة منها
 الغذائية الناجتة, أخفقت يف دعم عملية تنمية شاملة الرزمةفقط أمهية عاملية, لكن 

 ويف .للتكنولوجيا والتنظيم السيايس اإلنساين كام كان احلال يف اهلالل اخلصيب
هل متتعت الكتلة النباتية يف اهلالل اخلصيب بمزايا : ضوء هذه املقارنة, سوف نسأل

 . الواليات املتحدة? يوجودة يف غينيا اجلديدة ورشقعىل تلك الكتل النباتية امل
من احلقائق الرئيسية يف تاريخ اإلنسان, األمهية املبكرة لذلك اجلزء من جنوب 

 آسيا املعروف باسم اهلالل اخلصيب, بسبب شكله الذي يشبه اهلالل كام يظهر غريب
ع األول لسلسلة , وكانت تلك املنطقة كام يبدو, هي املوق)8.1الشكل (يف اخلريطة 

  احلضارات وما نسميه متكاملة من التطورات بام فيها املدن والكتابة واإلمرباطوريات, 
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 م. ق7000ًخلصيب مهيمنا عىل مواقع إنتاج الغذاء قبل العام اهلالل ا: 8.1الشكل 

 
ونشأت مجيع تلك التطورات من الكثافة . بمعناها احلسن أو معناها السيئ

ن الفائض الغذائي وإطعام االختصاصيني غري العاملني يف حقل السكانية, وخمزو
ًالفالحة وهو أمر أصبح ممكنا بفضل ظهور إنتاج الغذاء عىل شكل قطف املحاصيل 

وكان إنتاج الغذاء هو أول تلك االبتكارات التي . وحسن إدارة شؤون احليوانات
امل احلديث جيب ولذلك فإن أي حماولة لفهم أصول الع. ظهرت يف اهلالل اخلصيب

 تدجنيأن تتعلق باألسئلة التي تتناول أسباب حصول اهلالل اخلصيب بفضل 
 .النباتات واحليوانات عىل قصب البداية يف هذا املجال

من حسن احلظ أن اهلالل اخلصيب هو اجلزء من العامل الذي حظي بأكرب قدر 
ِّدجنتملحاصيل التي من الدراسة والفهم لعالقته بنشوء الزراعة, وبالنسبة ملعظم ا ُ 

يف اهلالل اخلصيب أو قربه, فقد تم التعرف عىل أصل النباتات الربية, كام ثبتت صلة 
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القرابة الوثيقة باملحصول من خالل الدراسات اجلينية والكروموزومية, كام أن 
املد اجلغرايف للنباتات الربية معروف, وكذلك التغريات التي حدثت هلا أثناء 

 تتناول جينات أحادية, تلك التغريات التي عىل أهناي تفهم يف الغالب  والتالتدجني
يمكن مالحظتها يف الطبقات املتعاقبة من السجل األثري, ومن األمكنة واألزمنة 

ال أنكر أن هناك مناطق أخر وباألخص الصني لدهيا ميزة . للتدجنيالتقريبية 
ا عىل املحاصيل يمكن حتديدها املوقع املبكر للرتويض, لكن هذه امليزات وتطوراهت

 .بتفصيل أكرب يف حالة اهلالل اخلصيب
ُمن ميزات اهلالل اخلصيب أنه واقع ضمن منطقة تعرف بالطقس املتوسطي, 
. وهو طقس يتمتع بفصول شتاء خفيفة وفصول صيف طويلة وحارة وجافة

يلة وأن ويصلح هذا الطقس ألنواع النباتات القادرة عىل حتمل املواسم اجلافة الطو
وتأقلم الكثري من نباتات اهلالل اخلصيب . تستأنف النمو الرسيع مع عودة األمطار

وخاصة أنواع احلبوب والبقول, بطريقة جتعلها مفيدة لإلنسان, فهي ذات طبيعة 
 .سنوية, أي أن النبتة نفسها جتف ومتوت يف املوسم اجلاف

. حلولية, صغرية احلجموخالل حياهتا التي متتد سنة واحدة, تبقى النباتات ا
ّوتبذل الكثري منها جل طاقتها يف إنتاج حبوب كبرية تبقى خامدة خالل املوسم  ُ

لذلك ال تبذل النباتات احلولية إال . اجلاف ثم تصبح جاهزة للربعمة مع جميء املطر
القليل من طاقتها إلنتاج خشب أو سيقان ذات أنسجة وغري قابلة لألكل, كالشجر 

ًن الكثري من احلبوب الكبرية وخصوصا تلك احلبوب والبقول لك. والشجريات
ًالسنوية يأكلها اإلنسان, وتتكون من ستة من االثني عرش نوعا رئيسيا من املحاصيل  ً

باملقارنة, إذا كنت تعيش قرب غابة ونظرت من نافذة منزلك فأنواع . الكرب
أن تأكلها والتي تبذل النباتات التي تراها هي األشجار والشجريات التي ال يمكنك 

وبطبيعة احلال, هناك أشجار غابات يف . طاقة أقل يف إنتاج البذور الصاحلة لألكل
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ًمناطق ذات طقس رطب تنتج بذورا قابلة لألكل, لكن هذه البذور ليست متأقلمة  ُ
َللبقاء يف موسم جاف طويل, وبالتايل خلزهنا مطوال من قبل اإلنسان ِ ً. 

 الربية لكثري من األصول النباتية يف اهلالل اخلصيب, أن وامليزة الثانية للكتلة
حماصيل املنطقة وفرية وعالية اإلنتاج, وموجودة يف مناطق شاسعة مما جيعلها 

ويبدو من دراسات جتريبية مجع خالهلا . واضحة أمام الصيادين وجامعي الطعام
, مثلام كان سيفعل ًعلامء النبات بذورا من تلك املناطق الطبيعية ذات احلبوب الربية

 آالف سنة, أنه كان باإلمكان احلصول عىل 10الصيادون وجامعو الطعام قبل 
 من ًرتا ل كيلو50األرض, ما يعطي  حماصيل سنوية تصل إىل طن لكل هكتار من

ومن خالل مجع كميات .  من جهد العملالطاقة الغذائية لكل ألف سعر حراري
 تكون خالله احلبوب ناضجة, وخزهنا هائلة من احلبوب الربية يف وقت قصري

لالستخدام كغذاء بقية السنة, متكنت بعض شعوب الصيادين ومجع الطعام يف 
 يف زراعة النباتات تبدأاهلالل اخلصيب من االستقرار يف قر دائمة قبل حتى أن 

 .واستثامرها
وبام أن حبوب اهلالل اخلصيب كانت عىل ذلك القدر العايل من اإلنتاج يف 

, مل يكن هناك إال القليل من التغيريات اإلضافية التي أدخلت عليها خالل الرب
 مبدأ التغريات, أي اهنيار النظم نوكام قلنا يف الفصل السابق فإ. عملية الزراعة

ًور آليا وبرسعة, مع بدء اإلنسان ط احلبوب وموانع تكاثرها, تالطبيعية النتشار
 الربية ملحاصيل القمح والشعري تبدو األصولوكانت . زراعة البذور يف احلقول

.  شكلً مل تكن أبدا حماألصول هوية تلك نحاصيل ذاهتا إىل درجة أبيهة باملش
, كانت احلبوب الكبرية السنوية هي املحاصيل التدجنية يف لوبسبب هذه السهو

األوىل, أو بني املحاصيل األوىل, التي تطورت ليس فقط يف اهلالل اخلصيب وإنام يف 
 .ًني والساحل اإلفريقي أيضاالص
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نقارن هذا التطور الرسيع للقمح والشعري مع قصة الذرة املحصول األكرب يف ل

 خمتلفة عن , املحتمل للذرةاألصلالربية » التيوسينتي«وتبدو نبتة . العامل اجلديد
 كان أصلالذرة سواء بالنسبة للبذرة أو اجلزء املزهر منها, إىل درجة أن دورها ك

» التيوسينتي«مل تكن قيمة . ل ساخن بني علامء النبات لوقت طويلموضع جد
ًكغذاء لتثري اهتامم الصيادين وجامعي الطعام, فقد كانت أقل إنتاجا من القمح 

ً بذورا أقل من الذرة التي تطورت عنها يف النهاية, كام أهنا غلفت وتعطيالربي 
ًحمصوال مفيدا, » وسينتيالتي«وحتى تصبح . نفسها بقرشة صلبة غري قابلة لألكل ً

كان ال بد من خضوعها لتغريات جذرية يف أحيائها اإلنتاجية, وزيادة إنتاجها من 
 وما زال علامء .احلبوب بنسبة كبرية, والتخلص من غطاء بذورها األشبه بالصخر

اآلثار يتجادلون بقوة حول عدد القرون أو األلفيات من التطور يف املحاصيل يف 
 الذرة القديمة للتطور من حجم صغري بقدر اإلهبام, أكوازحتاجته األمريكيتني ا

هذه . ولكن تبني أنه احتاج إىل عدة آالف من السنني ليصل إىل أحجامه احلديثة
املقارنة بني املزايا الفورية للقمح والشعري والصعوبات التي طرحتها نبتة 

ًشكلت عامال مهام يف الفرق بني التطورات ا» التيوسينتي« لتي حدثت ملجتمعات ً
 .آسيوية−العامل اجلديد وتلك التي حدثت للمجتمعات اليورو

وامليزة الثالثة يف الكتلة النباتية للهالل اخلصيب, أهنا حتوي نسبة عالية من 
النباتات اخلنثى أي التي تلقح نفسها, وإن كانت عمليات تالقح طبيعي حتدث 

إما خنثى تلقح نفسها بالعادة, أو تتشكل ولنتذكر أن معظم النباتات الربية . ًأحيانا
َمن ذكور وإناث فراد تعتمد عىل فراد أخر للتلقيح الطبيعي هذه احلقائق . ُ

اخلاصة بالتكاثر اإلحيائي حريت املزارعني األوائل, ألهنم عندما كانوا يتعرفون 
, كانت صغارها تتالقح مع نبتات فراد أخر, ة مشوهةعىل نبتة منتجة ذات جين

ونتيجة لذلك, فإن معظم املحاصيل تعود إىل نسبة . التايل تفقد ميزة التوارثوب
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صغرية من النباتات الربية التي إما أن تكون خنثى تلقح نفسها أو تتكاثر دون جنس 
فمن هنا تأيت النسبة العالية من ملقحات الذات . عن طريق جذر يلعب دور األب

 ذلك يعني أن نسبة عالية من الكتلة النباتية يف الكتلة النباتية باهلالل اخلصيب, ألن
 . للبرشالربية لدهيا تكاثر أحيائي مالئم

ًوكان التلقيح الذايت مالئام للمزارعني األوائل ألنه كان يتحول أحيانا إىل  ً
وهذا . ًتلقيح طبيعي عرب الرياح, مما يولد أنواعا من املحاصيل لالختيار بينها

ًقط بني فراد من ذات النوع, ولكن أيضا بني أنواع ال حيدث ف» اهلوائي«التلقيح 
ومن هذه املنتجات اهلجينة يف اهلالل . متقاربة مما ينتج عنه نباتات جديدة هجينة

 .رصاخلصيب, خبز القمح الذي أصبح أهم حمصول يف مجيع أنحاء العامل املعا
ِّدجنتوكانت املحاصيل الثامنية األوىل التي  ج التلقيح  يف اهلالل اخلصيب نتاُ

ِ وقمح يمرأينكورنذه الطريقة قمح الذايت, ومن بني احلبوب الثالثة التي لقحت هب ِ 
 ًوالشعري, علام بأن القمح يتضمن بالعموم ميزة إضافية الحتوائه عىل حمتو

وباملقارنة فإن أهم منتج .  باملائة من قيمته الغذائية10 و 8بروتيني يرتاوح بني 
 حيتويان عىل نسبة أقل من األرز والذرةعامل اجلديد ومها  آسيا واليحبويب يف رشق

 .الربوتني مما يمثل مشكالت غذائية مهمة
لكتلة النباتية يف اهلالل اخلصيب اكانت تلك بعض املزايا التي قدمتها 

للمزارعني األوائل والتي تضمنت نسبة عالية بشكل غري اعتيادي من النباتات 
املتوسط الساري البحر  أي حال, فإن طقس منطقة وعىل. الربية القابلة للرتويض

.  إفريقيا أوروبا وشامل غريبًعىل اهلالل اخلصيب يمتد غربا ليشمل معظم جنويب
وهناك مناطق أخر يشبه طقسها األجواء املتوسطية يف أربعة أجزاء من العامل وهي 

ومع ). 8.2الشكل (وب غرب أسرتاليا وجنوب إفريقيا نكاليفورنيا وتشييل وج
ذلك فإن تلك املناطق ذات الطقس املامثل, فشلت يف منافسة اهلالل اخلصيب 
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فام هي امليزات التي . ًكمكان أول إلنتاج الغذاء, ومل تساهم أبدا يف ظهور الزراعة
 .آسيا? −ختص تلك املنطقة من غرب يورو

لقد تبني أن تلك املنطقة, وعىل األخص هالهلا اخلصيب يمتلك مخس ميزات 
آسيا −ًفأوال ونتيجة المتالك غرب يورو. ه يتفوق عىل بقية املناطق املتوسطيةجتعل

أكرب منطقة يف العامل ذات طقس متوسطي, فإن لديه تنويعة واسعة من النباتات 
ًواحليوانات الربية, بنسب تزيد عىل ما هو متوفر يف مناطق متوسطية صغرية نسبيا 

آسيا خيتلف عن − يورو الثانية أن غريبوامليزة.  أسرتاليا وتشييلمثل جنوب غريب
املناطق األخر املتوسطية يف امتالكه أعظم تنوع مناخي من فصل إىل فصل ومن 

وخيدم هذا التنوع عملية التطور لد نسبة عالية بشكل خاص من . سنة إىل سنة
ويؤدي تضافر هذين العاملني ومها التنوع . النباتات الربية يف تلك الكتلة النباتية

آسيا − يورولعايل يف النباتات وارتفاع نسبة النباتات احلولية إىل اعتبار منطقة غريبا
 .املتوسطة األوىل دون منازع يف تنوع النباتات السنوية

 

 
 مناطق العامل ذات الطقس املتوسطي: 8.2شكل 
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ِوتشري دراسات عامل اجلغرافيا مارك بلوملر حول توزع  النباتات الربية, إىل 
 ذا بذور ًال حمصو56فقد أحىص بلوملر . ك الغنى النبايت بالنسبة لإلنسانأمهية ذل

كبرية واعتربها صفوة إنتاج الطبيعة, كام وجد باملتوسط أن النباتات ذات البذور 
 وكانت ). 8.1نظر اجلدول أ(أثقل عرش مرات عىل األقل من النباتات األخر

لطقس املتوسطي, وكانت مرتكزة مجيع هذه املنتجات الغذائية مستوطنة يف مناطق ا
آسيا ذات الطقس − يوروبشكل كامل يف اهلالل اخلصيب أو أجزاء أخر من غريب

 56ً صنفا من 32املتوسطي والتي قدمت للمزارعني األولني تشكيلة ضخمة متثل 
همني يف م مها أقدم منتجني ِمرِوكان الشعري وقمح ي!  العامل كلهدجنهانبتة برية 

, وكان ترتيبهام الثالث والثالث عرش عىل التوايل يف حجم البذور يف اهلالل اخلصيب
وباملقارنة قدمت املنطقة املتوسطية يف تشييل اثنني فقط . ً صنفا56الالئحة ذات الـ 

ً إفريقيا صنفا واحدا, ومل من هذه األصناف, وقدمت كل من كاليفورنيا وجنويب ً
وهذه احلقيقة وحدها ترشح إىل حد . ً أسرتاليا شيئا عىل اإلطالقتقدم جنوب غريب

 .بعيد مسار التاريخ اإلنساين
وفر طائفة من االرتفاعات ت اامليزة الثالثة ملنطقة اهلالل اخلصيب املتوسطية أهن

ويبلغ مد ارتفاعاهتا ابتداء من . واملواقع الطوبوغرافية يف إطار مسافة صغرية
 ألف قدم قرب طهران مما 18أخفض نقطة عىل سطح األرض يف البحر امليت إىل 

ًيوفر تنوعا مماثال يف البيئات ٍوتقرتب هذه اجلبال من أراض واطئة متر عربها األهنار, . ً
وباملقابل, فإن . ومن سهول فائضة باملياه, وصحار مناسبة للزراعة عن طريق الري

  إفريقيا وغريب أسرتاليا, وإىل درجة أقل جنويباملناطق املتوسطية يف جنوب غريب
 .أوروبا توفر خيارات أقل من االرتفاعات واألماكن السكانية واملواقع الطوبوغرافية

ويعني تفاوت االرتفاعات يف اهلالل اخلصيب مواسم حصاد متغايرة, فكلام 
 . كان االرتفاع أكثر كلام كانت البذور أصغر, فيام تكرب البذور مع االرتفاعات األقل
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 تات ذات احلبوب الكبريةالتوزيع العاملي للنبا: 8.1جدول 
 عدد األنواع املنطقة

 33  . إفريقيا آسيا, أوروبا, شاميلغريب
  32 املنطقة املتوسطية

  1 إنكلرتا
 6   آسيايرشق

 4  جنوب الصحراءإفريقيا 
 11  األمريكيتان

  4 أمريكا الشاملية
  5 أمريك الوسطى
  2 أمريكا اجلنوبية

 2   أسرتالياشاميل
 56 وعاملجم 

وزن البذور والبيئة يف األرايض النباتية املتوسطية يف « من بحث مارك بلوملر بعنوان 1− 12عن اجلدول 
. ً صنفا من البذور األثقل يف العامل56, حيث حدد 1992جامعة كاليفورنيا بريكيل  »كاليفورنيا وإرسائيل

من عرشة أضعاف من القيمة  ملغم, أي أكثر 40 ملغم إىل أكثر من 10وقد تراوحت األوزان من 
. من نباتات العامل% 1 أقل من 56وتشكل هذه األصناف الـ . املتوسطة جلميع البذور الباقية يف العامل

 .آسيا− يوروويظهر هذا اجلدول كيف أن هذه النباتات ترتكز يف املنطقة املتوسطية من غريب
 

أعىل باجتاه اجلبال ونتيجة لذلك, يستطيع الصيادون وجامعو الطعام التحرك إىل 
ع يحلصاد البذور بعد نضوجها, بدل حرص أنفسهم يف ارتفاع واحد تنبت فيه مج

 الفالحة كان من السهل عىل املزارعني األوائل أن تعندما بدأ. البذور دفعة واحدة
يأخذوا احلبوب الربية النابتة عىل جوانب التالل ويعتمدوا عىل األمطار التي 

رعوا تلك البذور يف قاع الوديان الرطبة, حيث يسهل نموها يصعب التنبؤ هبا, ويز
 .العتامدها األقل عىل املطر
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لهالل اخلصيب يف مساحات صغرية إىل ميزة رابعة لوأد التنوع البيولوجي 
 ليس فقط فيام يتعلق باملحاصيل الغذائية وإنام بالثدييات الكبرية األصولوهي وفرة 
 عىل اإلطالق أو بأعداد قليلة ثدييات برية مالئمة وكام سنر, فلم تتوفر. واملدجنة
  وهي كاليفورنيا وتشييل وجنوب غريب يف املناطق املتوسطية األخرللتدجني

وباملقارنة, فإن أربعة أنواع من الثدييات الكبرية وهي .  إفريقياأسرتاليا وجنويب
 يف اهلالل ً جداًتدجينها مبكرااملاعز واخلراف واخلنازير واألبقار متت عملية 

وما .  حيوان آخر باستثناء الكالب, يف أي مكان من العامل أياخلصيب, وربام قبل
 أنواع من الثدييات يف ةتزال هذه احليوانات حتى يومنا هذا أربعة من أهم مخس

ً الربية كانت أكثر شيوعا يف أجزاء خمتلفة من أصوهلالكن ). الفصل التاسع(العامل 
 يف مناطق خمتلفة, ّدجنتالنتيجة أن األنواع األربعة اهلالل اخلصيب, وكانت 

 يف اجلزء األوسط, واملاعز إما يف اجلزء الرشقي ذي تدجينهافاخلراف ربام تم 
أما . املرتفعات كجبال زاغروس يف إيران, و يف اجلنوب الرشقي أي يف املرشق

ِّاخلنازير فقد روضت يف اجلزء األوسط الشاميل, واألبقار يف اجلزء  الغريب بام يف ذلك ُ
 .األناضول

ومع ذلك ورغم اختالف منطقة عن األخر يف وفرة النباتات الربية, فإن 
احليوانات األربعة كانت تعيش يف أماكن متقاربة بحيث أمكن نقلها من جزء إىل 

, مما جعل املنطقة برمتها حتصل عىل األنواع تدجينهاآخر من اهلالل اخلصيب بعد 
 .األربعة مجيعها

 املبكر لثامنية حماصيل التدجنيشنت الزراعة يف اهلالل اخلصيب مع بداية د
ألهنا هي التي أسست الزراعة يف املنطقة وربام يف » ِّاملحاصيل املؤسسة«سميت 
 والشعري بالنسبة أينكورنوكانت تلك املحاصيل الثامنية هي قمح يمر وقمح . العامل

ّللحبوب, والعدس والبازالء واحلمص واجلل  والكتان بالنسبة للبقول,) الكرسنة(بان ُ
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ومن بني هذه املحاصيل الثامنية كان اثنان مها الكتان والشعري . بالنسبة لألنسجة
وامتلك اثنان من املحاصيل . رائجني باتساع خارج اهلالل اخلصيب واألناضول

ًاملؤسسة امتدادا ً صغريا جداً برياِّ   تركياي, حيث اقترص احلمص عىل جنوب رشقً
وهكذا أمكن للزراعة أن تنشأ يف اهلالل . وقمح يمر عىل اهلالل اخلصيب ذاته

ً النباتات الربية املتوفرة حمليا, دون حاجة النتظار وصول تدجنياخلصيب من خالل 
وباملقابل فإن اثنني .  أخرأماكن يف تدجينهااملحاصيل املشتقة من نباتات برية تم 

 يف أي مكان من العامل إال يف اًمل يكن ممكنا تطويرمهِّمن املحاصيل الثامنية املؤسسة 
 . يف أي مكان آخر مل يتوفراامحيث أهناهلالل اخلصيب 

وبفضل توفر ثدييات ونباتات برية مالئمة, استطاعت شعوب اهلالل 
 متكاملة وذات قيمة بيولوجية متوازنة تصلح رزمةاخلصيب أن تستكمل برسعة 

 للكربوهيدرات  ثالثة حبوب كمصدر رئييسلرزمةاتضمنت . قاعدة إلنتاج الغذاء
أربعة و باملائة من الربوتني, 25−20وأربعة بقول حتتوي عىل ) النشا والسكر(

حيوانات أليفة كمصدر رئييس للربوتني, مدعومة بمحتويات بروتينية غنية يوفرها 
 نًالقمح, مضافا إىل الكتان كمصدر لألنسجة والزيت, حيث أن زيت بذور الكتا

 تدجنيويف النهاية وبعد آالف السنني من بدء . من هذه البذور% 40يشكل 
ً احليوانات تستخدم أيضا حلليبها وصوفها بدأتاحليوانات وإنتاج الغذاء, 

وهكذا متكنت حماصيل وحيوانات اهلالل اخلصيب من تلبية . وللحراثة والنقل
يات والنشويات االحتياجات االقتصادية األساسية لإلنسانية أال وهي السكر

 .والربوتني والدهون وامللبس واجلر والنقل
امليزة األخرية إلنتاج الغذاء املبكر يف اهلالل اخلصيب أنه ربام يكون قد واجه 
َمنافسة من قبل نمط احلياة الذي يعيشه الصيادون وجامعو الطعام أقل منه يف أماكن  ِ

 آسيا بضعة أهنار غريبومتتلك جنوب .  املتوسط البحرأخر, بام يف ذلك غريب
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ًكبرية وساحال قصريا توفر   مائية ضئيلة عىل شكل حياة هنرية وأسامك مواردً
وكان الغزال من احليوانات الثديية املهمة التي يتم اصطيادها . ساحليةداف وأص

كام من أجل اللحم, ولكن ذلك احليوان يعيش يف األصل ضمن قطعان كبرية, 
 تعداده إىل أرقام ع ازدياد عدد السكان مما أنقصه م اإلنسان يف استغاللأفرط
 الصيادين وجامعي رزمة إنتاج الغذاء أقو من رزمةوهكذا أصبحت . صغرية
د عىل احلبوب قبل ظهور إنتاج موقد نشأت بالفعل قر مستقرة تعت. الطعام

يف اهلالل اخلصيب حدث .  بأولئك الصيادين إىل الزراعة والرعيدفعالغذاء, مما 
 9000تقال من الصيد ومجع الطعام إىل إنتاج الغذاء برسعة نسبية, فحتى العام االن

ً واعتمدوا متاما ّاملدجنةقبل امليالد مل يكن الناس يمتلكون املحاصيل واحليوانات 
 قبل امليالد أصبحت بعض 6000عىل النباتات الربية, ولكن بحلول العام 

 .ّاملدجنةيل واحليوانات  بالتقريب عىل املحاصًااملجتمعات تعتمد كلي
 ويتناقض املوقف يف أمريكا الوسطى بقوة, فلم يتوفر يف تلك املنطقة سو

ن كان ا ومها الديك الرومي والكلب اللذللتدجنينوعني من احليوانات القابلة 
 التي الذرةأما . حلمهام أقل بكثري من حلوم األبقار واخلراف واملاعز واخلنازير

ألمريكا الوسطى كام أسلفت, فقد كانت صعبة الرتويض شكلت املحصول األول 
 يف أمريكا الوسطى إال حوايل العام التدجنيونتيجة لذلك مل يبدأ . وبطيئة التطور

وقد قام هبذه التطورات أناس .  قبل امليالد, مع أن التاريخ يظل غري مؤكد3500
ر يف قر هناك كانوا صيادين وجامعي طعام يعتمدون الرتحال, ومل يبدأ االستقرا

 . قبل امليالد1500إال يف حوايل العام 
وخالل ذلك النقاش اخلاص بمزايا اهلالل اخلصيب وتأثريها اإلجيايب عىل 
. نشوء إنتاج الغذاء, مل نستعن بأي مزايا ربام يكون أهل املنطقة أنفسهم قد امتلكوها

لوجية متيز ويف الواقع فأنا لست عىل علم بأحد حتدث بجدية عن أي مظاهر بيو
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 اخلاصة بإنتاج الغذاء, بل وجدنا, عىل الرزمةشعوب املنطقة وسامهت يف قوة تلك 
العكس من ذلك, أن مزايا كثرية يف اهلالل اخلصيب كالطقس والبيئة والنباتات 

 .الربية واحليوانات هي التي تعطينا التفسري املقنع عىل تفوق املنطقة
 يًرت حمليا يف غينيا اجلديدة ورشقوملا كانت رزم إنتاج الغذاء التي ظه

, فهل التفسري هناك له عالقة بأناس تلك املنطقة? قبل قوةالواليات املتحدة أقل 
ىل تلك املناطق, علينا أن ننظر يف مسألتني تثاران بشأن أي منطقة من العامل إاالنتقال 

ًأوال, .  فعالية أو أد إىل نشوء رزم من غذاء أقل,ًمل يظهر فيها إنتاج الغذاء مستقال
ً جيدا كل يعرفونن وجامعو الطعام واملزارعون البدائيون وهل كان الصياد

 فشلوا يف رؤية األسالف املحلية األجناس املحلية واستخداماهتا, أم أهنم
 إذا كانوا عىل دراية بام لدهيم من حيوان ونبات, هل ًللمحاصيل القيمة? ثانيا,

نواع األكثر فائدة بالنسبة هلم, أم أن عوامل ثقافية  األتدجنياستغلوا تلك الدراية يف 
 .نأت هبم عن ذلك? 

بالنسبة للسؤال األول, هناك علم متخصص بدراسة مد معرفة اإلنسان 
وقد ركزت دراسات . ثنوبيولوجيايف حميطه, يدعي اإلبالنباتات واحليوانات الربية 

وتشري . النباتات الربيةعيش عىل الصيد ومجع تكهذه عىل قلة من الناس ما زالت 
ًالدراسات عموما إىل أن مثل هؤالء الناس هم موسوعة يف التاريخ البرشي متيش 

 األلفلنباتات واحليوانات اًعىل قدمني ابتداء من أسامئهم املحكية بلغتهم املحلية, و
وعمليات التوزيع معرفتهم الواسعة باملزايا البيولوجية  يعرفوهنا, وأو األكثر التي

 وفيام يزداد اعتامد الناس عىل احليوانات .ستخدام اخلاصة هبذه األنواعواال
إىل أن أو ًمتها بالتدريج إىل أن تفقد متاما, ي, خترس هذه املعرفة قَّاملدجنةوالنباتات 

 احلشيش إىل سوبرماركت حديثة حيث ال يعرف روادها الفرق بني أحديصل 
 . الربية ونبتة البقولالربي
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  السنة األخرية وخالل إجرائي استطالعات33فخالل الـ . ًوذجياًهاكم مثال نم
بيولوجية يف غينيا اجلديدة, كنت أميض معظم وقتي امليداين الدائم هناك برفقة 
. مواطنني من غينيا اجلديدة ما زالوا يستخدمون النباتات واحليوانات الربية بكثافة

ً نتضور جوعا يف الغابة, ألن »فور«ويف أحد األيام بينام كنت ومرافقي من قبيلة 
قبيلة أخر كانت تعيق عودتنا إىل قاعدة التموين اخلاصة بنا, عاد أحد املرافقني 

ًوأخريا حصلنا عىل . إلينا يف املعسكر وجعبته مليئة بالفطر الذي وجده وبدأ يشويه
ًماذا لو كانت هذه النباتات فطرا ساما? : بعد ذلك ظلت تراودين فكرة! اءعش ً. 

نني قرأت عن بعض أنواع الفطر السام, وعن أّرب وأناة رشحت ملرافقي بص
سبعة أمريكيني حمرتفني يف مجع الفطر ماتوا جراء صعوبة التفريق بني الفطر السام 

عند . ًوالفطر املأمون, وأنه رغم أننا مجيعا جائعون, فإن ذلك ال يستحق املغامرة
 وأسمع تفسريهم بعض األمور ّهذه النقطة غضب مرافقي وطلبوا مني أن أصمت

ت سنوات يف امتحاهنم بشأن أسامء مئات األشجار والطيور, يفبعد أن أمض. يل
ًكيف جلأت إىل إهانتهم مفرتضا أهنم ال يملكون أسامء ألنواع الفطر الربي? 
فاألمريكيون فقط هم الذين يمكن أن يكونوا أغبياء وال يفرقون بني الفطر السام 

ً نوعا من الفطر الصالح لألكل 29ّوا يف وأعلموين أن هناك وقد حارض. واملأمون
وهذا . وأعطوين اسم كل واحد منها بلغة قبيلتهم, وأين جيب أن يبحث عنها املرء

 .ًوهو ينبت عىل الشجر ومأمون متاما لألكل» تانتي«النوع يسمى 
كلام كنت اصطحب مواطنني من غينيا اجلديدة إىل أجزاء أخر من جزيرهتم, 

 مع مواطنني آخرين املحليةانوا يتحدثون بانتظام عن النباتات واحليوانات ك
هم إىل منازهلم يف القر عيلتقوهنم, وكانوا جيمعون نباتات مفيدة ويعيدوهنا م

 جتاريب مع أهل غينيا اجلديدة مع جتارب علامء يدرسون توتواز. ملحاولة زراعتها
حال, فإما أن متارس كل تلك وعىل أي . الشعوب التقليدية يف أماكن أخر



  209     تفاح أم هنود     
 

الشعوب بعض اإلنتاج الغذائي عىل األقل, أو أهنا متثل اجلزء األخري املتبقي من 
وربام كانت . ً جيري تطبيعهم ثقافيانجمتمعات الصيادين وجامعي الطعام الذي

ًاملعرفة بالنباتات الربية أكثر تفصيال قبل نشوء إنتاج الغذاء, حيث كان كل من يقيم 
وكان املزارعون . ًذا الكوكب يعتمد كليا عىل األنواع الربية من أجل الغذاء هعىل

  األوائل هم ورثة تلك املعرفة املرتاكمة عرب آالف السنني من مراقبة اإلنسان احلديث
لذلك يبدو من غري . ما حوله يف ظروف اعتمد فيها بحميمية عىل العامل الطبيعي

 .املحتمل أن تغيب القيمة املهمة لألنواع الربية عن مالحظة أولئك املزارعني األوائل
سؤال آخر بام إذا كان الصيادون وجامعو الطعام واملزارعون قد ويتعلق 

 الربية التي جيب ناس البرشية, يف اختيار النباتاتًاستثمروا جيدا معارفهم باألج
د التجارب من موضع أثري عىل حافة وادي وتأيت إح. مجعها ويف النهاية زراعتها

 قبل 9000 و 10000ففي الفرتة بني العام . هنر الفرات يف سوريا, يدعى أبو هريرة
امليالد, كان الناس املقيمون هناك يعيشون سنة وراء األخر يف القر, لكنهم 
. كانوا مع ذلك صيادين وجامعي طعام, ذلك أن الزراعة بدأت يف األلفية التالية

وقد اسرتجع علامء اآلثار غوردون هيلامن وسوزان كولدج وديفيد هاريس كميات 
ًكبرية من بقايا نباتات حمروقة يف املوقع, قد تكون جزءا من قاممة تتألف من تلك 

َالبقايا مجعت من أماكن أخر وجلبت إىل ذلك املوقع من قبل املقيمني فيه وقد . ِ
 بذرة 500ي كل منها عىل ما معدله أكثر من  عينة حتتو700حلل العلامء أكثر من 

وتبني أن القرويني هناك كانوا . ً نوعا من النباتات70قابلة للتعرف عليها تعود إىل 
ً نوعا أمكن التعرف 157جيمعون كمية هائلة من النباتات املتنوعة بلغ عددها 

 .عليها, ناهيك عن نباتات أخر غري معروفة اآلن
 السذج جيمعون كل نوع من البذور تقع أيدهيم عليه هل كان أولئك القرويون

ببعضها القليل? ال, فهم ليسمموا أنفسهم بمعظمها ويغذوهنا ويأخذوهنا إىل بيوهتم 
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ً نوعا من النباتات عشوائيا, فإن 157ففيام يبدو مجع . مل يكونوا بمثل هذا الغباء ً
. لبقايا املحروقة عن ابتالكثري من النباتات األخر التي كانت تنبت هناك غا

ً نوعا املختارة يف ثالث جمموعات, فالكثري منها حيوي بذورا غري 157وتقع الـ  ً
سامة وبالتايل يمكن أكلها عىل الفور, والبعض اآلخر كالبقول وعائلة اخلردل حتوي 

كل, ًبذورا سامة, لكن اجلزء السام يمكن إزالته بسهولة مما يرتك البذور صاحلة لأل
أما . ًليلة تنتمي إىل ساللة نباتية تستخدم تقليديا يف الصبغة أو الطبوهناك بذور ق

ً صنفا فهي التي كانت إما غري 157الكثري من النباتات الربية التي مل تكن بني الـ 
 .ذات فائدة, أو ضارة لإلنسان, بام يف ذلك مجيع األعشاب السامة يف تلك البيئة

ع  بأنفسهم من خالل مجيرضوام أو ه تلة أيب هريرة وقتع صيادويمل يضلذلك, 
ًوبدال من ذلك, فقد كانوا كام يستدل, عىل معرفة بالنباتات . ًالنباتات عشوائيا

املحلية عن قرب مثل معرفة أهل غينيا اجلديدة احلاليني بنباتاهتم, وقد استخدموا 
ر لكن هذه البذو. تلك املعرفة الختيار أكثر البذور فائدة وإحضارها إىل منازهلم
 . النباتاتتدجنياملجمعة شكلت املادة الالزمة للخطوات األوىل غري الواعية جتاه 

ويأيت مثايل اآلخر حول كيفية استفادة الشعوب القديمة من معرفتهم 
هو تاريخ أوىل ولألجناس البرشية من وادي األردن يف األلفية التاسعة قبل امليالد, 

 يف ذلك الوادي هي قمح ّاملدجنة وكانت أوىل احلبوب. لمحاصيل هناكلفالحة 
ولكن وكام يف . يمر والشعري اللذان ما زاال حتى يومنا من أهم املحاصيل اإلنتاجية

موقع أيب هريرة, فإن مئات من النباتات الربية احلاملة للبذور ال بد وأن تكون قد 
 تدجنيُ منها أو أكثر صاحلة لألكل ومجعت قبل ظهور  مئاتنبتت يف اجلوار, وكان

 أوائلر أول املحاصيل, وهل كان ِمِولكن من الذي جعل الشعري وقمح ي. النبات
مزارعي وادي األردن جاهلني باألمور النباتية ومل يعرفوا ماذا يفعلون? أو هل كان 

 .الشعري وقمح يمر مها أفضل احلبوب الربية التي اختاروها? 
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لة أاي كيسليف هذه املس يوسف وموردخ–ِج عاملان إرسائيليان مها عوفر بار الع

وبعد أن استثنيا .  يف الوادي حتى يومنا هذاتنبتبفحصهام النباتات الربية التي ما زالت 
ً نباتا من ذوات احلبة الكبرية 23ًأنواعا ذات حبوب صغرية أو غري قابلة لألكل, اختارا 

 .ةواألكثر قابلية لألكل, وال غرابة أن يكون الشعري وقمح يمر من ضمن الالئح
 كانت بذات الفائدة, فمن بني األخر نبتة 21ًولكن ليس صحيحا أن الـ 

فقمح . ً نوعا ثبت أن الشعري وقمح يمر مها األفضل بمختلف املعايري23تلك الـ 
وكان الشعري الربي الرابع من حيث . يمر لديه أكرب البذور والشعري ثاين أكرب البذور

ومن ميزات الشعري . ح يمر ذا وفرة متوسطة نبتة, بينام كان قم23الوفرة بني الـ 
 له باالستفادة الرسيعة من نرش البذور وموانع يسمحاناألخر أن جيناته وتركيبه 

لكن قمح يمر يملك مزايا تعويضية, فهو . النمو التي بحثناها يف الفصل السابق
قابل للجمع بشكل أكثر فاعلية من الشعري, وهو خيتلف عن بقية احلبوب يف أن 

ً صنفا األخر, فإن من عيوهبا البذور 21أما بالنسبة لـ . بذوره ال تلتزم قرشهتا
ًالصغرية, ويف كثري من احلاالت قلة توفرها, ويف بعض احلاالت طول عمرها بدال 

ًمن أن تكون نباتا حوليا يتجدد,   .ً سيكون بطيئاالتدجنيا يعني أن حتوهلا أثناء ممً
ً صنفا 23ل يف وادي األردن أفضل اثنني من وهكذا اختار املزارعون األوائ

ًخمتارا متوفرا لدهيم وبطبيعة احلال فإن التغريات التي تعقب الزراعة سواء يف نثر . ً
البذور أو يف التحكم بالنمو, هي من العواقب غري املرئية ملا كان أولئك املزارعون 

حبوب أخر ًغري أن اختيارهم املبدئي للشعري وقمح يمر بدال من . يفعلونه
جلمعها وإحضارها إىل املنزل وزراعتها هي قرارات واعية وترتكز عىل معايري سهلة 

 .التتبع مثل حجم البذرة والقابلية لألكل والوفرة
هذا املثال من وادي األردن كمثال موقع أيب هريرة أن املزارعني األوائل يظهر 

وألهنم يعرفون . هم اخلاصةالنباتات املحلية ملصلحتباستخدموا معرفتهم التفصيلية 



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     212
 

عن النباتات املحلية أكثر من أي أناس آخرين باستثناء علامء النبات املعارصين 
 .للتدجنيواملختصني, مل يكونوا ليفشلوا يف زراعة أي نبتة برية مالئمة 

 من العامل, ين آخرني ما فعله مزارعون حمليون يف مكاننفحصع اآلن أن طينست
  حملية ولكن الواليات  املتحدة, بأنظمة إنتاج غذائييورشقأي يف غينيا اجلديدة 

شها اهلالل اخلصيب, عندما وصلت من أماكن أخر يناقصة مقارنة بتلك التي عا
ولو أن هذه املحاصيل مل يتم تبنيها ألسباب . يف العامل حماصيل أكثر قابلية لإلنتاج

ّنا من تعقل حتى ورغم كل ما لدي. حضارية أو غريها لبقيت الشكوك حتارصنا
 املحاصيل صول تضم بعض أتاآلن, ما زلنا نشك بأن الكتلة النباتية املحلية كان

. ذات اإلمكانيات القيمة فشل املزارعون يف استغالهلا ألسباب أخر حضارية
 املثاالن بالتفصيل حقيقة أخر حاسمة للتاريخ وهي أن املحاصيل نوسيظهر هذا

 .العامل مل تكن متساوية يف اإلنتاجاملحلية من أجزاء خمتلفة من 
تقع غينيا اجلديدة وهي ثاين أكرب جزيرة يف العامل بعد غرينالند شامل أسرتاليا 

وبسبب موقعها االستوائي والتنوع الكبري يف طوبغرافيتها . وقرب خط االستواء
 ت السكنية, كانت غينيا اجلديدة غنية بأنواع النبات واحليوان, وإن كانومواطنها

كان الناس يعيشون يف غينيا اجلديدة . قل من املناطق القارية االستوائية ألهنا جزيرةأ
 ألف سنة, أي أقدم بكثري من األمريكيتني, وأقدم بقليل من سكنى 40منذ أكثر من 

 لد الغينيني اجلدد فرصةوهكذا فقد كان . الشعوب املعارصة يف غرب أوروبا
فهل حتركوا لتطبيق هذه املعرفة عىل . واحليوانيةوفرية للتعرف عىل كتلتهم النباتية 

 .? إنتاج الغذاء املتطور
لقد ذكرت أن تبني إنتاج الغذاء ينطوي عىل منافسة بني عملية اإلنتاج تلك 

 يف غينيا الطعامومل يكن الصيد ومجع . ع الطعامياة القائمة عىل الصيد ومجونمط احل
وقد عانى صيادو . طوير عملية إنتاج الغذاءًاجلديدة غريبا إىل درجة إلغاء الدافع لت
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ّغينيا اجلديدة املعارصون من ندرة سيئة وشالة يف احليوانات الربية, إذ مل تكن هناك 
ْحيوانات حملية برية أكرب من طائر ال يستطيع الطريان يدعي الشبنم وهو بحجم 

 املقيمون يف أما الغينيون اجلدد. ً رطال50 رطل والكنغر ووزنه 100النعامة ووزنه 
األرايض الواطئة والساحل فقد كانوا حيصلون عىل الكثري من األسامك والقواقع, 
وما زال غينيون جدد من األرايض املنخفضة يف الداخل يعيشون حتى اليوم 

 خاص عىل النخل الربي املعروف باسم نخيل وبشكلكصيادين وجامعي طعام, 
وجامعي طعام يف األجزاء العالية من لكن مل يعد الناس يعيشون كصيادين . اهلند

ن هم اليوم مزارعون يستخدمون النباتات ي املعارصنيغينيا اجلديدة, فكل اجلبلي
وعندما يذهب اجلبليون يف رحالت صيد داخل . الربية فقط كمساعد يف التغذية

وإذا .  معهم خرضاوات زرعت يف حدائقهم للتغذي عليهايأخذونالغابات, 
 إىل املعاناة من نقص يف هذه اخلرضاوات, فحتى هم يمكن أن هم احلظ السيئدقا

وبام أن حياة الصيادين . ًيموتوا جوعا رغم معرفتهم املفصلة بالنباتات الربية
وجامعي الطعام ليست نشطة يف معظم أنحاء غينيا اجلديدة احلديثة, فليس من 

يان واألرايض الغريب أن يكون مجيع الغينيني اجلدد اجلبليني ومعظم سكان الود
وقد حول . الواطئة مزارعني مستقرين ويملكون وسائل حديثة إلنتاج الغذاء

املزارعون التقليديون يف غينيا اجلديدة غابات جبلية إىل حقول مسيجة وجمففة يف 
 .إطار أنظمة جديدة لدعم التجمعات السكانية الكثيفة

يمة, وتعود إىل العام وتظهر أدلة أثرية أن أصول الزراعة يف غينيا اجلديدة قد
حيطة بغينيا اجلديدة حمتلة وكانت مجيع الكتل األرضية امل.  قبل امليالد7000

َبكاملها من قبل الصيادين وجامعي الطعام, بحيث نستنتج أن الزراعة القديمة  ِ
ورغم أنه مل يتم العثور بعد عىل بقايا غري . نشأت بصورة مستقلة يف غينيا اجلديدة

تلك احلقول القديمة, فمن األرجح أن تكون تلك احلقول قد مشكوك فيها يف 
تضمنت بعض املحاصيل التي كانت تزرع يف غينيا اجلديدة وقت قدوم االستعامر 
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 اآلن, من نباتات غينيا اجلديدة ف معرووً حمليا, كام هتدجينهااألورويب والتي تم 
ر الذي يعترب  قصب السكاملدجنةواألهم بني تلك النباتات . األصليةالربية 

ًاملحصول األول يف العامل احلديث, وما ينتج منه سنويا اليوم يساوي حمصويل الذرة 
ومن املحاصيل األخر غري . والقمح صاحبي الرقمني الثاين والثالث يف اإلنتاج

  Australmusaاملشكوك فيها وذات أصول غينية, جمموعة من املوز املعروف موز 
قلقاس املستنقعات الضخم, و Canarim Indicum سموشجرة اجلوز املعروفة با

, واجلذور واخلرضاوات لألكل, ةوكذلك جمموعة متنوعة من سيقان النباتات القابل
ور اليم والقلقاس العادي من النباتات التي تم ذ وجفاكهة اخلبزوربام تكون شجرة 

 تلك أصول يف غينيا اجلديدة, رغم أن هذه النتائج غري مؤكدة, ألن تدجينها
النباتات ليست مقترصة عىل غينيا اجلديدة, بل توزعت من غينيا اجلديدة نحو 

ويف الوقت احلايل, تنقصنا األدلة القادرة عىل اإلجابة عن سؤال .  آسيايجنوب رشق
 آسيا, كام يفرتض ييتعلق بام إذا كانت النباتات املذكورة قد طورت يف جنوب رشق

 . فقط يف غينيا اجلديدةًتقليديا, أم طورت بشكل مستقل أم
ّوعىل أي حال, فقد تبني أن حيويات غينيا اجلديدة بنباتاهتا وحيواناهتا عانت 
من ثالثة قيود قاسية أوهلا أنه مل تطور أي حماصيل حبوب يف غينيا اجلديدة, بينام تم 

 وبرتكيزها. تطوير عدة حبوب ذات أمهية حيوية يف اهلالل اخلصيب والساحل والصني
ًذور وحماصيل الشجر, بدال من ذلك, تكون غينيا اجلديدة قد تطرفت يف عىل اجل

 السري باجتاه شوهد يف أنظمة زراعية يف أماكن استوائية أخر مثل األمازون وغريب
عىل اجلذور, لكنهم ً آسيا, ركز مزارعوها هم أيضا يإفريقيا االستوائي وجنوب رشق

 ونوع من البذور  ومها األرز اآلسيوينجحوا يف إنتاج نوعني عىل األقل من احلبوب
ومن األسباب املمكنة لفشل نشوء .  الدامعةيعقوبُالعمالقة التي تعرف باسم نبتة 

زراعة احلبوب يف غينيا اجلديدة النقص اهلائل يف املادة الربية الالزمة لالنطالق, إذ 
 . يف العامل ذات احلبوب الكبرية56ال تتوفر هناك أي من النباتات الـ 
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ًثانيا, ال تضم الكتلة احليوانية يف غينيا اجلديدة أي ثدييات ضخمة قابلة 
وقد وصلت احليوانات الوحيدة األليفة إىل غينيا اجلديدة من جنوب . للتدجني

  آسيا عن طريق إندونيسيا خالل عدة آالف سابقة من السنني, وهذه احليواناتيرشق
ن األرايض الواطئة يف غينيا ونتيجة لذلك حيصل سكا. هي اخلنازير والدجاج

اجلديدة عىل الربوتني من السمك الذي يأكلونه, فيام يعاين سكان املناطق اجلبلية من 
نقص حاد يف الربوتني, ذلك أن املحاصيل الرئيسية التي تزودهم بمعظم السعرات 
احلرارية وهي القلقاس والبطاطا احللوة حتتوي عىل نسبة منخفضة من الربوتني, 

اس عىل سبيل املثال حيتوي عىل واحد باملائة من الربوتني أي أقل من األرز فالقلق
 14−8 عىل حبوبهاألبيض, وأقل بكثري من مستويات اهلالل اخلصيب الذي حتتوي 

 . باملائة25−20قوله عىل ُباملائة من الربوتني وب
 بطون منتفخة وويالحظ أن أطفال املناطق املرتفعة من غينينا اجلديدة ذو

 ويأكل أهل غينينا اجلديدة. المة عىل كثرة الطعام وقلة الغذاء املحتوي عىل الربوتنيكع
ًصغارا وكبارا بصورة روتينية الفئران والعناكب والضفادع وغريها من احليوانات  ً
الصغرية التي ال هيتم بأكلها الناس يف أماكن أخر تعيش فيها الثدييات الكبرية أو 

وهذا اجلوع إىل الربوتني ربام يكون السبب النهائي يف . احليوانات الربية األخر
 .انتشار أكل حلوم البرش يف املجتمعات املقيمة يف املناطق العالية يف غينيا اجلديدة

 كانت أغذية اجلذور املتاحة لغينيا اجلديدة يف العصور القديمة حمدودة ,ًوأخريا
ًذه اجلذور ال تنمو جيدا يف يف السعرات احلرارية ويف املادة الربوتينية, ألن ه
قبل قرون عديدة وصل إىل . املرتفعات حيث يقيم الكثري من الناس هناك اليوم

 وهو البطاطا احللوة, ةغينيا اجلديدة حمصول جذور جديد ذو أصول جنوب إفريقي
وباملقارنة مع . ربام عن طريق الفلبني حيث أدخلت إىل هناك عن طريق اإلسبان

حماصيل اجلذور التي يفرتض أن تكون ذات تاريخ أقدم يف غينيا القلقاس وغريه من 
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ًاجلديدة, فإن البطاطا احللوة قابلة للزراعة يف أماكن أكثر ارتفاعا, كام أهنا تنمو 
وكان من نتيجة . ًبرسعة أكرب وتعطي منتوجا أوفر لكل فدان ولكل ساعة عمل

نه حتى لو كان الناس يف أي أ. وصول البطاطا احللوة ازدياد كبري يف عدد السكان
غينيا اجلديدة يفلحون األرض آلالف السنني قبل وصول البطاطا احللوة, فقد 

 .ًيا حتد من الكثافة السكانية ومن الزراعة يف املرتفعاتلظلت املحاصيل املتاحة حم
ًباختصار, تقدم غينيا اجلديدة مثاال مفيدا يف املقارنة مع اهلالل اخلصيب وعىل . ً

ادين وجامعي الطعام يف اهلالل اخلصيب, فقد طور صيادو غينيا اجلديدة غرار الصي
 بالغياب ًمقيداغري أن إنتاجهم الغذائي املحيل كان . إنتاج األغذية بصورة مستقلة

 نقص يف الربوتني يف من, وما أد إليه ّاملدجنةاملحيل للحبوب والبقول واحليوانات 
غري . ة عىل حماصيل اجلذور يف األماكن العاليةًاملرتفعات, مضافا إىل القيود الزراعي

أن أهل غينيا اجلديدة أنفسهم يعرفون عن احليوانات والنباتات الربية املتوفرة لدهيم 
ويتوقع منهم أن يكتشفوا وجيربوا . بقدر ما تعرف شعوب العامل األخر بام لدهيا

ىل اإلضافات املفيدة ًوهم قادرون متاما عىل التعرف ع. التدجنيأي نبتة برية تستحق 
 ملؤونتهم من حماصيل الغذاء, كام يتضح من تبنيهم احلاميس للبطاطا احللوة لد

هذا الدرس ذاته يعاد مرة أخر يف غينيا اجلديدة اليوم حيث أن القبائل . وصوهلا
ا, أو متتلك يه أدخلت إلجديدةالتي لدهيا ميزة الوصول إىل حماصيل وحيوانات 

توسع عىل حساب القبائل التي ليست لدهيا تلك امليزة ت تبنيها, الرغبة احلضارية يف
 لذلك, فإن حدود إنتاج الغذاء املحيل يف غينيا اجلديدة ال عالقة هلا بشعب. أو الرغبة

 .غينيا اجلديدة, أو أي سبب له صلة بالكتلة احلياتية, حيوانية كانت أم نباتية يف املنطقة
مثالنا اآلخر حول تقييد الكتلة النباتية املحلية  الواليات املتحدة يأيت يمن رشق

 املستقل لتدجنيوكام حدث يف غينيا اجلديدة, دعمت تلك املنطقة . للزراعة الوطنية
 الواليات يلية الربية, غري أن التطورات املبكرة التي حدثت يف رشقحللنباتات امل
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ا اجلديدة, فاملحاصيل  يف غينيكان عليه احلالاملتحدة كانت أكثر قابلية للفهم مما 
التي استثمرها املزارعون األوائل تم التعرف عليها, كام عرفت تواريخ وتتابع 

وقبل وقت من بدء وصول حماصيل جديدة من أماكن أخر, . املحاصيل املحلية
استقر األمريكيون األصليون يف أودية األهنار الرشقية من الواليات املتحدة وطوروا 

وهلذا فقد كانوا يف موقف . كثفة مرتكزة عىل املحاصيل املحليةعملية إنتاج غذاء م
فأي النباتات استغلوا بالفعل, . يمنحهم القدرة عىل استغالل أفضل النباتات الربية

 .ِّوكيف يمكن مقارنة رزمة املحاصيل الناجتة, مع الرزمة املؤسسة يف اهلالل اخلصيب? 
ِّكانت أربعة دجنتاليات املتحدة ِّلقد تبني أن املحاصيل املؤسسة يف رشق الو ُ 

 تدجني قبل امليالد, أي قبل ستة آالف سنة كاملة من 1500 إىل 2500يف الفرتة من 
 نوع حميل من القرع أوعية صغرية روقد وف. القمح والشعري يف اهلالل اخلصيب

أما الثالثة الباقية فقد متت زراعتها فقط من أجل . كلإضافة إىل بذور قابلة لأل
نبتة أقحوانية قريبة من عباد الشمس  عباد الشمس وكل وهيرها الصاحلة لألبذو

 .ًتدعى كنوتويد ونبتة قريبة نوعا ما من السبانخ وتدعى رجل الوزة
 وقد. ًغري أن أربعة حماصيل ووعاء تقل كثريا عن رزمة إنتاج كامل للغذاء

غذائية فيام  ملدة ألفي سنة فقط كمكمالت  صاحلة هذه املحاصيل املؤسسةبقيت
 ً األسايس عىل النباتات الربية, وخصوصااعتامدهم الواليات املتحدة يواصل سكان رشق

ومل تشكل . الثدييات الربية وطيور املاء واألسامك والقواقع واجلوز ومشتقاته
ًالزراعة جزءا رئيسيا من غذائهم إال يف الفرتة بني   قبل امليالد بعد أن 200 و 300ً

َّ القضابة حماصيل بذرية أخر وهيبدأت زراعة ثالث  . واملايغراس والشعري الصغريُ
. سيمتدح أي خبري تغذية حديث تلك املحاصيل األمريكية الرشقية السبعة

 للذرة وأقل من 9 للقمح و 14−8 مقارنة مع 32−17فكلها عالية بالربوتني بنسبة 
ديد و وسومبوكان اثنان منها ومها عباد الشمس. ذلك للشعري واألرز األبيض
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وسومبويد ذاته كان سيعترب حلم  .  باملائة47−45عاليني بالزيت بنسبة ترتاوح بني 
 45 باملائة و 32ذلك اخلبري الغذائي الحتوائه عىل نسبة بروتينية عالية تصل إىل 

 .أكل هذه األغذية احللم اليوم? نولكن ملاذا ال . ًباملائة زيتا
عظم هذه املحاصيل األمريكية الرشقية من انت معرغم ميزاهتا الغذائية, فقد 
ّوالقضابفرجل الوزة . ٍسلبيات خطرية يف نواح أخر  والشعري الصغري واملايغراس ُ

لدهيا بذور صغرية تصل إىل عرش حجم بذرة القمح أو الشعري, واألسوأ من ذلك أن 
قاحي يف  هو قريب من نبتة الراغويد املشهورة التي يسبب تطاير غبارها اللالسومبويد

, فلتعلم للسومبويدًاجلو احلمى القشية, وإذا مل يقتل ذلك محاسك ألن تصبح مزارعا 
 .أن له رائحة قوية ال يتقبلها بعض الناس وأن التعامل معه يسبب حساسية جلدية

 الواليات املتحدة يًوأخريا بدأت املحاصيل املكسيكية بالوصول إىل رشق
وقد وصل القمح يف حوايل . األول بعد امليالدبواسطة الطرق التجارية بعد العام 

ويف . ً بعد امليالد, لكن دوره بقي ثانويا للغاية عىل مد قرون كثرية200العام 
 ميالدية ظهرت نوعية جديدة من الذرة املالئمة لفصول الصيف 900حوايل العام 

ية,  ميالد1100القصرية يف أمريكا الشاملية, وبوصول الفاصولياء حوايل العام 
ًوعندئذ تكثفت جدا العمليات . أكملت املكسيك ثالثية الذرة والفاصوليا والقرع

الزراعية يف الرشق األمريكي ونشأت عىل طول هنر املسيسبي وروافده دويالت 
ً جنبا إىل ّاملدجنةويف بعض املناطق تم االحتفاظ باألصناف الربية . كثيفة السكان

ًالثالثي حل حملها متاما يف مناطق أخرجنب مع الثالثي املكسيكي, لكن هذا  ومل . ّ
حصول يف م يف حدائق اهلنود احلمر, ألهنا اختفت كالسومبويدير أي أورويب نبتة 

ومن بني .  ميالدية1492الوقت الذي بدأ فيه األوروبيون استعامر األمريكيتني عام 
د الشمس مجيع تلك املحاصيل األمريكية اخلاصة متكن اثنان منها فقط ومها عبا

ِّدجنتوالقرع الرشقي من منافسة حماصيل  ُ يف أماكن أخر وما زالت تزرع حتى ُ
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اآلن, خاصة وأن القرع احلديث والقرع الصيفي مشتقان من ذلك القرع األمريكي 
 . قبل آالف السننيتدجينهالذي تم 
 املتحدة فقد كانت بالنسبة للواليات احلال بالنسبة لغينيا اجلديدة,  هيوكام

وكحكم اعتباطي, ربام بدت املنطقة داعمة للزراعة اإلنتاجية . ات دالالت تعليميةذ
أما . طار معتدلة وطقس مالئم يعطي زراعة جمزيةم فرتبتها غنية ولدهيا أ,املحلية

ًشجرا بريا منتجا كالبلوط واهلالكتلة النباتية فغنية وتتضمن  ً وقد طور . كوريً
, ولذلك فهم قادرون عىل مدجنا نبات حميل املواطنون األمريكيون زراعة قاعدهت

» هوبويل«ًإطعام أنفسهم يف القر, بل طوروا أيضا حضارة مزهرة هي حضارة 
 400 قبل امليالد و 200والية أوهايو بني حوايل العام بُاملتمركزة فيام أصبح يعرف 

 اصيلنهم من استثامر حمّ استمر آالف السنني مكأضحوا يف وضعولذلك . بعد امليالد
 .مهمة من نباتات برية متوفرة

 املزهرة بعد تسعة آالف سنة من ظهور »هوبويل« حضارة نشأتومع ذلك, 
 ليس − متكنت ولكن ثالثية املحاصيل املكسيكية. حياة القر يف اهلالل اخلصيب

 ازدهارسكاين أطلق عليه  من إطالق رشارة الزدهار −  ميالدية 900قبل العام 
 ً أكرب املدن وأكثر املجتمعات تعقيدا والتي حققها األمريكيوناملسيسبي الذي أنتج

 ًلكن تلك الفورة جاءت متأخرة جدا لتعد األمريكيني.  شامل املكسيكاألصليون
وكان إنتاج .  للكارثة القادمة وهي االستعامر األورويب للواليات املتحدةاألصليني

ٍحدها غري كاف إلطالق  الواليات املتحدة ويالغذاء املرتكز عىل حماصيل رشق
 فائدة بمثلفاحلبوب الربية يف املنطقة مل تكن . الفورة ألسباب من السهل حتديدها
 أي بقول برية ِّيدجنوا الواليات املتحدة مل يالقمح والشعري, كام أن مواطني رشق

ومل يمتلكوا أي حيوانات . ًمتوفرة أو حمصوال ذا أنسجة, وال فاكهة وال أشجار جوز
 . يف أماكن أخر من األمريكيتنيّمدجنةباستثناء الكالب التي ربام كانت  ّمدجنة
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 الواليات املتحدة مل يغفلوا ي رشقيف األصلينيًمن الواضح أيضا أن األمريكيين
وحتى مربو النباتات . عن املحاصيل الرئيسة املهمة الكامنة يف النباتات الربية حوهلم

 التي يوفرها هلم العلم احلديث, مل ينجحوا يف القرن العرشين املسلحون بكل القوة
صحيح أننا روضنا اآلن البيكان كشجرة . الربيةاستغالل نباتات أمريكا الشاملية يف 

آسيوية كالتفاح −جوز واألعناب الربية كفواكه وطورنا بعض الفواكه اليورو
هبا يا والفراولة وبعض األعناب الربية األخر من خالل هتجينها مع أقارصوالقرا

األمريكية الشاملية, غري أن هذه النجاحات القليلة غريت عادات األكل لدينا أقل مما 
 الواليات لألمريكيني األصليني يف رشقيغريت الذرة املكسيكية العادات الغذائية 

 . ميالدية900املتحدة بعد العام 
,  الواليات املتحدةي يف رشقالتدجنيوكان املزارعون األكثر معرفة بمسائل 

هم املواطنون أنفسهم الذين اختاروا إما جتاهل تلك النباتات أو التقليل من الرتكيز 
ًوهذه النتيجة تظهر أيضا أن . عليها مع وصول املحاصيل املكسيكية الثالثة

املواطنني األمريكيني مل تقيدهم املحافظة الثقافية وكانوا قادرين عىل متييز النبتة 
, وكام يف غينيا اجلديدة, مل تكن قيود إنتاج الغذاء يف وهكذا. اجليدة عندما يروهنا

 الواليات املتحدة تعز إىل الشعوب األمريكية ذاهتا, ولكنها كانت تعز إىل يرشق
 .قضايا حياتية تتناول الكتلتني النباتية واحليوانية والبيئة ذاهتا

ء املحيل نكون اآلن قد بحثنا أمثلة من ثالث مناطق متعارضة, ظهر إنتاج الغذا
 غينيا اجلديدة تقعويقع اهلالل اخلصيب عىل أحد طريف النقيض, فيام . ًفيها مجيعا

 لقد طورت شعوب اهلالل اخلصيب . الواليات املتحدة عىل الطرف اآلخريورشق
 سلسلة دجنتً أنواعا أكثر بكثري, كام ودجنتًنباتات حملية يف وقت مبكر جدا, 
 إنتاج الغذاء والكثافة السكانية وطورت املهمة, أوسع بكثري من املحاصيل الغذائية

 وبتنظيمًبرسعة أكرب, ودخلت نتيجة لذلك العامل احلديث بتكنولوجيا أكثر تقدما 
 .أمراض وبائية أكثر يمكن نقل عدواها لشعوب أخربً أشد تعقيدا وسيايس
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ووجدنا أن هذه االختالفات بني اهلالل اخلصيب من جهة وغينيا اجلديدة 
 نشأت عن االختالف يف األنواع النباتية , الواليات املتحدة من جهة أخريورشق

وعندما .  وليس عن قيود كامنة يف الشعوب نفسهاللتدجنيواحليوانية الصاحلة 
طاطا احللوة التي  من أماكن جديدة كالبللتدجنيوصلت حماصيل أخر قابلة 

 الواليات يىل رشقوصلت إىل غينيا اجلديدة والثالثي املكسيكي الذي وصل إ
 إىل , وكثفت إنتاجها الغذائي مما أدها الشعوب املحلية برسعةتاملتحدة, استغل

عتقد أن مناطق يف الكرة أويف ذات السياق, . زيادة كبرية يف التعداد السكاين
 ًاألرضية مل ينشأ فيها إنتاج الغذاء حمليا عىل اإلطالق مثل كاليفورنيا وأسرتاليا وسهول

 أوروبا وغريها, ربام مل جتد من النباتات واحليوانات األرجنتينية وغريبالبامباس 
 الواليات املتحدة, حيث ي إال أقل مما وجدته غينيا اجلديدة ورشقللتدجنيالقابلة 

وتتفق نتائج استطالع عاملي أجراه مارك بلوملر . نشأ عىل األقل إنتاج حمدود للغذاء
ات بذور كبرية جئت عىل ذكرها يف هذا الفصل, حيل لنباتات برية ذبشأن التواجد امل
ًملي آخر حول الثدييات الكبرية املتوفرة حمليا والتي سنأيت عليها يف اواستطالع ع

ن كل تلك املناطق التي عانت من قلة إنتاج الغذاء أالفصل التايل, يف أهنا تظهر ب
 .للتدجنيلقابلة املحيل أو انعدامه, كانت تنقصها السالالت النباتية واحليوانية ا

. ولنتذكر أن ظهور إنتاج الغذاء تضمن منافسة بينه وبني الصيد ومجع الطعام
 ًوقد يتساءل املرء طبقا لذلك عام إذا كانت قضايا البطء يف اإلنتاج أو انعدامه تعز

ً الغذاء املمكن صيده أو مجعه, بدال عن التوفر االستثنائي مواردإىل غنى استثنائي يف 
يف احلقيقة, كانت معظم املناطق التي نشأ فيها إنتاج . للتدجني قابلة ألنواع غري

ًالغذاء متأخرا أو مل ينشأ عىل اإلطالق, فقرية بشكل استثنائي بدال من أن تكون غنية  ً
بالثروات القابلة للصيد أو اجلمع, ألن معظم ثدييات أسرتاليا واألمريكيتني الكبرية 

. آسيا أو إفريقيا−ية ولكنها مل تنقرض يف يوروانقرضت يف أواخر العصور اجلليد
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وكان إنتاج الغذاء سيواجه منافسة أقل من الصيادين وجامعي الطعام يف تلك 
وهكذا فإن هذه اإلخفاقات املحلية أو القيود . املناطق مما واجهه يف اهلالل اخلصيب

 .املجزيةا إنتاج الغذاء ال يمكن عزوها إىل منافسة يف فرص الصيد هلالتي تعرض 
 تفسري هذه االستنتاجات, جيب أن ننهي هذا الفصل باحلذر من ءوحتى ال يسا

تضخيم أمرين مها استعداد الناس لقبول حماصيل وحيوانات أفضل, والقيود التي 
فال ذلك االستعداد وال تلك القيود . تفرضها النباتات واحليوانات املحلية الربية

 .ًأمورا مطلقة
من األمثلة بشأن تبني شعوب حملية حماصيل أكثر إنتاجية تم لقد ناقشنا الكثري 

وكانت النتيجة العريضة أن الناس قادرون عىل التعرف .  يف مناطق أخرتدجينها
 التعرف عىل النباتات ,ًعىل النباتات األكثر فائدة, وأهنم يستطيعون تبعا لذلك

لك جراء حمافظة , إن وجدت, وأهنم ال يمتنعون عن ذللتدجنياملحلية الصاحلة 
عىل .. «: حضارية أو ممنوعات معينة, لكن التحفظ التايل جيب أن يضاف للجملة

وكل من له دراية باملجتمعات اإلنسانية يستطيع . »املد البعيد ويف املناطق الشاسعة
غريها من وإيراد العديد من األمثلة بشأن جمتمعات ترفض املحاصيل واملوايش 

 .االبتكارات املنتجة
بطبيعة احلال, ال آخذ باخلطأ الواضح القائل بأن كل جمتمع سيتبنى برسعة و

فاحلقيقة أنه يف كل القارات واملجتمعات, ستكون . كل اخرتاع مفيد بالنسبة إليه
وتلك . ًبعض املجتمعات أكثر انفتاحا لالبتكار وبعضها اآلخر سيكون أكثر مقاومة

 ة التكنولوجيا, ستتمكن بالتايل من تغذيتبنى املحاصيل واملاشية اجلديدة, أوتالتي 
نفسها بصورة أفضل وأن تتناسل بشكل أكرب من املجتمعات املقاومة لالبتكار, وأن 

ًهذه ظاهرة مهمة متتد دالالهتا بعيدا عن تبني . حتل حملها أو تغزوها أو تقيض عليها
 .املحاصيل اجلديدة, وهو ما سنعود إليه يف الفصل الثالث عرش
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هتامماتنا األخر احلذرة, بالقيود التي تشكلها النباتات الربية املحلية وتتعلق ا
ال أقول إن إنتاج الغذاء ال يمكن أن يكون قد ظهر يف أي . عىل عملية إنتاج الغذاء

. ًمد من الوقت يف كل تلك املناطق التي مل يظهر فيها حمليا بحلول العصور احلديثة
أن األسرتاليني األبورجني دخلوا العامل واألوروبيون الذين يالحظون اليوم 

احلديث كصيادين وجامعي طعام من العصور احلجرية, يفرتضون يف الغالب أن 
 .هؤالء األبورجني عاشوا هذه الطريقة طوال الزمن

ًولفهم اخلطأ لنتصور أن زائرا من الفضاء اخلارجي وصل إىل األرض يف العام 
 ييالحظ عدم توفر إنتاج للغذاء يف رشق كان سالزائر قبل امليالد, فهذا 3000

.  قبل امليالد2500الواليات املتحدة ألن إنتاج الغذاء يف تلك املنطقة مل يبدأ إال عام 
 قبل امليالد استنتج بأن القيود التي فرضتها النباتات 3000ولو أن الزائر عام 

اء إىل األبد,  الواليات املتحدة أغلقت باب إنتاج الغذيواحليوانات الربية يف رشق
وحتى زائر . حداث األلفيات الالحقة ستكون قد أثبتت خطأ الزائر الفضائيأفإن 

 قبل امليالد سيصل إىل النتيجة اخلاطئة ذاهتا ألنه لو زار 9500اهلالل اخلصيب عام 
 . لرأ أن املنطقة صاحلة إلنتاج الغذاء8500املنطقة عام 

 أوروبا وكل يا وأسرتاليا وغريبال أدفع يف بحثي هذا بالقول إن كاليفورن
 املدجنةاملناطق األخر اخلالية من إنتاج الغذاء املحيل كانت حمرومة من األنواع 

َوأهنا كانت ستظل حمتلة من قبل الصيادين وجامعي الطعام إىل أجل غري مسمى  ِ
ًبدال من ذلك, الحظت أن .  والشعوب األخراملدجنةلوال وصول األنواع 

ً اختالفا كبريا يف املتوفر من األنواع القابلة املناطق ختتلف ً, وأهنا تتنوع طبقا للتدجنيً
لتاريخ نشوء عملية إنتاج الغذاء, وأن إنتاج الغذاء مل ينشأ بشكل مستقل يف بعض 

 .املناطق اخلصبة حتى يف العصور احلديثة
ففي . ل هذه النقطة أفضل متثي,كام يفرتض» ًختلفا«ومتثل أسرتاليا القارة األكثر 

ً أسرتاليا, وهو اجلزء املروي جيدا, من القارة واألكثر مالءمة إلنتاج يجنوب رشق
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الغذاء, يبدو أن جمتمعات األبورجني قد أخذت يف األلفيات األخرية تتحول إىل 
وقد بنوا لتوهم قر شتوية, وبدأوا . ًمسار سيؤدي يف النهاية إىل إنتاج األغذية حمليا

كثف إلنتاج السمك من خالل بناء مصائد أسامك وشباك يديرون بيئتهم بشكل م
 وأجهضوا 1788ولو أن األوروبيني مل حيتلوا أسرتاليا عام . وحتى قنوات طويلة

ذلك املسار املستقل لتحول األسرتاليون األبورجني يف غضون بضعة آالف من 
 ًالسنني إىل منتجي غذاء يديرون بركا خاصة لرتويض السمك وإنتاج البازالء

 .األسرتالية وبعض النباتات ذات البذور الصغرية
ان هذا ويف غضون ذلك,  يمكننا اإلجابة اآلن عىل السؤال الذي تضمنه عن

 التفاح تدجنيفقد سألت إن كان سبب فشل اهلنود األمريكيني الشامليني يف . الفصل
 ما كان له أن ال أقصد هنا أن التفاح. األمريكي الشاميل يعز إىل اهلنود أم إىل التفاح

 يف أمريكا الشاملية, ولنتذكر أن التفاح كان عىل مر التاريخ من أصعب الشجر يدجن
− يف يوروتدجينهاالفاكهي زراعة وفالحة, وأنه كان بني آخر حماصيل رئيسية تم 

وال يوجد دليل عىل زراعة . آسيا, ألن تكاثره حيتاج إىل تكنيك صعب من التطعيم
 اهلالل اخلصيب وأوروبا حتى العصور الكالسيكية واسعة النطاق للتفاح يف

 ولو .ةآسيوي− سنة من نشوء عملية إنتاج الغذاء اليوور8000اليونانية, أي بعد 
 اهلنود األمريكيون عىل ذات السياق يف اخرتاع تكنيك التطعيم أو احلصول استمر

يالد أي بعد  بعد امل5500 التفاح يف حوايل العام سيدجنونًعليه, فهم أيضا كانوا 
 . قبل امليالد2500 يف أمريكا الشاملية حوايل العام التدجني عام من نشوء 8000

 التفاح األمريكي تدجني يف  األصلينيلذلك, فإن السبب يف إخفاق األمريكيني
وفيام يتعلق . ُالشاميل مع وصول األوروبيني ال يعز إىل الناس وال إىل التفاح

  اهلنود التفاح, فقد كان املزارعونلتدجنيتوافرها بالرشوط البيولوجية الواجب 
كان التفاح الربي األمريكي آسيويني, و−مثل املزارعني اليورو الشامليون األمريكيون
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ويف الواقع, فإن بعض أنواع التفاح الذي . آسيوي−الشاميل مثل التفاح الربي اليورو
ِّبرماركت, قد طور يقضمه قراء هذا الفصل من بني ما هو معروض يف حمالت السو ُ

والسبب . آسيوي بالتفاح األمريكي الشاميل−ًمؤخرا من خالل تطعيم التفاح اليورو
 التفاح يعود إىل طبيعة الكتلة النباتية تدجنيّالذي حال دون متكن األمريكيني من 

 فاإلمكانيات املتواضعة هلذه .الربية واحليوانية املتوفرة آنذاك لألمريكيني األصليني
 .ة هي املسؤولة عن البداية املتأخرة إلنتاج الغذاء يف أمريكا الشامليةالكتل
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 9الفصل 

  
  محري الوحش، زجيات تعيسة، 

  ومبدأ آنا كارنينا

 

 احليوانات القابلة للتدجني بعضها البعض, أما احليوانات غري القابلة تشبه
وإذا اعتقدت أنك قرأت . للتدجني فكل منها غري قابل للتدجني بطريقته اخلاصة

ًشيئا مشاهبا من قبل فأنت حمق, فلديك اجلملة الشهرية األوىل م ن رواية تولستوي ً
العائالت السعيدة كلها متشاهبة, أما العائالت التعيسة فكل «: »آنا كارنينا«الرائعة 

 تولستوي أنه كي يكون الزواج ىهبذه اجلملة, عن. » اخلاصةامنها تعيش بطريقته
ب أن ينجح يف عدة أمور منها اجلاذبية اجلنسية واالتفاق عىل املال ًسعيدا جي

الفشل يف وقد يقيض . حيويةل والدين واألنساب وقضايا أخر وانضباطية األطفا
 مجيع املكونات األخر تأي من هذه اجلوانب املهمة عىل الزواج حتى لو كان

 .لتحقيق السعادة متوافرة
 . إىل الزواجإضافة هذا املبدأ يمكن توسيعه لفهم الكثري من جوانب احلياة

وامل للنجاح, غري أن النجاح يتطلب نميل للسعي إىل تفسريات سهلة وأحادية الع
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ًويفرس مبدأ آنا كارنينا مظهرا . يف حقيقة األمر جتنب أسباب الفشل املحتملة بعينها
من مظاهر تدجني احليوان له عواقب ثقيلة عل التاريخ اإلنساين, إىل درجة أن 
 مل الكثري من احليوانات الثديية الضخمة كحمري الوحش واخلنازير الربية األمريكية

ِّيسبق هلا أن دجنت وأن حاالت التدجني الناجحة كانت مقترصة يف الغالب عىل  ُ
وبعد أن بحثنا يف الفصلني األخريين ملاذا مل يتم تدجني الكثري من . آسيويني−اليورو

 املقابلة بالنسبة ألةالنباتات الربية التي بدت مالئمة للتدجني, سنناقش اآلن املس
ًق حول التفاح أو اهلنود يصبح اآلن سؤاال حول محري فسؤالنا الساب. للثدييات
 .األفارقة وأالوحش 
رنا أنفسنا يف الفصل الرابع بالطرق الكثرية التي يمكن أن جتعلنا نعترب ّذك

فأهم ما تقدمه . الثدييات املدجنة حاسمة األمهية بالنسبة للمجتمعات التي متتلكها
اجللود وعربات اهلجوم العسكري هو اللحم ومنتجات احلليب والسامد والنقل و

ًواحلراثة والصوف وكذلك اجلراثيم التي قتلت يف السابق أناسا مل يتعاملوا مع تلك 
 .احليوانات من قبل

إضافة إىل ذلك بالطبع, كانت ثدييات صغرية وطيور أليفة وحرشات, مفيدة 
وقد تم تدجني الكثري من الطيور من أجل حلمها وبيضها وريشها . لإلنسان

آسيا, والديك −كالدجاج يف الصني, والبط واإلوز املتنوع يف أجزاء من يورو
الرومي يف أمريكا الوسطى, ودجاج غينيا يف إفريقيا, والبط املسكويب يف أمريكا 

آسيا وأمريكا الشاملية لتصبح كالبنا − يف يوروتدجني الذئابوتم . اجلنوبية
 ويف بعض املجتمعات املستخدمة كرفاق صيد, وحراس وحيوانات منزلية,

 أخر صغرية من أجل الطعام توتم تدجني اجلرذان وثدييا. ًأصبحت غذاء أيضا
 إفريقيا,  غينيا يف اإلنديز, والفئران الضخمة يف غريبوفئرانمثل األرنب يف أوروبا 

وتم تدجني القرقدون يف أوروبا . يف اجلزر الكاريبية» هوتيا«وربام جرذ يدعى 
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. والقطط يف شامل إفريقيا وجنوب رشق آسيا الصطياد اجلرذانالصطياد األرانب, 
ًوقد تم تدجني حيوانات ثديية صغرية مؤخرا يف القرنني التاسع عرش والعرشين, 
. مثل الثعالب وثعالب املاء والتشينشيال من أجل فرائها, واهلامسرت كحيوان منزيل

ودة القز يف  ودآسيا−نحل يف يوروالوحتى بعض احلرشات جر تدجينها وخاصة 
 .احلريرالصني من أجل 

وقد أعطت هذه احليوانات الصغرية أو الكثري منها, الطعام واللباس أو 
ًالدفء, لكن أيا منها مل جتر املحاريث أو العربات ومل حتمل الركاب, أو جتر املزاليج 

ًكن أي منها مصدرا للغذاء بأمهية يأو تصبح آالت حرب باستثناء الكالب, ومل 
 .وهلذا, سيقرص هذا الفصل أبحاثه يف الثدييات الكبرية. دييات الكبرية األليفةالث

حليوانات العشبية اًتعتمد أمهية الثدييات املدجنة عىل عدد قليل جدا من 
 أي حيوانات ثديية سو الربية لسبب واضح وهو صعوبة تدجنيومل يتم . الضخمة

ىل أن حتققت التسهيالت البحرية إلها االحتفاظ بالثدييات املائية واإلرشاف عىل تناس
وإذا ما حدد املرء احليوان  الكبري بالذي يزن مائة رطل فام فوق, . يف العرص احلديث

 لتحصل عىل 9.1أنظر اجلدول (ً نوعا فقط تم تدجينها قبل القرن العرشين 14فهناك 
» ة الثانويةالتسع« تسمى 9ومن هذه احليوانات األربعة عرشة القديمة هناك ). القائمة
 املهمة بالنسبة لإلنسان حمصورة يف مناطق ة اجلدول املذكور, ذلك أن املاشيكام يف

مل اخلراساين ذي السنامني, حمدودة من الكرة األرضية مثل اجلمل العريب واجل
أبالكا وهي نسل بعيد لألسالف ذاهتا, واحلمري والغزالن وثور املاء, والثور /والالما

 فقط من األنواع الثديية ةوأصبحت مخس. بانتنغ وثور الغورحصان الواآلسيوي, 
 .منترشة ومهمة يف العامل, وهذه اخلمسة هي البقر والغنم واملاعز واخلنازير واخليول

فامذا عن الفيلة اإلفريقية التي قطعت هبا . قد تبدو هذه الالئحة شديدة النقص
ُلتي تستخدم كحيوانات ل جبال األلب? وماذا عن الفيلة اآلسيوية اعجيوش هنيب



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     230
 

ًمل أنسها, وهو ما يثري متايزا مهام..  آسيا اليوم? اليعمل يف جنوب رشق فالفيلة . ً
َّروضت لكنها مل تدجن ل يف آسيا, هي حيوانات برية َّشغُل وتلك التي تعأفيال هنيب. ُ

ِّأرست ودجنت وان وباملقارنة فإن احليوان املدجن هو احلي.  لكنها مل تتناسل يف األرسُ
ًالذي يتم اختياره للتناسل يف األرس ويصبح بالتايل خمتلفا عن أسالفه الستخدامه 

َمن قبل اإلنسان الذي يتحكم يف تناسله وطعامه ِ. 
أي أن التدجني يتضمن تغيري الذات احليوانية إىل يشء آخر أكثر فائدة 

ختالف وينتج اال. وختتلف احليوانات املدجنة بحق عن أسالفها الربية. لإلنسان
تني األوىل اختيار اإلنسان حليوانات بعينها يتوقع منها فائدة أكثر من يعن عمل

 الفعل احليوانية اآللية لقو الطبيعة املتغرية التي ردودحيوانات أخر, والثانية, 
 يف الفصل السابع أن مجيع ناوقد رأي. ًتعمل يف البيئة اإلنسانية مقارنة مع البيئة الربية

 .ت تنطبق كذلك عىل عملية تدجني النباتاتهذه البيانا
وتتعرض احليوانات املدجنة إىل تغريات عن أسالفها تتضمن حتول الكثري من 

 غينيا وهو يف فأراألنواع إىل أحجام أصغر مثل البقر واخلنازير واخلراف, بينام يكرب 
 نتاجهاوقد اختريت اخلراف من أجل صوفها بينام اختريت األبقار إل. رعاية اإلنسان

صغر أالوفري من احلليب, كام أن عدة أنواع من احليوانات األليفة طورت أدمغة 
وأجهزة حس أقل من أسالفها الربية, والسبب أهنا مل تعد بحاجة إىل أدمغة أكرب أو 
 .ًأجهزة حس أكثر تطورا كان أسالفها يعتمدون عليها للهروب من املهامجني يف الرب

دث يف إطار التدجني, علينا أن نقارن الذئاب نفهم التغريات التي حتلكي و
فبعض .  للكالب املدجنةةالتي هي األسالف الربية للكالب, مع السالالت املختلف

ب الدنامركية الضخمة عىل سبيل املثال وأصغر بكثري ئاالكالب صارت أكرب من الذ
 وأصبحت بعضها أرفع من أجل السباق مثل الغراهياوند, فيام. مثل كلب بكني
  الكالب وتتفاوت . الدراكسيندوال تفيد يف السباق مثل   بعضها أصغر  صارت أقدام
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 ً نوعا من احليوانات الثديية العشبية املدجنة14الـ : 9.1جدول 
 اخلمسة األساسيون

 .ً ووسط آسيا, واآلن منترش عامليا أسالفه خراف املوفلون اآلسيوية, من غريب:اخلروف. 1
 .ً آسيا, ومنترش اآلن عامليااعز البوزوار من غريب أسالفه م:املاعز. 2
آسيا −ًوكانت موزعة سابقا يف يورو.  أسالفها األوروش املنقرضة:البقرة أو الثور أو املاشية. 3
 .ً إفريقيا, ومنترشة اآلن عاملياوشاميل

. ًن عامليا إفريقيا ومنترش اآليسيا وشاميل− أسالفه اخلنزير الربي الذي توزع يف يورو:اخلنزير. 4
ًويف الواقع فإن اخلنزير حيوان يأكل اللحوم والعشب عىل عكس الثالثة عرش حيوانا أخر التي تأكل 

 .العشب فقط
 روسيا, وعاشت فروع خمتلفة منه يف  أسالفه هي اخليول الربية املنقرضة يف جنويب:احلصان. 5

 .ًواحلصان منترش عامليا اليوم. يم بريزفالسكاسبراري العرص احلديث مثل حصان منغوليا املعروف ب
 التسعة الثانوية

ً أسالفه انقرضت, عاش أصال يف اجلزيرة العربية واملناطق :اجلمل العريب ذو السنام الواحد. 6
 . إفريقيا, رغم أنه متوحش يف أسرتالياًوما زال حمصورا يف اجلزيرة العربية وشاميل. املالصقة

 .ً أسالفه انقرضت, عاش يف وسط آسيا وما زال حمصورا هناك:مل اخلراساين ذو السنامنياجل. 7
وأسالفها الربية هي .  تبدو هذه احليوانات املختلفة من ذات األسالف:الالما واألبالكا. 8

الغواناكو يف اإلنديز, وما زالت حمصورة يف تلك املنطقة رغم أن بعضها يتوالد اآلن كقطعان يف أمريكا 
 .الشاملية

.  آسيا إفريقيا واملناطق املالصقة يف السابق مثل جنوب غريبالفه اإلفريقية يف شاميل أس:احلامر. 9
ًكان يف األصل حيوانا مدجنا مقترصا عىل شاميل ً ًآسيا, لكنه استخدم مؤخرا يف − يورو إفريقيا وغريبً

مناطق أخر. 
ًوما زال إىل حد كبري حمصورا يف . آسيا− أسالفه يف شامل يورو:الغزال. 10 ذات املنطقة رغم أن ٍّ

 .السكا اليومأُبعضها يستخدم يف 
ُ آسيا, وما زال يستخدم كحيوان مدجن يف تلك ي أسالفه تعيش يف جنوب رشق:ثور املاء. 11

ّاملنطقة بشكل رئييس, رغم أنه يستخدم مبارشة يف الربازيل وغريها, وقد فر بعضها إىل الرب األسرتايل  ُ
وأماكن أخر. 

ُوما زال هناك ويستخدم .  هذا النوع من الثريان عاشت يف اهلماليا والتبت أسالف:الياك. 12
 .كحيوان مدجن
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 ي نوع من الثريان أسالفه تعدل إىل البانتنغ من أقرباء األوروش يف جنوب رشق:ماشية بايل. 13
ًوما زال ثورا مدجنا يف تلك املنطقة. آسيا ً. 

ًوما زال حيوانا أليفا . وهو قريب آخر لألوروش» ورالغ«د أسالفه الربية إىل و ثور تع:امليثان. 14 ً
 .يف اهلند وبورما

 
وطور البولينيزيون . ًكثريا يف الشعر واللون إىل درجة أن بعضها أضحى بال شعر

 بذئب, فإنك داكسيندومن خالل مقارنة . ًوآالزتك كالبا خاصة من أجل الغذاء
 .تك املسبقة بذلكًتشك بأن يكون األول مشتقا من الثاين لوال معرف

 بصورة غري متساويةوقد توزع أسالف هذه احليوانات األربعة عرش القديمة 
وقد حظيت أمريكا اجلنوبية بسلف واحد فقط قدم الالما . عىل خمتلف أنحاء العامل

. ً شيئا البتةجنوب الصحراءِومل تعط أمريكا الشاملية وأسرتاليا وإفريقيا . واأللباكا
ً من احليوانات املدجنة حمليا, جنوب الصحراءأن ختلو إفريقيا ًومن الغريب فعال 

خاصة وأن أحد األسباب الرئيسية التي تدفع السياح لزيارة إفريقيا اليوم هو رؤية 
 لثالثة عرش من ةوباملقارنة فإن األسالف الربي. حيواناهتا الثديية الوفرية واملتنوعة

وكام ورد يف . آسيا−ة حمصورة يف يوروًاألربعة عرش نوعا من بينها اخلمسة الرئيسي
آسيا تشمل عدة حاالت يف −أماكن أخر من الكتاب فإن استخدامي عبارة يورو

 .جنوب الصحراءآسيا منها إىل إفريقيا − إفريقيا التي تعترب أقرب إىل يوروشاميل
−  عرش مجيعها مل توجد يف أنحاء يوروةوبطبيعة احلال, فإن األصناف الثالث

 بعض  أسالف, كام أنًمجيعامل تشتمل منطقة واحدة عليها وت واحد, آسيا يف وق
ي بالتبت واملناطق اجلبلية ربًهذه احليوانات مثل الياك ظل حمصورا يف شكله ال

آسيا كانت بعض هذه األصناف −  بعض أجزاء يوروففيومع ذلك, . املالصقة
ً منها معا ة عاشت سبعوعىل سبيل املثال فقد. ًالثالثة عرش تعيش معا يف ذات املنطقة

 . آسيايف جنوب غريب
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ًهذا التوزيع غري املتساوي لألنواع احليوانية الربية بني القارات أصبح سببا 
آسيويني أكثر من شعوب القارات األخر, إىل شعوب متلك − ًمهام يف حتول اليورو

ة يف كيف نفرس تركز احليوانات األربعة عرش القديمف. األسلحة واجلراثيم والفوالذ
 .آسيا? −يورو

سيا أكرب عدد من الثدييات الربية آ− لد يورووهو أنأحد األسباب سهل 
مرشح «لنستخدم عبارة . األرضية سواء كانت أم مل تكن من نسل أنواع مدجنة

لوصف أي حيوان ثديي أريض عشبي أو حيوان عشبي وحلمي, أي » للتدجني
ويظهر ). ً كيلوغراما45(ئة رطل ًيأكل االثنني معا, ويزن يف املتوسط فوق املا

, كام متلك العدد )ً نوعا72(آسيا متلك أكثر املرشحني − أن يورو) 9.2(اجلدول 
آسيا هي أكرب −السبب يف ذلك أن يورو. األكرب يف جمموعات نباتية وحيوانية أخر

ًكتلة أرضية, كام أهنا األكثر تنوعا من الناحية اإليكولوجية حيث ترتاوح األماكن 
كنية من غابات استوائية ماطرة إىل غابات معتدلة وصحار إىل مستنقعات إىل الس

, ) نوعا51( أقل جنوب الصحراءوكان عدد املرشحني يف إفريقيا . سهول شاسعة
فيام احتوت مناطق أخر عىل أنواع أقل يف معظم جمموعات النبات واحليوان, ألهنا 

ًأصغر حجام, وأقل تنوعا من الناحية اإليكول ولد إفريقيا . آسيا−وجية من يوروً
 آسيا, وال تتوفر يمناطق أصغر من غابات األمطار االستوائية مما لد جنوب رشق

وكام قلت يف الفصل . 37أي مناطق سكنية معتدلة عىل اإلطالق بعد خط العرض 
ًاألول, ربام كان لد األمريكيتني سابقا مرشحون مثل إفريقيا, غري أن معظم 

كا الكبرية بام يف ذلك اخليول ومعظم اجلامل وغريها من األنواع التي ثدييات أمري
ِّكان ممكنا تدجينها لو قدر هلا أن تعيش, انقرضت قبل حوايل  ُ أما .  ألف سنة13ً

ييات ثدهيا عىل الدوام أنواع  كان لد, فقداسرتاليا وهي القارة األصغر واألكثر عزلة
 وكام حدث يف األمريكيتني فإن .  أو األمريكيتنيوإفريقيا, آسيا   يورو  من أقل  كبرية 
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 الثدييات املرشحة للتدجني: 9.2اجلدول 
 أسرتاليا األمريكيتان جنوب الصحراءإفريقيا  آسيا−يورو 

 1       24 51 72   املرشحون
 0       1        0 13    األنواع املدجنة

 %0 %4        %0 %18 نسبة املرشحني املدجنة
ّح عرف كنوع عشبي أو عشبي حلمي من الثدييات الربية التي تزن يف املعدل أكثر من املرش  . رطل100ُ

 

 بحلول الوقت الذي منقرضني وااملرشحني القالئل عدا الكنغر األمحر أصبح
َاستعمرت فيه القارة من قبل البرش ِ. 
ة, أن آسيا املوقع الرئييس لتدجني الثدييات الكبري−ًوما يفرس جزئيا كون يورو

ً الربية, فضال عن ةالقارة كانت حتوي العدد األكرب من مرشحي احليوانات الثديي
غري أن .  ألف سنة األخرية40أهنا فقدت أقل عدد من احليوانات املنقرضة يف الـ 

فمن .  حتذرنا من أن ذلك ليس التفسري الوحيد9.2األرقام الواردة يف اجلدول 
, وأهنا ) باملائة18(آسيا كانت األعىل − يوروًالصحيح أيضا أن نسبة التدجني يف

 حيوانات مدجنة د حيث ال توججنوب الصحراءمنخفضة بشكل خاص يف إفريقيا 
وما يثري الدهشة هو العدد الكبري من الثدييات اإلفريقية ! ً مرشحا51من بني 

ًاألمريكية التي مل جير أبدا تدجينها رغم أن هلا أقارب وحيوانات مقابلة تم تد . جينهاِ
آسيا ومل يتم تدجني محار الوحش اإلفريقي? وملاذا −فلامذا تم تدجني خيول يورو

ِّدجنت خنازير يورو َّسيا, ولكن مل تدجن خنازير أمريكا الربية أو خنازير إفريقيا آ−ُ ُ
ِّالربية الثالثة? وملاذا دجنت أنواع املاشية الربية اخلمسة يف يورو آسيا وهي −ُ

والياك والغور والنانتنغ, ومل يطور الثور اإلفريقي وال البيسون األوروش وثور املاء 
آسيا املعروفة باسم املوفلون ومل تطور أغنام −األمريكي? وملاذا طورت أغنام يورو

 .املية ذات القرون الطويلة? شأمريكا ال
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فهل تقاسمت شعوب إفريقيا واألمريكيتني وأسرتاليا رغم تنوع اختالفاهتا, 
−لثقافية التي عطلت التدجني ومل تتقاسمها مع الشعوب اليوروبعض العقبات ا

آسيوية? وعىل سبيل املثال, فهل دفعت كثرة الثدييات يف إفريقيا اإلفريقيني إىل قتل 
هذه احليوانات عن طريق الصيد مما ألغى احلاجة إىل إنفاق اجلهد يف تدجني 

 .احليوانات? 
وض بسبب مخسة أنواع من التفسري مرف! ال: اجلواب عىل السؤال قاطع

− آسيوية الرسيع عملية التدجني اليورو−الرباهني هي قبول الشعوب غري اليورو
آسيوية, والولع اإلنساين الشامل باالحتفاظ باحليوانات األليفة, والتدجني الرسيع 

بعضها, والنجاحات املحدودة يف ل املتكرر  املستقللألنواع األربعة عرش, والتدجني
 . احلديثجهود التدجني

 إىل آسيوية اخلمس−ات الرئيسية اليورويف البداية, عندما وصلت الثديي
  ., تبنتها أغلب الشعوب اإلفريقية عندما سمحت الظروفجنوب الصحراءإفريقيا 

وحظي الرعاة اإلفريقيون بذلك, بميزة عىل الصيادين وجامعي الطعام وأخذوا 
البانتو الذين حصلوا عىل األبقار وبشكل خاص فقد انترش مزارعو . مكاهنم برسعة

 إفريقيا, ومتكنوا يف غضون فرتة قصرية, من  يف غريب,واألغنام خارج ديارهم
جنوب التغلب عىل الصيادين وجامعي الطعام يف معظم املناطق املتبقية من إفريقيا 

 التي اخلويسان حماصيل, حلت شعوب  عىلوحتى بدون احلصول. الصحراء
األغنام قبل ألفي سنة حمل الصيادين وجامعي الطعام حصلت عىل األبقار و

  إفريقيا, وأد وصول احلصان املدجن إىل غريب يف معظم أنحاء جنويباخلويسان
إفريقيا, إىل حتويل النمط احلريب هناك وحول املنطقة إىل سلسلة من املاملك املعتمدة 

 و إفريقيا هد غريبوكان العامل الوحيد الذي منع انتشار اخليول بع. عىل الفرسان
 .»تيس تيس«األمراض الناشئة عن طفيليات دموية ينقلها ذباب 
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كرر النمط نفسه يف أنحاء أخر من العامل, حيث حصلت الشعوب التي 
آسيوية مدجنة, −قصها احليوانات الثديية املالئمة للتدجني, عىل حيوانات يوروتن

ب بحامس اخليول األوروبية, ويف هذا اإلطار تبنى األمريكيون يف الشامل واجلنو
وعىل . وذلك يف غضون جيل واحد من هروب اخليول من املستوطنات األوروبية

سبيل املثال أصبح اهلنود احلمر من سكان السهول األمريكية الشاملية الكبرية 
مشهورين كخرباء يف املحاربة من ظهور اخليل ويف صيد البيسون, لكنهم مل حيصلوا 

كام أن األغنام التي تم احلصول عليها .  أواخر القرن السابع عرشعىل اخليول إال يف
الذين تعملوا ضمن أشياء أخر » النافاجو«من اإلسبان غريت جمتمعات هنود 

ويف غضون عقد من إدخال . التي اشتهروا هباياكة البطانيات الصوفية اجلميلة ح
  يف تربية الكالب واستخدامهااألوروبيني الكالب إىل تسامنيا, بدأ التسامنيون األبورجني

 وهكذا وكام ثبت بني آالف الشعوب يف أسرتاليا واألمريكيتني. بأعداد كبرية يف الصيد
 . ثقايف عاملي يف وجه عملية تدجني احليوان أو حتريم»تابو«وإفريقيا, مل يقف أي 
ً احليوانات الربية يف تلك القارات كان قابال للتدجني, فمن  أنواعولو أن أحد

 كبرية فائدة وحتقيق هاملؤكد أن تلجأ شعوب أسرتاليا وأمريكا وإفريقيا إىل تدجين
ها تآسيوية املدجنة والتي تبن−اليورو من احليوانات حققت الفائدةجراء ذلك, مثلام 

جنوب وعىل سبيل املثال, لنتصور أن مجيع شعوب إفريقيا .  من ذلكتحاملا متكن
فلامذا مل . لوصول إىل محري الوحش والثريان تعيش يف إطار يمكنها من االصحراء

ني ي الطعام إىل تدجني هذين احليوانتلجأ قبيلة إفريقية واحدة من الصيادين وجامع
ًتحقق بالتايل مكسبا مهام عىل بقية األفارقة دون احلاجة إىل انتظار وصول املاشية ل ً

اخلاص بعدم  إىل أن التفسري  كلهاآسيا? تشري تلك احلقائق−واخليول من يورو
 بالشعوب املحلية وإنام بتوفر يكمنآسيا, ال −وجود تدجني للثدييات خارج يورو

 .ًاحليوانات حمليا
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ٍهناك نوع ثان من األدلة املساعدة يف التفسري ذاته, يأيت هذه املرة من احليوانات 
ضها, يشكل مرحلة ي باحليوانات الربية كحيوانات منزلية وتروفاالحتفاظ. األليفة

غري أن االحتفاظ باحليوانات األليفة ورد ذكره يف مجيع . ية من مراحل التدجنيأول
ِّولذلك فإن تنوع احليوانات التي روضت . والقارات مجيعهااملجتمعات اإلنسانية  ُ

هبذه الطريقة هو أكرب بكثري من تنوع عملية التدجني, وتشمل بعض األنواع التي 
 .ةيصعب أن نتخيلها حيوانات منزلية أليف

ًعىل سبيل املثال, غالبا ما أر يف قر غينيا اجلديدة حيث أعمل, أناسا  ً
اب بًليفة كالكنغر واألبوسوم, وطيورا ترتاوح بني صائدي الذاألترافقهم حيواناهتم 

ويأرس . ُومعظم هذه احليوانات تؤكل يف النهاية, بينام حيتفظ ببعضها. وطري الشامط
الربي الكبري الذي ال يطري ويشبه » الكسواري«الغينيون اجلدد يف العادة صغار 

ً ويربونه ليأكلوه كطعام لذيذ, رغم أن هذا الكسواري يكون خطريا جدا يف ةالنعام ً
وتروض . سن البلوغ, ويلجأ بني احلني واآلخر إىل نقر القرويني وإخراج أمعائهم
ُالتي عرف بعض الشعوب اآلسيوية النسور للصيد, رغم قوة هذه احليوانات املدللة 

وقد روض املرصيون واآلشوريون القدماء . عنها قتلها أصحاهبا يف بعض األحيان
 ّدجنواُوتظهر لوحات مرصية قديمة أن املرصيني . الستخدامها يف الصيد» الشيتا«

 الكرين,, والطيور مثل »اهلارتبيستس«كذلك ثدييات ذات حوافر كالغزالن و
.  تكون خطرية, واألغرب ترويض الضباعواألكثر غرابة الزرافة التي يمكن أن

كذلك تم ترويض الفيلة اإلفريقية يف العصور الرومانية رغم املخاطر الواضحة, 
ولعل احليوان األليف األكثر . وما زالت الفيلة اآلسيوية تروض حتى يومنا هذا

الدب األمريكي الذي يأرسه شعب غرابة الدب األورويب البني وهو من فصيلة 
ياباين بانتظام يف عمر صغري ثم يربونه ويروضونه ويقتلونه ليأكلوه يف ينو الاإل

 .طقوس احتفالية
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وهكذا وصل كثري من أنواع احليوانات إىل أول مرحلة يف تتابع العالقات بني 
لكن قلة من تلك احليوانات خرجت من . اإلنسان واحليوان املؤدية إىل التدجني

 خلص العامل الربيطاين فرانسيس غالتون هذا قبل قرن. ذلك التتابع حيوانات مدجنة
ها تم نيبدو أن كل حيوان بري نال فرصة التدجني, وقلة م«: التباين باخلالصة التالية

غري أن الكثرة الباقية التي أخفق معها التدجني إال يف . تدجينها قبل وقت طويل
 .»حاالت خاصة, كتبت عليها احلياة الربية إىل األبد

ًريخ التدجني خطا ثالثا من األدلة التي تؤكد وجهة نظر غالتون وتقدم لنا توا ً
ِّوقد دجنت . نَّدجُعة كل الثدييات املالئمة ألن تبأن الرعاة األوائل دجنوا برس ُ

 قبل 2500 والعام 8000األنواع التي أكدهتا األدلة األثرية يف الفرتة بني العام 
رعي املستقرة التي ل الزراعة واامليالد, أي خالل األلفيات األوىل من جمتمعات

بدأ عرص ) 9.3(وكام هو ملخص يف اجلدول . نشأت بعد هناية آخر عرص جليدي
ومنذ العام . تدجني الثدييات الضخمة باألغنام واملاعز واخلنازير وانتهى باجلامل

 . قبل امليالد مل تتم أي إضافات ذات أمهية2500
ة قد دجنت ألول مرة بعد ومن الصحيح بالطبع أن حيوانات ثديية صغري

وعىل سبيل املثال, فإن األرانب مل تدجن .  قبل امليالد2500وقت طويل من العام 
من أجل استخدامها كطعام إال يف العصور الوسطى, بينام مل تدجن الفئران 

وال . واجلرذان ألغراض البحوث املختربية إال يف الثالثينيات من القرن العرشين
ني املستمرة للثدييات الصغرية, مفاجئة ألن هناك آالف تعترب عملية التدج

األصناف الربية املرشحة, وألهنا كانت هي األخر ذات أمهية حمدودة للغاية 
غري أن تدجني . ًبالنسبة للمجتمعات التقليدية التي مل جتد سببا يدعوها لتنشئتها

ملوعد كانت وبحلول ذلك ا.  عام4500 قبل يلالثدييات الكبرية انتهى بشكل فع
ُ الكبرية املرشحة للتدجني قد اختربت مرات ال حتىص, وكانت 148احليوانات الـ 

 . حيوانات مالئمة للتدجنيومل تتبقالنتيجة أن قلة نجحت يف االمتحان 
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  أدلة مصادق عليها بشأن تدجني احليوانات الثديية الكبريةألولالتواريخ التقريبية : 3−9اجلدول 
 املكان )امليالدقبل (السنة  النوع

 . آسيا, والصني وأمريكا الشامليةيجنوب رشق 10000 الكلب
 . آسياجنوب غريب 8000 الغنم
 . آسياجنوب غريب 8000 املاعز
 . آسياالصني وجنوب غريب 8000 اخلنزير
 . إفريقياشاميل) ?( آسيا واهلند وجنوب غريب 6000 البقر

 أوكرانيا 4000 احلصان
 مرص 4000 احلامر

 )?(الصني  4000 ثور املاء
 اإلنديز 3500 األلباكا/الالما

 وسط آسيا 2500 )سنامان(اجلمل اخلرساين 
 اجلزيرة العربية 2500 )سنام واحد(اجلمل العريب 

هناك القليل من األدلة التي )  والغور والبانتنغوالياكالغزال ( املدجنة للثدييات األربع األخربالنسبة 
قت التدجني, أما األماكن والتواريخ الواردة يف اجلدول فهي األقدم واملشهود عىل صحتها تشري إىل و

 .حتى اآلن, إذ ربام يكون التدجني قد بدأ قبل ذلك ويف أماكن خمتلفة
 

وهناك خط دالئل رابع عىل أن بعض أنواع الثدييات أكثر مالءمة من غريها, 
ت بعينها, وأكدت أدلة جينية ترتكز عىل تقدمه لنا عمليات التدجني املتكررة حليوانا

ًنرشت مؤخرا ما كان مشتبها به منذ زمن » إيه. إن. دي«عينات من احلمض النووي  ً
 السنامية يف اهلند وغري السنامية يف أوروبا, جاءتا من أسالف األبقارطويل وهو أن 

, أي أن  منذ مئات اآلالف من السننيعن أسالفها  افرتقت بريةألبقارخمتلفة تنتمي 
الربي, بينام » األوروش« دجنت األنواع اهلندية املحلية الفرعية من ةالشعوب اهلندي

 آسيا بشكل مستقل ثور األوروش من فروعه يدجنت شعوب جنوب رشق
 . إفريقيا جتاه األوروش يف مناطقهااملوجودة لدهيا, وهو ما فعلته شعوب شاميل
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ًبح كالبا يف األمريكيتني  بشكل مستقل لتصالذئاب تدجني  تمكذلك فقد
.  آسياا, بام يف ذلك الصني وجنوب غريبسيآ−وربام يف عدة أجزاء أخر من يورو

وقد اشتقت اخلنازير احلديثة من سلسلة تتابعية من اخلنازير املدجنة يف الصني, 
وتؤكد هذه األمثلة مرة أخر أن األنواع الربية . آسيا ومناطق أخر−غرب يورو
ً تلفت نظر اإلنسان مرارا وتكراراالقليلة ذاهتا ً. 

ًوتقدم إخفاقات اجلهود احلديثة نوعا أخريا من  ألدلة عىل أن اإلخفاقات اً
املاضية لتدجني الكمية األكرب من احليوانات املرشحة, نجمت عن تقصريات يف 

ويعترب األوروبيون اليوم ورثة أطول عمليات . تلك احليوانات ال يف البرش القدماء
فمنذ القرن اخلامس . عىل سطح األرض بدأت قبل حوايل عرشة آالف سنةتدجني 

ًعرش انترش األوروبيون حول الكرة األرضية وواجهوا أنواعا من الثدييات الربية 
 األوروبيون كالذين قابلتهم يف غينيا املستوطنونوقد جلأ . غري املوجودة يف أوروبا

إىل ترويض أو حتويل الكثري لبوسوم, اجلديدة مع حيواناهتم األليفة مثل الكنغر وا
وبذل مزارعون .  الثدييات إىل حيوانات أليفة مثلام فعل سكان البالد األصليونمن

ًورعاة أوروبيون هاجروا إىل قارات أخر جهودا جادة لتدجني بعض األنواع 
 .املحلية من احليوانات الربية

مة هي بقر ويف القرنني التاسع عرش والعرشين, كانت ست ثدييات ضخ
اإليالند اإلفريقية واأليل وثريان املسك ومحري الوحش والبيسون األمريكي قد 

 تدجينها عىل أيدي علامء ومريب حيوان  إىلخضعت ملشاريع جيدة التنظيم هتدف
 اعترب أكرب حيوان إفريقي الذي اإليالند فقد خضعوعىل سبيل املثال . عرصيني

 نوفا –حليبه يف حديقة حيوان أسكانيا بقرون طويلة, الختبار حلومه وكمية 
بأوكرانيا, وكذلك يف إنجلرتا وكينيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا, كام أقيمت مزرعة 

, أدارها معهد أبحاث روويت الربيطانيونجتريبية لأليائل كالغزال األمحر كام يسميه 
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−بيشريوزه تنيف أبريدين بسكوتلندا, ومزرعة جتريبية أخر لأليل األمريكي يف م
ًغري أن تلك التجارب مل حتقق إال نسبة حمددة جدا من . إيلتيش القومي يف روسيا

ً يظهر أحيانا يف بعض األسواق األمريكية, ورغم أن البيسون حلم  أنورغم. النجاح
ُاأليل األمريكي ركب وحلب واستخدم جلر الزالجات يف السو ِ ُ ً أيا يد وروسيا, فإنُ

 مردود اقتصادي مشجع ألصحاب املزارع, ومن ِمن هذه اجلهود مل تعط أي
يالند يف إفريقيا ذاهتا فشل املحاوالت األخرية لتدجني اإلاملدهش بشكل خاص 
راض واعتدال الطقس مزايا كبرية جتعله يتفوق بشكل محيث متنحه مقاومته األ

 .آسيا واملعرضة أكثر لألمراض−كبري عىل احليوانات األخر يف يورو
اة املحليون الذين كانوا عىل متاس مع أنواع مرشحة رع الوهكذا فلم ينجح

للتدجني عرب آالف السنني, وال العلامء املعارصون يف االستفادة من ثدييات كبرية 
.  سنة عىل األقل4500ً نوعا املعروفة والتي تم تدجينها قبل 14خارج إطار الـ 

ًوا جزءا من عملية ومع ذلك يستطيع العلامء اليوم دون شك إذا شاءوا, أن ينفذ
وعىل سبيل املثال, ختضع حديقتا . التدجني اخلاصة بالسيطرة عىل التناسل والغذاء

) نرس كبري(حيوان سان دييغو ولوس أنجيلوس آخر طيور الكوندور الكاليفورنية 
 املامرسة عىل أي حيوان  من حيثلعمليات سيطرة عىل تناسله كانت األقسى

يقرر الكمبيوتر أي الطيور ًا عىل كل كوندور,  التعرف جينيومن خالل. مدجن
املذكرة واملؤنثة يمكن أن تتزاوج لتحقيق األهداف املرسومة وهي يف هذه احلالة 

وجتري . مضاعفة التنوع اجليني واحلفاظ بالتايل عىل هذا النوع املهدد باالنقراض
لغوريال ًحدائق حيوان برامج تناسل مماثلة تستهدف أنواعا مهددة بام يف ذلك ا

 كاليفورنيا  حيوانارات القاسية التي تلجأ إليها حدائقبلكن االخت. والكركدن
كام أن . بالنسبة لطائر الكوندور مل تظهر أي دالئل عىل نجاحات اقتصادية ممكنة

اه الكركدن مل تثمر رغم أن هذا احليوان يقف عىل حوافر حتمل جهود احلدائق جت
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  حتول دون تدجنية عقبات كثري اآلن, فإنوكام سنر. ثالثة أطنان من اللحم
 .الكركدن وغريه من الثدييات الكبرية

, املرشحة للتدجني, 148من بني حيوانات العامل الربية الثديية الكبرية الـ 
 الباقية? وما هي الظروف التي 134لامذا فشلت الـ ف.  فقط14نجح يف االمتحان 

 البقاء يف املقدر هلااألنواع األخر  تلك  عنقصدها فرانسيس غالتون عندما حتدث
 .الربية إىل األبد? 

ْفكييأيت اجلواب من مبدأ آنا كارنينا,   يتم التدجني عىل املرشح من احليوانات َ
الربية أن يمتلك مميزات خمتلفة, لو نقص واحد منها لقيض باإلخفاق عىل جهود 

و قمنا بدور مستشار ول. ًالتدجني, متاما مثلام يقيض النقص عىل الزواج السعيد
زواج حلامر وحش وإنسان وغري ذلك من االختيارات اخلاطئة, نستطيع التعرف 

 . عن فشل التدجنيةعىل ست جمموعات من األسباب املسؤول
 حتول تكون نسبةًيف كل مرة يأكل فيها حيوان ما نبتة أو حيوانا آخر, . الغذاء

 10 نسبة املائة باملائة, فلنقل حوايل  املستهلك أقل بكثري منإىل جسمالكتلة الغذائية 
 1000 رطل من الذرة لتنمية بقرة وزهنا 10000أي أن األمر يتطلب حوايل . باملائة
 رطل من حيوان الحم, عليك أن 1000وإذا أردت بالعكس, أن تنمي . رطل

 رطل من الذرة, وحتى 100000 رطل من حيوان عشبي نام عىل 10000تطعمه 
ًشبية أو التي تأكل اللحم والعشب معا, فإن كثريا من األنواع مثل عند احليوانات الع ً

 .ال يعجبها الكثري من الطعام مما جيعلها غري الئقة حلياة املزارع» الكوال«
ونتيجة لتلك النقيصة األساسية, مل يتم تدجني أي حيوان الحم لغرض 

ًحن نأكل سمكا ًن قاسيا أو بال طعم, فنواالستفادة من حلمه, ليس ألن حلمه سيك
ًالمحا طوال الوقت, وأنا شخصيا أشهد عىل الطعم اللذيذ لقطعة  من حلم » بريغر«ً

ِّوأقرب يشء إىل االستثناء هو الكلب الذي دجن يف األصل للقيام بأعامل . األسد ُ
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ِّاحلراسة وملرافقة صاحبه, لكن أجياال من الكالب ربيت لغرض أكلها يف املكسيك  ُ ً
عىل أي حال كان تناول حلم الكالب . ينيزيا والصني القديمةاألزتيكية ويف بول

ًخيارا أخريا لد املجتمعات املحرومة من حلوم أخر, فاألزتيك مل تكن لدهيم  ً
حيوانات ثديية أخر, أما املجتمعات التي متتعت بثدييات حملية تأكل العشب, فلم 

حيدث يف بعض أنحاء هتتم بأكل الكالب إال يف إطار األطايب غري العادية كام 
إضافة إىل ذلك فإن الكالب ليست حيوانات حلمية .  آسيا اليوميجنوب رشق

ًوإذا كنت ساذجا إىل درجة االعتقاد أن حيوانك . رصفة, فهي تأكل اللحم وغريه
املفضل هو آكل حلوم فعيل, فعليك أن تقرأ حمتويات الطعام عىل كيس الغذاء 

ّرباها األزتيك والبولينيزيون لألكل كان جيري ثم إن الكالب التي . اخلاص بكلبك
 .تسمينها عىل اخلرضاوات والقاممة

حتى تكون رعايتها مفيدة جيب أن تنمو احليوانات املدجنة  .نسبة النمو
يال والفيل رغم أن كالمها عشبي وال أفضليات روهذا ما حيذف الغو. برسعة

ا يتعني عىل مريب الغوريال أو ولكن ملاذ.  الكثري من اللحمويعطيانغذائية لدهيام 
 حجم البلوغ? ويفضل اآلسيويون املعارصون ه سنة ليصل قطيع15الفيل أن ينتظر 

ًالذين يشغلون الفيلة أرسها برا وترويضها ألن ذلك أقل كلفة ّ. 
نحن البرش ال نحب أن نامرس اجلنس حتت . مشكالت التناسل يف األرس

. قيمة ال حتب ذلك هي األخرذات انات مراقبة اآلخرين, وهناك أنواع من احليو
 حماوالت تدجني الشيتا األرسع بني حيوانات األرض رغم دوافعنا لوهذا ما أفش

 .القديمة لرتويضه
 ًوكام ذكرت سابقا, فإن ترويض الشيتا كان موضع تثمني املرصيني واآلشوريني

وقد . الكالبً جدا عىل ًحيوان صيد متطوراالقدماء واهلنود املعارصين باعتباره 
ولكن رغم تلك االستثامرات . احتفظ أحد أباطرة املغول بإسطبل فيه ألف شيتا
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الكبرية التي التزم هبا أمراء أثرياء, فإن مجيع حيوانات الشيتا جر ترويضها بعد 
 الشيتا يف األرس, ومل حيقق حتى علامء دوقد فشلت حماوالت األمراء استيال. أرسها
 والدة ناجحة لشيتا يف األرس إال يف عام وان احلديثة أولاء يف حدائق احلياألحي

 أنثى أليام عدة, ويبدو أن الشيتا, ويف الرباري يطارد عدة أشقاء من أشبال 1960
 أو ألن اإلباضةهذا الغزل القايس ضمن مسافات كبرية مطلوب لدفع األنثى إىل 

تنفيذ طقوس الغزل وترفض حيوانات الشيتا عادة . ًتصبح قادرة جنسيا عىل التلقي
 .هذه داخل قفص

وأدت مشكلة مماثلة إىل إحباط خطط لتوليد الفيكونا وهو مجل بري من 
وكانت شعوب . ًاإلنديز يعترب صوفه األفضل واألخف وزنا من أي حيوان آخر

اإلنكا القديمة حتصل عىل صوف الفيكونا بإجبار هذه احليوانات الربية عىل دخول 
أما التجار احلاليون . ىل جز صوفها قبل إطالقها حيةحظرية ومن ثم اللجوء إ

الراغبون هبذا الصوف املتميز, فيلجأون إما إىل ذات األسلوب أو قتل هذه 
ورغم كل احلوافز املالية واملنافع من وراء اقتناء هذا النوع من اجلامل, . احليوانات

لطقوس فقد فشلت كل مساعي إنتاج الصوف يف األرس ألسباب من بينها أن ا
اجلنسية الطويلة واملفصلة قبيل اجلامع, ال تتم خالل األرس, كام أن ذكور الفيكونا ال 
تطيق بعضها البعض عالوة عىل احتياجها إىل أرض لتناول الطعام فيها عىل مدار 

 .ًالعام وأرض أخر للنوم فيها عىل مدار العام أيضا
. ًضخم أن يقتل إنسانامن الطبيعي أن يستطيع أي حيوان ثديي . اخللق السيئ

ِوقد سبق للناس أن قتلوا عىل أيدي حيوانات مثل اخلنازير واألحصنة واجلامل 
ًغري أن بعض احليوانات الضخمة متلك خلقا أسوأ من غريها وقد يكون . واملاشية

ًخطريا جدا, وهذه النزعة للقتل أخرجت الكثري من احليوانات من املربع املثايل  ً
 .للتدجني
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ثلة الواضحة الدب األمريكي, وحلم الدببة من األطايب املكلفة أحد األم
ً رطل, وهو نبايت بصورة نسبية وصائد قوي أيضا, 1700والدب األمريكي يزن 

زهني تنًوغذاؤه النبايت واسع جدا وهيو القاممة الربية ما خيلق مشكالت كبرية يف امل
ًولو كان مسلكها جيدا يف . ةيلوستون وغليسري, كام تنمو الدببة برسعيالقوميني يف 

ًاألرس فإن الدب سيكون مصدرا رائعا إلنتاج اللحم  الياباين »إينو«وقد كرر شعب . ً
وألسباب مفهومة وجد اإلينو أن من . جتربة تربية صغار الدببة كجزء من طقوسه

احلكمة قتل الصغار بعد أن تبلغ سنة من العمر, فإبقاؤها أطول من ذلك هو عمل 
 .وأنا ال أعلم عن أي دب بالغ جر ترويضهانتحاري, 

 الذين يسقطون يف االمتحان ألسباب مشاهبة هو ثور املاء نيومن املرشح
, فهو ينمو برسعة إىل زنة طن ويعيش يف قطعان لدهيا تراتبية )البافلو(اإلفريقي 

هيمنة جيدة التطور, وهي صفة سنبحثها بعد قليل, غري أن الثور اإلفريقي يعترب 
وكل من . وان الثديي األكثر خطورة يف إفريقيا عدا أنه ال يمكن التنبؤ بمسلكهاحلي

ُدفعه جنونه إىل جتربة ترويضه, إما قتل أثناء هذا املسعى, أو جلأ إىل قتل البافلو قبل 
ًكذلك فإن فرس النهر النبايت يعترب حيوان حظرية رائعا لو أنه . ًأن يكرب ويصبح سيئا
هذا احليوان الذي يزن أربعة أطنان يقتل من الناس كل سنة و. ًليس خطريا للغاية

 .أكثر مما يفعل أي حيوان, كام يقتل حتى األسود
قلة من الناس سيفاجئها استبعاد هذه احليوانات املتوحشة سيئة الذكر من 

فعىل سبيل . ً غريها, خماطرها ليست معروفة جيداني هناك مرشحّالرتويض, لكن
ُ ذو خلق هلكنة الثامنية, وهو من فئة اخليول, بأصنافه الربي» اليكيدي«املثال هناك  ُ

ًيسء للغاية, رغم أن ثامنيتها قريبة جدا من بعضها البعض وقادرة عىل التناسل 
وقد أمكن تدجني اثنني منها بنجاح ومها . وإنتاج صغار أصحاء, ولكن عقيمة
امر اآلسيوي املعروف ذا احلامر قريب من احلهاحلصان واحلامر الشامل اإلفريقي, و
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وما دامت أرضه األصلية تضم اهلالل اخلصيب مهد احلضارة . ًأيضا باسم أوناغر
الغربية وتدجني احليوانات, فال بد أن تكون الشعوب القديمة قد جربت التعامل 

ونعلم من التصاوير السومرية وما بعدها أن األوناغر كان يتم . بكثافة مع األوناغر
وربام .  وكذلك أرسه وهتجينه بالتزاوج مع احلمري واخليولاصطياده بانتظام,

ُوير قديمة إىل األوناغر كحيوانات استخدمت للركوب أو جلر اأشارت تص
 من الرومان حتى رعاة حدائق احليوان اغري أن مجيع من كتبوا عنه. العربات

ونتيجة . يشتكون مزاج هذه احليوانات ومسلكها السيئ وجلوءها إىل عض الناس
ًلذلك وعىل الرغم من تشابه يف املجاالت األخر مع أسالفه احلمري, فلم يتم أبدا 

 .تدجني األوناغر
ووصلت . واألسوأ من ذلك كله أصناف محري الوحش اإلفريقية األربعة

جهود تدجينها إىل ربطها بالعربات, وقد جربت كحيوانات للخدمة العسكرية يف 
شيلد غريب األطوار ثولرت روو وقاد اللورد جنوب إفريقيا يف القرن التاسع عرش,

لكن هذه احليوانات تصبح خطرية للغاية . عربة يف شوارع لندن جترها محري الوحش
وهذا ال ينفي أن بعض اخليول الفردية قد تكون ذات مزاج يسء هي . عندما تكرب

ُ اخللق يف غالبيتها, ومن عادات ئةاألخر, غري أن محار الوحش واألوناغر سي محار ُ
ه, لذلك فهذه احليوانات تسبب كالوحش السيئة أنه يعض الشخص ويرفض تر

كام أن من املستحيل ! األذ لرعاة حدائق احليوان األمريكية كل سنة أكثر من النمور
 الوحش من خالل استخدام احلبل, وحتى بالنسبة للكاوبوي الذي رإخضاع محا

 الوحش التي ال ختطئ, يف , وذلك بسبب قدرة محري»الروديو«يفوز ببطوالت 
 . عنهااً دوما يف إبعاد رؤوسهباجتاهها وتنجحمراقبة حلقة احلبل وهي تطري 

لذلك, من النادر إن مل يكن من املستحيل أن ينجح أحد يف وضع رسج عىل 
محار وحش أو ركوبه, مما جعل محاس اجلنوب إفريقيني لتدجني هذا احليوان يفرت 
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ك العدواين وغري القابل للتنبؤ به من قبل حيوانات  فإن املسلوهكذا. ويتالشى
ثديية كبرية هو جزء من السبب الذي أد إىل فشل حماوالت تدجني حيوانات مثل 

 .األيل واإليالند
هناك عدة طرق لردود فعل الثدييات العشبية عىل املخاطر التي . نزعة الذعر

بية ورسعة, وتراه بعضها يترصف بعص. تواجهها سواء من احليوان أو اإلنسان
والبعض أبطأ وأقل عصبية, ويسعى . ًمربجما للهروب الفوري عند استشعار اخلطر

. لالحتامء بالقطيع, ويظل يف مكانه عند حدوث التهديد وال يركض إال عند اللزوم
نتمي تمعظم الغزالن األيائل باستثناء األيل اهلولندي تنتمي إىل النوع األول, بينام 

 . إىل الثايناخلراف واملاعز
وقد . ًومن الطبيعي أن يكون صعبا االحتفاظ باحليوانات العصبية يف األرس

ُتصاب بالذعر إذا وضعت يف أماكن مغلقة وإما أن متوت من الصدمة أو ترضب 
ويصح هذا املثال بشكل خاص عىل . نفسها بالسياج حتى املوت أثناء حماولتها الفرار

لسنني احليوان األكثر عرضة للصيد يف بعض  عىل مر آالف اتالغزالن التي كان
فضل بالنسبة للناس وكانت فرصة تدجني الغزالن هي األ. مناطق اهلالل اخلصيب

الذين سكنوا اهلالل اخلصيب يف البداية, غري أنه مل يسبق ألي نوع من أنواع الغزالن 
  ويرضب نفسه باجلدراننتصور فقط أن حتاول تدجني حيوان حير. أن تم تدجينه

 ! ًسني ميال يف الساعةًدون وعي ويقفز مسافة ثالثني قدما ويستطيع أن يعدو برسعة مخ
تتقاسم معظم الثدييات الكبرية املدجنة ثالث مميزات . الكيان االجتامعي

اجتامعية ورثتها عن أسالفها األوائل وهي العيش ضمن القطعان أو االحتفاظ 
 أماكن االستقرار بدل البقاء يف أمكنة برتاتبية للسيطرة داخل القطيع, والتنقل بني

وعىل سبيل املثال, يتكون قطيع اخليول من حصان ونصف دستة من اإلناث . بعينها
) ب( وتكون ذات سيطرة عىل ب, ج, د, هـ) أ(ى  األنثسوتكون الفر. والصغار
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وهكذا, وعندما يكون القطيع يف )... د(و) ج(لكنها مسيطرة عىل ) أ(خاضعة لـ 
ركة حيتفظ أعضاؤه بنظام نمطي, ففي املؤخرة يكون احلصان, ويف املقدمة طور احل

األنثى األوىل متبوعة بصغارها حسب السن, وبقية اإلناث حسب املرتبة, وهبذه 
الطريقة يستطيع الكثري من البالغني التعايش داخل القطيع دون قتال مستمر 

 .وبحيث يعرف كل منزلته
لتدجني, ألن اإلنسان يأخذ بالفعل دور املسيطر, هذا الكيان االجتامعي مثايل ل

وتنتهج . وتتبع اخليول املدجنة قائدها اإلنسان مثلام تتبع األنثى ذات املركز األول
وفيام تنشأ صغار احليوان يف . قطعان اخلراف واملاعز والبقر والكالب ذات الرتاتبية

, ويف الظروف تراهامثل هذه القطعان يطبع املسلك لد احليوانات األخر التي 
ًالربية تكون صغار احليوان جزءا من قطعاهنا, لكن مسلكها الرتاتبي ينطبع يف أذهان 

 .البرش الذين يأرسوهنا
لرعاة, وملا كانت متساحمة إزاء لمثل هذه احليوانات االجتامعية تسلم نفسها 

ً تسهل قيادهتا, وبام أهنا تتبع غريزيا قائدا مسيطرا بام يف ذ,بعضها ً لك اإلنسان, فإهنا ً
َيمكن أن تقاد من قبل رعاة أو حتى كالب وتترصف حيوانات القطيع بشكل جيد . ِ

 .ًعندما توضع معا يف حظرية مكتظة, ألهنا معتادة عىل حياة اجلامعة يف الرباري
باملقارنة, فإن أعضاء اجلامعات احليوانية االنعزالية ال يمكن وضعها يف 

 إىل اخلضوع ميالة البرش, وهي ليست تطيق بعضها وال فهي ال تتسامح إزاء. قطعان
ًالغريزي, فمن رأ صفا من القطط انعزالية كانت أم برية تتبع إنسانا أو تسمح  ً

 أهنا ال ختضع لإلنسان لمإلنسان بجمعها يف قطيع? إن كل من حيب القطط يع
يوانان والقطة والقرقدون مها احل. بالطريقة التي خيضع فيها الكالب بالغريزة

ن تم تدجينهام ليس لوضعهام يف قطعان ولكن الستخدامهام االربيان الوحيدان اللذ
 .يف الصيد أو لالحتفاظ هبام بشكل انفرادي
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 تدجني حيوانات أرضية انعزالية, فإن ذلك ال يعني أن معظم ِوفيام مل جير
دة حيوانات احلياة القطيعية يمكن أن تدجن, فمعظمها ال يستطيع أن يدجن, لع

 .أسباب إضافية
ًفأوال ليس لد الكثري من األنواع احليوانية أرض استقرار ممتدة, بل لدهيا 

 لذلك ال يمكن إدخال قطيعني.  قطعان أخرتدخلها  اللك أرض خاصةذًبدال من 
 .ًمتعارضني كهذين يف حظرية واحدة, كام ال يمكن زرب ذكرين من نوع انعزايل معا

ًحليوانات التي تعيش يف قطعان جزءا من العام لكنها ًثانيا, هناك الكثري من ا
تتحول إىل حياة الرب يف موسم التكاثر عندما تدخل يف مشاجرات وال تعود تتحمل 

وهذا من ) ًعدا اهلولندي أيضا(وهذا ما ينطبق عىل أنواع الغزالن واأليائل . بعضها
لتي تشتهر هبا  استثناء مجيع أصناف األيائل اتاألسباب الرئيسية التي استدع

ومع ما يراه املرء من قطعان ضخمة من األيائل منترشة عرب . إفريقيا, من التدجني
 عنها يف تفصل نفسهااألفق يف إفريقيا, فإن الواقع هو أن ذكور هذه القطعان 

وهلذا السبب فإن مثل هذه األيائل . الرباري املحيطة وتتقاتل برشاسة وقت التناسل
.  يف األرس, كام هو احلال بالنسبة للخراف أو املاعز أو املاشيةال يمكن االحتفاظ هبا

ُوكام يبدو فإن املسلك الربي مضافا إليه رشاسة اخللق وبطء النمو يبعد الكركدن  ُ ً
 .عن املزارع

ًوأخريا فإن الكثري من حيوانات القطعان التي تضم الغزالن واأليائل, ليس 
ُتعداد ألن تقاد من قبل أحدها, فام بالك ًلدهيا نظام تراتب واضحا, وليست عىل اس

َمن قبل إنسان ونتيجة لذلك, رغم أن الكثري من الغزالن واأليائل قد تم ترويضها . ِ
ً فإن أحدا مل ير غزاال أو أيال مروضا وقد انضم – ولنتذكر قصص بامبي احلقيقية – ًَّ ً ً َ

ف و إخراج اخلر هذه املشكلة تموبسببإىل قطيع كام هو احلال بالنسبة للخراف, 
األمريكي الشاميل صاحب القرون الكبرية من خط التدجني, وهو خروف من جنس 
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ف وواخلر. سلف اخلراف احلالية» موفلون«ف اآلسيوي املعروف باسم واخلر

ف اآلسيوي يف معظم اجلوانب, باستثناء جانب واألمريكي مناسب لنا وشبيه باخلر
نمطي للخروف اآلسيوي يف كونه يترصف واحد حاسم وهو أنه يفتقر إىل املسلك ال

 .خراف أخر يعرتف بسيطرهتابخضوع جتاه 
فمن أكثر الظواهر . دعونا اآلن نعود إىل مشكلة عرضتها يف بداية هذا الفصل

ًاملتعلقة بتدجني احليوان إثارة للحرية, هو ما يبدو استبدادا يف تدجني حيوان ما, 
 أن مبدأ آنا كارنينا قىض عىل غالبية ويتضح. ولكن دون تدجني أقاربه املقربني

ً زواجا تعيسا لسبب أو يقيمونفالبرش ومعظم أنواع احليوان . مرشحي التدجني ً
ُأكثر من مجلة أسباب, فهناك غذاء احليوان, ونسبة نموه, وعاداته اجلنسية, وخلقه,  ُ

رية وقد انتهت نسبة صغ. وميله إىل الذعر, وغري ذلك من مظاهر التنظيم االجتامعي
من احليوانات الربية الثديية بزجيات ناجحة مع مدجنيها من البرش, بفضل التواؤم 

 .يف مجيع احلاالت اخلاصة
آسيوية ورثت من احليوانات الثديية الضخمة −وبدا أن الشعوب اليورو

وهذه النتيجة بكل مزاياها . املدجنة أكثر بكثري مما ورثته شعوب القارات األخر
 حقائق أساسية هلا آسيوية, نجمت عن ثالث−اليوروللمجتمعات اهلائلة بالنسبة 

ًفأوال, وبفضل مساحتها . عالقة بجغرافية احليوان الثديي, وتارخيه وبيولوجيته
آسيا بتدجني معظم احليوانات −الشاسعة وتنوعها اإليكولوجي, بدأت يورو

آسيا أو −األمريكيتان ولكن ليس يورووًثانيا, فقدت أسرتاليا . املرشحة لذلك
إفريقيا, معظم احليوانات املرشحة للتدجني, بسبب االنقراض, ربام ألن حيوانات 
القارات األوىل, دفعها سوء احلظ إىل الظهور أمام اإلنسان فجأة ومن أواخر التاريخ 

ًوأخريا, فإن النسبة األعىل . التطوري عندما كانت مهاراتنا يف الصيد عالية ومتطورة
حة للتدجني والتي بقيت عىل قيد احلياة, ثبت أن مالءمتها من احليوانات املرش
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ومن خالل تفحص . آسيا منه يف القارات األخر−للتدجني كانت أفضل يف يورو
احليوانات التي مل يتم تدجينها عىل اإلطالق, مثل ثدييات إفريقيا املنتمية إىل قطعان 

ً أسبابا حمددة جتعلنا نستثني كالنكتشفضخمة,  وهكذا فإن . التدجنيا من همن ً
 آخر قديم هو القديس ماثيو حني لكاتبتولستوي كان سيوافق عىل رؤية عميقة 

 .»ستدعون, لكن قلة يتم اختيارهاُكثريون ي«: قال
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 10الفصل 

  
  مساوات مفتوحة وحماور مشرعة

 

أشكال القارات ) 10.1الشكل (تقارن اخلريطة املنشورة عىل الصفحة التالية 
فاألمريكيتان متتدان يف املسافة ما . وتوجهاهتا, وستصدمك االختالفات الواضحة

 ميل أي أكثر بكثري من املسافة ما بني 9000بني أقىص الشامل وأقىص اجلنوب 
ً ميال 40 ميل فقط يف أعرض نقطة, ثم تضيق إىل 3000 والرشق التي تبلغ الغرب

. ْوينطبق اليشء نفسه عىل إفريقيا وإن كان إىل درجة أقل. فقط يف برزخ بنام
فام التأثري, إذا كان هناك أي . وباملقارنة, فإن املحور األطول هو بني الرشق والغرب

 .لقارات, عىل التاريخ اإلنساين? تأثري, هلذه االختالفات يف أقلمة حماور ا
. ًيتعلق هذا الفصل بام أر أهنا عواقب هائلة وأحيانا مأساوية لتلك املحاور

ًفتوجهات املحور أثرت عىل رسعة انتشار الغذاء واملادة احليوانية, وربام أيضا 
ولذلك فقد أسهم هذا امللمح . الكتابة والعجالت وغريها من االخرتاعات

 يف التجارب املختلفة للغاية التي عاشها املواطنون ًكبرياًايس إسهاما اجلغرايف األس
 . األخرية500 الـ السننيآسيويون يف −األمريكيون األصليون واألفارقة واليورو
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 لرئيسية للقاراتاملحاور ا: 10.1الشكل 

 
 االختالفات اجلغرافية يف موقد أثبت انتشار إنتاج الغذاء أنه حاسم يف فه

.  التي بحثناها يف الفصول السابقةأصولهلسالح واجلراثيم والفوالذ, كحسم نشوء ا
وكام رأينا يف الفصل اخلامس, مل تكن هناك أكثر من تسع مناطق وربام مخس عىل 

ومع ذلك ففي عصور ما قبل التاريخ, . األقل نشأ فيها إنتاج الغذاء بصورة مستقلة
افة إىل املناطق القليلة التي نشأت فيها تأسس إنتاج الغذاء يف مناطق أخر كثرية إض

وقد أصبحت مجيع تلك املناطق األخر منتجة للغذاء نتيجة . أصول إنتاج الغذاء
النتشار املحاصيل واملوايش ومعرفة كيفية تنميتها, ويف بعض األحيان نتيجة هلجرة 

 .املزارعني والرعاة أنفسهم
 آسيا إىل أوروبا جنوب غريبوكان االنتشار الرئييس إلنتاج الغذاء يتم من 

  إفريقيا وإثيوبيا وآسيا الوسطى ووادي اإلنديز, ومن الساحل وغريبومرص وشاميل
 آسيا االستوائية ي إفريقيا, ومن الصني إىل جنوب رشقرشقي وجنويبإفريقيا إىل 
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. والفلبني وإندونيسيا وكوريا واليابان, ومن أمريكا الوسطى إىل أمريكا الشاملية
عىل ذلك, أصبح إنتاج الغذاء يف أماكن أصوله أكثر غنى عن طريق إضافة ة ووعال

ٍحماصيل ومواش وأساليب جديدة أخذت من مناطق أصول أخر. 
ومثلام ثبت أن مناطق معينة أكثر مالءمة من مناطق أخر كأصول إلنتاج 

ًالغذاء, فقد تفاوتت سهولة انتشاره تفاوتا كبريا حول العامل املالئمة فبعض املناطق . ً
ًن الناحية اإليكولوجية مل حتصل عليه إطالقا يف عصور ما قبل مًجدا إلنتاج الغذاء 

ومن . التاريخ, رغم أن مناطق جماورة هلا ويف الفرتة الزمنية ذاهتا كانت تنتج الغذاء
ًأكثر األمثلة بروزا يف هذا اإلطار, إخفاق الزراعة والرعي يف الوصول إىل كاليفورنيا 

 الواليات املتحدة, أو يف الوصول إىل أسرتاليا من غينيا ة من جنوب غريباألمريكي
يدة وإندونيسيا, أو فشل الزراعة يف االنتشار من مقاطعة ناتال بجنوب إفريقيا داجل

 فيها إنتاج الغذاء يع تلك املناطق التي انترشوحتى بني مج. إىل رأس الرجاء الصالح
فمن .  ومواعيد ذلك االنتشار بشكل كبرييف عرص ما قبل التاريخ, تفاوتت نسب

ًجهة كان االنتشار رسيعا عىل املحاور املمتدة من الرشق إىل الغرب, أي من جنوب 
ً آسيا غربا إىل أوروبا ومرص ورشقا إىل وادي اإلنديز بمعدل حوايل سبعة غريب ً

. سنة ميل يف ال3.2ًأعشار امليل كل سنة, ومن الفلبني رشقا إىل بولينيزيا بمعدل 
 اجلنوبية بأقل من –ومن جهة أخر كان االنتشار البطيء عىل املحاور الشاملية 

ًنصف ميل يف السنة من املكسيك شامال باجتاه الواليات املتحدة جنوبا, وبأقل من  ً
ًثالثة أعشار امليل سنويا النتشار الفاصوليا والذرة من املكسيك شامال كي تصبح  ً

 بعد امليالد, وبرسعة عرشي 900تحدة يف حوايل العام  الواليات امليمنتجة يف رشق
ًوكان مقدرا . ًامليل يف الساعة النتشار حيوان الالما من بريو شامال إىل اإلكوادور

هلذه الفروق أن تكون أكرب لوال أن الذرة قد تم تدجينها يف املكسيك يف حوايل العام 
خذ هبا بعض علامء اآلثار, أو  قبل امليالد بمقتىض حسابايت املتحفظة والتي يأ3500
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ِّدجنت قبل ذلك بوقت طويل كام كان أغلب علامء اآلثار يقولون وما زال كثري منهم  ُ
 .يعتقد بذلك

ًوكانت هناك أيضا فروقات ضخمة يف استكامل انتشار جمامع املحاصيل 
وعىل . واملاشية مما يشري إىل وجود عوائق أقو أو أضعف أمام عملية االنتشار

ً آسيا املؤسسة غربا إىل أوروبا املثال, فقد انترشت معظم حماصيل جنوب غريبسبيل 
ً أيا من حيوانات اإلنديز املدجنة مثل الالما واأللباكا لكنًورشقا إىل وادي اإلنديز, 

ويتطلب . كولومبسعصور ما قبل ًصل أبدا إىل أمريكا الوسطى يف ت  غينيا ملوفأر
انت أمريكا الوسطى قد طورت كثافة سكانية كإذ  ,ً تفسريااملذهلهذا الفشل 

زراعية وجمتمعات معقدة, بحيث مل يعد هناك شك يف أن احليوانات املدجنة يف 
وباستثناء الكالب, . اإلنديز لو توفرت, كانت ذا فائدة للطعام والنقل والصدف

ومع ذلك . فقد كانت أمريكا الوسطى بال حيوانات حملية لتعبئة هذه االحتياجات
 نجحت بعض املحاصيل اجلنوب أمريكية يف الوصول إىل أمريكا الوسطى, مثل فقد

فام هي تلك العقبات املختارة التي . الكسافا والبطاطا احللوة والفول السوداين
 . الغينية? والفئرانسمحت لتلك املحاصيل بالوصول ومنعت دخول الالما 

ار يكمن يف ظاهرة يمكن  هلذا التفاوت يف االنتشاألكثر دقةالتعبري اجلغرايف 
وهناك فروق جينية من منطقة إىل منطقة بالنسبة إىل . تسميتها التدجني الوقائي

معظم النباتات الربية التي اشتقت منها املحاصيل, ألن التشوهات البديلة كانت قد 
كذلك فإن التغريات املطلوبة .  الربية يف خمتلف املناطقاألصولترسخت بني 

الربية إىل حماصيل كان يمكن حتقيقها عرب تشوهات جديدة أو لتحويل النباتات 
ويف ضوء ذلك, يستطيع املرء أن . ةأساليب اختيار بديلة إلعطاء نتائج مساوي

ًيتفحص حمصوال منترشا يف عصور ما قبل التاريخ, ويتساءل عام ذا كانت تظهر عىل  ً
. ت التشوهية ذاهتامجيع تنوعات ذلك املحصول التشوهات الربية نفسها أو التحوال



  257          ساموات مفتوحة وحماور مرشعة
 

واهلدف من هذا الفحص هو حماولة معرفة ما إذا كان املحصول قد تطور يف منطقة 
 .واحدة أم تطور بصورة مستقلة يف عدة مناطق

وإذا ما نفذ املرء مثل هذا التحليل اجليني عىل حماصيل رئيسية يف العامل القديم, 
ن تلك التشوهات اجلينية, ُفإن بعض تلك التحليالت تظهر وجود اثنني أو أكثر م

وهذا ما يشري إىل أن املحصول قد تم . أو اثنني أو أكثر من تلك التحوالت التشوهية
تدجينه بصورة مستقلة يف منطقتني عىل األقل, وأن بعض أنواع املحصول ورثت 
التشوه يف املحصول يف إحد املناطق, بينام ورثت أنواع أخر من املحصول ذاته 

وعىل هذا األساس, يستنتج علامء النبات أن فاصوليا ليام . قة أخرًتشوها يف منط
)Phaseolus Lunatus ( والفاصوليا العادية)Phaseolus Vulgaris ( والفلفل احلار

الصينية قد تم تدجينها يف مناسبتني منفصلتني, ) Capsicumannum(من جمموعة 
) Cucurbita Pepo(إن القرع , وأمريكا اجلنوبيةمرة يف أمريكا الوسطى واألخر يف 

ِّونبتة رجل الوزة ذات البذور قد دجنت هي ُبصورة مستقلة مرتني عىل  األخر 
وباملقابل فإن .  الواليات املتحدةيواحدة يف أمريكا الوسطى ومرة يف رشقاألقل, 

ً آسيا تظهر واحدا فقط من املتغريات الربية أو معظم حماصيل جنوب غريب
 مما يشري إىل أن مجيع التنوعات احلديثة هلذا املحصول املعني التشوهات التحولية,

 .حدر من تدجني واحدتت
ًفام الذي يعنيه أن يكون املحصول ذاته قد جر تدجينه تكرارا وبصورة 
مستقلة يف عدة أجزاء من تسلسله الربي وليس فقط يف منطقة واحدة? لقد رأينا 

باتات الربية حتى تصبح أكثر فائدة  النتعديلللتو أن تدجني النبات ينطوي عىل 
وإذا كان حمصول منتج .  أو أي مزايا أخر, ومرارة أقلكربلإلنسان بفضل بذور أ

ًمتوفرا, فمعنى ذلك أن املزارعني األوائل سيواصلون العمل عىل زراعته بدال من  ً
. هاًالبدء مرة أخر من جديد يف مجع النبتة الربية غري املفيدة كثريا وإعادة تدجين

ْوتشري دالئل التدجني الواحد إىل أنه ما إن يتم تدجني نبتة برية, ينترش املحصول 
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برسعة إىل مناطق أخر عرب األمكنة التي تتواجد فيها النبتة الربية للمحصول, ما 
ولكن عندما نجد الدليل . يلغي احلاجة إىل إجراء عمليات تدجني أخر للنبتة ذاهتا

 قد تم تدجينه يف مناطق خمتلفة, نفهم أن املحصول انترش عىل أن السلف الربي ذاته
لذلك فإن الدليل عىل . ببطء شديد ال يدفع باجتاه منع تدجينه يف أماكن أخر

 آسيا, وعىل سلسلة من التدجينات يف التدجني الواحد السائد يف جنوب غريب
 آسيا يبن جنوب غرماألمريكيتني, متنحنا دالئل أخر عىل أن املحاصيل انترشت 

 .بسهولة أكرب من انتشارها من األمريكيتني
ية تدجني ليس فقط للنبتة الربية ملوقد يسبق االنتشار الرسيع للمحاصيل ع

فإذا كنت تزرع بازالء جيدة, . ذاهتا يف مكان آخر, ولكن لنباتات أخر ذات قرابة
ام أنه ال ك. فال معنى بالطبع ألن تبدأ من الصفر لتدجني النبتة نفسها مرة أخر

ًمعنى لتدجني أنواع متقاربة جدا من البازالء ما دام املزارعون جيدون تلك األنواع 
ِّ آسيا املؤسسة وقد سبقت مجيع حماصيل جنوب غريب. مساوية للبازالء املدجنة

عمليات التدجني التي متت لكل النباتات القريبة عىل امتداد املنطقة الغربية من 
 يقدم العامل اجلديد حاالت عديدة من النباتات املساوية أو وباملقارنة,. آسيا−يورو

. القريبة للغاية ولكن املميزة التي تم تدجينها يف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية
ُ باملائة من القطن الذي يزرع يف العامل اليوم إىل النوع 95ينتمي وعىل سبيل املثال, 

ِّالذي دجن) Gossypium Hirsutum(املعروف   يف عصور ما قبل التاريخ يف أمريكا ُ
ً أمريكا اجلنوبية يف عصور ما قبل التاريخ زرعوا قطنا عىل يغري أن مزارع. الوسطى

ومن الواضح أنه كان ). Gossypium Barbadense(رابة من القطن املذكور اسمه َق
من الصعب أن يصل قطن أمريكا الوسطى إىل أمريكا اجلنوبية مما جعله يفشل يف 

ور ما قبل التاريخ يف أن يمنع تدجني نوع آخر من القطن هناك, والعكس عص
ويعترب الفلفل احلار والقرع واألمارانتوس والشينوبود من املحاصيل . صحيح

ِّاألخر التي دجنت منها نبتات قريبة يف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية, والسبب  ُ
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النتشار برسعة تكفي لوقف النباتات أنه مل تتوفر أي أنواع من النبات قادرة عىل ا
األخر. 

 أن إنتاج الغذاء يوهكذا فإن لدينا ظواهر خمتلفة تصب يف نتيجة واحدة ه
ًن األمريكيتني وربام أكثر أيضا م آسيا وليس كان ينترش برسعة أكرب من جنوب غريب

ًتتضمن تلك الظواهر فشل إنتاج الغذاء فشال كامال. جنوب الصحراءمن إفريقيا  ً 
 االختالفات يف نسبة وظهورًيف الوصول إىل بعض املناطق املالئمة إيكولوجيا, 

ً يف ما إذا كانت املحاصيل املدجنة مبكرا قد ً أيضااالنتشار ونوعيته, واالختالفات
فام الذي جعل انتشار . استطاعت أن متنع إعادة تدجني النبتة ذاهتا أو نباتات قريبة

 .آسيا? − وإفريقيا أصعب منه يف يوروإنتاج الغذاء يف األمريكيتني
لإلجابة عىل هذا السؤال, دعونا نبدأ بتفحص االنتشار الرسيع إلنتاج الغذاء 

 بعد وقت قصري من ظهوره هناك ويف .)اهلالل اخلصيب( آسيا من جنوب غريب
 قبل امليالد ظهرت موجة من إنتاج الغذاء بعيدة عن املركز 8000زمن ما قبل عام 

 إفريقيا, وقد حتركت هذه املوجة من آسيا وشاميل− يوروخر من غريبيف أماكن أ
ًاهلالل اخلصيب مبتعدة غربا ورشقا ة رائعة طوعىل هذه الصفحة أعدت رسم خري. ً

ِمجعها عامل اجلينات دانيال زوهاري وعاملة النباتات ماريا هوف, ) 10.2الشكل ( ِ
 وشبه القارة اهلندية بحلول أظهرا فيها كيف أن املوجة وصلت إىل اليونان وقربص

 قبل امليالد, ووسط 6000 قبل امليالد, وبعد ذلك إىل مرص بعيد العام 6500عام 
 قبل 5200 إسبانيا بحلول العام  قبل امليالد, وجنويب5400أوروبا بحلول العام 

ويف كل من هذه املناطق بدأ إنتاج .  قبل امليالد3500امليالد وبريطانيا حوايل العام 
ذاء بموجات من انطالق نباتات وحيوانات مدجنة من ذات النوع الذي انطلق الغ

وإضافة إىل ذلك اخرتقت رزمة اهلالل اخلصيب إفريقيا . ًأساسا من اهلالل اخلصيب
  الكثري ًحال, طورت إثيوبيا أيضا  وعىل أي . ًجنوبا باجتاه إثيوبيا يف وقت مل يعرف بعد
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 آسيا− يورويب عربصانتشار حماصيل اهلالل اخل

 
تظهر الرموز املواقع املحددة توارخيها بالقياسات الكربونية اإلشعاعية, والتي : 10.2الشكل 

 7000املواقع قبل العام (اهلالل اخلصيب ذاته   =  .حتتوي عىل حماصيل يف اهلالل اخلصيب
اخلريطة عىل ترتكز هذه . الحظ أن التواريخ تتقدم كلام ابتعد املرء عن اهلالل اخلصيب). م.ق

 القديم, لكنها ملام حول تدجني النباتات يف العا لزوهاري وهوف يف كتاهب20 اخلريطة رقم
 .تعتمد تواريخ القياسات الكربونية اإلشعاعية

 

ما إذا ومن املحاصيل املحلية, ومل نعرف حتى اآلن أين كان مكان هذه املحاصيل 
 .ّي دشنت إنتاج الغذاء يف إثيوبياكانت املحاصيل القادمة من اهلالل اخلصيب هي الت

إىل األماكن البعيدة, فعىل سبيل كلها وبطبيعة احلال, مل تنترش مكونات الرزمة 
ويف مناطق أخر بعيدة . أسس فيها قمح الينكرنتاملثال, كانت مرص أدفأ من أن ي

 وصلت عنارص الرزمة يف أوقات خمتلفة, فاخلراف سبقت احلبوب يف جنوب غريب
مثل القليلة  من املحاصيل املحلية عددوبدأت بعض املناطق يف تدجني أوروبا, 
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غري أن معظم إنتاج الغذاء يف املناطق . األفيون يف غرب أوروبا والبطيخ ربام يف مرص
وتبع ذلك االنتشار . البعيد اعتمد يف البداية عىل األصناف املدجنة يف اهلالل اخلصيب

ل اخلصيب أو قربه, بام يف ذلك العجالت انتشار ملبتكرات أخر نشأت يف اهلال
 .ية واحللب وأشجار الفاكهة وإنتاج البرية والنبيذعدنوالكتابة وتكنيكات األعامل امل

آسيا? − يورونت ذات الرزمة النباتية إنتاج الغذاء يف شتى أنحاء غريبملاذا دش
 مناطق هل يعود السبب يف ذلك إىل أن فائدة جمموعات النبات ذاهتا املوجودة يف

برية كثري قد اكتشفت هناك مثلام اكتشفت يف اهلالل اخلصيب, وتم بالتايل تدجينها 
ًليس هذا هو السبب, فأوال مل تكن كثري من حماصيل اهلالل اخلصيب .. ًحمليا? ال

فعىل سبيل املثال مل ينبت يف .  آسياموجودة يف املناطق الربية خارج جنوب غريب
وتوفر دلتا هنر النيل بيئة . ية املؤسسة سو الشعريمرص أي من املحاصيل الثامن

لذلك, فإن الرزمة التي . مماثلة ألودية دجلة والفرات الواقعة يف اهلالل اخلصيب
ًصلحت لوديان دجلة والفرات, صلحت أيضا لوادي النيل لتطلق النهوض املثري 

تلك احلضارة غري أن األغذية الالزمة إلعطاء الطاقة ل. للحضارة املرصية املحلية
وقد تم بناء أبو اهلول واألهرامات عىل أيدي أناس تغذوا عىل . كانت غائبة يف مرص

 .ًحماصيل نبتت أصال يف اهلالل اخلصيب وليس يف مرص
 آسيا,  يف جنوب غريبأصوهلاًثانيا, حتى بالنسبة, لتلك املحاصيل التي توجد 
 آسيا  معظمها من جنوب غريبفإننا عىل ثقة بأن حماصيل أوروبا واهلند قد جاءت يف

ً غربا باجتاه بريطانيا نعىل سبيل املثال, يوجد الكتا. ًومل تكن نباتات مدجنة حمليا
ًواجلزائر ورشقا باجتاه بحر قزوين, بينام يوجد الشعري الربي رشقا حتى التبت وعىل . ً

صيل  مجيع املحاتشرتكِّأي حال, فالنسبة ملعظم حماصيل اهلالل اخلصيب املؤسسة, 
ُالتي حتصد يف عامل اليوم يف ترتيب واحد من الكروموزومات مشتقة من النباتات 

دة حمتملة ختتلف بموجبها عاألوىل, أو أهنا تشرتك يف تشوه واحد ضمن تشوهات 
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عىل . نِّالتفرعات املوجودة عن النبتة املؤسسة يف املواصفات املرغوبة لد اإلنسا
ء اليوم يف جني منحرس يمنع حبات البازالء  مجيع البازالتشرتكسبيل املثال, 

 .ًالناضجة من القفز آليا من قرهنا كام تفعل البازالء الربية
ِّمن الواضح أن معظم املحاصيل املؤسسة يف اهلالل اخلصيب مل يتم تدجيها 

ولو تم تدجينها بصورة مستقلة . مرة أخر بعد تدجينها األول يف تلك املنطقة
 من هذه األصول املركبة عىل شكل ترتيبات كروموزومية ًومتكررة لوجدنا إرثا

وهكذا فإن ذلك يمثل نامذج تؤكد ظاهرة التدجني . خمتلفة أو تشوهات جينية
وأد االنتشار الرسيع لرزمة اهلالل اخلصيب إىل منع . ًالوقائي التي بحثناها سابقا

ن آخر, أي حماوالت أخر حمتملة سواء داخل اهلالل اخلصيب أو يف أي مكا
ًوما إن يصبح املحصول متوفرا, ال تعود هناك أي .  الربي نفسهاألصللتدجني 

 .حاجة جلمعه من الربية ووضعه ثانية عىل طريق التدجني
ِّوهناك أقارب بريون ملعظم املحاصيل املؤسسة, يف اهلالل اخلصيب وغريه, 

نوع املعروف وعىل سبيل املثال تعود البازالء إىل ال. تصلح هي األخر لتدجني
النوع الذي تم ) Pisum Sativum(املتكون من نوعني بريني مها ) Pisum(باسم 

الذي مل يتم تدجينه عىل ) Pisum Fulvum(تدجينه وأصبح يمأل بساتيننا, و
طعمه طيب سواء كان ) Pisum Fulvum(ومع ذلك فإن هذا النوع الثاين . اإلطالق

ًطازجا أم ناشفا وشائع يف الربية لك فإن أنواع القمح والشعري والعدس كذ. ً
ىل جانب النوع الذي إًواحلمص والفاصوليا والكتان هلا حتام أقارب عدة يف الربية 

وبعض هذه النباتات الربية تم تدجينها بصورة مستقلة يف األمريكيتني . تم تدجينه
−  يوروًوالصني بعيدا عن موقع التدجني األول يف اهلالل اخلصيب, ولكن يف غريب

آسيا تم تدجني واحد فقط من عدة نباتات برية مفيدة ألنه ربام يكون قد انترش 
برسعة كبرية دفعت الناس إىل التوقف عن مجع نباتات برية من األقارب, واجتهوا 
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وكام بحثنا يف السابق, فإن االنتشار الرسيع . فقط إىل أكل املحصول وحده
 .األصل, أو إعادة تدجني للمحصول أوقف أي حماولة أخر لتدجني األقارب

ًملاذا كان انتشار الغذاء من اهلالل اخلصيب رسيعا إىل هذه الدرجة? يعتمد 
آسيا والذي افتتحت به −ًاجلواب جزئيا عىل ذلك املحور الرشقي الغريب يف يورو

 العرض  املوزعة رشق وغرب األخر عىل خطفالتجمعات السكانية. هذا الفصل
 هذه التجمعات تتقاسموإىل درجة أقل . ر وتغرياته املركبةذاته تشرتك يف طول النها

وعىل سبيل املثال . األمراض ذاهتا ودرجات احلرارة وحجم األمطار وأنواع اخلضار
تقع الربتغال وشامل إيران واليابان عىل ذات خط العرض, ولكن رغم وقوعها 

ض بالنسبة  آالف ميل فإهنا أشبه ببعضها البع4000رشق أو غرب األخر مسافة 
ويف مجيع القارات, . ً ميل جنوبا1000للطقس من شبه أي منها ملنطقة تبعد عنها 

ُفإن املواطن املعروفة بغابات املطر االستوائية حمصورة يف خط عرض يقع عىل بعد 
 غاباتستواء, بينام تبتعد مواطن الطقس املتوسطي مثل اال درجات عن خط 10

 .رجة عن خط االستواء د40 إىل 30أوروبا وكاليفورنيا 
ًغري أن تكاثر ونمو النباتات ومقاومتها للمرض تتأقلم متاما مع مظاهر 

وتعترب التغريات املوسمية املتعلقة بطول النهار ودرجة احلرارة وسقوط . الطقس
و وتدفع النباتات الناضجة املطر إشارة حتث البذور عىل التكاثر والرباعم عىل النم

ًوتصبح كل نبتة مربجمة جينيا عن طريق . لبذار والفاكهةزهار وإعطاء اإىل اإل
اخليارات الطبيعية, بحيث تستجيب بشكل مناسب إلشارات النظام املوسمي الذي 

وعىل سبيل املثال, فإن طول اليوم دائم طوال السنة عىل خط . تطورت يف ظله
نقالب االستواء, لكنه يزداد عىل اخلطوط املعتدلة فيام تتخطى الشهور خط اال
وموسم . الصيفي أو االنقالب الشتوي, ثم هتبط ثانية يف النصف الثاين من السنة

الزراعة أي الشهور ذات احلرارة وطول اليوم املناسبة لنمو النبات, ستكون  أقرص 
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ًوالنباتات أيضا تتأقلم مع . يف املرتفعات وأطول كلام اقرتبنا من خط االستواء
 .األمراض السائدة عىل خطها

ُويل للنبتة التي ال يتواءم برناجمها اجليني مع خط العرض الذي زرعت فيه ٌ !
ًفلنتصور مزارعا كنديا تصل به درجة الغباء إىل زراعة نوع من الذرة متأقلم عىل  ً

هذه النبتة سيئة احلظ واملعتادة عىل اتباع برناجمها اجليني . ًالنمو جنوبا يف املكسيك
 لتجد آذار/مارسشهر فسها إلطالق براعمها يف املتأقلم مع املكسيك ستجهز ن

وحتى لو أعادت . نفسها مع حلول ذلك الوقت مدفونة حتت عرشة أقدام من الثلج
مة لكندا, لنقل يف شهر ءًالنبتة برجمة نفسها جينيا لتنمو يف وقت أكثر مال

ستقول هلا . , ستجد النبتة نفسها وسط املشاكل ألسباب أخرحزيران/يونيو
وهذه . أن تنمو برسعة مناسبة هلا, أي بام يضمن نضوجها خالل مخسة شهورجيناهتا

, لكنها كارثية يف كندا ألن من يًاسرتاتيجية مأمونة متاما لطقس املكسيك الوسط
وستفتقر . املضمون أن يقتل صقيع اخلريف النبتة قبل أن تنتج أي أكواز من الذرة

 الشاميل, حيث أن جيناهتا التي حتملها ًالنبتة أيضا إىل جينات ملقاومة أمراض الطقس
 النباتات املواصفاتوجتعل كل هذه . خمصصة ملقاومة أمراض الطقس اجلنويب

املربجمة لألرايض املنخفضة غري قادرة عىل التواؤم مع ظروف املرتفعات, والعكس 
ًونتيجة لذلك, تنمو معظم حماصيل اهلالل اخلصيب جيدا يف فرنسا . ًصحيح أيضا

ًن لكنها تبيل بالء سيئا يف خط االستواءواليابا ً. 
ويف . كذلك تتأقلم احليوانات مع ظواهر الطقس املرتبطة بخطوط العرض

فبعضنا ال يطيق الشتاء . هذا اإلطار فنحن البرش نعرف ذلك من جتربتنا الذاتية
الشاميل البارد بنهاراته القصرية وجراثيمه املميزة, بينام ال يطيق آخرون األجواء 

ّيف القرون األخرية فضل مستعمرو ما وراء البحار . الستوائية بأمراضها املعروفةا
اهلجرة إىل الطقس البارد يف أمريكا الشاملية وأسرتاليا وجنوب إفريقيا, واالستقرار 
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 أوروبا أما مواطنو شاميل. يف املرتفعات الباردة ضمن كينيا االستوائية وغينيا اجلديدة
رايض االستوائية احلارة والواطئة فقد كانوا يموتون الذين أرسلوا إىل األ

ًباملجموعات جراء أمراض مثل املالريا التي طورت الشعوب االستوائية نوعا من 
 .املقاومة اجلينية هلا

ًوكان هذا جزءا من السبب الذي دفع احليوانات والنباتات املدجنة يف اهلالل 
ًاخلصيب إىل االنتشار الرسيع غربا ورشقا, ف قد كانوا معتادين عىل طقس تلك ً

 وعىل سبيل املثال, ما إن عربت الزراعة من سهول .املناطق التي تنترش نحوها
ً قبل امليالد, كان االنتشار رسيعا إىل 5400هنغاريا إىل وسط أوروبا حوايل العام 

ًدرجة أن مواقع املزارعني األوائل يف املنطقة الشاسعة من بولندا غربا إىل هولندا 
ًملعروفة بأعامهلا الفخارية املميزة مع ديكوراهتا الطولية, نشأت بالتزامن تقريبا, مع ا

ويف زمن املسيح, كانت احلبوب القادمة من اهلالل اخلصيب تنمو يف .ذلك االنتشار
 اهلادئ ميل من إيرلندا عىل الساحل األطلنطي إىل اليابان عىل املحيط 8000مد .

 . يورو آسيا هو أكرب امتداد من نوعه يف العاملريب وغيوهذا االمتداد بني رشق
آسيا املمتد من الرشق إىل الغرب, ملحاصيل −وهكذا فقد أتاح حمور يورو

شن محلة زراعية نحو خطوط العرض املتوسطة من إيرلندا إىل اهلالل اخلصيب 
 آسيوية التي تم تدجينها ألول مرة− وباملقابل فإن املحاصيل اليورو. وادي اإلنديز

لعرض, متكنت من العودة ثانية اًبعيدا عن اهلالل اخلصيب, ولكن عىل نفس خط 
اليوم عندما تنقل البذور حول العامل كله بالسفن والطائرات, . إىل اهلالل اخلصيب

وقد تتضمن وجبة مطعم أمريكي . نسلم بحقيقة أن وجباتنا هي خلطة جغرافية
ِّللوجبات الرسيعة دجاجا دجن ألول مرة يف  ُ الصني, وبطاطا من اإلنديز وذرة من ً

ومع . املكسيك متبلة بفلفل أسود من اهلند وختتم بفنجان قهوة ذات أصل إثيويب
 ما قبل ألفي سنة يغذون أنفسهم عىل خلطة غذاء خاصة هبم ذلك كان الرومان إىل
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 وبالنسبة للمحاصيل الرومانية كان الشوفان واخلشخاش. ًنشأت أصال يف مكان آخر
ادمة من وكانت أغذية الرومانيني األصلية هي الرزمة الق.  أصول إيطاليةفقط من

ً السفرجل القادم أصال من القوقاز والدخن والكمون يهاًاهلالل اخلصيب مضافا إل
املدجن يف أواسط آسيا, واخليار والسمسم واحلمضيات من اهلند, والدجاج واألرز 

الصني, ورغم أن تفاح روما كان واملشمش واخلوخ ودخن ذيل الثعلب القادمة من 
 بوسائل التطعيم التي آسيوية, فقد متت زراعته وتنميته−غرب يورومن أصول 

 .ًطورت يف الصني وانترشت غربا من هناك
ًوفر أيضا املثال تآسيا أعرض أرض عىل ذات اخلط, وبالتايل −وفيام توفر يورو

ناك أمثلة أخر يف هذا األكثر دراماتيكية يف رسعة انتشار األصناف املدجنة, ه
 رزمة شبه استوائية تنافس رزمة اهلالل اخلصيب يف رسعة االنتشار فثمة. املجال

 الصني يف البداية وتلقت إضافات لد ًرشقا, وقد جتمعت تلك الرزمة يف جنويب
ويف .  آسيا االستوائية والفلبني وإندونيسيا وغينينا اجلديدةيوصوهلا جنوب رشق

ً ميل رشقا باجتاه 5000ترشت الرزمة الناجتة من املحاصيل  عام ان6000غضون 
وقد تضمنت تلك .  االستوائية إىل أن وصلت إىل بولينيزيائمنطقة املحيط اهلاد

 حماصيل املوز والقلقاس واليام, أما احليوانات فتضمنت الدجاج واخلنازير الرزمة
ً املحتملة أيضا االنتشار رشقا وغربلةومن األمث. والكالب ًا ملحاصيل يف منطقة ً

الساحل اإلفريقية الواسعة, لكن علامء النبات املستحاثي ما زالوا يعملون بشأن 
 .تفاصيل هذه األمور

ًلنقارن سهولة االنتشار رشقا وغربا يف يورو آسيا بصعوبة االنتشار عرب −ً
ِّفمعظم حماصيل اهلالل اخلصيب املؤسسة .  اجلنويب–املحور اإلفريقي الشاميل 

انترشت حتى وصلت إىل املرتفعات الباردة يف وت إىل مرص برسعة كبرية, وصل
 إفريقيا املتوسطي ورغم أن طقس جنويب. إثيوبيا, لكنها مل تنترش أكثر من ذلك
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ًمالئم جدا لتلك املحاصيل, إال أن ألفي ميل من الظروف االستوائية بني إثيوبيا 
ًال من ذلك, انطلقت الزراعة وبد.  ال يمكن جتاوزهاةوجنوب إفريقيا شكلت عقب

اإلفريقية جنوب الصحراء من خالل تدجني نباتات برية مثل احلنطة واليام 
 إفريقيا االستوائي, وتأقلم مع درجة اإلفريقي املتوطن يف املنطقة بني الساحل وغريب

ًاحلرارة الدافئة واألمطار الصيفية والنهارات ذات املدد الثابتة تقريبا يف مثل تلك 
 .رتفاعات الواطئةاال

ًكذلك فإن انتشار احليوانات املدجنة جنوبا من اهلالل عرب إفريقيا, كانت تعيقه 
ًأو توقفه األجواء واألمراض, خصوصا األمراض الطفيلية التي حيملها ذباب التيس 

ًتيس, فاحلصان مل يتأسس وجوده أبدا أبعد جنوبا من ممالك غريب  إفريقيا الواقعة ً
 سنة عند 200كام أن تقدم املاشية واخلراف واملاعز توقف . اءشامل خط االستو

 جيدة من االقتصاديات طاحلافة الشاملية لسهول سرينغيتي, فام تطورت أنام
 إفريقيا إال يف الفرتة ومل تصل املاشية واخلراف واملاعز إىل جنويب. يشاإلنسانية واملوا

 تدجني احليوانات املذكورة  سنة من8000 ميالدية, أي بعد 200من عام واحد إىل 
كام عانت حماصيل إفريقيا االستوائية من صعاهبا يف االنتشار .يف اهلالل اخلصيب

 إفريقيا مع وصول املزارعني األفارقة ًجنوبا يف إفريقيا, بحيث وصلت إىل جنويب
ْبعيد وصول حماصيل اهلالل اخلصيب» البانتو«السود  َ وعىل أي حال, فإن هذه . ُ

ًالستوائية اإلفريقية مل تنقل أبدا عرب هنر املحاصيل ا اجلنوب إفريقي, » فيش ريفر«ُ
 .ألن املناطق الواقعة خلفه كانت ذات ظروف متوسطية ال تالئم تلك املحاصيل

 سنة من تارخيها آخر ألفي إفريقيا  جنويب عاشتوكانت نتيجة ذلك أن
 »اهلوتنتوتس«ُ تعرف بـ  إفريقيا التياملحلية يف جنويب» ويساناخل«املعروف, فشعوب 

كانت حتصل عىل اللحوم ولكن بقيت دون زراعة, غري أن املزارعني » البوشمن«و
ّالسود زادوا عددا وحلوا مكاهنم شامل رشق الذي أوقف زحفهم » فيش ريفر «يً
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 إفريقيا إال بعد أن وصل ومل تنتعش الزراعية يف القطاع املتوسطي من جنويب. ًجنوبا

 حاملني معهم رزمة املحاصيل من اهلالل 1652ًوبيون بحرا عام املستعمرون األور
اخلصيب, وأد التصادم بني كل تلك الشعوب إىل مآيس جنوب إفريقيا احلديثة, 

ويسان, ونشبت حروب استمرت فأهنت اجلراثيم واألسلحة األوروبية شعوب اخل
أما اآلن . ًقرنا بني األوروبيني والسود, عدا عن قرن آخر من القمع العنرصي

فيحاول األوروبيون والسود إجياد طريقة جديدة للتعايش يف األرايض السابقة 
 .ويسانلقبائل اخل

آسيا مع صعوباته عىل طول حمور −ًولنقارن أيضا سهولة االنتشار يف يورو
 لنقل –فاملسافة بني أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية . اجلنويب−األمريكيتني الشاميل
ً ميل فقط, أي ما يساوي تقريبا 1200 تبلغ –كسيك واإلكوادور بني مرتفعات امل

وتوفرت لد . آسيا−املسافة الفاصلة بني البلقان وبالد ما بني النهرين يف يورو
منطقة البلقان ظروف نمو مثالية ملعظم حماصيل وحيوانات بالد ما بني النهرين 

ومنع . ل اخلصيبوتلقت تلك الرزمة يف غضون ألفي عام من جتمعها يف اهلال
االنتشار الرسيع فرص تدجني تلك الرمزة واملتصل هبا من أصناف يف البلقان, كام 
أن مرتفعات املكسيك واإلنديز كانت مالئمة لتبادل املحاصيل واحليوانات 

ًغري أن القليل من املحاصيل وخصوصا الذرة املكسيكية انترشت بالفعل . املدجنة
 .كولومبسا قبل إىل املنطقة األخر يف عرص م

 لكن حماصيل أخر وحيوانات مدجنة فشلت يف االنتشار بني أمريكا الوسطى
ًوكانت مرتفعات املكسيك الباردة ستوفر ظروفا مثالية لرتبية . وأمريكا اجلنوبية

ِّ غينيا والبطاطا التي دجنت مجيعها يف املرتفعات الباردة من اإلنديز وفئرانالالما  ُ
ً أوقفتها متاما اإلنديزية أن االنتشار الشاميل لتلك األصناف غري. اجلنوب أمريكية

 تدجني وبعد مخسة آالف سنة من. تدخالت األرض الواطئة احلارة يف أمريكا الوسطى
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 الالما يف اإلنديز, بقيت األوملك واملايا واآلزتك وبقية املجتمعات الوطنية يف املكسيك
 . صاحلة لألكل سو الكالبدون حيوانات القطعان ودون أي ثدييات مدجنة

 يف املكسيك ولعباد الشمس املدجنوباملقابل, كان يمكن للديك الرومي 
ً الواليات املتحدة أن ينتعشا يف اإلنديز, لكن انتشارمها جنوبا ي يف رشقاملدجن

 ميل بني الشامل 700ومنعت مسافة طوهلا فقط . أوقفته األجواء االستوائية
 فاصوليا املكسيكية من الوصول إىل جنوب غريبواجلنوب الذرة والقرع وال

الواليات املتحدة بعد آالف السنوات من تدجينها يف املكسيك, كام أن الفلفل 
. صال تلك املنطقة األمريكية يف عصور ما قبل التاريخيوالشينوبود املكسيكيني مل 

 ورغم مرور آالف السنني عىل تدجني الذرة يف املكسيك, فشلت هذه املادة يف
 أمريكا بسبب األجواء األبرد ومواسم النمو القصرية يًاالنتشار شامال باجتاه رشق

ويف وقت ما بني عام واحد ومائتي عام بعد امليالد, ظهرت الذرة .السائدة هناك
وبعد أن تأقلمت . ً الواليات املتحدة, ولكن كمحصول ثانوي جدايًأخريا يف رشق

 بعد امليالد, 900شاملية وبحلول العام أنواع أصلب من الذرة عىل األجواء ال
متكنت الزراعة املعتمدة عىل الذرة من املسامهة يف ازدهار املجتمع األمريكي الوطني 
ًاألشد تعقيدا يف أمريكا الشاملية واملعروف باسم حضارة املسيسبي, وهو ازدهار 

 .س وبعدهول اجلراثيم األوروبية مع كولومبقصري انتهى بدخ
ظم حماصيل اهلالل اخلصيب أثبتت من خالل الدراسات اجلينية لنتذكر أن مع

 ناجتها برسعة فاقت أي عمليات تدجني تدجني قام عىل عملية واحدة انترشأن ال
وباملقارنة أثبتت حماصيل أمريكية وطنية . أوىل لذات املحصول أو نباتات قريبة منه

ًنواع املتغرية جينيا واسعة االنتشار أهنا تتشكل من أنواع قريبة أو من ذات األ
والعائدة لألنواع نفسها, وقد تم تدجني هذه األصناف بصورة مستقلة يف أمريكا 

وتتبادل األنواع القريبة من .  الواليات املتحدةيالوسطى وأمريكا اجلنوبية ويف رشق
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والفاصوليا ) القطيفة(بعضها املواقع اجلغرافية وهو ما حدث بالنسبة لألمارانث 
ًكام أن أنواعا خمتلفة من ذات .  والفلفل احلار والقطن والقرع والتبغوالشينوبود

ليا والفلفل احلار املعروف صواجلنس حتل حمل بعضها مثل اللوبياء والفا
وقد ). Cucurbtia Pepo(الصيني, والقرع املعروف باسم ) Capsicum Annum(بـ

 املزيد من األدلة عىل يقدم هذا اإلرث من عمليات التدجني املستقلة ولكن املتعددة
 .بطء انتشار املحاصيل عىل املحور الشاميل اجلنويب الرابط بني األمريكيتني

غربية − إفريقيا واألمريكيتان إذن مها أكرب كتل أرضية ذوات حماور شاملية
ويف مناطق أخر معينة من العامل, كان بطء . مسيطرة, ولكن املنتجة النتشار بطيء

وتشمل تلك األمثلة . ملحور الشاميل اجلنويب ولكن بنسبة أقلًاالنتشار مهام عىل ا
ًاألخر بطئا حلزونيا لتبادل املحاصيل بني وادي   اهلند,  الباكستاين وجنويبالسندً

 انتشار إنتاج الغذاء الصيني اجلنويب إىل شبه اجلزيرة املاليزية, وفشل إنتاج ءوبط
 لعصور ما قبل التارخيية إىلالغذاء اإلستوائي اإلندونييس يف الوصول خالل ا

وتعترب .  أسرتاليا عىل التوايل وجنوب غريبياألرايض الزراعية يف جنوب رشق
ُهاتان الزاويتان اليوم سلة خبز للقارة األسرتالية, لكنهام تقعان عىل بعد ألفي ميل 

فالزراعة هناك كانت تنتظر أن تصل من أوروبا عىل سفن . جنوب خط االستواء
 .صيل متت مالءمتها لتصلح ألجواء أوروبا الباردة مع فرتة نمو قصريةأوربية, حما

لقد اعتمدت عىل خط العرض الذي يظهر برسعة عىل اخلريطة, باعتباره 
ًمقررا أساسيا حلالة الطقس وظروف الزراعة وسهولة انتشار إنتاج الغذاء غري أن . ً

ًائام أن األماكن ًخط العرض ليس بطبيعة احلال املقرر الوحيد, وليس صحيحا د
املتجاورة عىل خط واحد تتمتع بذات الطقس وإن كان من املحتم أن تكون هناراهتا 

فقد كانت العوائق الطوبوغرافية واإليكولوجية السائدة يف بعض القارات . متساوية
 .أكثر من األخر, متثل عقبات موضوعية مهمة لعملية االنتشار



  271          ساموات مفتوحة وحماور مرشعة
 

  وجنوب غريبيصيل بني جنوب رشقعىل سبيل املثال, كان انتشار املحا
ًالواليات املتحدة بطيئا وانتقائيا رغم أن هاتني املنطقتني تقعان عىل خط العرض  ً

ويعود ذلك إىل أن منطقة تكساس والسهول اجلنوبية الضخمة املعيقة لالنتشار . ذاته
ًقيا ًآسيا أن هناك حدا رش−ومن األمثلة املقابلة يف يورو. جافة وغري مناسبة للزراعة

ًملحاصيل اهلالل اخلصيب التي انترشت غربا برسعة نحو املحيط األطليس ورشقا  ً
ولكن إذا اجتهنا أكثر نحو الرشق .  دون أن تواجهها عوائق رئيسيةالسندنحو وادي 

يف اهلند, فقد ساهم االنتقال من شتاء ماطر بشكل كبري إىل صيف ماطر بشكل كبري 
 بمحاصيلها املختلفة والتقنيات الزراعية, إىل سهل يف تأخري جديد المتداد الزراعة

وباالجتاه إىل الرشق أكثر وأكثر, نجد أن املناطق .  اهلنديالغانج يف شامل رشق
آسيا بطقس مماثل يسهم −املعتدلة من الصني قد عزلت عن املناطق الغربية من يورو

وهكذا . يافيه التداخل ما بني صحراء آسيا الوسطى وسهول التبت وجبال اهلمال
ً التطوير األويل إلنتاج الغذاء يف الصني مستقال عن مثيله عىل خط العرض يف كان

غري أن تلك العوائق بني الصني . ًحماصيل خمتلفة متاماوأعطى اهلالل اخلصيب, 
ًآسيا تم التغلب عليها جزئيا خالل األلفية الثانية قبل امليالد عندما −يورو وغريب

 . آسياعري وخيول غريبوصل إىل الصني قمح وش
جنويب بطول ألفي ميل تتفاوت حسب −وباملعيار نفسه فإن قوة عائق شاميل

ًفاإلنتاج الغذائي من اهلالل اخلصيب انترش جنوبا عىل مد تلك . الظروف املحلية
ىل إثيوبيا, فيام انترش الغذاء الذي أنتجه البانتو برسعة من منطقة البحريات إاملسافة 

قية إىل ناتال ألن املناطق املعيقة يف احلالتني لدهيا أنظمة متشاهبة العظمى اإلفري
باملقارنة فقد كان انتشار الغذاء من . هلطول األمطار, وكانتا مالئمتني للزراعة

ً أسرتاليا مستحيال متاما, بينام كان انتشاره يف ًإندونيسيا جنوبا إىل جنوب غريب ً
ً الواليات املتحدة بطيئا ألن املناطق املسافة األقرص بني املكسيك وجنوب غريب
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 ولعب افتقار املناطق الواقعة جنوب غواتيامال. املعيقة كانت صحار معادية للزراعة
يف أمريكا الوسط إىل السهول العالية والضيق الشديد ألرايض أمريكا الوسطى 
ًجنوب املكسيك وخصوصا يف بنام, الدور املهم الذي لعبه العنرص املتعلق بخط 
 .العرض يف خنق عملية تبادل املحاصيل واحليوانات بني مرتفعات املكسيك واإلنديز

النتشار اوأدت االختالفات القاربة يف التأقلم املحوري إىل التأثري عىل عملية 
ًليس فقط بالنسبة إلنتاج الغذاء ولكن أيضا لتكنولوجيات وابتكارات أخر .

قبل امليالد انترش اخرتاع الدواليب يف  3000وعىل سبيل املثال ففي حوايل العام 
ً آسيا أو قرهبا برسعة غربا ورشقا عرب معظم يوروجنوب غريب سيا يف غضون آ−ً

عت بصورة مستقلة يف عصور ما قبل  بضعة قرون, بينام مل تنترش الدواليب التي اخرتُ
لذي تطور كام أن مبدأ الكتابة ا. ًالتاريخ يف املكسيك, إىل اإلنديز جنوبا عىل اإلطالق

ً قبل امليالد, انترش غربا إىل قرطاجنة ورشقا 1500يف اهلالل اخلصيب حوايل العام  ً
ًإىل شبه القارة اهلندية يف غضون ألف سنة بينام مل تصل اإلنديز أبدا أنظمة الكتابة 
 .التي ازدهرت يف أمريكا الوسطى يف عصور ما قبل التاريخ ملدة ألفي سنة عىل األقل

ً طبعا بخطوط العرض أو طول النهار كام حيصل كتابة مل ترتبطالدواليب وال
 ةًوبدال من ذلك فإن العالقة غري مبارشة خاصة عرب أنظم. مع املحاصيل الزراعية

 الدواليب األوىل أجزاء من عربات جترها الثريان تكان. إنتاج الغذاء واملرتتب عليها
ىل فقد كانت مقترصة عىل أما الكتابات األو. وتستخدم لنقل املنتوج الزراعي

ًالنخب املدعومة من قبل الفالحني املنتجني للغذاء, وكانت ختدم أغراضا اقتصادية  َ ِ
واجتامعية للمجتمعات املعقدة واملنتجة للغذاء, كإصدار إعالن ملكي أو قائمة 

ويف العموم, فإن املجتمعات املنشغلة يف التبادل . بالسلع والسجالت البريوقراطية
للمحاصيل واملاشية والتكنولوجيا املتصلة بإنتاج الغذاء, كانت مستعدة الكثيف 

 .لالنغامس يف أنواع أخر من التبادالت
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سامواتنا الرحبة وأمواج » أمريكا اجلميلة«تسترصخ األغنية األمريكية الوطنية 
غري أن هذه األغنية تعكس يف احلقيقة الوقائع . قمحنا وذرانا من البحر إىل البحر

فكام يف إفريقيا, تباطأ انتشار املحاصيل الوطنية واحليوانات املدجنة يف . رافيةاجلغ
ومل متتد أمواج احلبوب من . األمريكيتني بسبب ساموات بقيود وحواجز بيئية

 يف أمريكا الشاملية, ومن كندا إىل باتاغونيا, أو من ئ إىل ساحل املحيط اهلاداألطليس
 تدت تلك األمواج من القمح والشعري من األطليسمرص إىل جنوب إفريقيا, بينام ام

وقد لعبت رسعة انتشار الزراعة . آسيا الرحبة− عرب ساموات يوروئإىل اهلاد
ًآسيوية مقارنة مع األمريكية الوطنية واإلفريقية شبه االستوائية, دورا يف −اليورو ً

يات من آسيا, ازدياد رسعة انتشار الكتابة وعلم املعادن والتكنولوجيا واإلمرباطور
 .ُكام سيظهر لنا اجلزء القادم من الكتاب

ارة كل تلك االختالفات ال جيعلنا ندعي أن هذه املحاصيل املوائمة عىل ثوإ
نطاق واسع هي مدعاة إعجابنا, وال هي شاهد عىل العبقرية املتفوقة للمزارعني 

آسيوي − ًفهي تعكس بدال من ذلك تأقلم املحور اليورو. آسيا−األوائل يف يورو
فحول تلك املحاور دارت خطوط . مقارنة مع حمور األمريكيتني أو حمور إفريقيا

 .التاريخ وثرواته
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 11الفصل 

  
  هدية مميتة من احليوانات

 

تتبعنا كيف نشأ إنتاج الغذاء يف بعض املراكز وكيف انترش بنسب غري متساوية 
وقد شكلت تلك الفروقات اجلغرافية أجوبة مهمة . من هناك إىل مناطق أخر

ًحول السبب الذي جعل شعوبا خمتلفة حتصل عىل » يايل«وهنائية لسؤال وجهه 
ٍ, ال يستطيع مزارع عار أن ًيتم وجها لوجهيف قتال . القوة والثراءدرجات أعىل من 

ًهيزم صيادا وجامع طعام عاريا ً. 
ًلكن جزءا من تفسري قوة املزارع يقع يف أماكن مكتظة بالسكان يستطيع إنتاج 
الغذاء أن يدعمه, فعرشة مزارعني عراة قادرون عىل هزيمة صياد وجامع طعام 

ًن أيا من الصياد أو املزارع ليس عاريا, عىل األقل ليس من اجلزء اآلخر هو أ. واحد ً
الناحية الشكلية, فاملزارعون قادرون عىل إخراج جراثيم أسوأ مع أنفاسهم, 
ًويمتلكون أسلحة ودروعا أفضل, وتكنولوجيا أقو بشكل عام, ويعيشون يف ظل 

ا فإن وهكذ. حكومات مركزية تقودها نخب متعلمة قادرة عىل شن حروب الغزو
شف كيف أد السبب النهائي إلنتاج الغذاء إىل ستكالفصول األربعة التالية 

 .األسباب التقريبية للجراثيم والتعليم والتكنولوجيا واحلكومات املركزية
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أطلعني طبيب صديق عىل الروابط التي تصل احليوانات الالمحة واملحاصيل 
. ية يف أحد املستشفياتضة مرالزراعية باجلراثيم بطريقة ال تنسى ومن خالل حال

ًوعندما كان صديقي طبيبا شابا وغري جمرب, زار غرفة يف مستشفى للتعامل مع  ً
ومما زاد الطني بلة أن الزوجني عانيا من صعوبة يف . زوجني أهنكهام مرض غامض

ًكان الزوج رجال صغريا جبانا ومصابا بالتهاب . االتصال مع بعضهام ومع الطبيب ً ً ً
وعملت زوجته .  وال يعرف إال القليل من اإلنكليزيةجمهولميكروب رئوي سببه 

وكان .  واخلائفة من البيئة غري املألوفة للمستشفى, كمرتمجةعىل حالتهاجلميلة القلقة 
ًصديقي منهكا هو اآلخر جراء أسبوع من العمل يف املستشفيات, ومن حماولة 

. إىل ذلك املرض الغريبالتعرف عىل عوامل املخاطرة غري العادية التي أدت 
 احلفاظ عىل أرسار  رضورةوتسبب الضغط يف نسيان صديقي كل يشء تعلمه حول

املرىض, وألزم نفسه بخطأ كبري عندما طلب من املرأة أن تسأل زوجها عام إذا كان 
 . سببت له االلتهابامقد مارس أي عالقات جنسية رب

ً نفسه حتى بدا أصغر حماوال ّوفيام كان الطبيب يراقب, أمحر وجه الزوج ومللم
. معتُأن خيتفي حتت مالءات رسيره, وخرجت من فمه كلامت متلعثمة وبالكاد س

وقبل أن يستطيع . ورصخت زوجته فجأة بغضب واقرتبت منه هبدف القفز عليه
عدين ثقيل ورضبته بكل قوة يف وجه مالطبيب إيقافها كانت قد أمسكت بوعاء 

وجها وإىل ز احتاج الطبيب إىل فرتة إلنعاش وقد. ت من الغرفةجزوجها وخر
وخرج اجلواب . وقت أطول رغم إنكليزيته املكرسة, ملعرفة ما الذي أغضب زوجته

ًببطء وهو أنه اعرتف بمامرسة اجلنس تكرارا مع اخلراف خالل زيارة سابقة ملزرعة 
 .العائلة, وربام كان هذا هو السبب الذي جعله يصاب بامليكروب الغامض

بدو هذه احلادثة منعزلة ودون أي أمهية أوسع, لكنها تشري يف الواقع إىل قد ت
. موضوع كبري ذي أمهية عظيمة وهو األمراض البرشية ذات األصول احليوانية
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. طريقة الشهوانية التي أحبها هبا هذا املريضالًالقليلون جدا منا حيبون اخلراف ب
ًقطط حبا أفالطونيالكن معظمنا حيب حيواناته املدللة كالكالب وال وكمجتمع . ً

فإننا نفرط يف تدليل اخلراف وغريها من احليوانات الالمحة, وهو ما تؤكده األعداد 
وعىل سبيل املثال وحسب إحصائية . اهلائلة من هذه احليوانات التي نحتفظ هبا

 إنسان احتفظوا بـ 17.085.400حديثة فإن سكان أسرتاليا البالغ عددهم 
 .وف يف دليل عىل منزلة هذه احليوانات خر161.600.000

ويصاب بعضنا نحن البالغني وأطفالنا بشكل أكرب, بعدو األمراض من 
 مراتويف العادة ال تكون هذه اإلصابات مصدر إزعاج, لكنها يف . حيواناتنا املدللة

إن أهم ما تسبب يف قتل اإلنسانية عىل مر . قليلة تتحول إىل حاالت أكثر خطورة
نفلونزا والسل واملالريا والطاعون واحلصبة حلديث هو اجلدري واإلاالتاريخ 

 معظم  أنوالكولريا, وهي أمراض معدية أصلها من احليوان, عىل الرغم من
وألن األمراض . امليكروبات املسؤولة عن أمراضنا الوبائية حمصورة اآلن يف البرش

وحتى احلرب . لتاريخ هلا دور حاسم يف تشكيل ا كانكانت أكرب قاتل للناس, فقد
العاملية الثانية كان عدد ضحايا امليكروبات أكرب من عدد ضحايا اجلروح التي 
أصابت الناس يف املعارك, ومجيع تلك التواريخ العسكرية التي متجد اجلنراالت 
ًتفرط يف تبسيط احلقيقة وهي أن رابحي احلروب السابقة كانوا جيوشا بأفضل 

 .م كانوا حيملون أسوأ اجلراثيم لينقلوها إىل أعدائهماجلنراالت واألسلحة, لكنه
جاءت أبشع األمثلة حول دور اجلراثيم يف التاريخ من خالل الغزو األورويب 

ورغم كثرة أعداد ضحايا . 1492س عام مريكيتني الذي بدأ برحلة كولومبلأل
سبانية الغزاة اإلسبان من األمريكيني األصليني, فقد كان عدد ضحايا اجلراثيم اإل

ملاذا كان تبادل اجلراثيم القذرة بني األمريكيتني وأوروبا غري . القاتلة أكرب بكثري
ًمتكافئ أبدا? وملاذا مل تقم األمراض األمريكية بقتل الغزاة اإلسبان واالنتشار نحو 
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مماثلة جراء إبادة باملائة من سكان القارة األوروبية? وتربز أسئلة  95أوروبا وإبادة 
آسيوية, وكذلك إبادة الغزاة −ن الشعوب املحلية باجلراثيم اليوروالكثري م

 .ًاألوروبيني مستقبال, يف املناطق االستوائية من إفريقيا وآسيا? 
وهكذا فإن املسائل املتعلقة باألصول احليوانية لألمراض البرشية تقبع وراء 

 بصحة النمط األعرض للتاريخ اإلنساين, ووراء بعض أهم القضايا املتعلقة
فمرض اإليدز عىل سبيل املثال, الذي ينترش برسعة متفجرة, حتول . اإلنسان اليوم

يبدأ هذا الفصل بالنظر فيام هو . كام يبدو من فريوس مقيم لد قرود إفريقية برية
, بينام ال جتعلنا »جتعلنا مرىض«وملاذا حتولت بعض امليكروبات بطريقة » املرض«

 وسنبحث يف السبب الذي جيعل معظم . مرىضمعظم األنواع احلية األخر
) الطاعون البوبوين( واملوت األسود ,أمراضنا املعدية تصبح أوبئة مثل وباء اإليدز
 أصولثم سنبحث كيف حولت . الذي اجتاح اإلنسان يف العصور الوسطى

ًوأخريا .  من مضيفها األصيل وهو احليوانذاهتاامليكروبات املقترصة علينا اآلن, 
يف أن التفحص يف األصول احليوانية ألمراضنا الوبائية سيساعدنا يف سنر ك

تفسري التبادل اهلائل للجراثيم بني األوروبيني واألمريكيني األصليني وهو تبادل ذو 
 .طريق واحد يف غالب األحيان

ام الذي ف :ًومن الطبيعي أن نميل إىل التفكري باألمراض تبعا لوجهات نظرنا
ذ أنفسنا وقتل امليكروبات? فلنستأصل السفلة دون أن نفكر نستطيع فعله إلنقا

يف احلياة بصورة عامة, عىل املرء أن يفهم العدو حتى يستطيع هزيمته ! بدافعهم
ً فلنبدأ إذن برتك انحيازنا البرشي جانبا .وهذا صحيح بشكل خاص يف الطب

األحوال كل مؤقت, ولنفكر باملرض من وجهة نظر امليكروبات التي هي يف كل شب
فام هي املنفعة الثورية التي جينيها امليكروب من جعلنا مرىض . نتاج طبيعي مثلنا

بطرق غريبة, كأن تتقرح أعضاؤنا التناسلية أو نصاب باإلسهال? وملاذا تتحول 
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ًامليكروبات هبذه الطريقة لقتلنا? هذا ما يبدو حمريا وينطوي عىل هزيمة للذات, ما 
 .ًمضيفه يقتل نفسه أيضادام امليكروب الذي يقتل 

ويتضمن . من الناحية األساسية تتحول امليكروبات كغريها من األنواع احلية
 إىل صغار امليكروب واملساعدة يف نرشهالتحول اختيار األفراد األكثر فعالية يف إنتاج 

ًوبالنسبة للميكروب, يمكن لالنتشار أن يعرف حسابيا . أماكن مالئمة للعيش فيها َّ ُ
. ره العدد من الضحايا اجلدد الذين يصابون بالعدو مع كل مريض جديدباعتبا

ويعتمد هذا العدد عىل طول املدة التي يستطيع كل ضحية أن ينقل فيها املرض إىل 
الكفاءة التي ينتقل فيها امليكروب من ضحية إىل أخر ضحايا آخرين, وعىل مد. 

ن شخص إىل آخر, وقد طورت امليكروبات وسائل متنوعة لنرش املرض م
واجلرثومة التي تنترش بصورة أفضل هي التي ختلف . ومن احليوانات إىل البرش

راض عوكثري من أ. ًوراءها صغارا أكثر وحتسب عىل أهنا اخليار الطبيعي املستحسن
املرض متثل الوسائل التي يستطيع امليكروب الذكي امللعون استخدامها لتغيري 

 . قادرين عىل نرشهأجسامنا أو مسلكنا حتى نصبح
ًأما الطريقة األقل احتياجا للجهد فهي أن تتمكن اجلرثومة من االنتظار لتنتقل 

هذه هي االسرتاتيجية التي متارسها امليكروبات التي . ىل الضحية التاليةإهبدوء 
فعىل سبيل املثال فإن بكترييا الساملونيال . تنتظر أن يأكل مضيف املضيف التايل

 الدودة املسؤولة عن داء بينام تنتقلبيض أو حلم مصاب هبا, تصيبنا من أكل 
الشعرية إلينا من اخلنازير من خالل الرتبص بنا حتى نقتل اخلنزير ونأكله دون طهوه 

 وهو مرض يصيب حمبي أكلة األنيساكياسيسالدودة التي تسبب هناك ًجيدا, و
كروب عند تناوهلم السويش من اليابانيني واألمريكيني الذين ينتقل إليهم املي

هذه الطفيليات تنتقل إىل اإلنسان من حيوان مأكول, لكن الفريوس . السمك النيئ
يف مرتفعات غينيا اجلديدة » كورو«الذي يسبب مرض الضحك املعروف باسم 



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     282
 

 فهو ينتقل من ممارسة أكل حلوم ,حيث ينتقل من شخص إىل شخص آخر مأكول
كبون اخلطأ القاتل بمص أصابعهم بعد أن البرش, عندما كان أطفال املرتفعات يرت

 . باألدمغة النيئة التي انتزعتها أمهاهتن من أفراد الكورو امليتني يف انتظار طبخهايعبثوا
وبعض امليكروبات ال تنتظر املضيف القديم ليموت حتى تؤكل, فهي ترابط 

ًبدال من ذلك يف لعاب حرشة تعض املضيف القديم وتطري لتجد مضيفا آخر هذه و. ً
الرحلة املجانية قد يقوم هبا البعوض أو الذباب أو القمل أو ذباب تيس تيس الذي 

ر احليل املستخدمة ذومن أق. ينرش املالريا والطاعون والتيفوس أو مرض النوم
للنقل اهلادئ للميكروبات, مرورها من امرأة إىل جنينها مما يؤدي إىل إصابة 

 امليكروبات املسؤولة عن السفلس شكلتوهبذه احليلة, . األطفال قبل مولدهم
والروبيال واآلن اإليدز, مآزق أخالقية يتعني عىل املؤمنني بالعدالة الكونية أن 

يكافحوا ملواجهتها, ولكن دون جدو. 
وهناك جراثيم أخر تترصف وكأهنا تأخذ األمر بيدها, فهي تعدل عادات 

فمن رؤيتنا نحن, . االنتشار بطريقة ترسع من خالهلا  ومساراته الترشحييةمضيفها
. تشكل القروح التناسلية املفتوحة التي تسببها أمراض مثل السفلس إهانة رشيرة

لكنها من منظار امليكروب ليست إال وسيلة مفيدة ملساعدة امليكروبات عىل االنتقال 
كام أن التقرحات التي يسببها اجلدري تنقل . إىل فراغ جسدي لد مضيف آخر

 أو غري مبارشة, ويف بعض األحيان غري مبارشة عىل ةوسائل مبارشامليكروبات ب
اإلطالق كام فعل األمريكيون البيض عندما قرروا إبادة األمريكيني األصليني 

 .بمنحهم هدايا هي عبارة عن بطانيات استخدمها مرىض اجلدري» العدائيني«
عادي والسعال نفلونزا والربد الاتيجية التي متارسها ميكروبات اإلأما االسرت

ًالديكي والتي تدفع الضحية إىل السعال أو العطس, فهي اسرتاتيجية أكثر عنفا ألن 
كذلك فإن . ًالعطس والسعال ينرشان غيوما من امليكروبات نحو مضيفني جدد
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ًبكترييا الكولريا تسبب لضحاياها إسهاال هائال  توصل البكترييا إىل مستودعات وً
دد, بينام تظهر احلمى الكورية املسببة للنزف يف بول املياه اخلاصة بالضحايا اجل

وليس أدل من داء الكلب عىل التغري الذي حيدثه ذلك املرض عىل سلوك . الفئران
احليوان إذ ال يكتفي الفريوس بإصابة لعاب احليوان بل يدفعه إىل حالة جتعله 

ا الغزاة وهناك جهود يبذهل.  كام يؤدي إىل إصابة ضحايا جدد,يصاب بنوبة عض
 التي متتص الدم من »جيةفامللقوة الع«حيث تذهب اجلائزة لديدان مثل دودة 

البلهارسيا التي  تترسب حتت جلد املضيف من ماء أو تربة وضعت فيها واألمعاء, 
 .بيضها عرب براز ضحية أخر مصابة

وهكذا فمن وجهة نظرنا, تعترب التقرحات اجلنسية واإلسهال والسعال 
ت ذكية لنرش تلك  من وجهة نظر اجلرثومة فهي اسرتاتيجياأما. »ضيةًأعراضا مر«

ولكن ملاذا جيب عىل . »جتعلنا مرىض«من مصلحة اجلرثومة أن اجلرثومة, لذلك 
ا تتبنى اسرتاتيجية هزيمة الذات عندما تقتل هاجلرثومة أن تتطور بطريقة جتعل

 .مضيفها? 
 أفرزته أعراض املضيف كي بالنسبة ملنظور اجلرثومة فهذا ناتج عريض فعال

مريض الكولريا من جانبه, يمكن أن ! أما بالنسبة لنا فهو جمرد عزاء. تنقل اجلرثومة
غري . ًيموت إذا مل يعالج ألنه ينتج ما معدله عدة غالونات من السائل اإلسهايل يوميا

 اةًأنه ما دام املريض حيا تكسب بكترييا الكولريا من انتقاهلا إىل مستودعات احلي
وإذا ما افرتضنا أن كل ضحية يعدي باملتوسط أكثر من .  للضحية التاليةالعائدة

 .ضحية واحدة جديدة, فإن الكبترييا ستنترش حتى لو مات املضيف األول
ًحتدثنا كثريا عن مصالح اجلرثومة خالل تفحصنا غري املتعاطف معها, واآلن 

 وصحيحي اجلسم, وكيف نفعل كيف نبقى أحياء: دعونا نعود إىل مصاحلنا األنانية
من ردود فعلنا املعروفة أمام . ذلك بأفضل طريقة وهي قتل تلك اجلراثيم امللعونة
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ًورغم تعودنا اعتبار احلمى عارضا من أعراض املرض . ىّالعدو تطويرنا للحم
كام لو أهنا تتطور من تلقاء نفسها دون أن ختدم أي هدف, إال أن ترتيب درجة 

ثم إن قلة من . ع لسيطرتنا اجلينية وال حتدث بالصدفةحرارة اجلسم ختض
امليكروبات أشد حساسية للحراة من أجسامنا, ومن خالل رفع درجة حراراتنا فإننا 
 .نحاول يف الواقع خبز هذه اجلراثيم حتى املوت قبل أن نتعرض نحن أنفسنا للخبز

. ملناعة لديناومن ردود الفعل األخر املعروفة من قبلنا, هي أن نعبئ جهاز ا
 الدخيلةفخاليا دمنا البيضاء وغريها من اخلاليا تنشط يف البحث عن امليكروبات 

أما األجسام املضادة التي نبنيها بالتدريج ضد عدو ميكروبية تصيبنا, . وقتلها
ًوكام نعرف مجيعا بالتجربة, فإن بعض . شفىنفتجعلنا أقل عرضة لإلصابة بعد أن 

ا والرشح العادي تقابل بمقاومة مؤقتة, ذلك أننا معرضون نفلونزاألمراض مثل اإل
بذات املرض مرة أخر أما بالنسبة لبعض األمراض مثل احلصبة . للعدو

 واجلدري املهزومة اآلن, فإن األجسام ,والنكاف والروبال والسعال الديكي
وهذا . املضادة التي تطورها بعد إصابتنا بأي منها متنحنا احلصانة ضدها مد احلياة

أن نثري أجسامنا املضادة دون أن نضطر للدخول يف جتربة املرض : هو مبدأ التطعيم
 .احلقيقي, وذلك من خالل حقننا بساللة ضعيفة أو ميتة من امليكروب

ولكن بعض امليكروبات الذكية ال تكتفي بالكمون يف دفاعاتنا املحصنة, فقد 
مكن ألجسامنا املضادة أن تتعرف تعلمت أن ختدعنا بتغيري جزيئات من امليكروب ي

نفلونزا وتغيري اجلزيئات ل املستمر يف سالالت جديدة من اإللكن التحو. عليها
نفلونزا قبل عامني من يفرس ملاذا مل تؤد إصابتك باإل) ةاملضادة لألجسام املضاد(

تعترب املالريا ومرض النوم, . تكرار اإلصابة هبا من خالل ساللة معدلة هذه السنة
ئات امليكروب املضادة زيً الزبائن األشد خبثا جراء قدرهتام الرسيعة عىل تغيري جمن

ًولعل اإليدز هو أشدها خبثا عىل اإلطالق, ذلك أن لديه القدرة . لألجسام املضادة
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ً املضادة طوال وقت مكوثه داخل اجلسم مما جيعله قادرا يف اجلزيئاتعىل تغيري 
 . بكاملهالنهاية عىل احتالل جهاز املناعة

 وبالنسبة. ًويأيت أبطأ دفاعاتنا بصورة طبيعية تتغري خالهلا أنظمة جيناتنا جيال بعد جيل
 ًألي مرض تقريبا, يتبني أن بعض األشخاص أكثر مقاومة من الناحية اجلينية من أشخاص

 اجلينات املقاومة لذلك امليكروب يوخالل وباء ما يكون حظ األشخاص ذو. آخرين
ونتيجة لذلك, . ياة أكرب من حظ األشخاص الذين يفتقرون إىل تلك اجليناتاملعني يف احل

عرض باستمرار مليكروب معني, تتوعىل مر التاريخ, أصبحت التجمعات السكانية التي 
ًتشكل النسبة األعىل من األفراد ذوي اجلينات املقاومة, فقط ألن أفرادا غري حمظوظني 

 .الصغارًا يف احلياة ومترير جيناهتم إىل ممن حرموا من تلك اجلينات هم أقل حظ
ًربام نفكر ثانية بالعزاء, غري أن هذه االستجابة التحولية ليست ذات فائدة 

لكنها تعني أن جمموعة برشية بكاملها تصبح حممية . ًجينيا ألشخاص قابلني للموت
ومن األمثلة اخلاصة بالدفاعات . بشكل أفضل ضد امليكروب املسبب للمرض

ة ينة ما توفره جينة اخللية املنجلية من محاية لإلفريقيني السود ضد املالريا وجاجليني
 ضد السل وجينة التلف املثاين  أي اليهود الغربيني ساخس لليهود االشكناز–تاي 

 .لألوروبيني ضد اإلسهاالت البكتريية
 كام تبدو بشكل مبسط مع العصافري ,نواع أخرأباختصار, فإن عالقتنا ب

, كام أننا ال نضطر نحن أو العصافري إىل »مرىض« ال جتعلنا نحن أو العصافري ,ةالزنان
هذه العالقة السلمية متكنت من الصمود ألن . تطوير دفاعات ضد بعضنا البعض

فقد تطورت . ًالعصافري ال تعتمد علينا يف نرش سالالهتا أو تقديم أجسامنا غذاء هلا
 .رشات التي تعثر عليها باستخدام أجنحتهاهذه العصافري لتتغذ عىل الرحيق واحل

غري أن امليكروبات تطورت لتعيش عىل مغذيات داخل أجسامنا, وهي ال 
متلك أجنحة متكنها من الوصول إىل جسم ضحية أخر إذا ما مات املريض 
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ً اجلراثيم ال بد أن تطور حيال ولذلك فإن الكثري من. األصيل أو نجح يف املقاومة
فسها بني الضحايا املحتملني, والكثري من هذه احليل هي ما نسميه متكنها من نرش ن

ًوقد طورنا نحن حيال مضادة فيام ردت امليكروبات بحيل أخر . »أعراض املرض«
 فنحن ومسببات مرضنا حمشورون يف منافسة تطورية وتصعيدية,. مضادة حليلنا املضادة

َخليار الطبيعي دور احلكمكون موت أحد الطرفني هو ثمن اهلزيمة, بينام يلعب ا َ .
 .ب عصابات? ر فهل هي حرب خاطفة أم ح:واآلن دعونا ننظر إىل شكل املبارزة

ّلنفرتض أن شخصا ما يقوم بعد حاالت عدو بمرض معني يف منطقة  ً
سيجد أن النتائج فهو . تجغرافية معينة, ويراقب كيف تتغري األرقام مع مرور الوق

امللقوة «فبالنسبة ألمراض مثل املالريا ودودة . ًختتلف كثريا بني األمراض
وما يسمى . , تظهر حاالت جديدة يف أي من السنة يف املناطق املوبوءة»العفجية

باألمراض الوبائية, مع ذلك, ال تنتج حاالت ملدة طويلة, ثم تظهر موجة كاملة من 
 .توقف لفرتة أخرتاحلاالت, ثم 

ًذي يعرفه معظم األمريكيني شخصيا, نفلونزا الومن األمراض الوبائية, اإل
 كانت سنوات عظيمة مع أهنالكن سنوات بعينها كانت سيئة بشكل خاص لنا, 

ً فتحدث يف فرتات أكثر تباعدا, وكان وباء  الكولرياأما أوبئة. نفلونزالفريوس اإل
 أول وباء بالكولريا يرضب العامل اجلديد خالل القرن 1991عام يف بريويف 
نفلونزا والكولريا تسيطر عىل عناوين الصفحات إلم أن أوبئة اورغ. العرشين

األوىل باجلرائد, فقد كانت األوبئة مرعبة أكثر بكثري قبل ظهور األدوية الطبية 
 مليون 21نفلونزا الذي قتل اء يف التاريخ البرشي هو وباء اإلوكان أسوأ وب. احلديثة

ربع » وينبالطاعون البو«ت األسود وقتل املو. شخص يف هناية احلرب العاملية األوىل
, وبحيث وصلت اإلصابات 1352 و 1346سكان أوروبا يف الفرتة بني عامي 

وعندما تم بناء خط احلديد الكندي الباسيفيكي يف . يف بعض املدن% 70لة إىل تالقا
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, وصلت الوفيات من مرض السل »ساسكاتشلوان« عرب مقاطعة 1880وائل عام أ
هم إىل النسبة اهلائلة مصليني الذين مل يتعرضوا للبيض وال جلراثيبني األمريكيني األ

 .ً باملائة سنويا9
تشرتك األمراض املعدية التي تزورنا كأوبئة وليس كبضع حاالت ثابتة, يف 
ًعدة نواح, فهي أوال تنترش برسعة وكفاءة من شخص مصاب إىل أشخاص أصحاء  ٍ

ًثانيا .  للوباء يف غضون فرتة قصريةًقريبني منه, بحيث يصبح السكان مجيعا معرضني
 ففي خالل فرتة قصرية إما يقع املوت أو ,تكون األمراض الناجتة عن األوبئة حادة

ًثالثا يطور املحظوظون منا ممن يتعافون أجساما مضادة حتصننا ضد . التعايف التام ً
األوبئة عىل ًوأخريا تقترص هذه . عودة املرض لفرتة طويلة قادمة, وربام بقية أعامرنا

اإلنسان, فامليكروبات التي تسببها ال متيل إىل العيش يف الرتبة أو يف أجسام 
وتنطبق هذه الصفات األربع عىل ما يعتربه األمريكيون أمراض أطفال . حيوانات

 .وبائية حادة تتضمن احلصبة والروبيال والنكاف والسعال الديكي واجلدري
 الرتكيبة من الصفات األربع تدفع ومن السهل فهم السبب الذي جيعل تلك

يؤدي االنتشار : ففي التفسري املبسط حيدث التايل. األمراض للتحول إىل أوبئة
 الرسيع للميكروبات والظهور الرسيع ألعراض املرض إىل االستنتاج بأن كل شخص

يف جتمع سكاين حميل سيصاب برسعة بالعدو, وسيموت بعد ذلك أو يتعاىف 
 يبقى عىل قيد احلياة شخص يمكن لذلك املرض ولن. املرضًويصبح حمصنا ضد 
ولكن ما دام امليكروب ال يستطيع العيش إال يف أجسام برش . أن يصيبه مرة أخر

 إىل العمر صغار امليكروبأحياء, يموت املرض إىل أن يصل حمصول جديد من 
 . جديداملالئم لإلصابة وإىل أن يأيت شخص مصاب من اخلارج ليبدأ وباء آخر من

ستعيد نومن القصص الكالسيكية حول كيفية حدوث األمراض كأوبئة, 
فقد وصل وباء شديد من احلصبة . »فاروس«لة تدعى وتاريخ احلصبة يف جزر معز
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 إىل أن وصل نجار  من احلصبةً ثم انتهى تاركا اجلزر حرة1781إىل تلك اجلزر عام 
 ويف غضون ثالثة شهور .1846مصاب هبا عىل سفينة قادمة من الدنامرك عام 

 باحلصبة, ثم مات من مات ونجا 7782أصيب مجيع سكان اجلزر البالغ عددهم 
وتشري الدراسات إىل أن . ايلتمن نجا واحتضن الفريوس من جديد بانتظار الوباء ال

فريوس احلصبة مرشح للتاليش يف أي جتمع سكاين يقل عن النصف مليون نسمة, 
ت األكرب فقط االنتقال من بقعة إىل أخر إىل أن يولد ويستطيع املرىض يف التجمعا

 .ً يف املنطقة املوبوءة أصال, فتعود احلصبة إىل هناكصغار امليكروبٍعدد كاف من 
ًح أيضا بالنسبة لألمراض يص» فاروس«بق عىل احلصبة يف جزر وما ينط

مراض إىل وحتى تبقى عىل قيد احلياة حتتاج األ. األخر احلادة عىل امتداد العامل
 يكون هناك حمصول جديد  أنكام جيبجتمع سكاين كبري العدد بام يكفي, ومكتظ, 

وهلذا . من األطفال املرشحني لإلصابة باملرض الذي لوالهم لكان يف حالة االهنيار
 .فإن احلصبة واألمراض املامثلة تسمى أمراض االزدحام

 املجموعات ذات من الواضح أن أمراض االزدحام ال تستطيع دعم نفسها يف
ون لفرتة طويلة يف أي ثد القليل من الصيادين وجامعي الطعام الذين ال يمكدالع

وكام تؤكد التجارب املأساوية احلديثة مع هنود األمازون وسكان اجلزر . مكان
ًباملحيط اهلادئ, فإن زائرا واحدا من اخلارج قد يتسبب يف حمو قبيلة صغرية من  ً

ء, ألن ال أحد من أفراد هذه القبيلة الصغرية يملك الوجود إذا جلب معه وبا
  الذييزانتاريادوعىل سبيل املثال, أود وباء ال. ًأجساما مضادة للميكروب

 من 56 من 51بحياة » آكتيف« بحار من سفينة احليتان 1902أحرضه يف شتاء عام 
 وهم جمموعة أناس معزولني للغاية يعيشون يف جزيرة» لرمويتدالسا«أسكيمو 

ًكذلك فإن احلصبة وأمراضا أخر قادرة عىل . يف القطب الكندي» امبتونثساو«
قتل البالغني املصابني أكثر من األطفال, لكن مجيع أفراد القبيلة الصغرية مرشحون 
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ًويف املقابل, نادرا ما يصاب أمريكيون بالغون باحلصبة ألن معظمهم إما . لإلصابة
ِّ أو طعم ضدها أثناء الهباأصيب   معظم أفراد  عىلوبعد أن قىض املرض. طفولةُ
ويفرس صغر عدد السكان ليس فقط ملاذا ال يستطيع هؤالء السكان . اختفىالقبيلة 

ًدعم األوبئة القادمة من اخلارج, ولكن ملاذا ال يستطيعون أبدا تطوير أوبئتهم 
 .لزوارهمّاخلاصة التي يمكن ردها 

ن ضد األمراض, فهم يصابون أن السكان القليلني حمصنووهذا ال يعني 
فبعضها تسببه ميكروبات قادرة عىل . بالعدو ولكن بأنواع معينة من األمراض

ًالبقاء يف احليوانات أو يف الرتبة, مما يعني أن املرض ال يموت ولكن يبقى دائام 
عىل سبيل املثال, حتمل القرود اإلفريقية الربية . ًمتوفرا إلصابة الناس بالعدو

ًمى الصفراء, مما يمكنها دائام من نقل العدو إىل سكان الريف يف فريوس احل
 عىل نقل العدو إىل قرود قادرةطليس مع العبيد فإهنا إفريقيا, أما إذا نقلت عرب األ

 .العامل اجلديد وإىل الناس
إضافة إىل ذلك, فإن السكان القليلني معرضون لإلصابات بأمراض مزمنة 

ًمراض حتتاج إىل وقت طويل جدا لقتل بام أن هذه األو. مثل الربص وداء اخللج
ًضحاياها, يبقى الضحية مستودعا حيا للميكروبات إلصابة آخرين من القبيلة  ً

 عىل سبيل املثال, احتلت جمموعة سكانية تقدر ببضعة آالف من البرش. الصغرية
 من القرن يف مرتفعات غينيا اجلديدة يف الستينات» كاريوي باسيم«املعزولني منطقة 

املايض حيث كنت أعمل, وكان بني السكان أعىل نسبة إصابة بمرض الربص يف 
ويف النهاية, فإن جمموعات السكان القليلني معرضة لإلصابة !  باملائة40العامل وهي 

بعدو أمراض غري قاتلة مل نطور نحن احلصانة ضدها مما يعني أن الشخص ذاته 
 وغريها » العفجيةامللقوة«ا ما حيدث مع الدودة هذ. يمكن أن تعاد إصابته وتعافيه

 .من الطفيليات الكثرية
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عات الصغرية هي أقدم  هذه األمراض التي تصيب املجتممجيعال بد أن 
فهي األمراض التي متكنا من تطويرها واحلفاظ عليها عىل مر . أمراض اإلنسانية

ًايل للسكان صغريا ماليني السنني من تارخينا التطوري, عندما كان العدد اإلمج
, أو أقربائنا وهي قرد إفريقيا الكبريوهذه األمراض تشبه أمراض أقرب . ًومبعثرا

ًباملقارنة فإن أمراض االزدحام التي بحثناها سابقا مل تكن لتنشأ . تتقاسمها معها
وقد بدأت هذه املجتمعات مع ظهور .  املكثفةةلوال ظهور املجتمعات اإلنساني

رعت مع ظهور املدن قبل بضع آالف من سا سنة ثم ت10000 الزراعة قبل حوايل
لكن أول ظهور مثبت للكثري من األمراض املعدية املألوفة مل يتم إال يف . السنني

 قبل امليالد بالنسبة للجدري كام يشري مكان بثور يف مومياء 1600: وقت حديث
يالد للربص  قبل امل200و قبل امليالد, بالنسبة للنكاف, 400مرصية, والعام 

 . ملرض اإليدز1959 و  األطفالشللبعد امليالد ل 1840و
 أحد األسباب التي ذكرت ?ملاذا أطلق نشوء الزراعة تطور األمراض املعدية

للتو أن الزراعة تدعم كثافات برشية أعىل مما يدعمه الصيد ومجع الطعام, بمعدل 
ًريا ما يغري الصيادون وجامعو وباإلضافة لذلك, كث.  ضعف100 و 10يرتاوح بني 

ًالطعام معسكراهتم وخيلفون وراءهم أكواما من الرباز وامليكروبات املرتاكمة 
ن وسط ترصيفاهتم الصحية مما وغري أن املزارعني مستقرون ويعيش. وبيض الدود

ًيمنح امليكروب ممرا قصريا بني جسم إنسان وماء الرشب إلنسان آخر ً. 
سكانية الزراعية إصابة ضحابا جدد ببكترييا وتسهل بعض التجمعات ال

ودود برازهم, من خالل جتميع الرباز والبول ونرشه كسامد يف احلقول التي يعمل 
ًوتوفر زراعة الري ومزارع األسامك ظروفا مثالية للحلزون احلامل . فيها الناس

ئة للبلهارسيا والطفيليات التي تنغرز حتت جلودنا ونحن نخوض يف املياه امللي
ويصبح املزارعون حماطني ليس فقط بربازهم وإنام باجلرذان الناقلة للمرض . بالرباز
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كام تشكل املناطق الشجرية التي يزيلها . والتي جيتذهبا الطعام الذي خيزنه املزارعون
 .ياراملزارعون اإلفريقيون أماكن مثالية للبعوض الناقل للمال

روبات, فقد جاء نشوء املدن وإذا كان نشوء الزراعة يمثل جائزة للميك
ليعطيها جائزة أكرب, حيث يعيش اإلنسان يف بيئة كثيفة ومزدمحة ويف ظل ظروف 

ومل تصبح التجمعات البرشية األوروبية املدنية معتمدة عىل نفسها إال . صحية أسوأ
يف أوائل القرن العرشين, إذ قبل ذلك التاريخ كانت هجرة الفالحني األصحاء من 

ومن . ورية لتعويض موتى املدن الدائمني جراء أمراض االزدحاماألرياف رض
اجلوائز األخر تطوير طرق التجارة العاملية التي متكنت يف العصور الرومانية من 
ربط التجمعات السكانية األوروبية واآلسيوية والشامل إفريقية بأرض تكاثر واحدة 

يه اجلدري إىل روما, وكان ذلك هو الوقت الذي وصل ف. وعمالقة للميكروبات
 إىل 165ماليني من املواطنني الرومانيني يف الفرتة من » طاعون أنطونيوس«فيام قتل 

 . بعد امليالد180
 بعد 543 و 542كام ظهر الطاعون البوبوين ألول مرة يف أوروبا يف العامني 

غري أن الطاعون مل يبدأ برضب أوروبا بقوة . امليالد حتت اسم طاعون جوستنيان
 بعد امليالد, عندما وفر طريق 1346إال يف العام » املوت األسود«كاملة عرف هبا بـ 

 –جتاري بري جديد مع الصني وسيلة نقل رسيعة للمرض, عرب املحور اليورو 
آسيوي الرشقي الغريب, الذي أتاح للفراء اململوء بذباب حامل للطاعون بالقدوم 

واليوم جعلت طائراتنا النفاثة أطول . من مناطق موبوءة يف وسط آسيا إىل أوروبا
وهبذه . ٍالرحالت العابرة للقارات أقرص من أي مدة حيتاجها أي مرض برشي معد

الطريقة متكنت طائرة تابعة للخطوط اجلوية األرجنتينية توقفت يف ليام عاصمة بريو 
 يف نقل عدو الكولريا إىل عرشات األشخاص يف ذات اليوم الذي 1991عام 

 ميل 3000ُ لوس انجيلوس الواقعة عىل بعد  أنا, العدو إىل مدينتيهيوصلت ف
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من ليام, وأدت الزيادة اهلائلة يف سفر األمريكيني ويف اهلجرة للواليات املتحدة, إىل 
ًنه يسبب لنا أمراضا غريبة من دول إًوعاء للميكروبات هذه املرة, كنا نقول سابقا 

 .بعيدة
ًبرشي كبريا ومركزا بام فيه الكفاية, وصلنا إىل وهكذا عندما أصبح التعداد ال ً

ًمرحلة يف تارخينا متكنا فيها أخريا من تطوير ودعم أمراض االزدحام اخلاصة بنا 
فمثل هذه األمراض مل تكن : غري أن هذا االستنتاج يؤدي إىل مفارقة. نحن البرش

ءت هذه فمن أين جا. ًبدال من ذلك حتولت إىل أمراض جديدةولتظهر من قبل, 
 .األمراض اجلديدة? 

ًظهرت مؤخرا أدلة من خالل الدراسات اجلزيئية اخلاصة بامليكروبات نفسها 
وفيام يتعلق بالكثري من امليكروبات املسؤولة عن أمراضنا اخلاصة . املسببة للمرض

ًوثبت أيضا . ئية التعرف عىل أقرب أقرباء امليكروبيبنا, يستطيع علامء األحياء اجلز
ْ األقرباء عمالء ألمراض االزدحام املعدية, لكنها حمصورة يف أنواع خمتلفة أن أقرب ُ

ًوبني احليوانات أيضا, حتتاج األمراض الوبائية إىل ! من حيواناتنا املدجنة واملدللة
كثافة سكانية ضخمة, كام أهنا ال تصيب أي حيوان, ذلك أهنا حمصورة بصورة 

 اجتامعية ولذلك عندما تدجن حيوانات. رئيسية يف حيوانات اجتامعية ذات كثافة
 . تكون مصابة بأمراض وبائية تنتظر االنتقال إلينا,مثل األبقار واخلنازير

عىل سبيل املثال, يعترب فريوس احلصبة األقرب إىل الفريوس املسبب لطاعون 
البقر, ويؤثر هذا املرض الوبائي اخلطري عىل قطعان األبقار وأي حيوانات تربية 

وبالقدر نفسه فإن احلصبة ال تصيب . خر, لكنه ال ينتقل إىل اإلنسانجمرتة أ
األبقار, غري أن التشابه الكبري بني فريوس احلصبة وفريوس الطاعون البقري يشري 

 الفريوس األخري انتقل من احليوان إىل اإلنسان ومن ثم حتول إىل فريوس  أنإىل
ًالنتقال ال يدعو أبدا إىل االستغراب, هذا ا. صه لتتالءم معنائاحلصبة بعد أن غري خصا
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قرب من األبقار لبالنظر إىل أن الكثري من املزارعني الفالحني يعيشون وينامون با
 9000 بالبقر منذ اللصيقةوتستمر عالقتنا . سها وبثورها ودمهاَفَوروثها وبوهلا ون

ا يف عام مرت عىل تدجينها, وهو وقت كان لفريوس الطاعون البقري للتعرف علين
ً, فإن أمراضا أخر معدية ومألوفة يمكن )11.1(وكام يشري اجلدول . جواره

 . أصدقاءنا احليواناتتتتبعها إىل أمراض أصاب
تحمل قصفها املستمر نأن بد ال ها, حبوبالنظر إىل قربنا من احليوانات التي ن

ًليال منها وجتري تذرية هذه امليكروبات باالختيار الطبيعي, لكن ق. لنا بامليكروبات
ومن خالل مسح رسيع لألمراض احلالية, .  نفسه كمرض برشيتأسيسينجح يف 

 .خصصتنستطيع أن نتتبع أربع مراحل من حتول النذير احليواين إىل مرض برشي م
تشري إىل املرحلة األوىل عرشات األمراض التي نعرفها ونلتقطها مبارشة من 

أخذها من ن األمراض محى حكة القط وتتضمن هذه. حيواناتنا املنزلية أو املدجنة
 ويؤخذ من Leptospirosis من مصطلحه فكام يعر» املستشفيات«القطط, ومرض 

الكالب, ومحى الببغاء التي تؤخذ من الدجاج والببغاوات, واحلمى املرتددة التي 
ًونحن معرضون أيضا اللتقاط أمراض من حيوانات برية مثل . تلتقط من األبقار

وما زالت . الذي يساعد سلخ األرانب الربية عىل إصابة اإلنسان بهمحى األرانب 
مجيع هذه امليكروبات يف مرحلة مبكرة من تطورها إىل مسببات مرض برشي 

وال تزال تلك األمراض غري قادرة عىل االنتقال مبارشة من إنسان إىل . متخصص
 .ًآخر, كام أن انتقاهلا من احليوان إلينا ليس شائعا

ًة الثانية يتحول مسبب سابق لألمراض احليوانية, ويصبح قابال  يف املرحل
هي برسعة تلالنتقال املبارش بني الناس ويسبب أوبئة, غري أن مثل هذه األوبئة تن

معاجلتها باألدوية احلديثة أو توقف الوباء بعد أن يكون كل كألي من عدة أسباب 
 ًثال فإن فريوسا غري معروف من وعىل سبيل امل. املحيطني به قد ماتوا أو تم شفاؤهم
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 هدايا مميتة من أصدقائنا احليوانات: 11.1اجلدول 
 حيوانات وأقرب مسببات املرض أمراض برشية

 )الطاعون البقري(األبقار  احلصبة
 األبقار السل

 أو أي من حيوانات الذبح) جدري البقر(األبقار  اجلدري
 اخلنازير والبط نفلونزااإل

 اخلنازير والكالب السعال الديكي
 )دجاج وبط(الطيور  »فالسيباروم«ماالريا 

 
 وتقدم 1959 إفريقيا عام يظهر يف رشق» يونغن −أونيونغ «قبل يسمى فريوس 

ُويعتقد أنه نشأ من فريوس يصيب القرود . ليصيب عدة ماليني من اإلفريقيني
 ذا الفريوس يشفونوألن املرىض املصابني هب. وانتقل برسعة إىل اإلنسان عرب البعوض

 وبالنسبة لألمريكيني;. برسعة وألهنم أصبحوا حمصنني ضده, فقد انتهى الوباء برسعة
 Leptospirosisهو الذي أعطي ملرض جديد من عائلة » فورت براغ«فقد كان اسم 

 . ثم تالشى برسعة1942الذي تفشى يف الواليات املتحدة يف صيف عام 
ي لسبب آخر مرض الضحك الذي ينقل عن ومن األمراض املميتة التي ختتف

. طريق أكل حلم البرش ويسببه فريوس بطيء الفعالية مل ينج منه أحد عىل اإلطالق
 ألف شخص إىل أن 20املؤلفة من » يفور«يف سبيله إلبادة قبيلة » رووك«وكان 

وانتهى  وأهنت أكل حلوم البرش 1959تسلمت احلكومة األسرتالية السلطة عام 
وأخبار الطب مليئة بأمراض ال تبدو كأي مرض معروف . »كورو«ل الـ  انتقامعه

. اليوم, ألهنا كانت حتدث أوبئة مرعبة ثم ختتفي بذات الغموض الذي جاءت به
         1485الذي اجتاح أوروبا وأرعبها بني » االعرتاق اإلنكليزي«ويعترب مرض 

امن عرش والتاسع عرش يف فرنسا يف القرنني الث» عرق بيكاردي«, ومرض 1552و 
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جمرد اثنني من أمراض وبائية اختفت قبل وقت طويل من اخرتاع الطب احلديث 
 .وسائل للتعرف عىل امليكروبات املسؤولة عن األمراض

ومتثل املرحلة الثالثة من تطور أمراضنا الرئيسية مسببات مرض أسست نفسها 
وما زال .  للبرشية قاتل رئييس بعد, بحيث أهنا قد ال تتحول إىلَتتالشيف البرش ومل 

. التي يسببها فريوس مشتق ربام من اجلرذان» السا«ًاملستقبل غامضا بالنسبة حلمى 
ًال تً, وهو يسبب مرضا قا1969 محى السا ألول مرة يف نيجرييا عام توقد لوحظ

 إغالق مستشفيات نيجريية حتى لو ظهرت إصابة كان يتمًومعديا إىل درجة أنه 
الذي تسببه بكترييا حلزونية » اليم«ًرض األفضل تأسيسا هو مرض وامل. واحدة

 .تشبه ميكروب السفلس والذي يصيبنا من عضات قرادات حتملها الفئران والغزالن
ً يف الواليات املتحدة مل تظهر إال مؤخرا ةورغم أن أوىل إصابات برشية معروف

. كثري من أنحاء البالد, فقد وصل إىل مقاييس األوبئة يف 1962ًوحتديدا يف عام 
ويعترب مستقبل اإليدز املشتق من فريوسات يف القرود والذي وثق ألول مرة عام 

 .ً كإصابات برشية, يعترب أكثر أمانا من الناحية الفريوسية من مرض اليم1959
أما املرحلة األخرية من هذا التحول فتمثلها األمراض الوبائية الرئيسية 

ل هذه األمراض هي امليكروبات احلية املتحولة حتى اآلن ولع. املحصورة يف البرش
 .من مسببات مرض حاولت القفز إلينا من احليوانات لكنها فشلت

ًفام الذي جيري فعليا يف هذه املراحل إذا كان مرض خاص باحليوان يتحول إىل 
, )الوسيط(ًمرض خاص بالبرش? ويتضمن أحد التحوالت تغريا يف ناقل املرض 

ا يبدل امليكروب املعتمد عىل حيوان مفصيل كالعنكبوت لنقل املرض, وذلك عندم
وعىل سبيل . مضيفه إىل مضيف جديد, ويضطر بالتايل إىل العثور عىل ناقل جديد

املثال كان مرض التيفوس ينتقل بني الفئران من خالل الذباب الذي اكتفى يف فرتة 
النهاية اكتشفت ميكروبات ويف . من الفرتات بنقل املرض من الفئران إىل البرش
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التيفوس أن القمل املوجود لد اإلنسان يقدم وسيلة أفضل لنقل املرض بني 
ًواآلن وبعد أن نظف األمريكيون أنفسهم من القمل, وجد التيفوس طريقا . الناس

ًجديدا لالنتقال إلينا وذلك من خالل نقل العدو إىل السناجب التي تنقلها إىل 
 .لسناجب الطيارة يف خمازهنمالناس الذين تقيم ا

يكروبات نفسها باختصار تشكل األمراض عملية حتول مستمرة, وتؤقلم امل
ولكن باملقارنة مع أجسام األبقار, تعرض . ملضيفني وناقلني جددباخليار الطبيعي 

أجسامنا دفاعات حصانة خمتلفة, كالقمل والرباز والكيميائيات, ففي هذه البيئة 
ويف عدة . ىل امليكروب أن يطور وسائل جديدة للعيش والتكاثراملختلفة, يتعني ع

حاالت ذات داللة, الحظ األطباء وعلامء البيطرة أن امليكروب قادر عىل التحول 
 .ات اجلديدةطييف إطار تلك املع

 ,امليكسوماتوسيسوتتضمن أفضل حالة للدراسة ما حدث عندما اجتاح مرض 
حظ أن فريوس امليكسو, وهو مستوطن وول.  األرانب األسرتالية,وهو ورم خماطي

ًيف األرانب الربازيلية يسبب وباء محيا يف األرانب األوروبية رغم أهنا من نوع 
 عىل أمل أن 1950ًس عمدا إىل أسرتاليا عام ولذلك فقد أدخل الفري. خمتلف

خيلص القارة من وباء األرانب األوروبية الذي أدخل بغباء إىل القارة يف القرن 
 باملائة مما أسعد 99.8نسبة وفاة بلغت » امليكسو«يف السنة األوىل أنتج . تاسع عرشال

 باملائة, ويف 90املزارعني األسرتاليني, لكن نسبة الوفاة هبطت يف العام التايل إىل 
وما . ً باملائة مما أحبط اآلمال بالتخلص متاما من األرانب يف أسرتاليا25النهاية إىل 

امليكسو تطور بحيث خيدم مصاحله التي ختتلف عن مصاحلنا حدث هو أن فريوس 
غري الفريوس بحيث يقتل أرانب أقل مما يتيح لألرانب تفقد . وعن مصالح األرانب

ونتيجة لذلك ينرش فريوس امليكسو . املصابة بأن تعيش أطول قبل أن متوت
 .ًفريوسات لصغار األرانب أقل تسببا يف املوت من الفريوس األصيل القوي
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فارتباطنا . بالنسبة لإلنسان علينا أن ننظر إىل التحول املدهش يف السفلس
, ويف التناسلية هذه األيام يف تقرحاته التي تصيب األعضاء  يكمناملبارش مع املرض

ًتطوره البطيء جدا ما يؤدي إىل موت الكثري من املصابني به بعد العديد من 
ُاكتشف السفلس ألول مرة بصورة مؤكدة ولكن عندما . السنوات ما مل تتم معاجلته

ً, كانت بثوره تغطي اجلسم غالبا من الرأس إىل الركبتني 1495يف أوروبا عام 
وبحلول العام . تسبب يف سقوط الوجه ويف موت املصابني خالل شهور قليلةتو

 حتول السفلس إىل املرض الذي نعرفه بشكله احلايل, ويبدو أن ميكروبات 1546
, حيث تطورت لتبقي املرض امليكسوماتوسيسما فعلته ميكروبات السفلس فعلت 

 .إىل ضحايا جدد» أبنائها« يمكنها من إيفاد  ممافرتة أطول
ل غزو األوروبيني وتظهر أمهية امليكروبات املميتة يف تاريخ اإلنسان, من خال

 فقد مات من السكان األمريكيني األصليني يف.  وإنقاصهم عدد سكانهللعامل اجلديد
الفراش وجراء اجلراثيم اليورو آسيوية, أكثر ممن ماتوا يف أرض املعركة بسبب 

وقد دمرت تلك اجلراثيم مقاومة اهلنود عندما قتلت معظمهم . ادق والسيوفبنال
وعىل سبيل املثال نزل كورتيز عىل . ومعظم قادهتم وضعضعت معنويات األحياء

ة األزتيك العسكرية ذات التعداد  إسباين ليغزو إمرباطوري600ساحل املكسيك مع 
 كورتيز إىل عاصمة األزتيك ويشري وصول. السكاين الذي يصل إىل عدة ماليني

 ومتكنه من العودة إىل الساحل إىل شيئني أوهلام  فقط جيشهيتينوشتتالن وفقدانه ثلث
ولكن عندما حان . زتيك املبدئيةية اإلسبانية, وثانيهام سذاجة اآلاملزايا العسكر

ًزتيك سذجا وحاربوا من شارع إىل شارع  هجمة كورتيز التالية, مل يكن اآلعدمو
لكن ما أعطى اإلسبان امليزة احلاسمة, كان مرض اجلدري الذي . بمنتهى املثابرة

وباء وقتل ال.  بوصول عبد واحد من كوبا اإلسبانية1520وصل إىل املكسيك عام 
أما . إلمرباطور كيتالهوكمن فيهم ابزتيك الناجم عن ذلك حوايل نصف اآل

زتيك فقد دمرت معنوياهتم جراء املرض الغامض الذي قتل اهلنود اآلن األحياء م
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وبحلول . ومل يصب اإلسبان, كام لو أن هذه احلقيقة أكدت أن اإلسبان ال يقهرون
 . مليون1.6ًنا إىل حوايل و ملي20 هبط عدد سكان املكسيك من حوايل 1618

 1531ً تعسا هو اآلخر عندما نزل عىل ساحل بريو عام ًوقد واجه بيزارو حظا
ولكن من حسن . ً رجال لغزو إمرباطورية اإلنكا التي تعد باملاليني168وبرفقته 

 1526حظ بيزارو وسوء حظ اإلنكا أن اجلدري كان قد وصل إىل بريو حوايل العام 
ا كاباك مما أد إىل موت أغلبية سكان اإلنكا بمن يف ذلك اإلمرباطور هويان

ًوكام رأينا يف الفصل الثالث, فقد كانت نتيجة بقاء العرش شاغرا . َّوخليفته املعني
ا وهوسكار انغمسا يف حرب أهلية استغلها بْأن ابني هويانا كاباك اآلخرين أتاهول

 .بيزارو هلزيمة اإلنكا املنقسمني عىل أنفسهم
لسكانية كثافة يف العام وعندما نفكر نحن يف الواليات املتحدة بأكثر املناطق ا

وننسى أن أمريكا الشاملية كانت تؤوي . , ال خيطر ببالنا إال اآلزتيك واإلنكا1492
جمتمعات هندية كثيفة يف املكان األكثر منطقية وهو وادي املسيسبي الذي حيتوي 

ًويف تلك احلالة فإن الغزاة مل يفعلوا شيئا مبارشا أفىض إىل . اليوم عىل أفضل مزارعنا ً
ً آسيوية املنترشة مسبقا فعلت كل –دمار تلك املجتمعات, لكن اجلراثيم اليورو 

 ي جنوب رشقإىلٍوعندما أصبح هريناندو دي سوتو أول غاز أورويب يزحف . يشء
 عرب مواقع قر هندية هجرت قبل , فقد فعل ذلك1540الواليات املتحدة عام 

لك األوبئة عرب هنود ساحليني وقد انتقلت ت. سنني بسبب موت أهلها جراء األوبئة
أصيبوا بالعدو من إسبان يزورون الساحل, وهكذا فإن امليكروبات اإلسبانية 

 .دخلت قبل اإلسبان أنفسهم
كان بإمكان دي سوتو مع ذلك أن ير البلدات اهلندية املكتظة مصطفة عىل 

ً ثانية إىل وبعد هناية محلته, مر وقت طويل قبل أن يصل األوروبيون. وادي املسيسبي
 آسيوية كانت قد تأسست يف أمريكا الشاملية –تلك املنطقة, لكن اجلراثيم اليورو 
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 ,وبحلول املرة التالية من ظهور األوروبيني يف وادي املسيسبي. وواصلت انتشارها
وكان ذلك من خالل املستوطنني الفرنسني يف أواخر القرن السابع عرش, كانت 

 من آثارها سو مواقع ًرية تقريبا قد اختفت, ومل يبقكبمجيع البلدات اهلندية ال
ًويف اآلونة األخرية فقط أدركنا أن كثريا من . التالل الضخمة يف ذلك الوادي
س إىل العامل  ما تزال سليمة عندما وصل كولومبجمتمعات التالل اهلندية كانت

  واالستكشاف1492 الواقعة بني عاماجلديد, وأهنا اهنارت ربام نتيجة مرض يف الفرتة 
 .األورويب املنتظم حلوض املسيسبي

ًعندما كنت صغريا, تعلم أطفال املدارس أن أمريكا الشاملية كانت حمتلة من 
َقبل مليون هندي فقط, وكان هذا الرقم الصغري   يف تربير الغزو األبيض ملا بدا ًمفيداِ

 لصاف التي تركها أوغري أن احلفريات األثرية وتفحص األو. ًأنه قارة فارغة تقريبا
ً مليونا, 20مستكشفي سواحلنا, تفيد اآلن بأن العدد املبدأي للهنود احلمر كان 

وبالنسبة للعامل اجلديد ككل قدر االنحدار يف الوجود السكاين اهلندي يف القرن أو 
 % .95س بنسب بلغت حوايل الثنني اللذين أعقبا وصول كولومبا

امل القديم التي مل يتعرض هلا اهلنود احلمر من القتلة الرئيسيون هم جراثيم الع
قبل, حيث مل تكن لدهيم أي حصانة أو مقاومة جينية ضدها, وكان املتنافسون 

وكام لو أن . نفلونزا والتيفوس القتل أمراض اجلدري واحلصبة واإلاألساسيون عىل
هاب ًذلك ال يكفي, فقد شاركت يف القتل أيضا أمراض الدفترييا واملالريا والت

ويف حاالت كثرية كان البيض . النكاف والسعال الديكي والسل واحلمى الصفراء
وعىل سبيل . هناك ليشهدوا بأنفسهم عىل الدمار الذي حدث لد وصول اجلراثيم

 اجلدري من قارب بخاري 1837املثال, التقطت قبيلة املاندان اهلندية يف عام 
اقص عدد إحد قر املاندان مسافر عرب هنر ميزوري من سانت لويس, وقد تن

ً نفرا يف خالل 40ً ألفا إىل 20وهم ذوو حضارة ممتدة يف السهول العظمى, من 
 .أسابيع قليلة
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وفيام ترسخت أكثر من عرشة أمراض رئيسية معدية من أصول العامل القديم, 
وكان . يف العامل اجلديد, فلربام مل يصل مرض واحد قاتل إىل أوروبا من األمريكيتني

االستثناء الوحيد املحتمل هو السفلس الذي يدور اجلدل حول املنطقة التي نشأ 
ًويصبح هذا التبادل األحادي للجراثيم أكثر إدهاشا عندما نتذكر أن الكتل . فيها

السكانية الضخمة واملكتظة هي رشط مسبق لتطور أمراضنا املعدية التي تنترش يف 
ة لسكان العامل اجلديد الذي سبق العرص وإذا صدقت املراجعات احلديث. االزدحام

وكانت مدن .  آسيا احلاليني–ًالكولوملبي, فإن التعداد ال يقل كثريا عن سكان يورو 
فلامذا مل . العرصتالن من أكثر مدن العامل كثافة يف ذلك امل اجلديد مثل تينوشتيف الع

 .تالن جراثيم خميفة يف انتظار اإلسبان? يكن لد تينوشت
وامل املسامهة هو أن الكثافات السكانية بدأت يف الظهور يف وقت أحد الع

ويتعلق عامل آخر بأن أكثر ثالثة .  من العامل اجلديد وليس يف العامل القديممتأخر
مراكز كثافة من حيث السكان وهي اإلنديز وأمريكا الوسطى ووداي املسيسبي, مل 

ًن تقيم أرضا ضخمة لتفريغ ًترتبط أبدا بتجارة رسيعة ومنتظمة كان من شأهنا أ
 . إفريقيا والصني واهلند يف العصور الرومانيةامليكروبات مثلام ارتبطت أوروبا وشاميل

غري أن مثل هذه العوامل ال تفرس سبب عدم انغامس العامل القديم بأمراض 
 أجريت DNA» إيه. إن. دي«وقد أفادت فحوص . االزدحام املميتة عىل اإلطالق

صابتها بالسل, غري أن إجراء إهنود بوليفيا توفيت قبل ألف سنة, عىل مومياء من 
ُالتعرف الذي استخدم مل يفرق بني السل البرشي ومسبب مرض قريب يدعى 

Myco Bacterium Bovisومنترش بني احليوانات الربية . 
ًوبدال من ذلك, فإن ما جيب أن يكون السبب الرئييس يف فشل أوبئة االزدحام 

ًهور يف األمريكيتني يصبح واضحا عندما نتوقف لنوجه سؤاال بسيطااملميتة بالظ ًً :
من أي ميكروب يمكن أن تكون تلك األوبئة قد تطورت? لقد رأينا أن أوبئة 
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 آسيا التي −االزدحام تطورت من أمراض كانت تصيب قطعان احليوانات يف يورو 
 آسيا, فإن مخسة –و ورغم أن الكثري من هذه احليوانات وجدت يف يور. تم تدجينها

 فقط قد تم تدجينها يف األمريكيتني وهي الديك الرومي يف املكسيك وجنوب غريب
 غينيا يف اإلنديز, والبطة املسكوبية يف وفئرانالواليات املتحدة, والالما واأللباكا 

 .أمريكا اجلنوبية االستوائية, والكلب يف خمتلف أنحاء األمريكيتني
ا أن الندرة الشديدة يف احليوانات املدجنة يف العامل ّويف الوقت نفسه, تبين

 باملائة من احليوانات 80وقد أصبح حوايل . اجلديد, تعكس ندرة يف األسالف الربية
ًالثديية يف األمريكيتني منقرضا يف هناية آخر العصور اجلليدية, أي قبل حوايل ثالثة 

تي بقيت للمواطنني األمريكيني ومل تكن احليوانات القليلة املدجنة ال. عرش ألف عام
وال تعيش . ًاألصليني مصدرا ألمراض االزدحام باملقارنة مع األبقار واخلنازير

ًالديوك الرومية وال البط املسكويب يف أرساب كبرية وهي ليست أنواعا يتم 
ربام تكون فئران غينيا . احتضاهنا كاحلمالن التي حيدث بيننا وبينها تالمس جسدي

أو اللشامنية وهو مرض » تشاغاز« التهابات طفيلية, مثل مرض قد أسهمت يف
ومن . ًطفييل تنقله ذبابة الرمل لتضيفه إىل سجل بالوينا, غري أن ذلك ليس مؤكدا

ًالغريب جدا غياب أي مرض برشي مشتق من الالما أو األلباكا اللذين يغرينا 
ن لد الالما إوعىل أي حال ف.  آسيوية يف اإلنديز–اعتبارمها املقابل للامشية اليورو 

: ًأربعة أسباب جتعلها ال تصلح لتكون مصدرا ملسببات املرض عند اإلنسان
ًفأعدادها مل تكن أبدا بضخامة املاشية اليورو آسيوية املدجنة, حيث أن الالما مل 

رش خارج اإلنديز, كام أن الناس ال يرشبون حليب الالما ليصابوا بام قد حيتويه تتن
بات, وإضافة إىل ذلك فإنه ال حيتفظ بالالما داخل املنازل ما يلغي اتصاهلا من ميكرو

باملقابل ترشف األمهات يف غينيا اجلديدة عىل اخلنازير الصغرية . املبارش مع اإلنسان
 .كام حيتفظ الفالحون داخل أكواخهم باخلنازير واألبقار يف كثري من األحيان
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شتقة من احليوان إىل ما وراء التصادم بني ومتتد األمهية التارخيية لألمراض امل
ً آسيوية دورا رئيسيا يف إبادة – روالعاملني القديم واجلديد, ولعبت اجلراثيم اليو ً

 ئحيط اهلاد يف كثري من أجزاء العامل بام يف ذلك سكان جزر املاألصليةالشعوب 
 نويبيف ج)  والبوشمناهلوتنتوتس(ني وشعب اخلويسان واألسرتاليني األبورج

وتراوحت الوفيات الرتاكمية املرتتبة عىل عدم تعرض هذه الشعوب . إفريقيا
وعىل سبيل املثال .  باملائة100 إىل 50 آسيوية من قبل, ما بني –للجراثيم اليوور 
 1492س عام  ماليني عندما وصل كولومب8حوايل  من هيسبانيوالفقد هبط سكان 

إىل فيجي عىل يد زعيم قبيل فيجي ووصلت احلصبة . 1535إىل صفر بحلول عام 
 وقتلت حوايل ربع الفيجيني األحياء آنذاك, 1875عائد من زيارة ألسرتاليا عام 

 وبعد. 1791ُبعد أن قتل الباقون يف أوبئة بدأت مع أول زيارة أوروبية للجزر عام 
 إضافة 1804وك عام كنفلونزا مع الكابتن وصول السفلس والسيالن والسل واإل

, هبط سكان هاواي األصليون من حوايل نصف »الثانوية«ديد من األمراض إىل الع
 وهو العام األخري الذي وصل فيه 1853ً ألفا عام 84 إىل 1779مليون عام 

ومثل هذه األمثلة يمكن .  آالف من األحياء10اجلدري إىل هاواي وقتل حوايل 
 .تكرارها إىل ما ال هناية

 العامل اجلديد ِوصلحة األوروبيني, ففيام مل يؤغري أن اجلراثيم مل تعمل فقط مل
ًوأسرتاليا أمراضا مواطنة كانت تنتظر األوروبيني, فإن آسيا االستوائية وإفريقيا 

واعتربت املالريا . وإندونيسيا وغينيا اجلديدة آوت بالتأكيد مثل تلك األمراض
 ئية أسوأ األمراض آسيا, واحلمى الصفراء يف إفريقيا االستواياملنترشة يف جنوب رشق

وقد شكلت هذه األمراض العقبة األسوأ أمام استعامر أوروبا . االستوائية القاتلة
للمناطق االستوائية, وفرست ملاذا مل تستكمل عملية تقاسم غينيا اجلديدة ومعظم 

عالوة عىل ذلك, .  عام من بدء تقاسم العامل اجلديد400إفريقيا إال بعد مرور 
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ريا واحلمى الصفراء إىل األمريكيتني عن طريق السفن وعندما انتقلت املال
. األوروبية, برزا كعائقني رئيسيني الستعامر املناطق االستوائية من العامل اجلديد

من  , واقرتاهبامومن األمثلة املألوفة دور هذين املرضني يف إجهاض اجلهود الفرنسية
 . بنامً اجلهود األمريكية التي نجحت أخريا يف شق قناةإجهاض

وبأخذ مجيع هذه احلقائق بعني االعتبار, لنجرب مرة أخر استعادة الرؤية 
 ال شك أن األوروبيني ذإ. »يايل«السليمة لدور اجلراثيم يف اإلجابة عىل سؤال 

طوروا ميزة كبرية من خالل األسلحة والتكنولوجيا والتنظيم السيايس عىل معظم 
 تلك امليزة وحدها ال تفرس بالكامل كيف لكن. الشعوب غري األوروبية التي غزوها

متكن عدد قليل إىل هذه الدرجة من املهاجرين األوروبيني من احللول حمل عدد كبري 
ومل .  يف األمريكيتني وأجزاء أخر من العاملاألصليةإىل هذه الدرجة من الشعوب 

يكن ذلك ليحدث لوال هدية أوروبا الرشيرة وهي اجلراثيم التي تطورت من 
 . آسيويني مع احليوانات املدجنة–لعالقة احلميمية والطويلة لليورو ا
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 12الفصل 

  
  خطط كتابية وحروف مستعارة

 

يميل مؤلفو القرن التاسع عرش إىل تفسري التاريخ عىل أنه انتقال من الوحشية 
 هذا االنتقال تطور الزراعة وصناعة املعادن معاملوتضمنت . إىل احلضارة

, كانت املعاملوبني هذه . والتكنولوجيا املعقدة واحلكومات املركزية, والكتابة
ًة األكثر تقيدا من الناحية اجلغرافية, فإىل ما قبل التوسعات اإلسالمية الكتاب

 ئواالستعامرية األوروبية, كانت الكتابة غائبة عن أسرتاليا وجزر املحيط اهلاد
العامل اجلديد بأكمله عدا جزء صغري من أمريكا و جنوب الصحراءوإفريقيا 
 الذين يفتخرون بأهنم ونتيجة هلذا التوزيع املحصور, كان الناس. الوسطى

 من ترفعهمّ باعتبارها امليزة األحد التي قد الدواممتمدنون ينظرون إىل الكتابة عىل 
 .»املتوحشني« أو »الربابرة«مرتبة 

املعرفة تأيت بالقوة, وهكذا فإن الكتابة تأيت بالقوة إىل املجتمعات احلديثة, من 
بكم أعظم وتفاصيل أكثر, من خالل التمكني من نرش املعرفة بدقة أكرب بكثري و

وبطبيعة احلال, فقد متكنت شعوب وعىل األخص اإلنكا . أماكن أبعد وأزمنة أغرب
ً ال هتزم دوما »املتحرضة«من إدارة إمرباطوريات دون كتابة, كام أن الشعوب 
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غري أن .  مثلام تعلمت اجليوش الرومانية لد مواجهتها املغول»الرببرية«الشعوب 
 .ؤكد النتيجة احلديثةيني لألمريكيتني ولسيبرييا وأسرتاليا غزو األوروبي

لقد زحفت الكتابة مع األسلحة وامليكروبات والتنظيم السيايس كعامل 
وكانت أوامر امللوك والتجار التي تنظم أساطيل الغزو . حديث يف عملية الغزو

إلبحار أما األساطيل فتحدد مساراهتا باخلرائط وتعليامت ا. تنقل عرب الكتابة
َاملكتوبة واخلربة من قبل احلمالت السابقة ترشد التقارير الكتابية للحمالت . ِ

السابقة احلمالت التي تليها, من خالل وصفها الثراء واألرايض اخلصبة التي تنتظر 
وتعلم تلك التقارير املستكشفني الالحقني بالظروف التي تنتظرهم, . الغزاة

 متت إدارة اإلمرباطوريات الناجتة عن ذلك, وقد. وتساعدهم عىل إعداد أنفسهم
ورغم أن هذا النوع من املعلومات كان ينقل بوسائط أخر يف . بمساعدة الكتابة

ًاملجتمعات األمية, فقد جعلت الكتابة التوصيل أسهل وأكثر دقة وتفصيال وإقناعا ً. 
 رغم قيمتها الطاغية? ةن طورت بعض الشعوب وليس غريها, الكتابذملاذا إ

وعىل سبيل املثال, ملاذا مل يطور الصيادون وجامعو الطعام التقليديون الكتابة أو 
يتبنوها? وبالنسبة لإلمرباطوريات التي أقيمت يف اجلزر ملاذا ظهرت الكتابة يف 

  باستقالليةكريت احلجرية وليس يف تونغا البولينيزية? وكم مرة تطورت فيه الكتابة
ف وألي استخدامات? ومن بني الشعوب التي يف تاريخ اإلنسان وحتت أي ظرو

طورهتا, ملاذا طورها البعض قبل وقت طويل من غريهم? واليوم عىل سبيل املثال, 
معظم اليابانيني واالسكندنافيني متعلمني, بينام معظم العراقيني غري متعلمني, فلامذا 

 .ظهرت الكتابة يف العراق قبل اآلخرين بأربعة آالف سنة? 
فلامذا عىل سبيل . ًار الكتابة من مواقعها األصلية أسئلة مهمة أيضاويثري انتش

املثال, انترشت الكتابة إىل إثيوبيا واجلزيرة العربية من اهلالل اخلصيب, ولكن ليس 
إىل اإلنديز أو املكسيك? وهل انترشت األنظمة الكتابية بنقلها أم أن األنظمة 
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ة الخرتاع أنظمتهم الكتابية? وإذا ما القائمة كانت تكتفي بإهلام الشعوب املجاور
بتكر نظام كتابة للغة يًاعتربنا نظام كتابة فعاال بصورة جيدة للغة من اللغات, فكيف 

خمتلفة? تنشأ أسئلة مماثلة كلام حاول املرء أن يفهم أصول وانتشار الكثري من جوانب 
املهتم بمثل هذه واملؤرخ . الثقافة اإلنسانية كالتكنولوجيا والدين وإنتاج الغذاء

األسئلة حول الكتابة, لديه ميزة القول بأن كل هذه األسئلة يمكن اإلجابة عليها 
لذلك فإننا سنتتبع تطور الكتابة . بتفصيل فريد من خالل السجالت املكتوبة ذاهتا

 .ليس فقط ألمهيته التوريثية, ولكن للمعرفة العامة بتاريخ الثقافة الذي يوفره
ني االسرتاتيجيات الثالث التي تكمن وراء األنظمة وهناك اختالفات ب

الكتابية, وتتناول حجم الوحدة الكالمية التي تعرب عنها إشارة كتابية واحدة إما أن 
ًتكون صوتا أساسيا واحدا أو مقطعا كامال أو كلمة كاملة ً ً ً ومن بني هذه . ً

 التي توفر »باءاأللف «ًاالسرتاتيجيات, فإن املعتمدة حاليا من معظم الشعوب هي 
ويف احلقيقة فإن معظم . ًإشارة فريدة تسمى حرفا لكل صوت أسايس يف اللغة

ً حرفا ومعظم اللغات لدهيا أصوات 30 إىل 20احلروف األبجدية تتكون من 
ً صوتا 40وعىل سبيل املثال, فإن لد اإلنكليزية حوايل . ملفوظة أكثر من احلروف

 للغات املكتوبة باألبجدية ومنها اإلنكليزية,وهكذا فإن معظم ا. ً حرفا26مقابل 
مضطرة لتمثيل بعض األصوات برتكيبة حروف مثل الرتكيبة حلرفني باإلنكليزية 

)sh ( و)th (ذين يعرب عن كل منهام بحرف واحد يف الروسية أو اليونانيةلال. 
ة واالسرتاتيجية الثانية هي ما يسمى بالرموز الكتابية مما يعني أن إشارة واحد

وهذا هو ما تفعله إشارات عديدة يف الكتابة الصينية . ل عىل كلمة كاملةدمكتوبة ت
وقبل انتشار الكتابة األبجدية كانت . وغالبية النظام الكتايب الياباين املسمى كانجي

اهلريوغلوفية األنظمة املعتمدة عىل الرموز املكتوبة سائدة بشكل أكرب تضمنت 
 .املسامريةومرية والسخدودية املرصية واملايا األ
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أما االسرتاتيجية الثالثة التي مل يألفها معظم قراء هذا الكتاب فتستخدم إشارة 
 املعروفة باملقطعيات توفر الكتابيةومن ناحية عملية فإن معظم هذه . لكل مقطع

-Fa-mi(إشارات واضحة ملقاطع من حرف ساكن يتبعه حرف علة كمقاطع كلمة 

ly (بالطريقة ذاهتا وتلجأ,باإلنكليزية إىل كافة احليل لكتابة مقاطع من أنواع أخر  .
كانت هذه املقطعيات شائعة يف العصور القديمة كام عربت عنه طريقة الكتابة باخلط 

وما زالت بعض . الذي استخدم يف اليونان املقدونية) Linear B(الطوالين 
بانيون للربقيات والبيانات  التي يستعملها اليا»كانا«املقطعيات تستخدم اليوم أمهها 

 .املرصفية والنصوص املكتوبة للمكفوفني
ًلقد قصدت تسمية تلك الوسائل الكتابية باالسرتاتيجيات بدال من األنظمة 

فالكتابة الصينية ليست . الكتابية, إذ ال يوجد نظام كتايب يلجأ إىل اسرتاتيجية رصفة
فعىل غرار مجيع اللغات . ة بحتةذات رموز كتابية فقط, وال اإلنكليزية لغة أبجدي

األبجدية, تستخدم اإلنكليزية الكثري من الرموز الكتابية مثل األرقام وإشارة 
 وال تتشكل من عنارص »اعتباطية«, أي أن هذه اإلشارات هي +, و %, و $الدوالر 

فيها الكثري من ) Linear  B(طريقة الكتابة املقطعية يف . صوتية متثل كلامت كاملة
موز الكتابية, كام تتضمن الصور اهلريوغلوفية املرصية الكثري من املقاطع إضافة الر

 .إىل أبجدية فعلية مكونة من حروف فردية مع كل حرف ساكن
 من ال يشء ال بد أن يكون أصعب بطريقة ال يمكن ةاخرتاع نظام للكتاب

ّالكتاب أن وكان يتعني عىل أول املعلمني و. رتاض نظام أو تطويعهقمقارنتها مع ا ُ
وعىل سبيل املثال, كان عليهم . أخذها اليوم كمسلامتنيتفقوا عىل مبادئ أساسية 

أن يفكروا يف كيفية تقسيم اللفظ املتواصل إىل وحدات كالمية, بغض النظر عام إذا 
وكان عليهم . أخذت تلك الوحدات ككلامت أو مقاطع أو أصوات بأطوال معينة

ذات الصوت أو وحدة الكالم خالل مجيع التنوعات عرفون عىل تأن يتعلموا كيف ي
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العادية لعلو الصوت ورسعته وتركيزه وتقطيعه وخصائص األفراد يف اللفظ 
وكان عليهم أن يقرروا أن نظام الكتابة جيب أن يتجاهل كل هذه . والتهجئة

 .التغريات, وأن يبتكروا وسائل للتعبري عن األصوات بالرموز
ّوبطريقة ما متكن الكت اب األوائل من حل مجيع هذه املشكالت دون أن يكون ُ

وكانت هذه املهمة من . لدهيم أي نموذج من النتيجة النهائية يقود جهودهم
ًالصعوبة بحيث أن التاريخ مل يعطنا إال القليل جدا من املناسبات التي اخرتع فيها 

لسومريون يف وتعترب اللغة التي اخرتعها ا. اإلنسان الكتابة من تلقاء نفسه وحده
 قبل امليالد ولغة املكسيكيني اهلنود التي 3000بالد ما بني النهرين قبل العام 

 قبل امليالد اللغتني التي ال جدال يف أهنام مستقلتان 600اخرتعت قبل العام 
 قبل امليالد وكتابة 3000وربام تكون الكتابة املرصية لعام ). 12.1الشكل (

واألرجح أن . ًبل امليالد, قد نشأتا مستقلتني أيضا ق1300الصينيني بحلول العام 
تكون كل الشعوب التي طورت الكتابة منذ ذلك احلني قد افرتضت أو أقلمت أو 

 . عىل األقل استلهمت الكتابة من تلك األنظمة الكتابية
واالخرتاع املستقل الذي نستطيع تتبعه بأفضل التفاصيل هو أقدم الكتابات 

وقبل آالف السنني ). 12.1(ية املسامرية كام يظهر يف الشكل التارخيية أي السومر
من أخذ هذه اللغة شكلها األويل, كان الناس يف بعض قر اهلالل اخلصيب 
ًيستخدمون رموزا طينية ذات أشكال بسيطة ومتنوعة ألسباب حماسبية, كتسجيل 

قبل  3000يف القرون األخرية التي سبقت العام . أعداد الغنم وقيم املحاصيل
تكنولوجيا املحاسبة, والقوالب واإلشارات يف اخرتاع امليالد, رسعت التطورات يف 

ومن بني تلك االخرتاعات التكنولوجية استخدام أقراص من . أول نظام للكتابة
وكان جيري يف البداية حك السطح بأدوات . الطني املبسوط كسطح مالئم للكتابة

 النباتات لوضع عالمات الكتابة عىل  من ساق » مقل«إىل  ًتدرجييا  تطورت  » َّمبوزة«
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  النصوص الواردة يف النصضأماكن بع

 
تشري عالمة السؤال أمام مرص والصني إىل شكوك حول ما إذا كانت الكتابة يف : 12.1الشكل 

وترمز كلمة . ًت سابقا يف مناطق أخرأًهاتني املنطقتني مستقلة متاما أم شجعتها أنظمة كتابية نش
ت بفعل نفوذ نصوص أإىل نصوص مل تكن أبجدية وال مقطعية, لكنها ربام تكون قد نش) رأخ(

 .سابقة
 

وتضمن التطور يف قوالب الكتابة التبني التدرجيي . سطح القرص الطيني بدقة أكرب
ًألنظمة الكتابة املقبولة اآلن عامليا, كوجوب أن ينظم املكتوب يف صفوف أو 

لكتابة األفقية وكذلك األوروبيون املحدثون, بحيث أعمدة, واعتمد السومريون ا
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تقرأ السطور يف اجتاه مستمر من الشامل إىل اليمني للسومريني واألوروبيني, ولكن 
 .تتم القراءة من فوق إىل حتت وليس العكس

لكن التغري احلاسم جاء عندما حتقق حل مشكلة أساسية لكل األنظمة 
اضحة ومتفق عليها ومتثل األصوات املحكية كيف يتم ابتكار عالمات و: الكتابية

ًفعال, بدال من متثيل أفكار أو كلامت مستقلة عن اللفظ  تم تتبع املراحل األوىل من ?ً
تطوير احلل من خالل آالف القوالب الطينية التي تم التنقيب عنها يف أطالل املدينة 

 ي جنوب رشق ميل من200ُالسومرية السابقة أوروك عىل هنر الفرات, وعىل بعد 
وكانت أوىل اإلشارات الكتابية السومرية عبارة عن صور يمكن . بغداد احلديثة

وبطبيعة احلال, . التعرف عليها لليشء املشار إليه, مثل صورة سمكة أو عصفور
كانت هذه اإلشارات الصورية تتشكل بصورة أساسية من أرقام وأسامء ألشياء 

 ٍالخارير حسابية عىل شكل اختزال تلغرايف مرئية, وتكون النصوص الناجتة جمرد تق
ًوبالتدريج أصبحت األشكال أكثر اختزاال عندما استبدلت . من العنارص القواعدية

وتم إجياد عالمات جديدة من . سيقان النباتاتباألدوات احلادة اخلاصة بالكتابة 
ًخالل دجمها بالقديمة للحصول عىل معان جديدة, فمثال تم دمج إشارة الرأ س مع ٍ

 .إشارة اخلبز لتعطي معنى األكل
تشكلت الكتابة السومرية األوىل من رموز غري صوتية, أي أهنا مل تكن مرتكزة 
ًعىل أصوات معينة للغة السومرية, وكانت ستلفظ بأصوات خمتلفة متاما إلعطاء 

ِفور, تشتواير, نلجا, (التي تلفظ ) 4(ًاملعنى ذاته بأي لغة أخر, متاما كاإلشارة 
ولعل أهم . باإلنكليزية والروسية والفنلندية واإلندونيسية عىل التوايل) مباتإ

خطوة منفردة يف تاريخ الكتابة ككل هو إدخال السومريني التمثيل الصويت بكتابة 
ًاسم معنى ال يمكن رسمه فورا كصورة, من خالل اإلشارة إىل اسم قابل للرسم له 

 السهل رسم صورة يمكن التعرف عليها عىل سبيل املثال من. ذات اللفظ الصويت
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امها تلسهم, لكن من الصعب أن ترسم صورة يمكن التعرف عليها للحياة, لكن كل
وقد . ًبالسومرية, لذلك فإن صورة سهم قد تعني سهام وقد تعني حياة) ti(تلفظان 

تم حل هذا الغموض بإضافة عالمة صامتة سميت التحديدية لإلشارة إىل صنف 
 ويسمي اللغويون االخرتاع احلاسم الذي.  إليها اليشء املشار إليهيي ينتماألسامء الت

 ).Rebus Principle(ُيرمز إىل اللعب بالكلامت اليوم, لعبة حتزير الكلامت أو ما يعرف بـ 

 
 .نموذج للكتابة املسامرية املأخوذة من اللغة السومرية
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 يستخدمونه ملا هو أكثر وما أن حقق السومريون هذا املبدأ الصويت, حتى بدأوا
فقد وظفوه لكتابة املقاطع أو األحرف ذات النهايات . من كتابة األسامء ذات املعنى

 وعىل سبيل املثال, ال يتضح يف اإلنكليزية كيف ترسم صورة للمقطع . القواعدية
)−tion( لكننا نستطيع رسم صورة للفعل ,)Shun ( الذي يلفظ بنفس لفظ املقطع

ًاستخدمت إشارات مفرسة صوتيا للفظ كلامت أطول, كسلسلة صور كام . املذكور
فكام لو أن الناطق باإلنكليزية سيكتب . ترمز كل واحدة إىل صوت أحد املقاطع

وسمحت ). Leaf(ًمصورا نحلة تتبعها صورة ورقة شجر ) Believe(كلمة 
ّاإلشارات الصوتية كذلك للكتاب أن يستخدموا اإلشارات املصورة ملجموعة  من ُ

 , ولكن حلل الغموض يمكن إضافة)Tooth, speech, speaker(الكلامت املتصلة مثل 
) Two, each, peak(إشارة صوتية للتفسري مثل اختيار اإلشارات التالية التي تعني 

 .ومطابقة الكلامت الثالث األوىل مع الثالث الثانية فيظهر املقصود
بة من ثالثة أنواع من وهكذا تشكلت الكتابة السومرية من خلطة مرك

الرموز التي تشري إىل كلامت كاملة أو أسامء, واإلشارات الصوتية التي : اإلشارات
تستخدم للنطق باملقاطع واألحرف والعنارص القواعدية أو أجزاء من كلامت, 

لكن . واإلشارات التحديدية التي ال تلفظ ولكن تستخدم حلل الغموض
ّسومرية قرصت يف الوصول إىل التقطيع الكامل أو اإلشارات الصوتية يف الكتابة ال

كام أن بعض املقاطع السومرية تنقصها أي إشارات مكتوبة, . األبجدية الكاملة
واإلشارة ذاهتا يمكن أن تلفظ بطرق خمتلفة, كام أن اإلشارة ذاهتا يمكن أن تقرأ 

 .ككلمة أو كمقطع أو حرف
كتابة الثانية املستقلة بالتأكيد من وإىل جانب السومرية املسامرية, تأيت أصول ال

.  املكسيك يف أمريكا الوسطى, وربام من جنويباألصليةاملجتمعات األمريكية 
ويعتقد أن الكتابة يف أمريكا الوسطى نشأت مستقلة عن كتابة العامل القديم, ذلك أنه 
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ات ال يتوفر أي دليل مقنع عن اتصال يف فرتة ما قبل نشوء إسكندنافيا, بني جمتمع
وإضافة إىل ذلك فإن أشكال الكتابة يف . العامل القديم والعامل اجلديد املمتلك للكتابة

وأمكن التعرف عىل . ًأمريكا الوسطى خمتلفة متاما عن تلك املتوفرة يف العامل القديم
 من نصوص أمريكا الوسطى مجيعها أو معظمها مرتبطة ببعضها البعض, يف 12

. ًخيية, كام أن معظمها مل يتم تفسريه إال جزئيا حتى اآلناجلانب الرقمي والنظم التأر
 من منطقة زابوتيك ا الوسطى جاءويف الوقت احلارض, فإن أقدم خمطوط من أمريك

 سنة قبل امليالد, غري أن املخطوطة 600 تارخيها إىل ويعود املكسيك يف جنويب
تاريخ األقدم للكتابة ًاألكثر فهام هي القادمة من منطقة مايا املنخفضة حيث يعود ال

 . بعد امليالد292فيها إىل العام 
ورغم أصوهلا املستقلة وأشكال إشاراهتا املميزة, تنتظم كتابة املايا عىل مبادئ 

 آسيوية, التي –ًمشاهبة أساسا للكتابة السومرية وألنظمة الكتابة الغربية اليورو 
بة املايا عىل استخدام وعىل غرار السومريني, اعتمدت كتا. نواستلهمها السومري

وكانت الرموز الكتابية للكلامت ذات املعنى . الرموز الكتابية واإلشارات الصوتية
أي أن كل كلمة ذات معنى كانت تكتب مع إشارة لكلمة ). Rebus(مشتقة من مبدأ 

وعىل غرار . أخر تلفظ بطريقة مشاهبة, ولكن هلا معنى آخر يمكن تصويره أو رسمه
       تخدمة يف لغة كانا اليابانية ومقطعيات اللغة اليونانية املقدونيةاإلشارات املس

)Linear B(, فإن معظم إشارات املايا هي إشارات مقاطع حرف ساكن مضاف إليه 
وكام يف أحرف أوىل األبجديات السامية, اشتقت ). ta, te, ti, to, tu(حرف علة مثل 

وعىل . ء الذي يبدأ لفظه مع ذلك املقطعإشارات املقاطع يف لغة املايا من صور لليش
ًتشبه ذنبا وهي كلمة تعني ) ne(سبيل املثال, فإن اإلشارة املقطعية  ََ)Neh (بلغة املايا. 

وتشهد مجيع هذه املتوازيات التي تربط لغة أمريكا الوسطى والكتابة القديمة 
  ية واملايا ال حتمالنأن اللغتني السومر ورغم .  اإلبداع البرشي  آسيا بشمولية−يف يورو 
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وهذا النص . لوحة من مدرسة راجستاين أو غوجارايت من شبه القارة اهلندية يف أوائل القرن السابع عرش

الذي اشتق بدوره من انتشار ) Brahmi(كغريه من نصوص هندية أخر مشتق من النص اهلندي القديم 
استوعبت النصوص اهلندية, مبدأ . م.بع قفكرة الكتابة من األبجدية اآلرامية حوايل القرن السا

ًاألبجدية لكنها طورت شكال مستقال للحروف وتتابعها وحلروف العلة دون أن تلجأ إىل النقل ً. 
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فاحللول التي اكتشفها . هانفس امها تثريان القضاياتأي عالقة خاصة بينهام, فكل
منتصف العامل, من ُ قبل امليالد أعيد اكتشافها عىل بعد 3000السومريون يف العام 

َقبل هنود وسط أمريكا قبل   . سنة من امليالد600ِ
وباستثناء الكتابة املرصية والصينية وكتابة جزيرة إيسرت, فإن مجيع أنظمة 
الكتابة األخر التي اكتشفت يف أي مكان من العامل ويف أي وقت, تبدو وقد 

وأحد أسباب . كينياشتقت أو عدلت أو استلهمت من السومريني أو اهلنود املكسي
يل من األصول الكتابية األصلية, يعود إىل الصعوبة اهلائلة يف لوجود هذا العدد الق

ً ومن األسباب األخر أن فرصا أخر الخرتاع .ًاخرتاع اللغة كام قلنا سابقا
 .الكتابة بشكل مستقل دفعت السومرين واهلنود إىل ابتكار الكتابة ومشتقاهتا

وكام سنر, .  مئات وربام آالف السننيالسومرية استغرقم أن تطور اللغة نعل
فإن الرشوط املسبقة هلذه التطورات تشكلت من مالمح عديدة ملجتمع إنساين قرر 
ّأنه سيجد الكتابة مفيدة وأن عليه أن يقدم الدعم واملساعدة للكتاب واملعلمني  ُ

يني واهلنود وقد طور الكثري من املجتمعات اإلنسانية عدا السومر. املخصصني
غري . املكسيكيني مثل هذه الرشوط, كمجتمعات يف اهلند القديمة وكريت وإثيوبيا

أن السومريني واهلنود املكسيكيني كانوا أول من طور الكتابة يف العاملني القديم 
انترشت حتى وما أن اخرتع السومريون واملكسيكيون األوائل الكتابة, . واجلديد

عة إىل جمتمعات أخر, قبل أن يواصلوا هم بأنفسهم تفاصيل مبادئ كتابتهم برس
لذلك فقد . التجارب الكتابية املستقلة والالزمة عىل مد قرون أو ألفيات قادمة

منعت أو أجهضت إمكانية نشوء جتارب مستقلة أخر. 
ّ من طريقتني متنافستني جتدان متوازيات هلا عىل مر ةنشأ انتشار الكتابة بواحد

ًشخص ما خيرتع شيئا ويضعه قيد االستخدام, . تكنولوجيا واألفكارالتاريخ, يف ال
ًفكيف يمكن لك كمستخدم آخر أن تصمم شيئا مماثال الستخدامك أنت, رغم  ً

 .ًعلمك أن أناسا آخرين حصلوا عىل نموذجهم اخلاص ويعملون بموجبه? 



  317     بية وحروف مستعارة     خطط كتا
 

ًيأخذ هذا االنتقال لالخرتاعات طيفا من األشكال, ففي إحد احلاالت 
ك النقل عن األصل, وهناك انتشار الفكرة حيث تأخذ الفكرة األساسية ويتعني هنا

ومعرفتك بأن باإلمكان صنع يشء ما . عليك إعادة اكتشاف التفاصيل بنفسك
ن احلل اخلاص النهائي قد يشبه أو ال يشبه ما أبنفسك يشجعك عىل املحاولة, غري 

 .أنتجه املخرتع األصيل
ون ما زالوا يناقشون ما إذا كان النقل عن وألخذ مثال حديث, فاملؤرخ

فهل تعتمد . املخطط األصيل أو نرش الفكرة ساهم يف بناء روسيا قنبلتها النووية
جهود بناء القنبلة الروسية عىل املخططات التي تم عىل أساسها إنتاج القنبلة 
األمريكية بعد أن رسقها اجلواسيس ونقلوها إىل روسيا? أم أن انكشاف أرسار 
القنبلة األمريكية عىل هريوشيام أقنع ستالني بإمكانية بناء مثل هذه القنبلة, وأن 
العلامء الروس عملوا بعد ذلك عىل إعادة اخرتاع املبادئ من خالل برنامج مستقل, 

واليب مستعينني باجلهد األمريكي السابق? أسئلة مماثلة تنشأ للتاريخ حول تطور الد
فلنبحث اآلن كيف ساهم نقل املخطط وانتشار . بارودبناء األهرامات واخرتاع الو

 .الفكرة يف انتشار أنظمة الكتابة
ويصمم اللغويون املحرتفون األنظمة الكتابية للغات غري املكتوبة اليوم 

ومعظم هذه األنظمة املفصلة تعدل . باستخدام طريقة النقل عن اخلطط األصلية
عىل سبيل املثال .  تصميم املقطعيات إىل القائمة, رغم أن البعض يلجأاألبجديات

يعمل اللغويون التابعون لإلرساليات عىل إدخال تعديالت عىل األبجدية الرومانية 
 لكتابة الرتكية, وكذلك تعديل األبجدية الكوريلية 1928التي تبنتها تركيا عام 

 .لكثري من اللغات القبلية يف روسيا
لذين صمموا أنظمة كتابية بطريقة ًويف حاالت قليلة نعلم شيئا عن األفراد ا

وعىل سبيل املثال فإن األبجدية الكوريلية . النقل عن األصل يف املايض السحيق
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املستخدمة حتى اليوم يف روسيا مشتقة من تطويع احلروف اليونانية والعربية 
 يف القرن التاسع  للسالفأرسلمبرش ديني يوناين ابتكرها القديس سرييل, وهو 

وأول نصوص حمفوظة ألي لغة جريمانية وهي العائلة التي تضم اللغة . بعد امليالد
 مبرش التي أوجدها األسقف أولفيالس وهو القوطيةاإلنكليزية تتبع األبجدية 

. ُمسيحي كان يعيش مع القوطيني فيام يعرف اليوم ببلغاريا يف القرن الرابع للميالد
ف حروليفالس خلطة من أبجدية أوغرار اخرتاع القديس سرييل, كانت وعىل 

ً حرفا يونانيا ومخسة حروف رومانية 20مقرتضة من مصادر خمتلفة تضمنت حوايل  ً
عا من قبل أوليفالس نفسهاجلريمانيةُوحرفني إما أخذا من األبجدية  َ أو اخرتُ ويف . ِ

ًأغلب األحيان ال نعرف شيئا عن األفراد املسؤولني عن اخرتاع األبجديات 
ًلكنه ما زال ممكنا املقارنة بني أبجديات املايض القريب وتلك . املشهورة يف املايض

التي كانت قائمة من قبل, واستنباط النتائج من أشكال احلروف التي مثل القائم 
وللسبب نفسه نستطيع أن نتأكد من أن اللغة اليونانية املقطعية . منها النموذج

)Linear B ( ن لغة كريت املينوسية  قبل امليالد م400قد طوعت حوايل العام
 ) .Linear A(املقطعية 

وخالل مئات املرات التي استخدمت فيها إحد اللغات كمخطط أصيل 
لتطويع لغات أخر, كانت تنشأ بعض املشكالت, ألنه ال توجد هناك لغتان 

فبعض احلروف أو األصوات . ًمتطابقتان متاما فيام يتعلق بمجموعة األصوات
تسقط عندما ال تكون أصوات تلك احلروف املمثلة يف اللغة املوروثة قد تغفل أو 

وعىل سبيل املثال تنقص الفنلنديني أصوات كثرية . ةيناملدالدائنة موجودة يف اللغة 
, لذلك فقد أسقط )z, x, w, g, f, c, b(يف اللغات األوروبية متثلها احلروف 

وكانت هناك . رومانية األبجدية الاملشتقة من من نسختهم  هذه احلروفالفنلنديون
يف بعض األحيان مشكلة معكوسة تنشأ من ابتكار حروف متثل األصوات 

وقد تم حل هذه .  لكنها غائبة عن اللغة الدائنةةيناملدالتي متثلها اللغة » اجلديدة«
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املشكلة بعدة طرق كاستخدام تركيبة اضطرارية من حرفني أو أكثر مثل استخدام 
)th (أصواتا يستخدم هلا حرف واحد يف األبجديات اليونانية يف اإلنكليزية لتمثل ً

ً, أو إضافة إشارة صغرية متيز حرفا قائام مثل حرف واجلريمانية ً)n ( املضاف إليه
ليصبح حرف علة ) ö(املضاف إليه ) o(أو حرف ) ~n(أحجام باإلسبانية ليصبح 

 حول احلروف البولندية تتأرجحتي , وتشكيلة كبرية من اإلشارات الًاأملاني
والرتكية, أو دمج حروف قائمة ال استخدام هلا مثلام أعادت اللغة التشيكية احلديثة 

بالتشيكية, أو ) ts(يف األبجدية الرومانية ليعرب عن الصوت ) c(إنتاج احلرف 
اخرتاع حرف جديد مثلام فعل أسالفنا يف العصور الوسطى عندما أوجدوا احلروف 

 ).w, u, j(يدة اجلد
 إنتاج لعملية طويلة من نقل حمصلةوكانت األبجدية الرومانية ذاهتا 

فاألبجدية كام يبدو نشأت مرة واحدة فقط يف التاريخ اإلنساين بني . املخططات
 ة من سوريا احلديثة إىل سيناء خالل األلفي املمتدةمتحدثي اللغات السامية يف املنطقة

املوجودة والتي يبلغ عددها املئات, لفبائيات التارخيية ع األفجمي. الثانية قبل امليالد
اشتقت يف النهاية من األبجديات السامية أو بانتشار الفكرة يف حاالت قليلة مثل 

, ولكن يف معظم األحيان بالنقل »هامغأو«األبجدية اإليرلندية املعروفة باسم 
 .والتعديل يف أشكال احلروف

 يف األبجديات إىل اهلريوغليفية املرصية التي ويمكن أن نتتبع هذا التحول
ً حرفا مرصيا ساكنا24 إشارة لـ 24تضمنت قائمة كاملة من  ً ومل يأخذ املرصيون . ً

التالية بالتخلص من كل رموزهم الكتابية والتحديدية ) بالنسبة لنا(اخلطوة املنطقية 
ًيتهم الساكنة بدال إشاراهتم وتركيبات حروفهم الثنائية والثالثية واستخدام أبجدو

 قبل امليالد بدأ الساميون املطلعون عىل 1700من ذلك, وابتداء من العام 
 .اهلريوغليفية املرصية جتربة تلك اخلطة املنطقية
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ومل يكن تقييد اإلشارات باحلروف الساكنة سو االخرتاع األول بني ثالثة 
الخرتاع الثاين وكان ا. اخرتاعات ميزت األبجدية عن أنظمة الكتابة األخر

مساعدة املستخدمني حلفظ األبجدية من خالل وضع احلروف برتتيب ثابت 
وأسامء حروفنا اإلنكليزية هي يف غالبيتها مقاطع . وإعطائها أسامء يسهل تذكرها

لكن األسامء السامية امتلكت ). وإىل آخره... dee, cee, bee, a(أحادية ال معنى هلا 
يعني » ألف«معاين يف اللغات السامية وكانت كلامت ألشياء مشهورة, فاحلرف 

يعني باب » داليث«ني مجل, وعي» جيمل«يعني بيت, و » بيث«ثور, واحلرف 
وكانت الكلامت السامية مرتبطة باملعنى والصوت باحلروف السامية . وهكذا

 ترمز إليها, أي أن احلرف األول من الكلمة هو احلرف الذي يعني الساكنة التي
وباإلضافة إىل ذلك فقد بدت األشكال األوىل من احلروف السامية يف كثري . الكلمة

وجعلت كل هذه املالمح, أشكال . من األحيان وكأهنا صور لألشياء املنطوقة ذاهتا
وحتتفظ الكثري من . كروأسامء وترتيب احلروف األبجدية السامية سهلة التذ

األبجديات احلديثة بام فيها اإلنكليزية وتعديالهتا الثانوية, بذلك التتابع منذ ثالثة 
ألفا, بيتا, : آالف سنة, وبالنسبة لليونانية فقد احتفظت حروفها باألسامء األصلية

ًولعل القارئ قد الحظ أن تعديال ثانويا قد حول حرف . إىل آخره.. غاما, دلتا ً)g( 
بالرومانية واإلنكليزية, فيام اخرتع ) c(باللغات السامية واليونانية إىل حرف 

 .جديدة لتأخذ مكاهنا احلايل) g(الرومان 
وكان االخرتاع الثالث واألخري يف الطريق إىل األبجديات احلديثة هو إضافة 

ويف األيام األوىل من األبجدية السامية بدأت التجارب بوسائل . حروف العلة
تابة حروف العلة, من خالل إضافة حروف صغرية إضافية لتشري إىل حاالت لك

ويف القرن . فوق احلروف الساكنة» مشابك«العلة, أو وضع نقط أو خطوط أو 
لة بذات عول أناس يشريون إىل كافة حروف الالثامن قبل امليالد أصبح اليونانيون أ
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 األبجدية الفينيقية لتصبح ًأشكاهلا احلالية تقريبا, عندما ضموا مخسة حروف من
  .α ,ε ,η ,ι ,ο: ًأصواتا ساكنة كانت تنقص اللغة اليونانية وهي

ومن هذه األبجديات السامية, أد نقل املخططات والتعديالت التطويرية 
 آخر أخذ من وأد خط. إىل األبجدية اإلثيوبيةإىل األبجدية العربية املبكرة ثم 
ت للوثائق الرسمية لإلمرباطورية الفارسية, إىل األبجدية اآلرامية التي استخدم

غري أن خط . األبجديات العربية والعربية واهلندية واجلنوب رشق آسيوية احلديثة
النقل املألوف األكثر من غريه للقراء األوروبيني واألمريكيني هو الذي نقله 

 يف ذات القرن, رورينياألتالفينيقيون إىل اليونانيني يف القرن الثامن قبل امليالد ثم إىل 
أما يف القرن الذي تاله فقد انتقل اخلط إىل الرومان الذين أجريت بعض التعديالت 

ُديتهم التي أصبحت بعد ذلك نفس األبجدية التي استخدمت لطباعة هذا جعىل أب
ديات سائدة جوبفضل مجعها ميزة الدقة والبساطة, فقد أصبحت األب. الكتاب

 .عامل احلديثاليوم يف معظم أرجاء ال
ومع أن النقل عن اخلطط األصلية وعملية التعديل مها اخليار األكثر مبارشة يف 

فاخلطط  .ًتوصيل التكنولوجيا, فإن هذا اخليار قد ال يكون متوفرا يف بعض األحيان
 قبل شخص مل يتعمق يف املسائل  منقد تبقى رسية, أو غري قابلة للقراءة لنا

نباء حول اخرتاع حتقق يف مكان بعيد, لكن التفاصيل قد تترسب األ. التكنولوجية
فلعل الفكرة األساسية هي التي ستعرف حني ينجح شخص ما بطريقة . قد ال تصل

مع ذلك قد تلهم هذه املعرفة آخرين من انتشار الفكرة, . ما يف حتقيق نتيجة ما
 .اذاهت البتكار طريق آخر يؤدي إىل النتيجة

ارخة حول الكتابة, هو أصل اللغة املقطعية التي من األمثلة التارخيية الص
عت يف   عىل يد هندي من قبيلة شريوكي يدعى 1820 حوايل العام آركنسااخرتُ

الحظ سيكوياه أن البيض يضعون عالمات عىل . سيكوياه, وسميت لغة الشريوكي
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الورق وأهنم حققوا فائدة عظيمة من تسجيل تلك العالمات ومن إعادة قراءة ما 
ولكن العمليات التفصيلية هلذه اإلشارات أو العالمات بقيت .  من كالمُكتب

ً, أميا وغري قادر عىل 1820غامضة بالنسبة إليه, ما دام كغريه من الشريوكي يف عام 
ًوألنه كان حدادا فقد بدأ سيكوياه بابتكار نظام . كتابة اإلنكليزية أو التحدث هبا

رسم صورة لكل زبون, ثم رسم دوائر . حماسبة يساعده يف تتبع ديون زبائنه
 .ًوخطوطا ذات أحجام خمتلفة لتمثيل قيمة املال الذي يدينون به له

ً قرر سيكوياه امليض قدما 1810يف حوايل العام  لكتابة لغة يف تصميم نظام ُُ
وبدأ مرة أخر برسم الصور لكنه ختىل عن الفكرة باعتبارها معقدة . الشريوكي

ثم بدأ خيرتع إشارات مستقلة لكل كلمة, . فنية ال تنتهيللغاية وذات متطلبات 
ومرة أخر أحس بعدم الرضا بعد أن اخرتع آالف اإلشارات وأحس باحلاجة إىل 

 .املزيد
ًأخريا أدرك سيكوياه أن الكلامت مكونة من أعداد متواضعة من خمتلف 

ًتكر مبدئيا واب. األصوات التي تتكرر يف كثري من الكلامت, وهو ما نسميه املقاطع
, معظمها تركيبات من حرف ساكن 85قطعية وقلصها بالتدريج إىل م إشارة 200

 .وحرف علة
وكأحد مصادره لإلشارات ذاهتا, مترن سيكوياه عىل نقل احلروف من كتاب 

وأخذت دزينتان من إشارته املقطعية . هتجئة إنكليزي أخذه من معلم مدرسة
 اختالف كامل يف املعنى بالطبع, ما دام الشريوكية مبارشة من تلك احلروف, مع

) h, b, R, D(فقد اختار عىل سبيل املثال األشكال . سيكوياه جيهل املعاين اإلنكليزية
) 4(بالرتتيب, بينام حل الشكل الرقمي ) ni, si, e, a(لتمثل املقاطع الشريوكية 

مثل ًواخرتع إشارات أخر معدال احلروف اإلنكليزية ). se(ليصبح املقطع 
 .عىل التوايل) na, sa, yu( لتمثل املقاطع  و, اخرتاعه اإلشارات 
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 جمموعة اإلشارات التي ابتكرها سيكوياه لتمثل مقاطع اللغة الشريوكية

 
  و,  كام أن بعض اإلشارات كانت من اخرتاعه بالكامل مثل اإلشارات

إعجاب اللغويني وقد لقيت لغة سيكوياه املقطعية ). ho, li, nu(لتحل حمل 
وخالل فرتة . املحرتفني لتالؤمها اجليد مع األصوات الشريوكية, ولسهولة تعلمها

قصرية وصل الشريوكيون إىل حمو أمية كامل يف لغتهم املقطعية, واشرتوا مطبعة 
 .وبدأوا بطباعة الكتب والصحف بلغة سيكوياه

خطوطة ظهرت عن تظل الكتابة الشريوكية واحدة من أفضل النامذج املحببة مل
نحن نعرف أن سيكوياه توفرت لديه وسائل الكتابة والورق . طريق انتشار الفكرة

وفكرة استخدام العالمات واإلشارات املنفصلة, وأشكال العرشات من هذه 
وملا كان ال يعرف قراءة اإلنكليزية وال كتابتها, فهو مل يأخذ أي تفاصيل . اإلشارات

ورغم إحاطته باألبجديات التي ال . املوجودة حولهأو حتى مبادئ من املخطوطات 
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يفهمها, أعاد بصورة مستقلة اخرتاع املقطعيات, غري مدرك أن كريت العرص 
 . سنة3500احلجري كانت قد اخرتعت لغة مقطعية أخر قبل 

ًيمكن لنموذج سيكوياه أن يوفر نمطا للطريقة التي أسهمت فيها فكرة انتشار 
هان «ويبدو أن أبجدية .ًنظمة الكتابية يف العصور القديمة أيضاالكتابة, يف حتقيق األ

 ميالدية للغة الكورية قد 1446التي ابتكرها سيجونغ ملك كوريا يف العام » غول
ُاستلهمت بوضوح من قوالب الصور الصينية ومن املبدأ األبجدي للكتابة املنغولية 

هان «يجونغ أشكال حروف وعىل أي حال فقد اخرتع امللك س. أو التبتية البوذية
والكثري من مالمح أبجديتها بام يف ذلك جتميع احلروف من خالل املقاطع إىل » غول

 ,مربعة, واستخدام أشكال األحرف املتقاربة يف متثيل األصوات الساكنة» بلوكات«
 واستخدام أشكال احلروف الساكنة التي حتدد وضع ,أصوات حروف العلة

» هامغأو«وبشكل مماثل, فقد تبنت أبجدية . تلك السواكنالشفتني أو اللسان للفظ 
َالتي استخدمت يف إيرلندا وأجزاء من بريطانيا الكلتية من حوايل القرن الرابع بعد  ُ

بية املتوفرة يف ذلك احلني, لكنه تم وامليالد املبدأ األبجدي ذاته من األبجدية األور
, عىل نظام األصابع اخلمسة ًأيضا ابتكار أشكال حروف فريدة مرتكزة كام يظهر

 .وإشارات اليدين
إىل فكرة انتشار الكتابة » هامغأو«و » هان غول«وبثقة, يمكننا أن نرد لغتي 

ًبدال من ردها إىل االخرتاع املستقل, ألننا نعلم أن كال املجتمعني كانا عىل اتصال 
سباب وثيق مع جمتمعات متتلك الكتابة, وألنه واضح لنا أي خمطوطات وفرت األ

ًباملقارنة, نستطيع بثقة أيضا أن نرد اللغة السومرية املسامرية وأقدم الكتابات . امللهمة
يف أمريكا الوسطى إىل االخرتاع املستقل, ألنه يف الوقت الذي ظهرت فيهام اللغتان 

وما . وفر هلام اإلهلامتللمرة األوىل, مل يكن هناك أي خمطوطة يف أفقهام يمكن أن 
 .لكتابة يف جزيرة إيسرت والصني ومرص موضع جدلزالت أصول ا
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يوضح نظام هان غول الكتايب ) كيم−وول− تأليف سو»أزهار فوق التالل«القصيدة (نص كوري 

ًيمثل كل بلوك مربع مقطعا, لكن كل إشارة داخل البلوك متثل حرفا. الرائع ً 
 
 بمخطوط فريدئ حتفظ البولينيزيون املقيمون يف جزيرة إيسرت يف املحيط اهلادا

 للميالد أي بعد وقت طويل من وصول 1851يتضمن نامذج تعود فقط إىل العام 
ولعل الكتابة نشأت يف اجلزيرة بصورة مستقلة . 1722األوروبيني إىل اجلزيرة عام 

لكن التفسري األكثر . قبل قدوم األوروبيني رغم أنه مل تتوفر أي أدلة حية عىل ذلك
  عالهتا, ويفرتض أن سكان إيسرت قد دفعوا إىل ابتكار خمطوطمبارشة يأخذ احلقائق عىل

 .1770بعد رؤية إعالن ضم جزيرهتم الذي سلمته هلم البعثة اإلسبانية يف العام 
 قبل امليالد, 1300أما بالنسبة للكتابة الصنيية, فقد ثبت وجودها منذ العام 

ارات حملية فريدة غري أن هلا هي األخر إش. د ممهد لذلكجوولكن مع احتامل و
لقد . ومبادئ مميزة, ويعتقد معظم الدارسني أن الصينية نشأت بصورة مستقلة
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 ميل عن أول 4000ُ سنة وعىل بعد 3000نشأت الكتابة يف سومر قبل امليالد بـ 
 قبل امليالد, وعىل 2200مواقع سكانية صينية, وظهرت يف وادي السند يف العام 

 يعرف يشء عن أي لغة نشأت بني الصني والسند, ً ميل غربا, ولكن مل2600ُبعد 
ّوهكذا فال يوجد دليل عىل أنه كان لد الكتاب الصينيني األوائل أي علم بأي  ُ

 .نظام كتايب آخر يمكن أن يكون قد أهلمهم
كذلك يعتقد أن اهلريوغليفية املرصية وهي األهم من بني مجيع أنظمة الكتابة 

 مستقل, لكن التفسري البديل لفكرة انتشار القديمة, قد طورت نتيجة اخرتاع
لقد ظهرت اهلريوغليفية فجأة . الكتابة أكثر قابلية للتطبيق هنا من احلالة الصينية

ُوتقع مرص عىل بعد .  قبل امليالد3000ٍعىل نحو ما, بشكلها الكامل حوايل العام 
ن من وأجد أ.  ميل فقط عن سومر التي كانت هلا مع مرص اتصاالت جتارية800

املشكوك فيه أال يظهر أي دليل عىل تطور تدرجيي للهريوغليفية عىل الرغم من أن 
ًطقس مرص اجلاف موات حلفظ جتارب الكتابة السابقة, وعىل الرغم أيضا من أن 

ور الكتابة السومرية لعدة ططقس سومر اجلاف قد أعطى كذلك أدلة وافية عن ت
ًثري الشكوك أيضا هو ظهور عدة أنظمة وما ي.  قبل امليالد3000قرون قبل العام 

كتابية مستقلة التصميم كام يبدو يف إيران وكريت وتركيا والتي تسمى اليالماتية 
 والكريتية التصويرية واهلريوغليفية احلتية عىل التوايل, وذلك بعد نشوء الكتابة السومرية

 اإلشارات مل ًورغم أن كال من تلك األنظمة استخدم جمموعات مميزة من. واملرصية
يتم استعارهتا من مرص أو سومر, فمن الصعب أن يكون األشخاص املعنيون هبذا 

 .األمر عىل جهل بنظام الكتابة املعمول به لد جرياهنم ورشكائهم التجاريني
ستكون املصادفة هائلة إذا تبني أنه بعد ماليني السنني من الوجود البرشي 

 املقيمة يف منطقة البحر املتوسط والرشق دون كتابة, متكنت كل تلك املجتمعات
 األدنى من اخرتاع فكرة الكتابة بصورة مستقلة, وبفارق زمني يبلغ بضعة قرون بني 
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 ناي−وصف عىل الربد جلنازة األمرية إنتيو: نموذج من اهلريوغلوفية املرصية

 
ام حدث لذلك تبدو يل فكرة االنتشار من التفسريات املعقولة ك. الفكرة واألخر

أي إن املرصيني وغريهم من الشعوب ربام تعلموا من . يف حالة سيكوياه الشريوكي
ًالسومريني فكرة الكتابة, وربام بعض املبادئ أيضا, ثم ابتكروا مبادئ أخر مع كل 

 .ما يتطلبه ذلك من أشكال معينة للحروف
الكتابة ملاذا ظهرت : لنعد اآلن إىل السؤال الرئييس الذي بدأنا فيه الفصل

وانترشت يف بعض املجتمعات وحجبت عن كثري من املجتمعات األخر? البداية 
املالئمة لنقاشنا هي اإلمكانيات املحدودة, وكذلك االستخدامات واملستخدمون 

 .لألنظمة الكتابية األوىل
. ًوكانت املخطوطات األوىل غري مكتملة أو غامضة أو معقدة, أو الثالثة معا

ستطع إنتاج نص نثري, وإنام اختزال يمن السومرية املسامرية مل فالنمط األقدم 
تلغرايف تقترص كلامته عىل األسامء واألرقام ووحدات القياس, وكلامت أشياء 
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وهذا ما يشبه إجبار مسجل يف حمكمة أمريكية أن . معدودة, وقليل من الصفات
يزية تفتقر إىل كل, ألن اللغة اإلن» خروف سمني27جون «: يكتب العبارة التالية

نأمر جون بأن «: الكلامت والقواعد اللغوية الالزمة لكتابة العبارة بالشكل التايل
ً خروفا سمينا التي يدين هبا للحكومة27يسلم الـ  ويف وقت الحق أصبحت . »ً

 ذلك بالطريقة الفوضوية التي وصفتها تالسومرية قادرة عىل إنتاج النثر, لكنها فعل
لرموز الكتابية واإلشارات الصوتية إضافة إىل إشارات حتديدية للتو, مع خليط من ا

 أسهل Linear Bكانت اللغة اليونانية املقدونية و. ري ملفوظة يبلغ عددها املئاتغ
ً إشارة زائدا الرموز 90عىل األقل, باعتبارها مرتكزة عىل مقطعيات مكونة من 

فقد حذفت أي . ونانية غامضةستفادة من هذه امليزة كانت اليااللكن عند . ابيةتالك
حرف ساكن يف هناية كلمة ما واستخدمت ذات اإلشارة لعدة حروف ساكنة, وعىل 

, ph و p ,b , وتدل إشارة أخر عىل  r  و iسبيل املثال فإن إشارة واحدة تدل عىل 
 نيون اللغةباونعلم االرتباك الذي حيصل عندما يتكلم يا. kh و k و gوثالثة عىل 
  ولنتصور االرتباك لو أن أبجديتنا فعلت اليشء r و iة دون التفريق بني اإلنكليزي

, rap ,lapسيكون األمر كأن نتهجأ الكلامت ! ذاته مساوية بني احلروف الساكنة
lab ,laughبطريقة واحدة . 

ومن القيود املتصلة هبذه املسألة أن قلة من الناس تعلمت كتابة تلك 
ّفة الكتابة حمصورة يف كتاب حمرتفني يعملون يف وكانت معر. املخطوطات األوىل ُ

 Linear Bعىل سبيل املثال, ليس هناك ما يشري إىل أن لغة  . لك أو املعبدخدمة امل
َكانت تفهم أو تستخدم من قبل أي من اليونانيني يف العرص  ِ حلجري, خارج إطار اُ

كن التمييز بينهم   يمLinear Bوبام أن معلمي . كوادر حمددة من بريوقراطيي القرص
ن مجيع إ خطوط أيدهيم املوجودة يف وثائق حمفوظة, نستطيع القول من خالل

 ًكاتبا 40 و 75الوثائق املحفوظة من قرصي كنوسوس وبايلوس كانت من عمل 
 .عىل التوايل
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وكانت استخدامات هذه املخطوطات املبكرة ذات الصفات التلغرافية املتبعة 
وكل من يأمل يف اكتشاف كيف كان . ودية مستخدميهاوالغامضة حمدودة كمثل حمد

.  قبل امليالد سيصابون بخيبة أمل3000كرون أو يشعرون يف العام فالسومريون ي
ًوبدال من ذلك كانت النصوص السومرية األوىل جمرد حسابات للقرص 

 باملائة من القوالب 90وتعترب حوايل . وبريوقراطيي املعهد, خالية من أي مشاعر
 تجودة يف أول أرشيف اكتشف للسومريني يف مدينة أوروك, جمرد سجالاملو

ّمكتبية لبضائع دفع ثمنها, ولعامل يعطون حصصهم, وبعملية توزيع املنتجات  ُ
ًومل يتمكن السومريون إال الحقا من التقدم خارج إطار الرموز الصوتية . الغذائية

 النثرية كاملواد الدعائية وا وقتها إىل كتابة النصوصدأو الكتابة الصوتية, وعم
 .واألساطري

ًغري أن يونانيي العرص احلجري مل يصلوا أبدا إىل مرحلة الدعاية واألساطري, 
 ,وكان ثلث القوالب التابعة لقرص كنوسوس سجالت حماسبني حول الغنم والصوف

. الكتانبينام تضمنت نسبة كبرية من الكتابة يف قرص بايلوس سجالت حول حمصول 
 بحيث  غامضة إىل درجة أهنا ظلت حمصورة يف حسابات القصور,Linear Bوكانت 

أما .  الكالمية حمدودة, ومل ترتك هذه اللغة أي أثر أديبوخياراهتاكانت حمتوياهتا 
سامعيها غري لّاإللياذة واألوديسا فقد ألفهام ونقلهام شعراء ورواة غري متعلمني 

 .ير األبجدية اليونانية بعد مئات السننياملتعلمني, ومل تتم كتابتهام إال بعد تطو
 املرصية واألمريكية الوسطى ةكام لعبت قيود مشاهبة الدور نفسه مع الكتاب

 ودعايات دولة ةوقد سجل كتبة اهلريوغليفية املرصية األوىل تقارير ديني. والصينية
املواليد بات املايا املحفوظة للمواد الدعائية وابينام كرست كت. وحسابات بريوقراطية

 امللوك احلكم أو حتقيقهم االنتصارات, إضافة إىل مالحظات فلكية لرجال وتويل
ملتأخر تقارير دينية حول ا» شانغ«وحتتوي أقدم كتابة صينية حمفوظة من عهد . دين
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ويقول أحد نامذج . رت عىل ما سمي عظام الوحيفشؤون العائلة احلاكمة, ح
 ,)يف عظمة تشققت بفعل تعريضها للحرارة(عندما قرأ امللك معنى تشقق «: شانغ
 .»ًوم املعبد كنغ, فإن ذلك سيكون ميمونا للغايةيإذا ولد طفل يف :  بقولهعلق

 ,يف أيامنا هذه, يغرينا أن نسأل ملاذا قبلت جمتمعات مبكرة امتلكت اللغة
ّ وكتاب قليلةحرصهتا يف مهامت قليلوااللتباسات التي قيدت الكتابة  لكن . نيُ

. لسؤال يظهر الفجوة بني الرؤية القديمة وتوقعاتنا نحن من انتشار العلمعرض ا
عمد الستخدامات الكتابة املبكرة ال يوفر احلوافز اإلجيابية الالزمة توالتقييد امل

لقد أراد امللوك والكهنة يف سومر القديمة . ًالبتكار أنظمة كتابية أقل غموضا
ّللكتابة أن تستخدم من قبل الكتاب  ُُ َ َلتسجيل أعداد الغنم والرضائب, ال من قبل ِ ِ

ِوكام قال عامل األنثروبولوجيا كلود ليفي . اجلامهري لكتابة الشعر وحبك املؤامرات
تسهيل استعباد أناس «شرتاوس, كانت مهمة الكتابة القديمة الرئيسية هي 

َأما االستخدامات الشخصية للكتابة من قبل غري املحرتفني, فقد حلت. »آخرين  يف ِ
 .ًمرحلة الحقة, فيام أصبحت األنظمة الكتابية أسهل وأفضل تعبريا

وعىل سبيل املثال, مع سقوط احلضارة اليونانية يف العرص احلجري حوايل 
وعادت اليونان إىل عرص ما قبل ) Linear B( قبل امليالد اختفت لغة 1200العام 
مل تعد . ً خمتلفة متاما الكتابة ومستخدموها واستخداماهتاكانتوعندما . التعليم

الكتابة اليونانية لغة مقطعية ذات رموز كتابية, وإنام أبجدية مستعارة من األبجدية 
. الفينيقية ذات احلروف الساكنة والتي طورها اليونانيون باخرتاعهم حروف العلة

ّوبدال من كتابة قوائم لألغنام املقترصة عىل الكتاب والتي ال تقرأ إال يف القصور, ُ ً 
كانت األبجدية اليونانية منذ حلظة ظهورها أداة للشعر والدعابة, تقرأ يف املنازل 

ًومثال, فإن أول نموذج حمفوظ للكتابة باألبجدية اليونانية, متت . االعتيادية
ً قبل امليالد, تضمنت بيتا من الشعر 740عىل جرة نبيذ أثينية حوايل العام » خربشته«
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ن من يستطيع من الراقصني أن يؤدي دوره برشاقة إيعلن عن مسابقة رقص ويقول 
وكان النموذج الثاين ثالثة أبيات شعرية من قصيدة . أكرب سريبح هذه اجلرة كجائزة

اللذيذ للرشب وأن من يرشب من » نستور«سداسية التفعيلة جاء فيها أن هذه كأس 
 من كام أن النامذج األوىل. فروديت الشقراءأهذا الكأس ستسيطر عليه رغبة 

ويف .  والرومانية كانت حمفورة عىل كؤوس النبيذ وأوعيتهاألتروريةاألبجدية 
مرحلة الحقة تم تطويع األبجدية كوسيلة اتصال سهلة وخاصة, لتصبح متاحة 

الكتابة ستخدامات احتولت أمام األغراض العمومية أو البريوقراطية, وبذلك فقد 
 .ابة السابقة ذات املقاطع والرموز كانت عليه أنظمة الكتاألبجدية إىل عكس ما

 االستخدامات املحدودة للغة وقلة مستخدميها بالسبب الذي جعل وتيش
 املستقلة أو اخرتاعات الكتابةفجميع . ًالكتابة تظهر متأخرة جدا يف التطور البرشي

املحتمل استقالهلا كام يف سومر واملكسيك والصني ومرص, وكذلك الكتابات التي 
ا عرب تلك االخرتاعات مثل تلك التي ظهرت يف كريت وإيران وتركيا متت مواءمته

ووادي السند ومنطقة مايا, كانت تتعلق برتاتبية اجتامعية ذات مؤسسات سياسية 
قد و. معقدة ومركزية, هلا عالقة رضورية بإنتاج الغذاء سنناقشها يف فصل الحق

 كحفظ السجالت أوفت الكتابة األوىل باحتياجات تلك املؤسسات السياسية
ً دعمهم غذائيا عرب ويتموالدعاية امللكية, وكان مستخدمو الكتابة متفرغني هلا 

َومل يتم أبدا تطوير أو حتى تبني الكتابة من قبل . فوائض زراعية أنتجها الفالحون ِ ً
عام, الفتقارهم إىل االستخدامات املؤسسية طجمتمعات الصيادين وجامعي ال

تامعية والزراعية الالزمة لتوليد عملية مجع الفوائض للكتابة, ولآلليات االج
ّ إلطعام الكتابةالغذائية املطلوب ُ. 

وهكذا, كان إنتاج الغذاء وآالف السنني من التطور املجتمعي الذي أعقب 
. ًتبنيه, جوهريا لتطور الكتابة كرضورة تطور امليكروبات للتسبب باألوبئة بني البرش
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الل اخلصيب واملكسيك وربام الصني, ألن هذه كانت نشأت الكتابة مستقلة يف اهل
وما إن اخرتعت الكتابة يف تلك . املناطق األوىل التي ظهر إنتاج الغذاء فيها

املجتمعات القليلة, حتى انترشت من خالل التجارة والغزو والدين إىل جمتمعات 
 .أخر ذات اقتصاديات وتنظيامت سياسية مماثلة

ً رضوريا لتطور الكتابة أو اإلرساع يف تبنيها, فإن هذا  كانومع أن إنتاج الغذاء
ففي بداية هذا الفصل أرشت إىل فشل بعض املجتمعات املنتجة . ًالرشط مل يكن كافيا

للغذاء وذات األنظمة السياسية املعقدة, يف تطوير الكتابة أو تبنيها قبل العصور 
 حمرية للغاية, حالة واحدة ومن مثل هذه احلاالت التي نراها نحن العرصيني. احلديثة

 للميالد وهي إمرباطورية 1520ن أضخم إمرباطوريات العامل يف حوايل العام ع
اإلنكا يف أمريكا اجلنوبية, ذلك أننا متعودون عىل اعتبار الكتابة أداة ال مفر منها 

ًوتضم تلك احلاالت أيضا إمرباطورية تونغا البحرية, ودولة هاواي . للمجتمع املعقد
  وغريبخط االستواءتي نشأت يف أواخر القرن الثامن عرش, ومجيع دويالت إفريقيا ال

 قبل جميء اإلسالم, وأكرب املجتمعات املواطنة يف أمريكا جنوب الصحراءإفريقيا 
احلصول ملاذا فشلت كل هذه املجتمعات يف . الشاملية ووادي هنر املسيسبي وروافده

 .ات مع جمتمعات حصلت عىل الكتابة?طلبعىل الكتابة, رغم اشرتاكها يف املت
هنا جيب أن نذكر أنفسنا بأن الغالبية العظمى من املجتمعات التي ملكت 
ًالكتابة, حصلت عليها باالستعارة من اجلريان أو أهلمت البتكارها بدال من 

فاملجتمعات التي مل متلك الكتابة والتي ذكرهتا للتو هي . ةاخرتاعها بصفة مستقل
ويتعلق اليشء . ظهر فيها إنتاج الغذاء بعد سومر واملكسيك والصنيتلك التي 

الوحيد غري املؤكد يف هذا البيان بالتواريخ التي بدأ فيها إنتاج الغذاء يف املكسيك 
ولو أعطيت املجتمعات التي كانت تنقصها . واإلنديز اللتني أصبحتا أرض اإلنكا

ولو كانت تقع . عىل كتاباهتا اخلاصةًالكتابة ما يكفي من الوقت, لربام حصلت أيضا 
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عىل مقربة أكثر من سومر واملكسيك والصني, لربام حصلت عىل الكتابة أو فكرة 
. ة واملايا ومعظم املجتمعات ذات الكتابة من تلك املراكز كام فعلت اهلندالكتاب

 مراكز الكتابة ما حرمها من احلصول عىل الكتابة ًلكنها كانت بعيدة جدا عن أول
 .ل العصور احلديثةقب

وتربز أمهية العزلة بشكل كبري يف حالة هاواي وتونغا اللتني يفصل أربعة 
وتظهر املجتمعات . آالف ميل من املحيط بينهام وبني أقرب جمتمعات متتلك الكتابة

ًن املسافة التي تفصل مكانا إًاألخر أمهية النقطة التي تفيد بأنه ليس مالئام القول 
فاإلنديز . ُاسها باملسافة التي يقطعها الغراب للتدلل عىل البعدعن آخر يمكن قي

 ميل عىل 700 و 1500 و 1200 إفريقيا وحوض هنر املسيسبي تبعد وممالك غريب
 إفريقيا واملكسيك عىل التوايل عن املجتمعات ذات الكتابة يف املكسيك وشاميل

ن تقطعها األبجدية للسفر فهذه املسافات أقل بكثري من املسافة التي جيب أ. التوايل
من مواطنها يف السواحل الرشقية من البحر املتوسط للوصول إىل إيرلندا وإثيوبيا 

لكن احلواجز اإليكولوجية .  آسيا يف غضون ألفي عام من اخرتاعهايوجنوب رشق
ويفصل . واملائية تبطئ من حركة الناس دون أن تؤثر يف قدرة الغراب عىل قطعها

 الغربية املالكة للكتابة ودول إفريقيا الغربية غري املالكة هلا صحراء بني دول إفريقيا
 املكسيك املراكز كذلك فصلت صحار شاميل. ال تصلح للزارعة وال للمدن

وتطلب االتصال بني .  املكسيك عن دويالت وادي املسيسبياحلرضية جنويب
لة من االتصال طوي سلسلة من خالل املكسيك واإلنديز إما رحلة بحرية أو جنويب

لذلك, .  بالغابات والتي مل تسكن أبداداريني الضيق وامليلءيق األريض عرب مض
 . إفريقيا ووادي املسيسبي معزولة عن جمتمعات الكتابةكانت مناطق اإلنديز وغريب

ًوهذا ال يعني أن تلك املجتمعات التي مل متتلك الكتابة كانت معزولة متاما, 
من اهلالل اخلصيب حيوانات مدجنة دخلت عرب الصحراء,  تسلمت ةفإفريقيا الغربي
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كام انترشت الذرة من . وقبلت يف النهاية النفوذ اإلسالمي بام يف ذلك الكتابة العربية
لكننا رأينا يف . املكسيك إىل اإلنديز وببطء أكرب من املكسيك إىل حوض املسيسبي

كولوجية يف إفريقيا  اجلنوب والعوائق اإلي–الفصل العارش أن حماور الشامل 
ويظهر تاريخ الكتابة . واألمريكيتني أخرت انتشار املحاصيل واحليوانات املدجنة

 كبري الطرق املشاهبة التي أثرت فيها اجلغرافيا واإليكولوجيا عىل انتشار بوضوح
 .االخرتاعات البرشية

 
 



 
 13الفصل 

  
  ةـاجـأم احل

 

يف » مينويس«, عثر علامء آثار حيفرون يف قرص 1908 متوز/يول يو3يف 
للوهلة . توس بجزيرة كريت, عىل واحدة من أهم القطع يف تاريخ التكنولوجياسفي

ُاألوىل مل تبد القطعة جذابة, فهي جمرد قرص صغري مسطح وغري مدهون من الطني  َْ
وكشف فحص القطعة عن جانبيها املغطيني . ونصف بوصات خبوز قطره ستامل

ْبالكتابة واملرتبطني بخيط ملتو يدور لولبيا من مخس مكورات  ِ قارب ع مع تلفً
وال بد أن الكاتب خطط للقرص ونفذه بدقة . الساعة من إطار القرص إىل مركزه

بحيث يبدأ الكتابة عند اإلطار ويكمل ملء املساحة عىل اخلط اللولبي دون أن 
 ).التاليةالصورة عىل الصفحة (, حتى وصوله املركز »لفة«نتهي الكالم مع انتهاء كل ي

ومنذ اكتشافه والقرص يشكل حرية ملؤرخي الكتابة, فعدد اإلشارات 
ً مما يشري إىل كتابة مقطعية بدال من أبجدية, لكن شيفرة الكالم مل 45الواضحة بلغ 

ومل تظهر قطعة . م كتابة معروفتفك بعد, وأشكال اإلشارات ختتلف عن أي نظا
ً عاما مرت منذ اكتشافها, ولذلك مل يعرف إن كانت 89أخر من هذا النوع يف 

 .تلك القطعة ممثلة ملخطوط كريتي أم مستوردة من اخلارج
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 أحد جانبي قرص فيستوس

 
وبالنسبة ملؤرخي التكنولوجيا فإن قرص فيستوس حمري أكثر, وتارخيه 

 أو هًوبدال من حفر. امليالد جيعله أقدم وثيقة خمطوطة يف العامل قبل 1700التقريبي 
 , فقد B و Linear Aنقشه باليد, كام كانت مجيع املخطوطات الكريتية بالطريقتني 

ًتم كبسه باألختام عىل طني طري قبل خبزه ليصبح صلبا, حيث محل كل ختم 
ك مللء كل املساحات  عىل األقل, وذل45إشارة ليبلغ عدد األختام التي استخدمت 

وال بد أن صناعة تلك األختام تطلبت الكثري من العمل, . كام هو مبني عىل القرص
وال بد أن من نفذ هذه العملية . ةومن املؤكد أهنا مل تصنع فقط لطباعة هذه الوثيق

ًومن خالل تلك األختام كان مالكها قادرا عىل . قام بالكثري من الكتابات
 .سخ أرسع وأنظف مما لو كتب النص يف كل مرةاستخدامها يف صنع ن
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, حيث استخدمت  البرشية املقبلة الطباعةلقد استبق قرص فيستوس خطوة
ًآنذاك أيضا  بلوكات معينة لطباعتها عىل الورق باستعامل احلرب وليس الطني من غري 

 3100 سنة يف الصني و 2500غري أن تلك اخلطوات التالية مل تظهر ال بعد . حرب
ولكن ملاذا مل تستخدم التكنولوجيا الثمينة هلذا . م يف أوروبا العصور الوسطىعا

املتوسط عىل نحو متسع? وملاذا البحر القرص يف كريت أو غريها من مناطق 
 قبل امليالد وليس يف وقت آخر يف بالد 1700اخرتعت هذه الوسيلة يف حوايل العام 

 آخر للكتابة? وملاذا استغرق األمر ما بني النهرين أو املكسيك أو أي مركز قديم
? لذلك فإن هذا ةآالف السنني إلضافة فكرة احلرب واملكابس والوصول إىل املطبع

ًالقرص يشكل حتديا كبريا للمؤرخني, فإذا كانت االخرتاعات نادرة وخصوصية  ً
وغري قابلة للتنبؤ هبا إىل هذا احلد مثلام يشري اكتشاف ذلك القرص, فمعنى ذلك أن 

 .ود التعميم يف تاريخ التكنولوجيا حمكوم عليها بالفشل منذ البدايةجه
ًتوفر التكنولوجيا يف شكل األسلحة واملواصالت وسيلة مبارشة متكن شعوبا 

ا السبب الرئييس يف هوهذا ما جيعل. معينة من توسيع امللك وغزو شعوب أخر
وليس مواطني أمريكا ن و آسيوي–ولكن ملاذا كان اليورو . ط التارخيي األعرضمالن

 هم الذين اخرتعوا األسلحة والسفن العابرة جنوب الصحراءأو إفريقيا 
للمحيطات واملعدات الفوالذية? ومتتد االختالفات لتشمل معظم اإلنجازات 

فلامذا كانت كل . التكنولوجية العظيمة, من املطابع إىل الزجاج وحمركات البخار
اذا استمر مجع سكان غينيا اجلديدة ومواطني  آسيوية? ومل–هذه االخرتاعات يورو 

 التي ة ميالدية باستخدام األدوات احلجري1800أسرتاليا األصليني حتى العام 
 آسيا ومعظم إفريقيا قبل آالف السنني, رغم أن غينيا اجلديدة –ختلصت منها يورو 

ه  عىل التوايل? وتفرس كل هذدوأسرتاليا متتلكان أغنى مناجم النحاس واحلدي
 –احلقائق األسباب التي جتعل الكثري من الناس العاديني يفرتضون أن اليورو 

 .آسيويني أعىل مرتبة من الشعوب األخر يف االبتكار والذكاء
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وإذا مل تكن الفروق البرشية يف األحياء العصبية هي املسؤولة عن الفروقات 
أي بديل يرتكز إىل القارية يف التطور التكنولوجي, فام هو املسؤول إذن? وثمة ر

ًنظرية االخرتاع البطولية, فالتقدم يف جمال التكنولوجيا ال يبدو متعلقا بالنسب 
ال جوهانس غوتنربغ وجيمس املئوية عندما يأيت عىل أيدي قلة من العباقرة من أمث

ات وتوماس أديسون واألخوين رايت, فكل هؤالء أوروبيون أو أمريكيون و
 وكذلك األمر بالنسبة ألرمخيدس وغريه من عباقرة حدرون من أصول أوروبية,تم

ًفهل هؤالء العباقرة كانوا سيبلون بالء حسنا لو أهنم ولدوا . العامل القديم النادرين ً
يف تسامنيا أو ناميبيا? وهل يعتمد تاريخ التكنولوجيا عىل الصدفة وحدها يف حتديد 

 .أماكن ميالد قلة من املخرتعني? 
 بالقول إهنا ليست مسألة فردية بقدر ما هي تتمسك ما زالت بعض اآلراء

وبعض املجتمعات األخر تبدو . قابلية جمتمعات بأكملها يف التوجه نحو االخرتاع
وكان ذلك هو االنطباع الذي أحس به كثري من . حمافظة وانعزالية ومعادية للتغيري

. مر إىل اليأسهى هبم األتناالغربيني الذين حاولوا مساعدة شعوب العامل الثالث و
كيف إذن يمكن .  املجتمعاتأما املشكلة فسببهاًوبدا الناس كأفراد أذكياء متاما, 

للمرء أن يفرس سبب فشل األسرتاليني األبورجني يف الشامل الغريب من القارة يف 
ق توريس خالل جتارهتم معهم, ي أهايل جزر مضرآمها والنشاب اللذين تبني القوس

 ذات يف قارة بأكملها غري املجتمعات كلهايمكن أن تكون يتعاملون هبام? وهل 
قدرة عىل التلقي, مما يفرس بطء التقدم التكنولوجي هناك? يف هذا الفصل سنحسم 
أمر قضية مركزية يف هذا الكتاب تتعلق باألسباب التي جتعل التكنولوجيا تتطور 

 . يف قارات خمتلفةةبنسب خمتلف
أي . »احلاجة أم االخرتاع«عرب عنه املثل القائل نقطة البداية يف نقاشنا هي ما 

ًأن االخرتاعات تنشأ افرتاضا عندما يقع جمتمع ما حتت إحلاح حاجة غري متوفرة, 



  339     ّأم احلاجة     
 

وير املخرتعون املحتملون . ُفبعض التكنولوجيا قد تر غري مرضية أو حمدودة
بعض وينتهي . الذين حيركهم املال والشهرة, تلك احلاجة, وحياولون تلبيتها

املخرتعني إىل حل أفضل من احلل القائم عىل تكنولوجيا غري مرضية, ويتبنى 
ًاملجتمع احلل اجليد إذا كان متالئام مع قيم املجتمع وتكنولوجيات أخر. 

ففي . ّتتطابق قلة من االخرتاعات مع املقولة املعقولة بأن احلاجة أم االخرتاع
مة الواليات املتحدة و أنشأت حك, ويف وسط احلرب العاملية الثانية1942عام 

 لبناء قنبلة ذرية قبل ةمرشوع ماهناتن هلدف واضح وهو اخرتاع التكنولوجيا املطلوب
ونجح ذلك املرشوع يف ثالث سنوات وبكلفة . أن تتمكن أملانيا النازية من صنعها

ومن األحداث . ًبليوين دوالر أي ما يوازي عرشين بليونا يف حسابات اليوم
 آلة حلج القطن لتحل حمل العمل اليدوي 1794خرتاع إييل وتني عام األخر ا

 الواليات املتحدة, واخرتاع جيمس املتعب يف تنظيف القطن الذي يزرع يف جنويب
حل مشكلة ضخ املياه إىل خارج مناجم الفحم ت ماكينته البخارية ل1769وات عام 
 .الربيطانية

ا إىل االفرتاض بأن االخرتاعات هذه األمثلة املألوفة ختدعنا ألهنا تقودن
ويف احلقيقة فإن الكثري من . األخر جاءت استجابة الحتياجات معينة

االخرتاعات بل أغلبها طورت عىل أيدي أشخاص يدفعهم الفضول أو حب 
وما أن خيرتع اليشء . العبث, يف غياب أي حاجة مبدأية إلنتاج ما يدور يف عقوهلم

وبعد استخدامه لفرتة من الوقت يبدأ املستهلك . هحتى يبحث املخرتع عن تطبيق ل
وبعض األجهزة التي اخرتعت خلدمة أهدافنا, أخذت . باإلحساس باحلاجة له

وقد نندهش إذا علمنا أن بعض . تستخدم ألهداف أخر مل نفكر فيها أو نتوقعها
االخرتاعات التي كانت تبحث عن استخدام هي من االخرتاعات التكنولوجية 

االحرتاق ًلطائرة والسيارة مرورا بامكينة  من اًءا يف عصورنا احلديثة, بدةالرئيسي
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وهكذا فإن االخرتاع . وغراف والتزانزستورنالداخيل وملبة اإلضاءة, وانتهاء بالفو
ًهو أحيانا أم احلاجة, بدال من أن يكون العكس ً. 

 وغراف توماس أديسون, االخرتاع األكثر أصالةنومن األمثلة اجليدة فو
وغرافاته عام نفعندما صنع أديسون أول فو. ألعظم خمرتعي العرص احلديث

ً, نرش مقاال يقرتح فيه عرشة استخدامات الخرتاعه املحتمل, وتضمنت 1877
االستخدامات االحتفاظ بآخر كلامت لألشخاص املحترضين, وتسجيل الكتب 

عادة إ تكن  ومل.حتى يسمعها املكفوفون, واإلعالن عن الساعة وتعليم التهجئة
وبعد بضع سنوات أبلغ . إنتاج املوسيقى من األولويات املهمة يف الئحة أديسون

وبعد بضع سنوات أخر غري رأيه . أديسون مساعده أن اخرتاعه بال قيمة جتارية
الستخدامها ) مسجالت اإلسطوانات(وغرافات نودخل عامل التجارة لبيع الفو
 اخرتع آخرون صناديق املوسيقى من خالل اموعند. كآالت مكتبة إلمالء الرسائل

وغراف أن يدير أسطوانة موسيقية بعد إدخال عملة معدنية يف نإتاحة املجال لفو
التي قللت كام يبدو من اإلقبال عىل » اإلهانة«الصندوق اعرتض أديسون عىل هذه 

وبعد حوايل عرشين سنة, اعرتف أديسون عىل . وغراف لالستخدام املكتبينالفو
 . املوسيقى وإعادة بثهاتسجيلوغراف هو نأن االستخدام الرئييس للفومضض ب

ًوتعترب السيارة اخرتاعا آخر تبدو استخداماته واضحة اليوم, لكنها مل خترتع 
, 1866 عام للبنزينحتت إحلاح أي طلب, وعندما بنى نيكوالس أوتو أول ماكينة 

ذ ستة آالف سنة مدعومة  تلبي احتياجات اإلنسان للنقل منتزال اخليول ما تكان
ومل تكن هناك أزمة خيول وال . بتزايد, بقطارات تسري بقوة البخار منذ عدة عقود

 . من السكك احلديديةاستياء
وألن ماكينة أوتو كانت ضعيفة وثقيلة وطوهلا سبعة أقدام مل تستطع التغلب 

 عىل يد  عندما تطورت املاكينات1885ومل يتغري الوضع إال يف عام . عىل اخليول
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غوتفريد ديملر الذي استطاع تركيب ماكينة عىل دراجة ليوجد بذلك أول دراجة 
 . ليبني أول شاحنة1896نارية, وانتظر حتى عام 

ا بالنسبة هً كانت السيارات باهظة الثمن وألعابا ال يعتمد علي1905يف عام 
يدية إىل أن دفعت وبقيت القناعة اجلامهريية عالية جتاه اخليول والسكة احلد. لألغنياء

احلرب العاملية األوىل, القادة العسكريني إىل االستنتاج بأهنم يف حاجة إىل 
احلرب,  ونجحت الضغوط املكثفة لصناع الشاحنات والعسكريني بعد. حناتاالش

 يف إقناع العامة بحاجتها, لتبدأ عملية استبدال العربات التي جترها األحصن
 وحتى يف أكرب املدن األمريكية تطلب األمر مخسني .بالسيارات يف الدول الصناعية

 .سنة ليحصل التغري الكامل
ًوغالبا ما يلح املخرتعون عىل هلوهم لفرتة طويلة يف غياب الطلب الشعبي, 

ًكام أن أداء املوديالت األوىل من االخرتاعات يكون ضعيفا وال يبدو مفيدا فأول . ً
 ذات البنزينفزيون كانت ببشاعة ماكينة آالت التصوير وآالت الطباعة وأجهزة التل

وهذا ما جيعل من الصعب عىل املخرتع أن يتنبأ بام . السبعة أقدام التي صنعها أوتو
ثبت فعاليته لالستخدام ما حيفزه بالتايل عىل إنفاق املزيد من يإذا كان اخرتاعه س

خرتاع, ويف كل عام تصدر الواليات املتحدة سبعني ألف براءة ا. الوقت لتطويره
فمقابل كل اخرتاع عظيم وجد يف . يصل القليل منها إىل مرحلة اإلنتاج التجاري

النهاية ما يستخدم من أجله, هناك ما ال حيىص من االخرتاعات التي ال تصل إىل أي 
وحتى االخرتاعات التي تلبي احلاجة التي من أجلها صممت يف األصل, . مكان
 وفيام صمم .ًاض مل حيسب حساهبا سابقاهنا تصلح ألغرأ يف وقت ما يثبتفقد 

جيمس وات ماكينته البخارية إلخراج املاء من املناجم, فرسعان ما كانت تزود 
طواحني القطن بالطاقة ثم بدأت الفائدة األكرب عندما أصبحت الطاقة البخارية 

 .ل القطارات والزوارقغتش
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قنا, تدفعنا إىل وهكذا فإن النظرة العاقلة لالخرتاع التي خدمت نقطة انطال
كام أهنا تتسبب يف اإلفراط بأمهية العباقرة . عكس الدور الذي يلعبه االخرتاع واحلاجة

كام تسمى, فقد شجعها » بطولة االخرتاع«أما نظرية . النادرين مثل أديسون ووات
قانون حفظ احلقوق, ألن املتقدم للحصول عىل براءة االخرتاع جيب أن يثبت أنه 

ولذلك فإن لد املخرتعني احلافز املايل لتشويه سمعة العمل .  جديديتقدم الخرتاع
ومن وجهة نظر القانون لرباءة االخرتاع, فإن االخرتاع املثايل هو . السابق أو جتاهله

 .»زيوس« بالكامل من جبني  متشكلة»أثني«قفزت الذي يظهر دون أي سوابق له, مثلام 
ًألكثر شهرة وحسام جتاهلت أسبقيات ويف احلقيقة, حتى االخرتاعات احلديثة ا

ًعىل سبيل املثال, يقال لنا دوما . »ص«  اخرتع»س«ختتبئ وراء االدعاء الوقح بأن 
, عىل افرتاض أنه استلهم ذلك »1769جيمس وات اخرتع ماكينة البخار عام «ن إ

ومن سوء حظ هذا اخليال . من خالل مراقبته البخار خيرج من فم إبريق للشاي
 من ًن وات حصل عىل فكرته اخلاصة بامكينة البخار خالل إصالحه نموذجاالرائع أ

 سنة والتي صنع منها 57كومن الذي اخرتعها قبل ماكينة بخار صنعها توماس نيو
وبدورها . يف إنكلرتا أكثر من مائة يف الوقت الذي كان وات يقوم بعملية اإلصالح

إلنكليزي توماس سيفري عام فإن ماكينة نيوكومن تبعت املاكينة التي سجلها ا
 والتي تبعت بدورها املاكينة البخارية التي صممها الفرنيس دنيس بابان لكنه 1698

 والتي كان هلا أسبقيات يف أفكار العامل اهلولندي 1680مل يصنعها يف حوايل العام 
لكن ذلك كله ال هيدف إىل إنكار التحسينات املهمة التي . كريستيان هايغنز وآخرين

 وات عىل ماكينة نيوكومن بإدخال مكثف مستقل وإسطوانة مزدوجة افهاأض
ًالنشاط, مثلام كان نيوكومن قد حسن أيضا من ماكينة سيفري ّ. 

أما .  موثقة أخرتتحدث عن اخرتاعاتويمكن لتقارير تارخيية مشاهبة أن 
يكون قد تبع خمرتعني سابقني كانت فالبطل الذي عادة ما يمنح لقب االخرتاع 
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دهيم أهداف مثل أهدافه وكانت لدهيم تصاميم ونامذج أو حتى كام يف حالة ل
أديسون الشهري للمبة » اخرتاع«أما . نيوكومن موديالت جتارية من ماكينته البخارية

 الكثري من سبقه تطوير فقد 1879 ترشين األول/ أكتوبر21املتوهجة يف ليلة 
. 1878 و1841خرين بني عامي التي سجلت من قبل خمرتعني آاللمبات املتوهجة 
 طائرة األخوين رايت املجهزة بامكينة وبرش طائرة صمويل النغيل كذلك فقد سبقت

  تلغراف صامويل مورس فقد سبقه إليه جوزيفماذات األرشعة وغري املزودة ببرش, أ
, بينام تعترب ماكينة تنظيف القطن قصري التيلة ويتستونهنري ووليام كوك وتشارلز 

 .قطن طويل التيلة آالف السننيلً, امتدادا ملاكينات كانت تنظف اويتنيرتعها إييل التي اخ
خوان رايت ومورس ن واألووال يستهدف هذا كله إنكار ما قدمه وات وأديس

 .وويتني من حتسينات كبرية وبالتايل عززوا أو دشنوا النجاحات التجارية الخرتاعاهتم
 إذا كان النمط العريض لتاريخ العامل اهو ملكن السؤال الذي يتعلق بأهدافنا 

سيتغري بشكل جوهري لو مل يولد خمرتع عبقري ما يف وقت وزمان معينني? اجلواب 
واضح وهو أنه مل يكن هناك شخص كهذا, فكل املخرتعني املشهورين كان لدهيم 
من سبقهم ومن جاء بعدهم من خمرتعني أكفاء وأدخلوا حتسيناهتم يف وقت كان 

وكام سنر فإن مأساة البطل الذي أتقن . ًادرا عىل استخدام منتجاهتماملجتمع ق
ًصناعة األختام التي استخدمت يف قرص فيستوس هي أنه اخرتع شيئا مل تستطع 

 .جمتمعات ذلك العهد أن تستغله عىل نطاق واسع
. ًلقد أخذت نامذجي من التكنولوجيات احلديثة, ألن تارخيها معروف جدا

ً التكنولوجيا تتطور تراكميا بدال من األعامل البطولية املنعزلة, وأن وما استنتجته أن ً
. ًمعظم استخداماهتا تظهر بعد اخرتاعها بدال من اخرتاعها من أجل حاجة مرئية
. وينطبق هذان االستنتاجان بقوة أكرب عىل التاريخ غري املوثق للتكنولوجيا القديمة

ًا وبقايا قًال حمرومالعرص احلجري روعندما الحظ الصيادون وجامعو الطعام يف 
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ًجري يف مواقدهم, كان من املستحيل أن يروا مسبقا ذلك الرتاكم التصاديف والطويل 
من االكتشافات التي ستؤدي إىل أول زجاج نوافذ روماين يف العام امليالدي األول 

 أدوات قبل امليالد, وأول 4000ًتقريبا وما سبقه من أول زجاج مسطح يف العام 
 قبل 2500زجاجية تقف من تلقاء ذاهتا يف مرص وبالد ما بني النهرين حوايل العام 

 . قبل امليالد1500امليالد, وأول أوعية زجاجية حوايل العام 
ًال نعلم شيئا حول معرفة القدماء باألسطح الزجاجية التي طوروها بأنفسهم, 

 خالل مراقبة شعب لكننا نستطيع متثل أساليب االخرتاع ما قبل التارخيية من
ًلقد ذكرت سابقا . ًتكنولوجيا مثل شعب غينيا اجلديدة الذي أعمل معه» بدائي«

 االت االنتفاع منها وصالحيتهامعرفتهم بمئات األنواع من النباتات واحليوانات وجم
وأبلغني مواطنو غينيا اجلديدة حول عرشات . لألكل وقيمتها الدوائية وغريها

 بيئتهم, وكذلك صالبة ولون كل صخرة ورد فعلها عندما األنواع من الصخور يف
وتتم كل هذه املعرفة باملراقبة . تستخدم استخدامات متنوعةترضب أو تقرش أو 

قيد التنفيذ كلام أخذت معي أحد » االخرتاع«وكنت أر عملية . والتجربة واخلطأ
عىل الدوام فقد كانوا . هؤالء املواطنني للعمل معي يف منطقة بعيدة عن بيوهتم

ًوأر العملية ذاهتا عندما أغادر معسكرا . يلتقطون أشياء غري مألوفة يل يف الغابة
وهم يلعبون بتلك املخلفات . أقمته, ويأيت الناس املحليون ليفتشوا بني خملفاتنا
املسألة سهلة بالنسبة للعلب . ًويفكرون يف ما إذا كان بعضها مفيدا يف جمتمعهم

 إىل أوعية, أما القطع األخر فيجري تفحصها ألغراض التنكية, فهي تتحول
فكيف يمكن هلذا القلم الرصايص األصفر . ًخمتلفة متاما عن التي صنعت من أجلها

أن يبدو كحلية تغرز يف فتحة أذن خمزوقة أو يف القاطع األنفي? وهل قطع الزجاج 
 .!تستخدم كسكني? وجدهتالادة وقوية بام يكفي حاملكسور هذه 
  املواد اخلام املتوفرة للشعوب القديمة مواد طبيعية مثل احلجارة واخلشبكانت

 بتنوعها والعظام واجللود واألنسجة والطني والرمل واجلري واملعادن املوجودة مجيعها
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حتويل أنواع معينة من احلجارة هذه املواد تعلم الناس بالتدريج ومن . الكبري

ني معني إىل فخار وطوب, وحتويل واألخشاب والعظام إىل أدوات, وحتويل ط
إىل زجاج, والعمل يف » القاذورات«خلطات معينة من الرمل واجلري وغري ذلك من 

معادن طرية متوفرة مثل النحاس والذهب, واستخراج املعادن من اخلامات 
 .ًوالفلزات, واالشتغال أخريا يف املعادن القاسية مثل الربونز واحلديد

. اخلطأ تطوير البارود والنفط من املواد اخلامويتضمن تاريخ التجربة و
 تظهر نفسها ال حمالة, مثل انفجار جذع  لالحرتاقواملنتجات املحلية الطبيعية القابلة

 قبل امليالد كان أهل ما بني النهرين 2000ويف عام . شجرة صمغي يف نار خميم
كتشف ًيستخرجون أطنانا من البرتول بتسخني الصخور املنتجة لإلسفلت, وا

اليونانيون القدماء استخدامات اخللطات املختلفة من البرتول والقار والصمغ 
والكربيت واجلري كأسلحة حارقة تطلقها املنجنيقات واألسهم وقنابل النار 

وأنتجت خربة التقطري التي طورها الكيميائيون املسلمون يف العصور . والسفن
ًالوسطى الكحول مما مكنهم أيضا من تقطري ال برتول إىل أجزاء ثبت أن بعضها ينتج ّ

وعندما حولت هذه القوة النارية إىل قنابل يدوية وصواريخ . قوة نارية أكرب
ًوطوربيدات, فقد لعبت دورا رئيسيا يف إحلاق املسلمني اهلزيمة النهائية بالصليبيني ً .

وبحلول ذلك الوقت الحظ الصينيون أن خلطة معينة من الكربيت والفحم 
وتصف . لصوديوم التي عرفت فيام بعد بالبارود, تعطي قوة تفجري كبريةونرتات ا

 ميالدية سبع وصفات للبارود, بينام يقدم 1100تركيبة إسالمية كيامئية يف العام 
 ميالدي أكثر من سبعني وصفة ثبتت مالءمتها ألغراض 1280بحث آخر يف العام 

 .متنوعة, وكانت إحداها للصواريخ وثانية للمدافع
الية تًا إن يكتشف خمرتع استخداما لتكنولوجيا جديدة, تكون اخلطوة الوم

إقناع املجتمع بتبنيها, وجمرد احلصول عىل أداة أكرب وأرسع وأقو لصنع يشء ما 
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فعدد ال حيىص من هذه التكنولوجيات كانت إما ال يتم . ليس ضامنة بقبوهلا الفوري
ثلة الشهرية رفض الكونغرس ختصيص ومن األم. ُتبنيها أو تقبل بعد مقاومة طويلة

, والرفض العاملي 1971األموال الالزمة لتطوير طائرة أرسع من الصوت يف العام 
املستمر آللة كاتبة مصممة بكفاءة وذات مضارب حروف أفضل, ورفض بريطانيا 

ً لتبني اإلضاءة الكهربائية, فام الذي يروج قبول املجتمع اخرتاعا جديدا?الطويل ً. 
 حيث يتبني ضمن املجتمع الواحدبمقارنة قبول االخرتاعات املختلفة لنبدأ 

 .لنا أن هناك عىل األقل أربعة عوامل تؤثر عىل عملية القبول
ً واألكثر وضوحا هو املتعلق بالفائدة االقتصادية مقارنة مع العامل األول ً
لصناعية, مل ًفيام تعترب الدواليب مفيدة جدا يف املجتمعات اف. التكنولوجيا القائمة

 اخرتع املكسيكيون القدماء عربات بالدواليب.  كذلك يف جمتمعات أخر احلالتكن
وهذا يبدو غري .  الستخدامها كلعبة ولكن ليس للنقلمع جذوعها) العجالت(

معقول بالنسبة لنا, إىل أن نعرف أن املكسيكيني القدماء كانت تنقصهم احليوانات 
 أي ميزة تفوق عاجزة عن تقديملعجالت, مما جعلها  بعرباهتم ذات اااملدجنة لربطه

 .أمهية احلاملني من البرش
ن عىل جتاوز امن االعتبارات األخر القيمة االجتامعية والسمعة القادرت

َّهناك املاليني من الناس ممن يشرتون اجلينز املصمم . االنتفاع املادي أو احلاجة إليه
ادي واملساوي من حيث الديمومة, ألن  رشكات معروفة بضعفي سعر اجلينز العيف

وباملثل تواصل اليابان استخدام . ِّطبعة املصمم متنح اجلينز أكثر من القيمة اإلضافية
, )كانا(ايب املتعب واملخيف عىل أبجدية فعالة أو مقاطعها املعروفة باسم تنظامها الك

 .ًكبرية جدا) الكانجي(ألن السمعة املرتبطة بنظامها الكتايب 
هذا الكتاب . اك العامل املتعلق بمد تطابق السلعة مع املصالح اململوكةوهن

) Qwerty(ب طبع عىل مصف حروف الكتابة املعروفة باسم تككثري غريه من الك
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 فوهي احلروف الستة املوجودة يف أقىص الشامل العلوي من كل مصف للحرو
ِّومما قد ال يصدق أن مكان هذه احلروف صمم يف). بورد− كي(  1873 العام ُ

ًباعتباره إنجازا كبريا مضادا للهندسة ً  من احليل الغريبة حلمل ةفهو يشغل سلسل. ً
 البطء يف الطباعة, ومن هذه السلسلة بعثرة  منالطابعني عىل أكرب قدر ممكن

 اليرسوتركيزها يف اجلهة » بورد−كي«ًاحلروف األكثر استخداما عىل صفوف الـ 
. ىل تشغيل يدهم الضعيفة يف الطباعةإدهم اليمنى حيث يضطر الذين يستخدمون ي

والسبب وراء كل تلك املواصفات غري املنتجة يف الظاهر هو أن آالت الطباعة للعام 
 ما , كانت تتعطل كلام رضبت مصفات احلروف املتجاورة يف تتابع رسيع1873

 أدت وعندما.  رسعة الطابعنيةاضطر صنّاع هذه اآلالت إىل ابتكار وسائل لتبطئ
التحسينات يف آالت الطباعة إىل إهناء مشكلة التعطيل, تبني من جتارب أجريت يف 

 عىل مصفات حروف تم ترتيبها بصورة أكثر كفاءة, أن الطريق اجلديدة 1932العام 
لكن طريقة .  باملائة95 من جهد الطباعة بنسبة لستجعلنا نزيد رسعة طباعتنا ونقل

Qwertyوة, مما يعني أن املصالح اململوكة ملئات املاليني  كانت وقتها قد جتذرت بق
ة الكمبيوتر زجهأ ومعلمي الطباعة وبائعي آالت الطباعة وQwertyمن طابعي 

 وصنّاع اآلالت واألجهزة قد حطمت عىل مد ستني سنة كل التحركات واخلطوات
 .التي تطلعت إىل تطوير كفاءة الطباعة

ن الكثري من احلاالت املامثلة كانت   قد تبدو مضحكة فإQwertyومع أن قصة 
فلامذا تسيطر اليابان اليوم عىل منتجات سوق .  تبعات اقتصادية أكثر شدةهلا

اإللكرتونيات الرتانزستورية يف العامل إىل درجة أن هذه السيطرة أدت إىل تدمري 
 املدفوعات األمريكي مع اليابان, رغم أن الرتانزستور اخرتاع أمريكي نميزا

حقوق » ويسرتن إلكرتيك«اشرتت من » ينوس«راءته هناك? ألن رشكة سجلت ب
إجازة الرتانزستور عندما كانت الصناعات اإللكرتونية االستهالكية منهمكة يف 

وملاذا استمرت . إنتاج موديالت األنبوب املفرغ ومرتددة يف منافسة منتجاهتا املامثلة
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رع بالغاز إىل العرشينات من القرن املدن الربيطانية يف استخدام طريقة إنارة الشوا
املايض, بعد وقت طويل من حتول املدن األمريكية واألملانية إىل اإلنارة الكهربائية? 

 بكثافة يف اإلنارة الغازية مما شكل عقبات استثمرتألن اإلدارات البلدية احلكومية 
 .تنظيمية يف وجه رشكات اإلنارة عن طريق الكهرباء

 الذي أثر يف قبول تكنولوجيات جديدة فيتعلق بسهولة أما االعتبار األخري
 ميالدية عندما مل تكن األسلحة النارية قد 1340ففي العام . مالحظة ميزاهتا

 نبا, تصادف أن كان لورد ديريب ولورد سالزبوري اإلنكليزياوم أورظوصلت مع
ضد م العرب املدافع واستخد» اطريف«موجودين يف إسبانيا عندما نشبت معركة 

ولتأثرمها بام شاهداه, نقال املدافع إىل اجليش اإلنكليزي الذي تبناها . اإلسبان
 .»كرييس«بحامس واستخدمها بعد ست سنوات ضد اجلنود الفرنسيني يف معركة 

  , تشري إىل أسبابQwertyصف موهكذا فإن العجالت واجلينزات املصممة و
وباملقابل, . عات بطريقة واحدةمتنوعة حول عدم تقبل املجتمع الواحد كل االخرتا

ًفإن تقبل االخرتاع يف املجتمعات املعارصة خيتلف أيضا اختالفا كبريا ً فكلنا نألف . ً
ًالقول املعمم الذي يفرتض بأن جمتمعات العامل الثالث أقل تقبال للتجديد من 

ل وحتى يف إطار العامل الصناعي, فإن بعض املناطق أق. املجتمعات الغربية الصناعية
أن وجود مثل هذه الفروقات عىل نطاق قاري, قد يفرس ملاذا كام . ًتقبال من غريها

وعىل سبيل املثال, فلو كان . تتطور التكنولوجيا يف بعض القارات أرسع من غريها
, لسبب من األسباب, مقاومني للتغيريمجيع األبورجني يف املجتمعات األسرتالية, 

ام أدوات حجرية بعد ظهور األدوات املعدنية فهذا ما يفرس استمرارهم يف استخد
روقات يف التقبل, بني املجتمعات?فكيف تنشأ الف. يف كل قارة من القارات األخر. 

ً عامال مفرسا, من بينها توقع طول 14قدم مؤرخو التكنولوجيا سلة من  ً
وكذلك العمر مما يمنح املخرتعني املقبلني السنوات الالزمة ملراكمة املعارف الفنية, 
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الصرب واألمن يف اإلقدام عىل برامج تطويرية طويلة األمد ال تعطي نتائجها إال 
 يف فضل الطب املعارص ربام ساهموهكذا فإن ارتفاع معدالت األعامر ب. متأخرة

 .ترسيع اخلطوات نحو االخرتاع
 :معتوتتعلق العنارص اخلمسة التالية باالقتصاديات أو بتنظيم املج

 العبيد الرخيصة يف العصور الكالسيكية إىل تثبيط مهة ةر عامللقد أد توف) 1(
 األجور املرتفعة وندرة اليد العاملة اليوم, عىل البحث تشجعالتجديد آنذاك, فيام 

وعىل سبيل املثال, فإن احتامل تغيري السياسات املتعلقة . عن حلول تكنولوجية
املوسمية الرخيصة يف مزارع باهلجرة والتي ستؤدي إىل اختفاء العاملة املكسيكية 

 املبارش لتطوير ماكينات خمصصة حلصد ثامر البندورة يف زكاليفورنيا, كان احلاف
تكافئ العالمات التجارية وقوانني التملك يف الغرب املخرتعني ) 2. (كاليفورنيا

 إىل تثبيط مهمغياب مثل هذه احلقوق يف الصني احلديثة يؤدي بحامية حقوقهم, بينام 
ًتوفر املجتمعات الصناعية املعارصة فرصا عديدة للتدريب الفني, ) 3. (عنياملخرت

نظمت الرأساملية ) 4. (مثلام عمل إسالم العصور الوسطى, وال تفعله زائري احلديثة
 مل  فيامرأسامل االستثامري يف التطوير التكنولوجيال مكافأة تشجعاحلديثة بطريقة 

متكن الفردية القوية يف املجتمع ) 5. ( ذلك عىلالقديميشجع االقتصاد الروماين 
 االحتفاظ بمكاسبهم, بينام تضمن الروابط مناألمريكي املخرتعني الناجحني 

األرسية القوية يف غينيا اجلديدة أن ينفق الشخص الذي حيقق مداخيل مالية عىل 
 .أقربائه بإطعامهم ودعمهم

 :ن اقتصادية أو تنظيميةً تفسريات أخر عقائدية بدال من أن تكوةوهناك أربع
مسلك املخاطرة الرضورية جلهود االخرتاع والتجديد منترش يف جمتمعات أكثر ) 1(

مالمح املجتمع األورويب يف عرص ما بعد  أحداملشهد العلمي كان) 2. (من أخر 
التساهل مع اآلراء ) 3. ( يف تفوقها التكنولوجي املعارصبقوةالنهضة مما ساهم 
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راطقة يقوي التجديد بينام تعرقله النظرة التقليدية القوية كرتكيز املختلفة ومع اهل
ختتلف الديانات يف عالقتها ) 4. (الصني عىل الكالسيكيات الصينية القديمة

 بينام هبالتجديد التكنولوجي, فبعض فروع اليهودية واملسيحية, كام يقال, تتالءم مع
 .ربمهيةال تتالءم معه بعض فروع اإلسالم واهلندوسية وال

. ًتبدو كل هذه الفرضيات معقولة, لكن أيا منها ال يرتبط رضورة باجلغرافيا
وإذا كانت براءات االخرتاع والرأساملية وبعض الديانات تروج للتكنولوجيا, فام 
الذي أوجد هذه العوامل يف أوروبا ما بعد العصور الوسطى ولكن ليس يف الصني 

 .أو اهلند? 
ه الذي أثرت فيه تلك العوامل العرشة يف التكنولوجيا, عىل األقل يبدو االجتا

أما العوامل األربعة األخر املقرتحة وهي احلرب واحلكومة املركزية . ًاواضح
تعمل كام يبدو, بطريقة غري ثابتة, ففي بعض األحيان فوالطقس ووفرة الثروات, 

نت احلروب عىل مر التاريخ كا) 1. (حتفز التكنولوجيا ويف أحيان أخر تكبحها
فاالستثامرات الضخمة, عىل . تقود يف الغالب إىل تنشيط االخرتاعات التكنولوجية

سبيل املثال, التي أنفقت عىل األسلحة النووية يف احلرب العاملية الثانية, وكذلك 
عىل الطائرات والشاحنات خالل احلرب العاملية األوىل, أطلقت العنان ملجاالت 

 لكن احلروب حتدث يف أحيان أخر انتكاسات. لتكنولوجيجديدة وكاملة يف احلقل ا
احلكومة املركزية دعمت التكنولوجيا يف أملانيا ) 2. (مدمرة يف التطور التكنولوجي

.  للميالد1500سحقتها يف الصني بعد عام وواليابان يف أواخر القرن التاسع عرش 
زدهر يف األجواء يفرتض كثري من األوروبيني الشامليني أن التكنولوجيا ت) 3(

ًالقاسية عندما يكون البقاء مستحيال دون التكنولوجيا, وترتنح يف األجواء اللطيفة 
.  وحيث يفرتض أن يسقط املوز عن الشجر,حيث ال تكون هناك حاجة إىل املالبس

وير اجتاه معاكس أن البيئة اللطيفة تعفي الناس من الكفاح املستمر من أجل 



  351     ّأم احلاجة     
 

ًوهناك جدل أيضا حول ما إذا كانت ) 4. (فرغني لالخرتاعالبقاء, مما جيعلهم مت
 الوافرة قد حتفز فاملوارد.  أم بسبب ندرهتااملواردالتكنولوجيا تزدهر بسب وفرة 

 كتكنولوجيا طواحني املياه يف أوروبا املواردتطوير املخرتعات التي ستخدم تلك 
 تكنولوجيا طواحني املياه يف الشاملية املمطرة بأهنارها العديدة, ولكن ملاذا مل تتطور

يدة حيث املطر أشد غزارة? وقد أد تدمري غابات بريطانيا, كام ير دغينيا اجل
البعض إىل أخذها موقع الريادة يف تطوير تكنولوجيا الفحم ولكن ملاذا مل يؤد 

 .التخلص من الغابات إىل النتيجة ذاهتا يف الصني? 
 التي تفرس ملاذا ختتلف املجتمعات يف  هذا النقاش الئحة األسبابيستنفدوال 

واألسوأ أن مجيع هذه التفسريات التقريبية تتجاهل . تلقيها للتكنولوحيا اجلديدة
وقد يبدو ذلك كانتكاسة . السؤال املتعلق بالعوامل النهائية التي تقف وراء ذلك

حتبط مساعينا لفهم مسار التاريخ ما دامت التكنولوجيا دون شك واحدة من أشد 
وعىل أي حال سأجادل اآلن بأن تنوع العوامل املستقلة التي . قو التاريخ قوة

ّتقف وراء التجديد التكنولوجي تسهل بدل أن تصعب فهم النمط العريض  ّ
 .للتاريخ

, بام إذا مل السؤال الرئييس حول قائمة العوايتعلقألغراض هذا الكتاب, 
أخر, وأدت بالتايل إىل فروقات ً تلك العوامل ختتلف تنظيميا من قارة إىل تكان

يفرتض الكثري من الناس العاديني واملؤرخني . قارية يف التطور التكنولوجي
بوضوح أو بصورة ضمنية, أن اجلواب هو نعم, وعىل سبيل املثال, فإن هناك 
ًاعتقادا عىل نطاق واسع بأن األسرتاليني األبورجني كمجموعة, يشرتكون يف مزايا 

ً ختلفهم التكنولوجي, فهم كام يفرتض حمافظون يعيشون حلام عقائدية تساهم يف
ويصف . ًمتخيال حول خلق العامل, وال يركزون عىل رسائل عملية لتحسني احلارض

 .مؤرخ بارز اإلفريقيني بأهنم يتطلعون إىل دواخلهم ويفتقرون إىل مهة التوسع
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 دراسات لكثري ً مل جتر أبدا االدعاءات ترتكز عىل التكهن, إذغري أن مثل هذه
ًمن التجمعات التي تعيش ظروفا اجتامعية اقتصادية متشاهبة يف قارتني خمتلفتني, 

ويأيت الرد املعتاد عىل ذلك وكأنه . إلظهار الفروقات العقائدية بني شعوب القارتني
ألن الفروقات التكنولوجية موجودة فإن وجود هذه الفروقات : يدور حول نفسه
 .يدل عىل نفسه
حلقيقة, أالحظ بانتظام يف غينيا اجلديدة أن املجتمعات املواطنة هناك ويف ا

ًختتلف اختالفا كبريا يف سامهتا السائدة, وعىل غرار أمريكا وأوروبا الصناعيتني, فإن  ً
ًيدة, وتعيش جنبا إىل دلد غينيا اجلديدة جمتمعاهتا املحافظة التي تقاوم الوسائل اجل

وتكون النتيجة .  التي ختتار تبني الوسائل اجلديدةجنب مع املجتمعات االبتكارية
استغالل و املجتمعات املتجهة نحو التجارة ازديادمع وصول التكنولوجيا الغربية 

 .التكنولوجيا الغربية ملواجهة جرياهنا املحافظني
 مرتفعات غينيا  إىلوعىل سبيل املثال, عندما وصل األوروبيون ألول مرة

عرشات القبائل القادمة من » اكتشفوا« من القرن املايض, اجلديدة يف الثالثينات
العرص احلجري والتي مل يتم االتصال هبا من قبل, ومن بني هذه القبائل أثبتت قبيلة 

وعندما وجدت تشيمبو . إقدامها اخلاص عىل تبني التكنولوجيا الغربية» تشيمبو«
 للحصول عىل ًبدأت هي أيضا تزرع القهوةاملستوطنني البيض يزرعون القهوة, 

ً التقيت رجال يف اخلمسني من قبيلة 1964ويف عام . أموال نقدية من بيع املحصول
تقليدية مصنوعة من العشب ومولود يف  تشيمبو ال يقرأ وال يكتب ويرتدي تنورة

كام ًجمتمع ما زال يستخدم األدوات احلجرية, وأصبح غنيا من زراعة القهوة, 
اشرت وً بقيمة مائة ألف دوالر نقدا,  اخلشبدم أرباحه يف رشاء معمل لنرشاستخ

ًأسطوال من الشاحنات لنقل قهوته واألخشاب أيضا إىل السوق  فإنوباملقارنة . ً
ًشعبا آخر جماورا عملت معه ثامين سنوات ويدعى شعب الـ  ًحمافظ جدا » داريبي«ً
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بي, يت أول مروحية يف منطقة الداروعندما هبط. يدةدوغري مهتم بالتكنولوجيا اجل
لعل قبيلة و .نظر الناس هناك إليها لفرتة قصرية ثم ذهب كل منهم إىل ما كان يفعله

ونتيجة لذلك فإن تلك .  ستساوم صاحب الطائرة عىل استئجارهاتتشيمبو كان
بي وتقوم بزراعتها, كام قللت من شأن ذلك يتحرك اآلن نحو مناطق الدارتالقبيلة 

 .ودفعته إىل العمل عندهاالشعب 
 أهنا جيدة التلقي, وتبنت وسائل أصليةًويف كل قارة أيضا أثبتت شعوب أخر 

ويف نيجرييا أصبح شعب . ًوتكنولوجيا أجنبية طوعا, ودجمتها بنجاح يف جمتمعاهتا
واليوم فإن القبيلة األمريكية . املوازي التجاري لقبيلة التشيمبو يف غينيا اجلديدة» إيبو«
التي مل تكن » نافاهو«ندية األوىل من حيث التعداد يف الواليات املتحدة هي قبيلة اهل

 نافاهوعند وصول األوروبيني إال واحدة من عدة مئات من القبائل, لكن قبيلة 
وقد . برهنت قدرهتا عىل التلقي والتأقلم والتعامل باختيارية مع كل اخرتاع جديد

 حياكاهتم وأصبحوا صياغ فضة وأصحاب مزارع,  األصباغ الغربية إىلالنافاهوأدخل 
 .ويقودون اآلن الشاحنات رغم استمرارهم يف اإلقامة بمساكنهم التقليدية

ًومن بني األبورجني األسرتاليني الذي يفرتض أهنم حمافظون هم أيضا, هناك 
جمتمعات متلقية وأخر حمافظة, فمن جهة, استمر التاسامنيون يف استخدام 

ُجرية التي استخدمت قبل عرشات اآلالف من السنني يف أوروبا, األدوات احل
وعات األبورجني مويف املقابل فإن بعض جم. واستبدلت يف معظم أنحاء اسرتاليا
 أسرتاليا ابتكرت بعض الوسائل التكنولوجية يالصائدة للسمك يف جنوب رشق

 . والسدود والفخاخ السمكي, بام يف ذلك حفر القنواتللتحكم بالوجود
ًوهكذا فإن تطوير واستقبال االخرتاعات خيتلف كثريا من جمتمع إىل جمتمع يف 

فاملجتمعات . كام خيتلف مع مرور الزمن داخل املجتمع الواحد. القارة نفسها
ًاإلسالمية يف الرشق األوسط هذه األيام حمافظة نسبيا وليست يف مقدمة العمل 
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ًنطقة ذاهتا كان متقدما تكنولوجيا لكن إسالم العصور الوسطى يف امل. التكنولوجي ً
وقد حقق اإلسالم نسب تعليم تفوق ما حققته أوروبا احلالية, . ًومنفتحا للتجديد

فقط, واستوعب الكتب اليونانية الكالسيكية املعروفة عندنا اآلن عرب النسخ العربية 
 ثاتّواخرتع اإلسالم أو طور طواحني اهلواء, وطواحني املد واجلزر, وعلم املثل

امليكانيكية  إنجازات رئيسية يف علم املعادن واهلندسة ة, كام حققثواألرشعة املثل
عا. والكيميائية, ووسائل الري  يف الصني وتبنى اإلسالم الورق والبارود اللذين اخرتُ

ويف العصور الوسطى كان تدفق التكنولوجيا يتم بصورة مسيطرة . ونقله إىل أوروبا
ًبا بدال من أن يكون من أوروبا إىل العامل اإلسالمي كام هو من اإلسالم باجتاه أورو

 . ميالدية1500 يف التغري إال بعد العام االجتاه الصايف للتدفقومل  يبدأ . احلال اليوم
وحتى . كام تذبذب التجديد يف الصني بصورة ملحوظة مع مرور الوقت

ً ميالدية, كانت الصني تكنولوجيا أكثر ميال1450حوايل العام   لالبتكار وأكثر ً
 وتضمنت الئحة االخرتاعات. ًتقدما من أوروبا, وحتى من إسالم القرون الوسطى

 ُالصينية الطويلة بوابات إغالق القنوات, وصب احلديد واحلفر العميق وعدة حيوانات
فعالة والبارود والطائرات الورقية والبوصالت املغناطيسية وحروف الطباعة املتحركة 

ودفة السفينة وعربة اليد, ثم ) عدا قرص فيستوس(رسالن والطباعة والورق والبو
وباملقابل, نفكر . توقفت الصني عن نزعة االبتكار ألسباب سنتحدث عنها يف اخلامتة

بأوروبا الغربية وجمتمعاهتا الشامل أمريكية باعتبارها تقود العامل احلديث يف االبتكار 
ًنولوجيا كانت أقل تقدما يف أوروبا الغربية من التكنولوجي يف العامل احلديث, لكن التك

 .من العامل القديم حتى أواخر العصور الوسطى» متحرضة«أي منطقة 
ًلذلك ليس صحيحا أن هناك قارات متيل ألن تكون مبتكرة وقارات ال متيل 

ففي كل قارة هناك يف أي وقت جمتمعات مبتكرة وأخر . ألن تكون مبتكرة
 .لك, ترتاوح عملية تلقي االبتكار يف إطار املنطقة ذاهتاوإضافة إىل ذ. حمافظة
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وهذه االستنتاجات عندما تنعكس عىل أرض الواقع, هي بالضبط ما سيتوقعه 
ودون معرفة . املرء لو أن النزعة االبتكارية ملجتمع ما تقررها عدة عوامل مستقلة

من . ؤ بأحواهلا االبتكارية غري قابلة للتنبةعمفصلة بكل تلك العوامل تصبح النز
 األسباب املحددة التي جعلت التلقي لد  دراسةواصل علامء االجتامعيهنا, 

  شعوب التشيمبووكذلك األسباب التي جعلتتغري, اإلسالم والصني وأوروبا ي
وبالنسبة لطلبة . ً أكثر تقبال للتكنولوجيات اجلديدة من جرياهنموالنافاهوواإليبو 

ولعل .  األسباب املحددة يف كل حالةبني ال فرق عندهم األنامط التارخيية العريضة,
 املتغريات بإحالةتعدد العوامل املؤثرة يف عملية االبتكار تسهل من مهمة املؤرخ 

وهذا يعني أنه إذا أخذنا . املجتمعية فيام يتعلق باالبتكار إىل التقلبات العشوائية
قت من األوقات هناك نسبة ًبالقياس أي منطقة كبرية كقارة كاملة مثال, ففي أي و

 .معينة من املجتمعات ذات قابلية لالبتكار
من أين تأيت االخرتاعات حقيقة? كانت تستعار من جمتمعات أخر عدا القلة 
التي عانت من العزلة التامة, ذلك أن الكثري من التكنولوجيا اجلديدة أو معظمها ال 

خرتاع املحيل ولالستعارة عىل عاملني وتعتمد األمهية النسبية لال. ًيتم اخرتاعه حمليا
مها سهولة اخرتاع تكنولوجيا بعينها, واقرتاب املجتمع املعني من املجتمعات 

األخر. 
. ةنشأت بعض االخرتاعات مبارشة من خالل التعامل مع مواد خام طبيعي

وتطورت مثل هذه االخرتاعات يف مناسبات عديدة مستقلة من تاريخ العامل, يف 
ومن األمثلة التي بحثناها بالتفصيل, تدجني النبات الذي . منة خمتلفةأمكنة وأز

ومن هذه االخرتاعات الفخار الذي ربام . يعود إىل تسعة منابت أصلية مستقلة
 مسلك الطني الفخاري, وهو مادة طبيعية موجودة بكثرة, ةيكون قد نشأ من مراقب
 ألف عام ويف اهلالل 14حوايل ظهر الفخار يف اليابان قبل . أثناء جفافه أو حتميته
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ًاخلصيب والصني قبل عرشة آالف عام تقريبا ويف األمازون ومنطقة الساحل 
 . آسيا واملكسيك يف وقت الحقياإلفريقي, وجنوب رشق

وتعترب الكتابة من نامذج االخرتاعات األكثر صعوبة, حيث أهنا ال تعلن عن 
, فإن للكتابة 12ينا يف الفصل وكام رأ. نفسها من خالل مالحظة أي مادة طبيعية

ومن . ًأصوال قليلة مستقلة, ويبدو أن األبجدية نشأت مرة واحدة يف تاريخ العامل
 االخرتاعات األخر الصعبة دوالب املاء والرحى واملسننات والبوصالت املغناطيسية

عت مجيعها مرة أو مرتني يف العامل  وطواحني اهلواء وصندوق التصوير, والتي اخرتُ
 .لقديم ومل خترتع يف العامل اجلديدا

وكانت مثل هذه االخرتاعات املعقدة تؤخذ باالستعارة يف العادة, ألهنا تنترش 
ويعترب الدوالب من األمثلة الواضحة حيث . ًبرسعة أكرب مما لو تم اخرتاعها حمليا

 ثم.  قبل امليالد3400ثبت استخدامه ألول مرة قرب البحر األسود يف حوايل العام 
وكانت مجيع . ظهر بعد عدد قليل من القرون يف كثري من مناطق أوروبا وآسيا

دواليب العامل القديم ذات تصميم غريب وهو عبارة عن دائرة خشبية صلبة مكونة 
ًمن ثالثة ألواح مربوطة ببعضها بدال من لفها بإطار ذي حواف متصلة بقضبان 

, األصليةيب املجتمعات األمريكية وباملقارنة, كانت دوال. ممتدة حتى وسط الدائرة
كام رسم عىل أوعية السرياميك املكسيكية, تتكون من قطعة واحدة, ما يشري إىل 
وجود اخرتاع آخر مستقل للدوالب كام يتوقع املرء من أدلة أخر حول عزلة 

 .حضارات العامل القديم عن حضارات العامل اجلديد
ً القديم قد ظهر تكرارا ب العاملال أحد يظن أن ذلك التصميم الغريب لدوال

وبالصدفة يف أماكن منفصلة عن بعضها من مناطق العامل القديم, يف غضون بضعة 
. قرون عن بعضها البعض بعد سبعة ماليني سنة من تاريخ برشي دون عجالت

ًبدال من ذلك, فقد سببت فائدة الدوالب بالتأكيد يف انتشاره برسعة من مكان 
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وتتضمن األمثلة األخر حول . ًا يف سائر أنحاء العامل القديمًاخرتاعه رشقا وغرب
ًتعقيدات التكنولوجيا التي انترشت رشقا وغربا يف العامل القديم من مصدره الغرب  ً
. آسيوي الوحيد, أقفال األبواب والبكرات والرحى وطواحني اهلواء واألبجدية

لوجي يف العامل اجلديد, حيث  املعادن من األمثلة عىل االنتشار التكنوةوتعترب صناع
 .تم االنتشار من اإلنديز عرب بنام إىل أمريكا الوسطى

وعندما يعطي اخرتاع واسع الفائدة ثامره يف جمتمع ما, فإنه يميل إىل االنتشار 
بأحد اجتاهني أحدمها أن تر جمتمعات أخر االخرتاع وتتعلمه وتتقبله وتتبناه, 

 ينقصها االخرتاع نفسها يف وضع يسء أمام املجتمع وثانيهام أن جتد املجتمعات التي
كن من االخرتاع, وقد يصل األمر إىل أن تلحق هبا اهلزيمة أو حتى أن متالذي 

وحصل مثال بسيط عىل ذلك . ً إذا كان االخرتاع عظياموحيل الغزاة حملهاتكتسح 
 تبنت إحد وقد. من خالل انتشار البنادق القديمة بني قبائل املاوري النيوزيلندية

 ميالدية, 1818البنادق من جتار أوروبيني بحلول العام » نغابوهي«القبائل وهي 
ُوعىل مد اخلمسة عرش عاما التالية, انغمست نيوزيلندا يف ما عرف بحرب  ً
. البنادق, حيث إما أن حتصل القبائل عىل البنادق أو أن ختضع للقبائل التي متتلكها

. 1833وجيا البنادق يف كل نيوزيلندا بحلول عام وكانت النتيجة انتشار تكنول
 .ويمتلك كل أبناء قبيلة املاوري اليوم مثل هذه البنادق

وعندما تتبنى جمتمعات تكنولوجيا جديدة اخرتعها جمتمع آخر, قد يتم 
تشمل هذه املضامني التجارة السلمية كام . االنتشار يف إطار مضامني كثرية خمتلفة

, أو 1954نزستورات من الواليات املتحدة إىل اليابان عام حدث يف انتشار الرتا
 آسيا إىل الرشق يالتجسس كام حدث عندما جر هتريب دود القز من جنوب رشق

 ميالدية, أو اهلجرة كام انترشت تكنيكات الزجاج وصناعة 552األوسط عام 
وا من املالبس الفرنسية إىل أوروبا عن طريق الربوتستانت الفرنسيني الذين طرد
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ومن احلاالت احلربية انتقال صناعة . , أو عن طريق احلرب1685بالدهم عام 
ًالورق الصينية إىل املسلمني عندما هزم جيش عريب جيشا صينيا يف معركة   هنرً

 ميالدية, ووجد بعض صنّاع الورق بني أرس 751طالس يف وسط آسيا عام 
 .احلرب وتم جلبهم إىل سمرقند إلقامة صناعة الورق

يف الفصل الثاين عرش رأينا أن االنتشار الثقايف يمكن أن يشتمل عىل 
وفيام أشار . أو جمرد أفكار غامضة تشجع عىل إعادة اخرتاع التفاصيل» خمططات«

ًالفصل الثاين عرش إىل تلك اخليارات فيام يتعلق بنرش الكتابة, فإهنا تنطبق أيضا عىل 
رب تقة نامذج عن نقل املخططات, بينام يعوقدمت الفقرة الساب. انتشار التكنولوجيا

 ًنقل تكنولوجيا البورسالن الصيني إىل أوروبا نموذجا لفكرة االنتشار عىل املد
فالبورسالن فخار ذو حبيبات ناعمة وكثيف احلساسية, اخرتع يف الصني يف . البعيد

 يف رريوعندما بدأ بالوصول إىل أوروبا عن طريق احل. حوايل القرن السابع امليالدي
القرن الرابع عرش امليالدي دون أي معلومات عن كيفية صناعته, أثار اإلعجاب 

وبعد جتارب مطولة .  لتقليده, كانت كلها غري ناجحةدةالشديد وجرت حماوالت ع
, شملت خلط عدة معادن وأطيان, نجح العامل األملاين الكيميائي 1707يف العام 

 التي تسمى ةشاء أعامل البورسالن املشهورجوهان بوتغر يف الوصول إىل احلل وإن
وأدت جتارب الحقة أقل أو أكثر استقاللية يف فرنسا وإنكلرتا إىل . »يسنيم«اليوم 

وهكذا أعاد الفخارون األوروبيون .  وسبودوويدجوودبورسالن من صنع سيفر 
اخرتاع وسائل الصناعة الصينية ألنفسهم, لكنهم فعلوا ذلك متشجعني بامتالكهم 

 .وديالت املنتج املرغوب يف صنعهمل
  يتفاوت استعداد املجتمعات لتقبل التكنولوجيا, اجلغرافيةاًواعتامدا عىل مواقعه

هم أكثر ون ون األبورجني التسامنيكاو. عن طريق االنتشار من جمتمعات جديدة
ًسكان األرض انعزاال يف التاريخ املعارص يعيشون دون أن يتمكنوا من اإلبحار يف 
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. ًيط, يف جزيرة تبعد مائة ميل فقط عن أسرتاليا التي هي أكثر القارات انعزاالاملح

وقد بقي التسامنيون دون اتصال مع جمتمعات أخر عرشة آالف سنة ومل حيصلوا 
أما األسرتاليون والغينيون . عىل تكنولوجيا جديدة باستثناء ما اخرتعوه هم أنفسهم

دونيسية عن األرض اآلسيوية األم, فقد اجلدد الذين تفصلهم سلسلة اجلزر اإلن
وكانت املجتمعات األكثر قابلية لتلقي . تلقوا النزر اليسري من املخرتعات من آسيا

ففي تلك . االخرتاعات عن طريق االنتشار, هي تلك املرتكزة يف القارات الرئيسية
 اهتااملجتمعات تطورت التكنولوجيا بأرسع ما يمكن, ألهنا راكمت ليس فقط اخرتاع

وعىل سبيل املثال, حصل اإلسالم املتمركز يف . بل اخرتاعات جمتمعات أخر
 .أواسط آسيا عىل االخرتاعات من اهلند والصني وورث العلم اليوناين القديم

ًوتظهر أمهية االنتشار ودور املوقع اجلغرايف يف جعله ممكنا, من خالل حاالت 
ونميل إىل االفرتاض . ات قوية عن تكنولوجيلتأخر غري مفهومة ملجتمعات خت

بأن تكنولوجيات أفضل تسبق تلك التكنولوجيات القوية وحتل حملها بعد احلصول 
فعىل أرض الواقع جيب احلفاظ عىل التكنولوجيات وليس احلصول عليها . عليها

فكل جمتمع يتعرض . ًفقط, وهذا ما يعتمد أيضا عىل عدة عوامل يصعب التنبؤ هبا
ًديا تصبح ذات قيمة أو صاأو ولع مؤقت بأمور غري مفيدة اقتحلركات اجتامعية 

ويف أيامنا هذه التي ترتبط فيها كل . ًمفيدة, أو أمور مفيدة تقل أمهيتها مؤقتا
ًجمتمعات األرض تقريبا ببعضها البعض, ال نتصور ولعا مؤقتا يستمر طويال بحيث  ً ً ً

ًيتحول مؤقتا ضد فاملجتمع الذي . ًيتم التخلص فعال من تكنولوجيا مهمة
َتكنولوجيا قوية سيستمر يف رؤيتها تستخدم من قبل جمتمعات جماورة, وستسنح له  ِ
الفرصة إلعادة احلصول عليها باالنتشار, أو يتم غزوه من قبل جريانه إلجباره عىل 

 يف املجتمعات تأخذ صفة اإلحلاحغري أن مثل تلك احلاالت املؤقتة قد . ذلك
 .املعزولة
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قد وصلت فاألمثلة الشهرية بتخيل اليابان عن األسلحة, ويتعلق أحد 
 مغامران برتغاليان قدم ميالدية عندما 1543األسلحة النارية إىل اليابان يف العام 

ًوقد تأثر اليابانيون كثريا .  ببنادق بدائية إىل اليابان عىل باخرة شحن صينيةمسلحان
تهم املطورة للغاية, وبحلول بالسالح اجلديد إىل درجة انخراطهم يف إنتاج أسلح

 . للميالد امتلكوا أفضل مراكز أسلحة من أي دولة يف العامل1600العام 
فقد .  عوامل ضد قبول األسلحة النارية يف اليابانً أيضا هناكتولكن كان

 كانت السيوف نالذيساموراي  البالد تعج بطبقة من املحاربني املعروفني بالتكان
ًتهم وعمال من أعامل الفن, وطريقة إلخضاع الطبقات ًبالنسبة هلم رمزا لطبق

 سيايفم من خالل معارك فردية بني توكانت احلروب اليابانية قبل ذلك ت. األدنى
 خطابات تليق باملناسبة إلقاءالساموراي الذين دأبوا عىل املبارزة يف اهلواء الطلق بعد 

ًيتا بوجود جنود من وأصبح مثل هذا املسلك مم. ثم ينخرطون يف قتال يفخرون به
ًوإضافة إىل ذلك فإن تلك األسلحة كانت اخرتاعا . الفالحني يملكون البنادق

. 1600اليابان بعد العام  ًأجنبيا أصبح موضع احتقار أسوة بأشياء أخر يف
وبدأت حكومة الساموراي مواجهة هذا التحدي اجلديد بتقييد إنتاج البنادق يف 

مي إلنتاج وًديدا يتطلب احلصول عىل إذن حكًمدن قليلة, ثم فرضت رشطا ج
ر األذون فقط للبنادق التي يتم إنتاجها للحكومة, دبندقية, وبعد ذلك أخذت تص

 .ًقبل أن ختفض أعداد التصاريح إىل أن عادت اليابان دون أسلحة عاملة تقريبا
ً حكام أوروبيون معارصون أيضا أشخاصا حيتقرون األسلحة وسعوا وشمل ً

لكن مثل هذه املحاوالت مل تنجح, ألن أي دولة ختلصت من .  توفرهاإىل تقييد
وألن . ن يتم اجتياحها من دول جماورة متتلك السالحاًاألسلحة النارية مؤقتا ك

 استطاعت أن تنجح يف رفضها ,اليابان دولة كثرية السكان وذات جزر معزولة
 1853 انتهت عام ولكن قدرهتا عىل االنعزال. تكنولوجيا عسكرية جديدة وقوية
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بقيادة الكومودور بريي , يف ممتلئ باألسلحة ة أسطول بحري رعندما أفلحت زيا
 .ىل استئناف صناعة األسلحةإإقناع اليابان بحاجتها 

ويعترب هذا الرفض وختيل الصني عن السفن العابرة للمحيطات والساعات 
ارخيية املعروفة التي شهدت امليكانيكية واآلالت التي تدور بقوة املاء, من األمثلة الت

وقد حدثت مثل تلك . تراجعات تكنولوجية يف جمتمعات معزولة أو شبه معزولة
نيني األبورجني ام ومن األمثلة املتطرفة أن التس.الرتاجعات يف عصور ما قبل التاريخ

ً جمتمعا يملك أبسط أصبحواالذين ختلوا حتى عن األدوات العظمية والصيد 
وربام يكون األبورجني قد . امل كام يرسد يف الفصل اخلامس عرشتكنولوجيا يف الع

حصلوا عىل القوس والنشاب ثم ختلوا عنهام, وختىل سكان جزر توريز عن 
 بولينيزيا معظموقد ختلت . القوارب, بينام ختىل عنها سكان جزر غوا ثم عادوا إليها

 امليالنرييني استخدام عن الصناعة الفخارية, كام حظر معظم البولييزيني والكثري من
 اب والزوارق,شوفقد اإلسكيمو القطبيون القوس والن. القوس والنشاب يف احلرب

 . القوس والنشاب والكالب»دورسيت«فيام فقد إسكيمو 
هذه األمثلة التي تبدو شاذة لنا يف البداية, تظهر األدوار التي تلعبها اجلغرافيا 

انتشار, فإن احلاجة تصبح أقل ودون . واالنتشار يف تاريخ التكنولوجيا
 .للتكنولوجيات, فيام تأخذ التكنولوجيات القائمة بالتاليش

وألن التكنولوجيا جتتذب املزيد من التكنولوجيا, فإن أمهية انتشار االخرتاع 
ويقدم لنا التاريخ أمثلة عام يسمى التحفيز . زيد عن أمهية االخرتاع األصيل ذاتهت

ويؤثر . تسارع مع مرور الوقت ألهنا حتفظ نفسها بنفسهاالذايت أي العملية التي ت
فينا اليوم انفجار التكنولوجيا منذ الثورة الصناعية, لكن انفجار تكنولوجيا القرون 

ًرا هو اآلخر مقارنة بالعرص الربونزي الذي كان أهم من املراحل ثالوسطى كان مؤ ً
 .العليا من العصور احلجرية
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كنولوجيا متيل إىل حتفيز نفسها أن اإلنجازات ومن األسباب التي جتعل الت
عىل سبيل املثال, مل يلجأ . ية حل املشاكل السابقة األكثر بساطةملتعتمد عىل إتقان ع

مزارعو العرص احلجري مبارشة إىل استخراج احلديد واالشتغال به ألنه يتطلب 
ام احلديد عرب ًوبدال من ذلك فقد متت عملية التعامل مع خ. ًأفرانا عالية احلرارة

آالف السنني من التجارب البرشية مع معادن صافية وناعمة بام يكفي لتشكيلها 
كام متت من خالل آالف السنني من تطور أفران . دون حرارة مثل النحاس والذهب

بسيطة لصناعة الفخار, ثم الستخراج خام النحاس والتعامل مع مركبات النحاس 
ويف كل من اهلالل اخلصيب . حرارة عالية مثل احلديدمثل الربونز الذي ال حيتاج إىل 

والصني, مل تصبح األدوات احلديدية شائعة إال بعد ألفي سنة من جتربة العمل يف 
وقد بدأت جمتمعات العامل اجلديد بصناعة القطع الفنية من الربونز, . صناعة الربونز

 القضاء عىل ولكن ليس احلديد يف الوقت الذي أد فيه وصول األوروبيني إىل
 . املستقل للعامل اجلديداملسار

من األسباب الرئيسية األخر للتحفيز الذايت أن التكنولوجيات واملواد 
اجلديدة جتعل من املمكن توليد تكنولوجيات جديدة من خالل إعادة تركيب 

عىل سبيل املثال, نتساءل عن السبب الذي جعل الطباعة تنترش . بعضها ببعض
 يف الكتاب املقدسأوروبا العصور الوسطى بعد أن طبع غوتنبريغ بشكل كبري يف 

معروف قرص فيستوس يف ولكن ليس بعد أن طبع خمرتع غري  ميالدية, 1455عام 
ن الوسطى و قبل امليالد? التفسري اجلزئي هو أن طباعي القر1700العام 

ًرا لصانع األوروبيني متكنوا من دمج ستة إنجازات تكنولوجية مل يكن معظمها متوف
ومن هذه اإلنجازات الورق واحلروف املتحركة وصناعة املعادن . قرص فيستوس

واملعروف أن الورق واألحرف املتحركة وصلتا . واملطابع واألحبار واملخطوطات
 فكرة صب احلروف من قوالب معدنية غوتينبريغوير طوأد ت. أوروبا من الصني
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 يف أحجام احلروف, واعتمد لتحقيق إىل التغلب عىل مشكلة قاتلة وهي التفاوت
ذلك عىل عدد من التطورات يف صناعة املعادن, فقد استعمل الفوالذ لثاقبات 
ًاحلروف, ومركبات نحاسية أو برونزية استعيض عنها بالفوالذ الحقا, للقوالب, 

وقد اشتقت . ن التنك والزنك والرصاص للحرفوالرصاص للسبائك ومركب م
اكينات الكبس التي تستخدم يف صناعة النبيذ وزيت  من مغوتينبريغمطبعة 

أما . الزيتون, بينام كان حربه يرتكز عىل حتسينات زيتية أدخلت عىل األحبار األخر
املخطوطات األبجدية التي ورثتها أوروبا الصور الوسطى بعد ثالث ألفيات من 

ن عدد التطور األبجدي فقد أعارت نفسها للطباعة عىل شكل حروف متحركة, أل
ًاحلروف التي جتب قولبتها ال تزيد عن بضع عرشات مقارنة بآالف اإلشارات التي 

 .تتطلبها الكتابة الصينية
ومن مجيع النواحي الست, كانت التكنولوجيا القوية املتاحة لصانع قرص 

.  كي جيمعها يف نظام طباعة واحدغوتينبريغفيستوس أقل قوة بكثري مما امتلكه 
وكانت .  الكتابة هي الطني األكرب واألثقل من الورقوكانت واسطة قرص

 قبل امليالد أكثر بدائية من 1700املهارات املعدنية واألحبار والكبائس املتاحة عام 
 من خرم القرص  بدوهكذا كان ال.  ميالدية1455تلك التي حظيت هبا أملانيا عام 

. ّرب وقابل للكبسًباليد بدال من قوالب حروف متحركة, ومتصلة بإطار معدين حم
ًوكانت خمطوطة القرص مقطعية ذات إشارات أكثر, وشكل أشد تعقيدا من 

ونتيجة لذلك كانت تكنولوجيا . غوتينبريغاألبجدية الرومانية التي استخدمها 
الطباعة اخلاصة بقرص فيستوس أغلظ, وقدمت فوائد أقل مما قدمته كتابة اليد التي 

فة إىل كل تلك اإلعاقات التكنولوجية, فقد طبع وإضا. غوتينبريغ طباعة ّوفرهتا
ّ قلة من كتاب القرص يفقرص فيستوس يف وقت كانت فيه املعرفة الكتابية حمصورة  ُ

ولذلك كان هناك طلب قليل عىل اإلنتاج اجلميل الذي قدمه صانع . أو املعبد
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. القرص, وقليل من احلوافز املشجعة عىل إنتاج العرشات من األقراص املامثلة
باملقابل, فقد دفعت اإلمكانية العالية النتشار الطباعة يف سوق أوروبا خالل 

 . املال الالزمغوتينبريغالعصور الوسطى بالعديد من املستثمرين إلقراض 
تطورت التكنولوجيا البرشية من أول أداة حجرية استخدمت قبل مليونني 

  القديمةحمل طابعتي التي حلت 1996ونصف مليون سنة, إىل طابعة الليزر عام 
وكانت نسبة التطوير يف .  التي استخدمت لطباعة مادة هذا الكتاب1962لعام 

البداية بطيئة, عندما مرت مئات اآلالف من السنني دون تغري يذكر يف أدواتنا 
احلجرية ودون أي دليل حي عن قطع فنية صنعت من مواد أخر, أما اليوم فتتقدم 

 .جتعلها تذكر يف الصحف اليوميةالتكنولوجيا برسعة عالية 
ويف هذا التاريخ الطويل من التطور املتسارع, يستطيع املرء أن يشري إىل قفزتني 
مهمتني بشكل خاص, حدثت األوىل قبل مائة ألف عام إىل مخسني ألف عام بفعل 

ًتكون تغريات جينية يف أجسادنا, خصوصا تطور خريطة الترشيح ن ما يمكن أ
وأدت . ً املعارص أو العمل الدماغي املعارص أو كالمها معانطقلتتيح الاجلسدي 

ىل األدوات املصنوعة من العظم, وإىل األدوات احلجرية ذات االستخدام إالقفزة 
 حلياة االستقرار التي تبنيناونتجت القفزة الثانية من . واحد, وإىل أدوات مشرتكةال

 ألف عام يف 13ً, ابتداء من قبل  ويف أجزاء متفرقة من العامل يف عصور خمتلفةسادت
وبمعظمه, فقد ربط هذا التبني .  حتى يومنا هذاأخربعض املناطق, ومل حتدث يف 

بتبنينا اآلخر إلنتاج الغذاء الذي تطلب منا أن نبقى قريبني من حماصيلنا وبساتيننا 
 .وفوائضنا الغذائية املخزونة

ا ألهنا مكنت الناس من وكانت احلياة املستقرة حاسمة لتاريخ التكنولوجي
أما الصيادون وجامعو الطعام فقد كانوا ذوي . مراكمة ممتلكات غري قابلة للنقل

 أو حيوانات, أخذ عرباتوإذا حتركت يف الغالب دون . تكنولوجيا قابلة للحمل
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الصغرية فإنك حترص منقوالتك باألطفال واألسلحة وقلة أخر من االحتياجات 
وال يمكن أن تثقل نفسك بالفخار ومكابس الطبع . لة للحملالتي ال بد منها والقاب

وهذه الصعوبة العملية ربام تفرس الظهور املبكر واملؤقت . وأنت تغري مكان إقامتك
 كانتوعىل سبيل املثال . لبعض التكنولوجيات, والذي يتبعه تأخر كبري يف تطويرها

 يف منطقة تشيكوسلوفاكياًأول أسبقيات للسرياميك أشكاال من الطني املحرتق صنعت 
 طويل من أول أوعية طني حمرتق صنعت  وقت ألف عام, أي قبل27 قبل ةاملعارص

وقد أعطت منطقة تشيكوسلوفاكيا ذاهتا يف الوقت .  ألف سنة14يف اليابان قبل 
 إال حني ظهرت أقدم سلة ةنفسه أول أدلة عىل احلياكة التي مل يثبت وجودها ثاني

ورغم هذه . نة وأول مالبس خماطة قبل تسعة آالف عام ألف س13معروفة قبل 
 أصبح الناس نطلق إال حنيت واحلياكة مل الفخاراخلطوات األوىل, فإن صناعة 

 .مستقرين وجتنبوا مشكلة نقل أواين الفخار ومناول اخلياطة
وإضافة إىل أن إنتاج الغذاء يسمح بالعيش املستقر وبالتايل مراكمة املمتلكات, 

ً أصبح ممكنا ألول مرة يف ذلك أنه ,ًاسام يف تاريخ التكنولوجيا لسبب آخرفقد كان ح
ً تطوير جمتمعات متخصصة اقتصاديا تتكون من أخصائيني ,تاريخ التحول اإلنساين

لكننا رأينا يف اجلزء الثاين من هذا . غري منتجني للغذاء يطعمهم الفالحون املنتجون
وعالوة عىل ذلك, وكام . خمتلفة وأزمان خمتلفةالكتاب أن إنتاج الغذاء نشأ يف أماكن 

رأينا يف هذا الفصل, ال تعتمد التكنولوجيا املحلية بالنسبة ألصلها أو احلفاظ عليها, 
وهذا . عىل االخرتاع املحيل فحسب, بل عىل انتشار التكنولوجيا من أماكن أخر

تي ال حتتوي إال عىل االعتبار دفع التكنولوجيا إىل التطور برسعة أكرب يف القارات ال
القليل من العوائق اجلغرافية واإليكولوجية التي تقف أمام االنتشار سواء داخل 

ًوأخريا, فإن كل جمتمع يف قارة ما يمثل . القارة الواحدة أو يف القارات األخر
فرصة أخر لالخرتاع وتبني التكنولوجيا, ذلك أن املجتمعات تفرتق افرتاقات 
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وبام أن كل األشياء األخر . البتكار ألسباب كثرية منفصلةكبرية يف عمليات ا
متساوية, تتطور التكنولوجيا بصورة أرسع يف مناطق كبرية ومنتجة ذات وجود 

 .برشي كبري وخمرتعني ممكنني وكثري من املجتمعات املتنافسة
لنلخص اآلن كيف أدت التغريات يف العوامل الثالثة وهي بداية إنتاج الغذاء 

 االنتشار وحجم الوجود البرشي, إىل اختالفات قارية أمكن مراقبتها, يف وعوائق
 إفريقيا أكرب  آسيا التي تضم بشكل فعال شاميل–يورو متثل و. تطور التكنولوجيا

كتلة أرض يف العامل تضم أكرب عدد من املجتمعات املتنافسة, كام أهنا الكتلة األرضية 
ح وقد سم. ذاء ومها اهلالل اخلصيب والصني فيهام إنتاج الغأالتي تضم مركزين بد
 من الرشق إىل الغرب لكثري من االخرتاعات التي تم تبنيها يف حمورها الرئييس املمتد

 آسيا باالنتشار برسعة نسبية إىل جمتمعات عىل ذات خطوط – من يورو ءجز
ويمكن مقارنة عرضها األقل يف حمورها .  آسيا–العرض أو ذات الطقس يف يورو 

لكنها تفتقر إىل العوائق . شاميل اجلنويب األصغر, مع ضيق أمريكا يف مضيق بنامال
وهكذا . اإليكولوجية القاسية التي تقطع املحاور الرئيسية يف األمريكيتني وإفريقيا

فإن عوائق انتشار التكنولوجيا سواء كانت جغرافية أم إيكولوجية, هي أقل حدة يف 
 آسيا –وبفضل كل تلك العوامل, كانت يورو . رات آسيا منها يف بقية القا– يورو

هي القارة التي بدأت عليها التكنولوجيا تسارعها يف العرص قبل احلجري, مما أسفر 
 .عن أكرب جتمع حميل للتكنولوجيات

ًتعترب أمريكا الشاملية وأمريكا اجلنوبية تقليديا قارتني منفصلتني رغم أهنام 
سنني مما يمنحهام مشكالت تارخيية متامثلة, ومما كانتا متصلتني عدة ماليني من ال

وتشكل األمريكيتان ثاين أكرب كتلة .  آسيا–ًجيعلهام معا صاحلتني للمقارنة مع يورو 
وعىل أي حال, فإن اجلغرافيا .  آسيا–أرضية, ولكن أصغر بكثري من يورو 

يقسم ًواإليكولوجيا تقسمهام, فربزخ بنام الذي يبلغ عرضه أربعني ميال فقط 
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ني ذي الغابات املمطرة وصحراء يًالقارتني جغرافيا, كام أن غابات برزخ دار
وقد فصلت الصحراء املذكورة جمتمعات . ًاملكسيك الشاملية تفصلهام إيكولوجيا

أمريكا الوسطى عن جمتمعات أمريكا الشاملية, فيام عمل الربزخ عىل الفصل بني 
إضافة إىل ذلك فإن . واألمازون جمتمعات اإلنديزو الوسطىجمتمعات أمريكا 

ً جنوب, فارضا عىل معظم االنتشار شق –املحور األسايس لألمريكيتني هو شامل 
ًطريقه ضد انحدار خط العرض وضد الطقس, بدال من العمل يف إطار خط 

عت الدواليب يف أمريكا الوسطى ودجنت . العرض ذاته ِّوعىل سبيل املثال, اخرتُ ُ
 قبل امليالد, ولكن بعد مخسة آالف 3000ديز بحلول العام الالما يف أواسط اإلن

سنة بقي حيوان األمريكيتني الرئييس الناقل لألمحال, والدواليب منفصلني عن 
بعضهام رغم أن املسافة الفاصلة بني جمتمعات املايا يف أمريكا الوسطى واحلدود 

 آالف ميل ةالست ميل أي أقل بكثري من 1200الشاملية إلمرباطورية اإلنكا تبلغ 
ويبدو يل أن هذه العوامل .  تقاسم الدوالب واحلصان بني فرنسا والصنيمتنعالتي 

 . آسيا–مسؤولة عن تأخر تكنولوجيات األمريكيتني عن تكنولوجيا يورو 
ً فهي ثالث الكتل األرضية حجام, وأصغر بكثري جنوب الصحراءأما إفريقيا 
 آسيا أسهل –اإلنسان, كان دخوهلا من يورو ّوعىل مر معظم تاريخ . من األمريكيتني

ًبكثري من األمريكيتني, لكن الصحراء اإلفريقية ما زالت تشكل حاجزا إيكولوجيا  ً
ويشكل حمور .  آسيا, شامل إفريقيا– عن يورو جنوب الصحراءيفصل إفريقيا 

 آسيا –ًإفريقيا الشاميل اجلنويب عائقا آخر أمام انتشار التكنولوجيا, سواء بني يورو 
وكدليل عىل .  ذاهتاجنوب الصحراء أو يف إطار املنطقة جنوب الصحراءوإفريقيا 

العقبة األخرية, نشأت صناعة املعادن يف منطقة الساحل اإلفريقي شامل خط 
لكن . االستواء أو وصلت إليها يف الوقت املبكر الذي وصلت فيه إىل أوروبا الغربية

ًمن إفريقيا إال يف العام األول للميالد تقريبا,  الطرف اجلنويب  إىلالفخار مل يصل
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وكانت صناعة املعادن مل تنترش بعد إىل الطرف اجلنويب يف الوقت الذي وصلت فيه 
 .من أوروبا يف السفن

ًوأخريا فإن أسرتاليا هي القارة األصغر, فاملستو املنخفض جدا من املطر  ً
أصغر من أن تدعم قيام كثافات واإلنتاجية يف معظم أنحاء أسرتاليا جيعلها حتى 

ًة األكثر انعزاال, وإضافة إىل ذلك فإن إنتاج الغذاء ركام أن أسرتاليا هي القا. سكانية
وجتمعت تلك العوامل لتجعل أسرتاليا القارة الوحيدة . ًمل ينشأ حمليا يف أسرتاليا

 .التي ما زالت دون أعامل فنية معدنية يف العرص احلديث
هذه العوامل إىل أرقام, من خالل مقارنة القارات يف ) 13.1(يرتجم اجلدول 

ًليس معروفا عدد سكان القارات . ما يتعلق بمساحاهتا وعدد سكاهنا املعارصين
قبل عرشة آالف عام, أي قبيل ظهور إنتاج الغذاء, ولكن ال بد أهنا يف ذات السياق 

يوم كانت ستظل املناطق العددي ما دام الكثري من املناطق التي تنتج معظم الغذاء ال
لكن الفروق يف أعداد . املنتجة للصيادين وجامعي الطعام قبل عرشة آالف سنة

 آسيا مع شامل إفريقيا تضم من السكان ستة أضعاف ما –فيورو . السكان مذهلة
 ه ضعف ما تضم230تضمه األمريكيتان, وثامنية أضعاف ما تضمه إفريقيا و 

 .أسرتاليا
 القاراتسكان : 13.1اجلدول 

 )باألميال املربعة(املساحة  1990سكان عام  القارة
 24.200.000 4.120.000.000  آسيا وشامل إفريقيا–يورو 

 21.500.000 4.000.000.000 ) آسيا–يورو (
 2.700.000           120.000.000           ) إفريقياشاميل(

 16.400.000 736.000.000           أمريكا الشاملية وأمريكا اجلنوبية
 9.100.000            535.000.000           جنوب الصحراءإفريقيا 
 3.000.000            18.000.000           أسرتاليا
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وقد أثرت كل تلك العوامل اخلاصة باالختالفات القارية يف املساحة 
نولوجيا بشكل والسكان وسهولة االنتشار وبداية إنتاج الغذاء, عىل ظهور التك

 آسيا –وقد ترمجت ميزات يورو . متضخم ألن التكنولوجيا حتفز نفسها بنفسها
 –, وذلك جراء جغرافية يورو 1492ًاألولية إىل إحراز تقدم هائل اعتبارا من عام 

فالغينيون اجلدد الذين التقيتهم . آسيا املميزة وليس بسبب ذكاء سكاهنا املميز
 ل, لكنهم وجهوا عبقريتهم نحو املشاكل التكنولوجيةيضمون أكثر من أديسون حمتم

اخلاصة بأوضاعهم, ومنها مشاكل البقاء دون استرياد يشء إىل أدغال غينيا اجلديدة, 
 .وغرافنًبدال من توجيهها الخرتاع الفو
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, عندما كنت أحلق مع أصدقاء من إرسالية دينية, فوق حوض 1979يف عام 
. تفصلها بينها أميالميلء باملستنقعات يف غينيا اجلديدة, الحظت بضعة أكواخ 

نه يف هذه الفسحة املوحلة من األرض حتتنا, واجهت إوفرس يل الطيار األمر بقوله 
ًصيادي التامسيح اإلندونيسيني مؤخرا جمموعة من بدو غينيا اجلديدة, جمموعة من 

واجتاح الرعب اجلانبني وانتهت املواجهة بإطالق اإلندونيسيني النار عىل عدة 
 .أشخاص من البدو

يعتقد أصدقائي من اإلرسالية بأن أولئك البدو ينتمون إىل جمموعة مل يتصل هبا 
عامل اخلارجي إال من خالل ما يردده جرياهنم , ومل تعرف يف ال»فايو«أحد تدعى 

كريي «اخلائفون, وهم جمموعة سابقة من البدو تم تبشريها باملسيحية وتدعى 
ًودائام ما تكون االتصاالت األوىل بني األجانب وجمموعات غينيا اجلديدة . »كريي

وعىل أي . خاطر, غري أن تلك املواجهة كانت منحوسة بشكل خاصحمملة بامل
. ً حماوال إقامة عالقات ودية مع جمموعة الفايوته طار صديقي دوغ يف مروحيحال,

ًوقد عاد حيا ولكنه كان مهزوزا لريوي قصة مهمة ً. 
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وقد تبني أن الفايو يقيمون كعائالت منفردة ومبعثرة بني املستنقعات ويلتقون 
 وتصادفت زيارة دوغ مع. مرة أو مرتني كل عام للتفاوض حول تبادل الزوجات

بالنسبة لنا . واحد من مثل هذه التجمعات التي ضمت بضع عرشات من الفايو
ًيشكل هذا العدد جتمعا صغريا وعاديا, لكنه بالنسبة للفايو يعترب حدثا نادرا وخميفا ً ً ً ً ً .

ًدون أنفسهم فجأة, وجها لوجه مع أقارب ضحاياهم, وعىل سبيل املثال فالقتلة جي
محل االبن الفأس واندفع .  كان قد قتل أباهًرأ رجل من جمموعة الفايو شخصا

نحو القاتل لكن األصدقاء أمسكوه وأنزلوه إىل األرض, ثم حترك القاتل جتاه االبن 
وقد تم اإلمساك بالرجلني اللذين كانا يرصخان .  وتم إخضاعه هو اآلخراملنبطح

كان رجال آخرون يتبادلون . مها وأطلق رساحهاماوبغضب إىل أن استنزفت ق
 وتواصل. املسبات وينتفضون من شدة الغضب واإلحباط ويرضبون األرض بفؤوسهم
 .ّالتوتر لعدة أيام خالل التجمع, بينام صىل دوغ أن تنتهي زيارته دون عنف

 صياد وجامع طعام, وقد قسموا إىل 400تتألف جمموعة الفايو من حوايل 
 وبمقتىض حساباهتم .جول يف مساحة تبلغ مئات األميال املربعةتأربع عصابات ت

ً سابقا يصل إىل ألفني, لكنهم كانوا يتناقصون نتيجة قتل الفايو بعضهم همكان عدد
ًاالجتامعية التي نعتربها مسلام هبا وكانت تنقصهم اآلليات السياسة . البعض
ويف النهاية وكنتيجة لزيارة دوغ دعت . ق حلول سلمية للنزاعات اخلطريةيلتحق

وعاش . ًزوجا وزوجة شجاعني من اإلرسالية للعيش معهاايو فإحد جمموعات ال
ّ عاما متك12الزوجان هناك  وهكذا . ًيا من إقناع الفايو بنبذ العنفجيا خالهلا تدرنً

 .ًجيري جلب الفايو إىل العامل احلديث حيث يواجهون مستقبال غري مضمون
 يتصل هبا ًكلك فإن كثريا من جمموعات غينيا اجلديدة وهنود األمازون التي مل

 يأيتوبعد املبرشين .  يف املجتمعات احلديثةادجمهبد تدين لإلرساليات الدينية أح
وهكذا كان انتشار الدين واحلكم . املعلمون واألطباء والبريوقراطيون واجلنود
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ًمرتبطني عىل مد التاريخ, سواء كان االنتشار سلميا كام حدث مع الفايو يف 
ويف احلالة الثانية, فإن احلكومة هي التي تنظم الغزو, . النهاية, أو عن طريق القوة

وفيام كان البدو وشعوب القبائل هي التي هتزم احلكومات . والدين هو الذي يربره
املنظمة واألديان بني احلني واآلخر, فقد أصبح البدو القبائل هم الذي خيرسون يف 

 .الثالثة عرش ألف عام األخرية
خري, كان معظم سكان العامل يعيشون يف جمتمعات يف هناية العرص اجلليدي األ

ويف العام . ًمشاهبة ملجتمع الفايو اليوم, ومل يكن أي شعب يقيم يف جمتمع أكثر تعقيدا
 باملائة من أرايض العامل حمددة 20 ميالدية عىل وجه التقريب, كان أقل من 1500

اليوم فإن كل و. احلدود عىل شكل دول تديرها بريوقراطيات وحيكمها القانون
أما األحفاد املتناسلون من هذه املجتمعات . األرض مقسمة عدا املناطق القطبية

 هبا األمر إىل السيطرة انتهىالتي حققت حكومات مركزية وديانات منظمة, فقد 
وقد عملت تركيبة احلكومة والدين بالرتافق مع اجلراثيم . عىل العامل احلديث

ة من العنارص األربعة الرئيسية التقريبية التي والكتابة والتكنولوجيا, كواحد
 .فكيف نشأت احلكومات واألديان? . أسفرت عن النمط التارخيي األعرض

متثل جمموعات الفايو والدول احلديثة نموذجني متضادين يف أطياف 
ويفرتق املجتمع األمريكي احلديث عن الفايو بوجود أو . املجتمعات اإلنسانية
فة, ومدن وأموال وفروق بني الغني والفقري وغري ذلك من غياب قوة رشطة حمرت

فهل نشأت هذه املؤسسات . املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية الكثرية
ًمعا أم أن بعضها نشأ قبل البعض اآلخر? نجيب عىل هذا السؤال باملقارنة بني 

توبة أو أدلة جمتمعات معارصة يف مستويات تنظيمية خمتلفة, وبتفحص تقارير مك
أثرية تتناول تاريخ هذه املجتمعات, وبمراقبة الكيفية التي تتغري فيها مؤسسات 

 .املجتمع مع مرور الوقت
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 يقسم علامء اإلنسان احلضاري الذين حياولون وصف التنوع البرشي املجتمعي
 أو ةأما أي حماولة لتعريف مراحل أي استمرارية حتولي. إىل حوايل ستة أصناف

  سواء كانت متعلقة باألنامط املوسيقية أو مراحل احلياة البرشية, أو املجتمعاتتطورية,
السبب األول هو أن كل مرحلة . محكوم عليها بعدم الدقة من ناحيتنيفاإلنسانية, 

وعىل سبيل املثال .  اعتباطية بالتأكيدةتنمو من مرحلة سابقة مما جيعل احلدود الفاصل
ً أم شاب? ثانيا, ألن التتابع التطوري ليس ً عاما مراهق19فهل شخص عمره 
لذلك فإن األمثلة املأخوذة من املرحلة ذاهتا هي ثنائية التوالد, . ًنمطيا أو ال يتبدل

وعىل أي . فربامز وليست سيتحوالن يف قربهيام إىل مؤلفني من العرص الرومانيس
مفيدة لبحث حال فإن النزاع االعتباطي للحدود بني املراحل يوفر فرصة رسيعة و

التنوع املوسيقي واملجتمعات البرشية, رشط أن يضع املرء يف اعتباره التحفظات 
ًاألخرية, وبتلك الروح سنستخدم تصنيفا بسيطا يرتكز عىل أربع حمددات وهي  ً

 .لفهم املجتمعات) 14.1نظر اجلدول أ(العصبة والقبيلة واملشيخة والدولة 
ًددها من مخسة إىل ثامنني شخصا العصبة هي أصغر املجتمعات ويرتاوح ع

ن مواليوم فإن العصب التي ما زالت تعيش . معظمهم أقارب بالوالدة أو الزواج
تلقاء ذاهتا تقترص عىل األجزاء النائية للغاية من غينيا اجلديدة واألمازون, ولكن يف 
 ًإطار العصور احلديثة فإن كثريين آخرين مل خيضعوا إال مؤخرا للسلطات الرسمية,

ومن بني هؤالء األقزام األفارقة, والصيادون وجامعو . أو تم تفريقهم أو إبادهتم
, واألبورجني األسرتاليني »البوشمن« إفريقيا املعروفون باسم الطعام يف جنويب

واهلنود يف املناطق ذات الثروات الفقرية يف األمريكيتني مثل ) األنويت(واألسكيمو 
ًوكانت مجيع هذه العصب أو ما تزال بدوا من . لية, والغابات الشامتيريا تل فييغو

 وما زال معظمهم ,الصيادين وجامعي الطعام وليس من منتجي الغذاء املستقرين
 . أحد عرش ألف عاممنذيفعل ما كان يفعله 
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فال . ناًتفتقر العصب إىل كثري من املؤسسات التي نعتربها مسلام هبا يف جمتمعات
مة واحدة, وتستخدم أرض العصبة بصورة مشرتكة من يتوافر للعصب قاعدة إقا

ًقبل املجموعة ككل بدال من أن تقسم بني جمموعات فردية أو أفراد َ وال يوجد . ِ
ًين جسامنيا رختصص اقتصادي منتظم إال حسب العمر أو اجلنس, فكل القاد

يسعون وراء الطعام, وال توجد مؤسسات رسمية كالقوانني والرشطة واملعاهدات 
 تنظيم العصبة بأنه فًوغالبا ما يوص.  الرصاعات داخل العصب أو بينهاحلل

د تراتبية اجتامعية تقسم الناس إىل طبقات عليا ودنيا, وال ج, أي أنه ال تو»ٍمتساو«
ومع ذلك فإن مصطلح . قيادة متوارثة وال احتكار للمعلومات أو صنع القرار

 ويسامهون رةتساوون يف السيطجيب أال يعني أن مجيع أعضاء العصبة م» ٍمتساو«
العصبة غري » قيادة«ًفبدال من ذلك يعني املصطلح بأن . بالتساوي يف القرارات

 .رسمية وتتحقق من خالل الشخصية والقوة والذكاء واملهارات القتالية
 ةوتأيت خربيت بالعصب من خالل أرض املستنقعات الواطئة يف غينيا اجلديد

). Lakes Plains( معروفة باسم سهول البحريات حيث يقيم الفايو, وهي منطقة
 هناك, عائالت من بضعة بالغني مع أطفاهلم ومسنيهم يعيشون يف أقابل لتوما ز

ملاذا ال . مالذات مؤقتة عىل ضفاف اجلداول ويسافرون بالقوارب أو عىل األقدام
تعيش تزال الشعوب املقيمة يف سهول البحريات تواصل حياهتا كالبدو الرحل, فيام 
 ضمن ,ًبقية شعوب غينيا اجلديدة ومجيع شعوب العامل يف كل مكان تقريبا

 املواردًجمموعات مستقرة وأكرب حجام? تفسري ذلك أن املنطقة ينقصها احتشاد 
ًاملحلية التي تسمح للكثري من الناس أن يعيشوا معا, وأنه تنقصها أيضا النباتات  ً

ىل أن وصل املبرشون ويف حوزهتم نباتات إاملحلية التي تسمح باإلنتاج الزراعي, 
وكانت نارجيلة اهلند التي يؤخذ منها دقيق نشوي هي الغذاء الثابت . املحاصيل

للعصب التي متارس حياة البداوة ألن عليهم أن يتحركوا بعد أن يقطعوا تلك 
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ًويظل عدد العصب قليال بسبب األمراض . األشجار النخيلية التي توفر هلم الدقيق
ة املالريا, وبسبب قلة املواد اخلام يف املستنقعات, إذ حتى احلجارة الالزمة وخاص

 جارة, وبسبب الكمية املحدودة من الغذاءتلصناعة األدوات جيب احلصول عليها بال
 التي يمكن املواردتسود قيود مماثلة عىل ملنطقة لإلنسان التي تعطيها تلك ا

 .ًاطق من العامل احتلتها مؤخرا عصب أخرللتكنولوجيا البرشية أن تصل إليها يف من
كذلك تعيش احليوانات األقرب إلينا مثل الغوريال والشيمبانزي والبونوبو 

ًوكل البرش فعلوا ذلك أيضا إىل أن سمح تطوير . ُاإلفريقية ضمن عصب
التكنولوجيا الستخراج الغذاء, لبعض الصيادين وجامعي الطعام باالستقرار يف 

ثم إن العصبة هي املنظمة السياسية . باملواردمناطق غنية مساكن دائمة يف 
. واالقتصادية واالجتامعية التي ورثناها من ماليني السنني من التاريخ التطوري

 .وقد شهدت عرشات قليلة من آالف السنوات املاضية تطورات أهم وأرسع
ا أكرب, املرحلة األوىل من مراحل ما بعد العصبة هي القبيلة التي ختتلف يف أهن

لدهيا يف العادة مستوطنات وًوتضم يف العادة مئات بدال من عرشات األشخاص, 
 .ولكن بعض القبائل وحتى املشيخات تتشكل من رعاة يتحركون حسب املواسم. ثابتة

ويفرس التنظيم القبيل من خالل سكان املرتفعات يف غينيا اجلديدة, والذين 
, أو جمموعة ية احلكم االستعامري من قركانت وحدهتم السياسية تتشكل قبل قدوم

 يعتربه اللغويونأصغر ما » القبيلة«سيايس لـ الهذا التعريف . من القر املتالصقة
عىل سبيل . تقاسم اللغة والثقافة ذاتيهامتوعلامء اإلنسان قبيلة وبالتحديد جمموعة 

فني باسم  العمل بني جمموعات من سكان املرتفعات املعرو1964املثال, بدأت عام 
» يفور«ً ألفا من الـ 12وحسب املستويات اللغوية والثقافية كان هناك . »يفور«

.  قرية تعداد كل منها بضع مئات65الذين يتحدثون هلجتني مفهومتني ويعيشون يف 
كن هناك أي توحد سيايس مهام كان شكله بني قر جمموعة لغة الـ يولكن مل 
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 احلروب والتحالفات جراءمط شديد التغري وكانت كل قرية منغمسة يف ن. »يفور«
» يالفور«املتبادلة مع مجيع القر املجاورة بغض النظر عام إذا كان اجلريان من الـ 

 . خمتلفةةأو يتحدثون لغ
ًوما زالت القبائل املستقلة حتى عهد قريب واملرتبطة اآلن بالدول, حتتل جزءا 

ويستدل عىل وجود تنظيم قبيل مماثل . نًكبريا من غينيا اجلديدة وميالنيزيا واألمازو
عىل أهنا تدل من أدلة أثرية يف مستوطنات كانت كبرية لكنها تفتقر إىل عالمات أثرية 

 أن  إىلوتشري هذه األدلة. وصلت إىل مرحلة املشيخيات كام سأفرس بعد قليل
ًا يف التنظيم القبيل بدأ بالظهور يف اهلالل اخلصيب قبل ثالثة عرش ألف عام, والحق

ومن رشوط العيش يف املستوطنات إما إنتاج الغذاء, أو وجود جمتمع . مناطق أخر
.  التي يمكن اصطيادها أو مجعها يف إطار منطقة صغريةاملواردمنتج تتكدس فيه 

وهلذا السبب فإن املستوطنات وكذلك القبائل بدأت تنترش يف اهلالل اخلصيب يف 
اخي والتكنولوجيا املتطورة ليسمحا بمحاصيل ذلك الوقت, فيام تضافر التغري املن

 .وافرة من احلبوب الربية
  ختتلف,وإىل جانب اختالفها عن العصبة بفضل استقرارها وأعدادها األكرب

  تعرف بالعشريةة ذات قرابات معروفجمموعةً أيضا يف أهنا تتشكل من أكثر من القبيلة
وتعود ملكية األرض إىل . عض بني بعضها البتتبادل رشكاء احلياة الزوجيةالتي 

عشرية بعينها, وليس للقبيلة برمتها, إال أن عدد األشخاص يف القبيلة ما زال 
 .ًمنخفضا بام يكفي ألن يعرف كل شخص فيها األشخاص اآلخرين باالسم والقرابة

ًيبدو حدا » بضع مئات«وبالنسبة ألنواع أخر من املجموعات البرشية, فإن 
ويف جمتمعنا الرسمي, . التي يعرف كل فرد فيها بقية األفرادأعىل حلجم املجموعة 

ت املدرسة بضع مًمثال يستطيع مدراء املدارس أن يعرفوا تالميذهم باالسم إذا ض
ومن األسباب التي . مئات من التالميذ, ولكن ليس إذا ضمت املدرسة بضعة آالف
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يف جمتمعات يزيد عدد جتعل تنظيم احلكم بني البرش يتغري من القبيلة إىل املشيخة 
أفرادها عن املئات, هو أن القضية الصعبة اخلاصة باختاذ قرار بالنزاع بني األغراب 

واحلقيقة التي تزيد من انتشار املشاكل . ًيصبح أكثر حدة يف املجموعات األكرب عددا
ً أن كل شخص تقريبا قريب من بقية أفراد هياملحتمل أن تثري النزاعات يف القبائل 

وهذه الروابط امللزمة جلميع أفراد القبيلة . يلة إما بالدم أو بالزواج أو كليهامالقب
جتعل الرشطة والقوانني واملؤسسات األخر اخلاصة بحل النزاعات يف املجتمعات 
األكرب, غري رضورية, ما دامت أي قريتني تدخالن يف جدل, تقتسامن الكثري من 

وإذا جابه أحد . نزاع من التحول نحو العنفاألقرباء الذين يامرسون الضغط ملنع ال
ً مواطنا آخر ال يعرفه, فإهنام يدخالن ةمواطني املجتمعات التقليدية يف غينيا اجلديد

يف نقاش طويل يف حماولة الكتشاف قرابة ما, ومن ثم توفري سبب يمنع االثنني من 
 .حماولة أحدمها قتل اآلخر

ًهناك أيضا تشاهبات, بائل, عصب والقورغم كل تلك االختالفات بني ال
فاملعلومات واختاذ القرارات يعودان للمجتمع, ويف مرتفعات غينيا اجلديدة راقبت 
اجتامعات القر حيث حيرض مجيع البالغني وجيلسون عىل األرض, ويلقي األفراد 

ومع أن الكثري من قر . النقاش»يرتأس«ًخطابات دون أن يظهر أن شخصا ما 
ً, أي الرجل األكثر نفوذا يف القرية, إال »الرجل الكبري«ن يعرف بـ املرتفعات لدهيا م

كام أن .  جيب ملؤه وال حيمل سو القليل من السلطةًرسميا ليس املنصبأن 
ال يملك صالحية اختاذ قرار مستقل, وال علم له بأي أرسار » الرجل الكبري«

 . عىل القرارات املجتمعيةًدبلوماسية, وليس يف يده أن يفعل شيئا سو حماولة التأثري
 .وحيقق الرجال الكبار هذه املواقع من خالل جهودهم اخلاصة وهي مواقع ال تورث
ِكام تتشارك القبائل والعصب يف نظام اجتامعي متساو دون رتب س ة أو ّنيٍ

وال يقترص األمر عىل عدم التوريث, ولكن ال حيق ألي عضو يف قبيلة أو . طبقية
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 ني بصورة غري مناسبة من خالل جهوده اخلاصة, ألن لكل عصبة تقليدية أن يغت
لذلك من املستحيل عىل أي شخص خارجي . ًفرد ديونا والتزامات جتاه الكثريين

أن يتكهن من خالل املظاهر من هو الرجل الكبري من بني البالغني يف القرية, فهو 
ٍو هو عار كأي يعيش يف ذات النوع من األكواخ ويرتدي ذات املالبس أو الزينة, أ

 .شخص آخر
وعىل غرار العصب, تفتقر القبائل إىل البريوقراطية والرشطة والرضائب, 

 عىل التبادالت بني األفراد والعائالت, وليس عىل إعادة توزيع اويرتكز اقتصاده
أما التخصص االقتصادي فضئيل, بينام ال . املداخيل املرفوعة إىل سلطة مركزية

عني أن كل بالغ قادر بمن يف ذلك ياألعامل اليدوية ما يوجد أي اختصاصيني يف 
وأذكر مرة كنت فيها أمتشى . الرجل الكبري يشارك يف الزراعة ومجع الطعام أو صيده

ر ويلوح يل من بعيد, وأدركت فًأمام حديقة يف جزر سليامن عندما رأيت رجال حي
زر سليامن, كان أشهر ناحت للخشب يف ج.  يدعى فاليتوًمندهشا أنه صديق يل

ًوفنانا ذا أصالة عظيمة, لكن ذلك مل يعفه من رضورة زراعة البطاطا احللوة اخلاصة 
ًوبام أن هذه القبائل تفتقر إىل املتخصصني, فإهنا تفتقر أيضا إىل العبيد, ألنه ال . به

 .توجد أعامل وضيعة يقوم هبا العبد
 إىل شوبريت, خاومثلام يتفاوت مؤلفو املوسيقى يف العرص الكالسيكي من ب

ًويغطون بالتايل الطيف بكامله بدءا باملؤلفني املعتمدين عىل البهرجة وانتهاء  ً
ىل عصب يف بعض املرات وتكرب إىل مشيخات إبالرومانسيني منهم, تتضاءل القبائل 

الرجل «ومن األدوار اخلاصة التي يلعبها . يف بعضها اآلخر ذي االجتاه املعاكس
خلنازير املذبوحة لالحتفاالت, وهو دور يلعبه زعيم القبيلة توزيعه حلم ا» الكبري

. عندما جيمع الطعام والبضائع ويعيد توزيعها, وهذا اإلجراء يتبع يف املشيخات
لك, فإن وجود أو غياب العمل العمراين للعامة يعترب أحد الفروق بني القبائل ذك
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 Hausُيوت عبادة تعرف بـ واملشيخات, لكن القر الكبرية يف غينيا اجلديدة لدهيا ب

Tamburan متاثل املعابد املقامة يف املشيخات»سيبك«, عىل هنر ,. 
ورغم أن قلة من العصب والقبائل تعيش اليوم يف أماكن نائية أو هامشية من 

 املستقلة الناحية اإليكولوجية وخارجة عن سيطرة الدولة, فقد اختفت املشيخات
ًاستقالال تاما مع مط  االعرشين, ألهنا كانت حتتل أرايض مهمة تريدهع القرن لً

 ميالدية كانت املشيخات ما تزال منترشة 1492وعىل أي حال, فمنذ عام . الدولة
 ويف مناطق منتجة يف أمريكا املناطق الرشقية للواليات املتحدةيف جزء كبري من 

  والتي مل يكن قد جر احتواؤهاجنوب الصحراءاجلنوبية والوسطى وإفريقيا 
وتقول األدلة األثرية التي سنناقشها يف ما ييل . , ويف بولينيزيا بكاملهااألولضمن 

 1000 قبل امليالد يف اهلالل اخلصيب وعام 5500إن املشيخات نشأت حوايل العام 
 إىل املالمح املميزة للمشيخات فلننظر اآلن. قبل امليالد يف أمريكا الوسطى واإلنديز

دول األوروبية واألمريكية احلديثة, ويف الوقت ذاته عن ًالتي ختتلف متاما عن ال
 .العصب واملجتمعات القبلية البسيطة

ها دًان, فاملشيخات أكرب كثريا من القبائل, إذ يرتاوح عدكبالنسبة لعدد الس
وخيلق مثل هذا احلجم . بني بضعة آالف وبضع عرشات اآلالف من الناس

 الغالبية العظمى من الناس يف املشيخة إمكانيات خطرية للنزاعات الداخلية, ألن
ومع نشوء هذه . ني باالسمفليسوا عىل قرابة وثيقة بالدم أو الزواج وال معرو

املشيخات قبل سبعة آالف ومخسامئة سنة, كان يتعني عىل الناس أن يتعلموا ألول 
 . مرة يف التاريخ كيف يواجهون الغرباء باستمرار ولكن دون حماولة قتلهم

حلق باستخدام القوة اص واحد هو الزعيم يامرس صالحية احتكار وكان شخ
وباملقارنة مع الرجل الكبري يف القبيلة, كان الزعيم . كجزء من حل لتلك املشكلة

 الالمركزية يف اجتامعات فوىضًوبدال من .  معرتف به ويتم توارثهبمنصبحيظى 
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ًت املهمة, وحيتكر أيضا القر, كان الزعيم يمثل سلطة مركزية ويتخذ كافة القرارا
  له زعيم جماور من هتديدات, أو ما وعدت به اآلهلةيشكلهمثل ما (املعلومات اخلطرية 

 املشيخة وعىل عكس الرجل الكبري, كان باإلمكان التعرف عىل زعيم. )من حماصيل
 عىل الظهر كام يف ُكبرية ترتد كثرية من بينها مروحة من بعيد, من خالل مظاهر

وكان عىل الشخص العادي عندما . ئيف جنوب غرب املحيط اهلاد» ينيلر«جزيرة 
ويمكن ألوامر . يقابل الزعيم أن يظهر عالمات االحرتام كأن يسجد, يف هاواي

الزعيم أن تنقل بأحد مستويني من البريوقراطيني الذين يكونون هم أنفسهم زعامء 
ريوقراطيي املشيخة هلم أدوار ولكن باملقارنة مع بريوقراطيي الدول, فإن ب. أقل رتبة

 ففي هاواي البولينيزية كان البريوقراطيون الذين يسمون. ًعامة بدال من أدوار خاصة
حرتام ويرشفون عىل الري وينظمون العاملة املنظمة للزعيم, االيلقون » كونوهيكي«

 .بينام يوجد يف جمتمعات الدول جامعو رضائب ومدراء مناطق وألواح للتعليامت
اج سكان املشيخة العديدون إىل الكثري من الطعام الذي يتم احلصول وحيت

. عليه يف معظم احلاالت عن طريق الصيد ومجع الطعام يف مناطق قليلة وغنية باملواد
وعىل سبيل املثال كان األمريكيون اهلنود يف الساحل الشاميل الغريب من املحيط 

ت يعيشون حتت قيادة زعامء يف قر  والتلينغيوالنوتكا الكواكيوتيل كهنود ئداهلا
 ألن األهنار كانت غنية بأسامك الساملون ,ال توجد فيها زراعة أو حيوانات مدجنة

وكانت فوائض الطعام الذي جيمعه العامة حتول إلطعام الزعامء . واهلاليبوت
وعائالهتم والبريوقراطيني واألخصائيني من الفنانني الذين يبنون السفن ويصنعون 

 .ون يف مجع الطيور أو الوشمملس واملباصق أو يعالفؤو
خصصة أو أشياء ت البضائع الفاخرة املؤلفة من مثل تلك األعامل الفنية املأما

وعىل . نادرة يتم احلصول عليها من جتارة مع أماكن بعيدة, فكانت حتفظ للزعامء
 من سبيل املثال كان الزعامء يف هاواي حيظون بمعاطف من الريش يتكون بعضها
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 الستكامهلا عىل أيدي العامة ًأجياالعرشات اآلالف من الريش يتطلب بعضها 
ًوهذا احلشد من البضائع الفاخرة غالبا ما يسهل . املتخصصني هبذا النوع من العمل

عىل علامء اآلثار التعرف عىل الزعامء, حيث أن قبور الزعامء حتتوي عىل بضائع أكثر 
 مقارنة مع املساواة يف الدفن يف مراحل سابقة غنى من قبور أخر للعامة, وذلك

كام يمكن التفريق بني املشيخات القديمة املعقدة والقر . من تاريخ اإلنسان
القبلية, من خالل بقايا البنيان اهلنديس مثل املعابد, أو من خالل تراتبية 

رية ًاملستوطنات, حيث يكون املوقع املخصص للزعيم أكرب وحماطا بالبنايات اإلدا
واألدوات الفنية أكثر من مواقع أخر. 

 وعىل غرار القبائل, تشكلت املشايخ من تعددية وراثية تتحدد بالنسب وتعيش
غري أنه يف الوقت الذي يتم فيه التعامل بمساواة بني التعددية يف . يف موقع واحد

اصة  يتمتعون بالعوائد اخل مجيعهمالنسب, يف القبيلة, فإن ساللة وأنسباء الزعيم
ويف الواقع ينقسم املجتمع إىل الزعيم وساللته من جهة وطبقات العامة من . هبم

رص كل ْقَجهة أخر, بينام ينقسم زعامء هاواي أنفسهم إىل ثامين طبقات تراتبية ت
وباإلضافة, وبام أن الزعامء حيتاجون إىل خدم لألعامل . منها زجياهتا عىل ذات الطبقة
نيني, فإن املشيخات ختتلف عن القبائل يف أن لدهيا الوضيعة, وإىل أخصائيني ف

 .الكثري من الوظائف التي يمكن ملؤها بالعبيد الذين يتم أرسهم خالل الغارات
إن أهم ملمح اقتصادي يميز املشيخات هو حتوهلا عن االعتامد الكيل عىل 

 يف) ب(ًمتوقعا من ) ب(هدية إىل ) أ(التبادالت مع العصب والقبائل حيث يقدم 
ونامرس نحن سكان الدولة . وقت ما غري حمدد أن يقدم له هدية ذات قيمة موازية

احلديثة مثل هذا املسلك يف أعياد امليالد والعطالت, لكن معظم تدفق البضائع يف 
ومن . ًهذه احلالة يتحقق بالبيع والرشاء مقابل املال ووفقا لقانون العرض والطلب

ًالت دون تسويق أو مال, فقد طورت نطاقا خالل استمرار املشيخات يف املباد
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ًإضافيا جديدا يسمى إعادة التوزيع االقتصادي ومن األمثلة البسيطة إقدام زعيم . ً
ًعىل استالم قمح يف كل موسم حصاد من كل مزارع يف املشيخة, ثم إقامته احتفاال 

ور التي ًللجميع أو توزيع خبز عليهم, أو خزن القمح والتخيل عنه تدرجييا يف الشه
 وعندما ال يتم توزيع جزء كبري من البضائع التي يتسلمها .تفصل بني حصاد وآخر

الزعيم من عامة الناس, وإنام احتفظ هبا الستهالك الساللة التي تنتمي إليه وكذلك 
االختصاصيني الفنيني, تتحول عملية إعادة التوزيع إىل إتاوة وهي مقدمات 

ومل يطالب الزعامء العامة بالبضائع . املشيخاتالرضيبة التي ظهرت ألول مرة يف 
ّفقط, بل كذلك بالعامل لبناء املرافق التي قد تكون ذات نفع هلؤالء العامة مثل  ُ

 اخلدمات عىل الزعامء تقترصشبكات الري التي تساعد يف إطعام اجلميع, أو 
 .أنفسهم كبناء القبور الفخمة هلم

ا متشاهبة, لكنها يف الواقع تفاوتت حتدثنا عن املشيخات كام لو كانت مجيعه
فذوات احلجم األكرب منها كانت حتظى بزعامء أقو وعدد أكرب من . بشكل كبري

َرتب الزعامء املساعدين وفروقات أكرب بني الزعامء والعامة, واحتفاظ أكرب من قبل  ِ
وعىل . ٍالزعامء باإلتاوة, وطبقات أكثر من الربوقراطيني, ومبان هندسية أضخم

يل املثال, كانت جمتمعات اجلزر البولينيزية الصغرية, أشبه بالتجمعات القبلية سب
وكان كوخ الزعيم يبدو . , باستثناء أن منصب الزعيم وراثي»الرجل الكبري«ذات 

كأي كوخ آخر دون أي أعامل أو إضافات, وكان يعيد توزيع معظم البضائع التي 
ْلك املجتمع, فإن الزعامء يف اجلزر ُومع أن األرض كانت م. يتسلمها إىل العامة

 وتونغا كان يمكن التعرف عليهم من جمرد النظر إىل وتاهيتيالكبرية مثل هاواي 
زينتهم, كام كانت املباين العامة تقام عن طريق قو عاملة كبرية, فيام احتفظ الزعامء 

 آخر يف وكان ثمة تدرج. بغالبية اإلتاوة التي تقدم هلم, وسيطروا عىل مجيع األرض
املناصب بني املجتمعات ذات السالالت واألنساب, خيتلف عام هو متبع عندما 
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ًجتمعا إقليمياًن القرية الوحيدة املحكومة ذاتيا وحدة سياسية, أو وتك لقر  من اً

 .التي تسيطر فيها القرية األكرب مع زعيمها عىل بقية القر األصغر وزعامئها
شيخات هي املسؤولة عن األزمة التي ًاآلن جيب أن يكون واضحا أن امل

ويف أحسن . ًأصابت مجيع املجتمعات املحكومة مركزيا والتي ال تتمتع باملساواة
األحوال فإهنا تقدم خدمات مكلفة يستحيل توفريها عىل أساس القاعدة الفردية 

ويف أسوأ احلاالت, فإهنا تعمل دون مواربة بطريقة تسلطية, حمولة . لكل شخص
وهذه املهامت النبيلة واألنانية . لرصفة من العامة إىل الطبقات العلياالثروات ا

ًمرتبطة ارتباطا ال يمكن الفكاك منه, رغم أن بعض احلكومات تؤكد عىل مهمة 
والفرق بني املتسلط والسيايس احلكيم وبني بارون سارق . منها أكثر من األخر

بة املئوية من اإلتاوة وحمسن عام, مسألة تعتمد عىل الدرجات, فكم من النس
املقتطعة من املنتجني تبقى يف أيدي النخبة, وكم هو قدر الرضا الذي يشعر به العامة 

نحن نعترب الرئيس الزائريي موبوتو . جتاه املنافع التي يعاد توزيع اإلتاوة إلنشائها
د ًمتسلطا ألنه حيتفظ بكثري من اإلتاوة, وبمبالغ تصل إىل مليارات الدوالرات ويعي

ونحن . ًتوزيع القليل جدا من اإلتاوة, حيث ال توجد شبكة هواتف فاعلة يف زائري
ائب عىل برامج تلقى رضنعترب جورج واشنطن رجل سياسة ألنه أنفق أموال ال

ًوعىل أي حال, فقد ولد جورج واشنطن غنيا, . رئيسلواسع, ومل يغتن كاإلعجاب ا ُ
ا هو احلال يف مم يف الواليات املتحدة, ٍمع العلم بأن الثروات توزع بشكل غري متساو

 .قر غينيا اجلديدة
وبالنسبة ألي جمتمع ذي رتب, سواء كان مشيخة أم دولة, ال بد من التساؤل 

ِّ الذي جيعل العامة يتحملون حتويل ثامر كدهم إىل املتسلطني? هذا بعن السب
ثريه الناخبون  السياسية من أفالطون إىل ماركس يالنظرياتالسؤال الذي أثارته 

وخياطر املتسلطون الذين حيظون بالقليل من الدعم . ًجمددا يف كل انتخابات معارصة
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َ من قبل العاماإلطاحة هبمالعام, بإمكانية اإلطاحة هبم, إما من خالل  , أو من ةِ
خالل استبداهلم بآخرين سيصبحون متسلطني ويسعون إىل الدعم الشعبي عرب 

وعىل سبيل املثال, . من اخلدمات مقابل الثامر املرسوقةوعودهم بتقديم نسبة أكرب 
ها يف العادة أشقاء وديمتلئ تاريخ هاواي بثورات متكررة ضد الزعامء القمعيني, يق

ًوهذا ما يبدو مضحكا لنا يف إطار هاواي القديمة, إىل أن . أصغر يعدون بقمع أقل
 .عامل احلديثنكتشف كل البؤس الذي ما زال يسببه مثل هذا الكفاح يف ال

ما الذي جيب أن تفعله النخبة حتى تنال الدعم الشعبي مع احتفاظها بنمط 
حياة أفضل من ذلك الذي يعيشه املواطن العادي? لقد جلأ املتسلطون عرب العصور 

 :إىل خلطة تتضمن أربعة حلول
وهذا أسهل اليوم يف عرص األسلحة ذات . نزع أسلحة املواطنني وتسليح النخبة .1

يسهل عىل النخبة ولوجيا املتقدمة والتي ال تنتجها إال املصانع املتقدمة التكنو
احتكارها, مقارنة بالعصور القديمة عندما كانت تسهل صناعة الرماح 

 .واهلراوات يف املنازل
هذا املبدأ يقيمه . إسعاد اجلامهري من خالل إعادة توزيع اإلتاوة, بطرق شعبية .2

 . األمريكيني هذه األيامزعامء هاواي ورائج لد السياسيني
استخدام احتكار القوة للرتويج للسعادة من خالل احلفاظ عىل النظام وقمع  .3

 لد − ما تستحقه من ترحيب  تلقى وإن كانت ال−وهذه امليزة كبرية . العنف
وقد صنف علامء اإلنسان يف . املجتمعات املركزية, عىل املجتمعات غري املركزية

ات القبلية بأهنا غري ميالة للعنف, لسبب بسيط وهو السابق العصب واملجتمع
ً شخصا 25أن علامء اإلنسان الزائرين مل يلحظوا وقوع جريمة يف عصبة من 

بطبيعة احلال سيقولون ذلك, فمن السهل أن . عىل مد ثالثة أيام من الدراسة
حتسب بأن عصبة من عرشة بالغني وعرشة أطفال خيضعون عىل أي حال 
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م الذي يقع ألسباب معتادة عدا القتل, ال يمكن هلا أن ختلد للموت املحتو
فالبحث األكثر . ًا آخر مرة كل ثالث سنواتلغنفسها إذا قتل أحد بالغيها با

ًتعمقا واملعلومات طويلة األمد حول جمتمعات العصب والقبائل تكشف أن 
وعىل سبيل املثال تصادف أن كنت أزور شعب . القتل سبب رئييس للموت

يف غينيا اجلديدة يف الوقت الذي كانت فيه عاملة إنسان جتري مقابالت مع » واإي«
ُوقد سمت امرأة وراء األخر, عندما طلب . حول تاريخ حياهتن» إيوا«نساء  ّ

وكان اجلواب . ًمنهن ذكر أسامء أزواجهن, عدة أزواج عىل التوايل ماتوا قتال
األول عىل أيدي مهامجني من ُقتل زوجي «: االعتيادي يأيت عىل النحو التايل

. ُوقتل زوجي الثاين عىل يد رجل أرادين وأصبح زوجي الثالث. شعب إيلويب
. »ىل االنتقام ألخيهإجي الثاين الذي سعى زوُوقتل هذا الزوج عىل يد شقيق 

َوتبدو مثل هذه السري الذاتية عادية يف ما يسمى القبائل ذات الشعوب  , الوديعةِ
 .لطة املركزية كلام أصبحت القبائل أكربوتساهم يف قبول الس

تقوم الطريقة الباقية أمام املتسلطني ليحظوا بالدعم الشعبي عىل تأسيس  .4
فالعصب والقبائل لدهيا إيامن باخلوارق, كام . إيديولوجية أو دين يربر التسلط

لكن معتقدات العصب والقبائل . هو احلال بالنسبة لألديان احلديثة القائمة
خلوارق ال ختدم يف تربير السلطة املركزية أو احلفاظ عىل السالم بني  باةاخلاص

وعندما اكتسب االعتقاد بالقو اخلارقة هذه . أفراد ال يقرب أحدهم اآلخر
. ًاملهامت التي أصبحت جزءا من املؤسسة, حتول إىل ما يمكن أن نسميه بالدين

للجوء إىل األلوهية أو ًوكان الزعامء يف هاواي نموذجا لزعامء يف كل مكان يف ا
وكان الزعيم يزعم أنه خيدم . الساللة اإلهلية, أو عىل األقل االتصال باآلهلة

شعبه بالتدخل من أجله مع اآلهلة, والقيام بالطقوس الالزمة لالستسقاء 
 .واحلصول عىل حماصيل جيدة والنجاح يف صيد السمك
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 الدين الذي يرسخ سلطة ويتميز الزعامء يف أنه كان لدهيم عقيدة متهد ملأسسة
 يف وقت واحد, والكاهنوقد جيمع الزعيم ما بني منصب الزعيم السيايس . الزعيم

 املتسلطني تكون مهمتهم منح الزعيم الكهنةأو يلجأ إىل دعم جمموعة منفصلة من 
ًوهلذا السبب خيصص الزعامء جزءا كبريا من اإلتاوة إلنشاء . التربير اإليديولوجي ً

ها من األعامل العامة التي ختدم كمراكز للدين الرسمي وكأماكن تبدو املعابد وغري
 .عليها سلطة الزعيم

وإىل جانب تربير نقل الثروة إىل املتسلطني, يمنح الدين املتأسس املجتمعات 
فتقاسم العقيدة أو الدين حيل مشكلة الكيفية التي . ني من املنافع املهمةتاملركزية اثن

ًفراد غري األقرباء معا دون أن يلجأوا إىل قتل بعضهم, يمكن أن يعيش فيها األ
واملنفعة الثانية أنه يعطي . وذلك من خالل تزويدهم برابط ال يرتكز عىل القرابة

وبتكلفة . الدافع للناس خارج اإلطار اجليني, للتضحية بحياهتم من أجل اآلخرين
ع كله أكثر فعالية يف سقوط قلة من أعضاء املجتمع يف املعركة كجنود, يصبح املجتم

 .إحلاق اهلزيمة بمجتمعات أخر, أو يف مقاومة اهلجامت
املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية املألوفة لدينا هذه األيام هي 

وكان لد . مؤسسات الدول التي حتكم أرايض العامل كله ما عدا املساحة القطبية
وكثري من الدول لدهيا . يثة نخب متعلمةالكثري من الدول املبكرة ومجيع الدول احلد

وقد تركت الدول البائدة عالمات أثرية ظاهرة مثل أطالل . ًمجاهري متعلمة أيضا
املعابد ذات التصاميم املوحدة, وأربع مستويات عىل األقل من األحجام 

ونحن نعلم من خالل . ًاالستيطانية, وأنواعا من الفخار تغطي آالف األميال املربعة
 قبل امليالد يف بالد ما بني النهرين ويف 3700أن الدول نشأت يف حوايل العام ذلك 

كام نشأت قبل ألفي سنة يف اإلنديز .  قبل امليالد300أمريكا الوسطى يف حوايل العام 
وقد لوحظ يف .  إفريقيا قبل ألف سنة آسيا, ويف غريبيوالصني وجنوب رشق
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لذلك لدينا معلومات . من املشيخاتالعصور احلديثة مرات متكررة تشكل الدول 
ا لدينا من معلومات حول املشيخات والقبائل ممعن الدول البائدة أكثر بكثري 

 .والعصب البائدة
وتقدم نامذج الدول الكثري من املظاهر التي تتميز هبا املشيخات الضخمة ذات 

إىل ىل قبائل إوهي تستمر يف التضخم من حيث احلجم من عصب . القر املتعددة
وفيام يرتاوح سكان املشيخة بني بضعة آالف وبضعة عرشات من . مشيخات

اآلالف, فإن سكان الدولة احلديثة يزيدون عىل املليون, فيام يزيد سكان الصني عىل 
وقد يصبح املكان الذي يقيم فيه زعيم املشيخة عاصمة الدولة, كام أن . البليون

ًمؤهلة لتصبح مدنا حقيقية ينقصها مراكز سكانية أخر خارج العاصمة قد تكون 
هتا العامة الضخمة, وقصور حكامها آوختتلف املدن عن القر يف منش. الزعامء

 .وتراكم رأسامل من اإلتاوة والرضيبة واحلشود البرشية عدا منتجي الغذاء
ً القديمة قائد يرث احلكم ويعادل ملكا صغريا أقرب إىل زعيم كبري كان للدول ً
وحتى يف .  أكرب للمعلومات وصناعة القرارات والسلطةًويامرس احتكارا

ديمقراطيات هذه األيام, ما زالت املعرفة احلاسمة مقصورة عىل قلة من األفراد 
. ون بتدفق املعلومات إىل بقية احلكومة وبالتايل يسيطرون عىل القرارمكحالذين يت

أعضاء يضمهم وعىل سبيل املثال كان الرئيس كينيدي وجلنة تنفيذية من عرشة 
عىل املعلومات والنقاشات اخلاصة تسيطر هم هو, نّجملس األمن القومي الذي عي
ّثم قلص القرار األخري إىل جمموعة من أربعة . 1962بأزمة الصواريخ الكوبية عام 

 .أشخاص تضمه هو وثالثة من وزراء حكومته
ية وإعادة تصل السيطرة املركزية إىل أكثر من ذلك, وتكون العملية االقتصاد

ًتوزيع اإلتاوة التي أعيدت تسميتها بالرضائب, أكثر شموال يف الدول منه يف 
ًأما التخصص االقتصادي فيكون أكثر تطرفا إىل درجة أن املزارعني مل . املشيخات
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وهكذا فإن التأثري الواقع عىل املجتمع . يعودوا هذه األيام يشعرون بالكفاية الذاتية
 ألغيتهار احلكومات الرسمية, كام حدث يف بريطانيا عندما ًيكون كارثيا عندما تن

.  ميالدية411 إىل 407القوات واإلدارات والعملة الرومانية يف الفرتة من عام 
وحتى دول ما بني النهرين املبكرة مارست السيطرة املركزية عىل اقتصادياهتا, وكان 

, الرعاة, الصيادين, مزارعي احلبوب: غذاؤها ينتج عىل أيدي أربع فئات متخصصة
وكانت الدولة تأخذ من هؤالء إنتاجهم وتزودهم بام . ومزارعي البساتني واحلدائق

يلزم من مؤونة وأدوات وغذاء وغري ذلك من أنواع األغذية التي ال تنتجها فئة 
وكانت الدولة توفر احلبوب وحيوانات احلراثة إىل مزارعي احلبوب, وتأخذ . معينة
 وتبادله عرب جتارة بعيدة باملعادن وغريها من املواد اخلام, كام كانتف من الرعاة والص

 .تدفع حصص طعام الذين حيافظون عىل شبكات الري التي يعتمد عليها املزارعون
تبنى الكثري, وربام معظم الدول العبودية عىل نطاق أوسع بكثري من 

 املهزومني, ولكن املشيخات, ليس ألن املشيخات كانت أرق يف تعاملها مع أعدائها
ألن تصاعد التخصص االقتصادي يف الدول وحاجتها املتزايدة إىل املنشآت العامة 

ّوفر املزيد من االستخدامات لعامل السخرة من العبيد ُ وإضافة إىل ذلك, فقد . ّ
 .ً احلروب األوسع نطاقا بني الدول املزيد من األرسوفرت

ًوكام يعلم كل من شاهد خمططا تنظيميا أل ي حكومة, فإن مستو أو اثنني من ً
فباإلضافة إىل التمدد . ًتضاعف كثريا لد الدولياإلدارة التي تتبعها املشيخات 

ًفبدال من . ًالعمودي لطبقات البريوقراطيني, هناك أيضا التمدد األفقي للتخصص
ينفذ كل جانب من جوانب اإلدارة ملقاطعة يف هاواي, متلك » كونوهيكي«

 حكومات الدول دوائر كثرية منفصلة, لكل منها تراتبيتها, لتويل إدارة املياه والرضائب
 أكثر وحتى الدول الصغرية متلك بريوقراطيات. وإىل آخره.. والتعبئة العسكرية

 اإلفريقية» مارادي«وعىل سبيل املثال متلك دولة . ًتعقيدا من املشيخات الضخمة
ً مكتبا معنونا130 حكومة مركزية لدهيا الغربية ً. 
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 القوانني وإنشاء َاخلية أكثر قانونية من خالل سنوأصبح حل النزاعات الد
ًوكانت القوانني يف الغالب مكتوبة ألن كثريا من الدول, مع . القضاء والرشطة

استثناءات الفتة مثل اإلنكا, تكونت لدهيا نخب متعلمة كام تطورت الكتابة يف ذات 
 .ول مبكرة يف كل من بالد ما بني النهرين وأمريكا الوسطىالوقت الذي تشكلت فيه د

 . التحول إىل دولةابي مشيخة الكتابة, ما مل تكن عىل أعتأوباملقارنة مل تطور 
قد اعترب الكثري و. وكان للدول املبكرة ديانات دولة ومعابد بمواصفات حمددة

 العديد من من أوائل امللوك ذوي نسل إهلي وكانوا يعاملون معاملة خاصة يف
ُوعىل سبيل املثال كان أباطرة اإلنكا واألزتيك حيملون عىل حمفات, كان . النواحي

خدم إمرباطور اإلنكا يمشون أمام حمفه ويكنسون األرض التي يمر فوقها, فيام 
ُلتستخدم فقط يف خماطبة » أنت«ًتتضمن اللغة اليابانية أشكاال خاصة من الضمري 

 األوائل هم أنفسهم رؤساء أديان دوهلم, أو كان لدهيم وكان امللوك. اإلمرباطور
ًوكان املعبد يف بالد ما بني النهرين مركزا ليس فقط للدين, ولكن .  برتب عاليةكهنة

 .ًإلعادة التوزيع االقتصادي والكتابة وتكنولوجيا الصناعات اليدوية أيضا
ل إىل التحول  تؤدي إىل التطورات التي قادت القبائ كلهاوكانت تلك املظاهر

ملشيخات, وعالوة عىل ذلك, فقد حتولت مشيخات إىل دول يف عدة اجتاهات 
ِّومن أهم تلك املميزات أن الدول قد نظمت عىل خطوط سياسية . جديدة ُ

وجغرافية, وليس عىل خطوط هلا صلة بالقرابات التي حتدد العالقات داخل 
 والقبائل تتشكل عىل كذلك فإن العصب. العصب والقبائل واملشيخات البسيطة

أما .  من جمموعة عرقية واحدة تتكلم لغة واحدة–ً واملشيخات عادة –الدوام 
الدول وخاصة ما يسمى باإلمرباطوريات فتتشكل من خالل االندماج أو غزو دول 

وال يتم اختيار موظفي الدولة . أخر, وتكون يف العادة متعددة األعراق واللغات
القرابة كام يف املشيخات, لكنهم يكونون يف العادة بصورة رئيسية عىل أساس 
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ويف الدول . ًحمرتفني يتم اختيارهم جزئيا عىل األقل ملا يملكونه من تدريب وقدرات
ىل ختالالحقة, بام يف ذلك معظم القائم منها اآلن, أصبحت القيادة غري وراثية و

 . املشيخاتالكثري من الدول عن كامل النظام الذي يضمن التوارث الطبقي يف
ً ألفا املاضية, كان التيار املسيطر عىل املجتمع  عرشالسنني الثالثةخالل 

ًاإلنساين هو استبدال الوحدات األصغر واألقل تعقيدا بوحدات أكرب وأكثر تعقيدا ً .
وبطبيعة احلال فإن مثل هذا التيار مل يكن أكثر من ميل عام طويل األمد, تعرض 

 يف أي من االجتاهني كأن نقول إنه كانت هناك ألف لعدد ال حيىص من التغريات
ونعلم من خالل صحفنا اليومية أن .  حالة معاكسة999حالة اندماج مقابل 

الوحدات الضخمة مثل االحتاد السوفيايت ويوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا السابقة 
 إمرباطور اإلسكندر فعلت إمرباطوريةيمكن أن تنشطر إىل وحدات أصغر مثلام 

ًوال هتزم الوحدات األكثر تعقيدا عىل الدوام . ونيا قبل حوايل ألفي سنةمقد
ًالوحدات األقل تعقيدا, لكن كثريا منها خيضع هلا, مثلام حدث عندما تم اجتياح  ً

َاإلمرباطوريتني الرومانية والصينية من قبل  واملشيخات املنغولية عىل » الربابرة«ِ
ً الطويل استمر نحو جمتمعات أكرب وأكثر تعقيدا لكن االجتاه العام عىل املد. التوايل

 .يف الطريق نحو التحول إىل دول

ًومن الواضح أيضا أن جزءا من السبب الذي جيعل الدول تنترص عىل  ً
 هو أن الدول تتمتع بميزة السالح ,الكيانات األكثر بساطة عندما يصطدم كالمها

لكن هناك ميزتني أخريني .  الكبريوغريه من التكنولوجيا, عدا ميزة التعداد السكاين
مهمتني ملتصقتني باملشايخ والدول, أوالمها أن صانع القرار املركزي لديه ميزة 
حشد القوات والثروات, وثانيهام أن الديانات الرسمية واحلمية الوطنية لكثري من 

 .الدول جتعل لد قواهتا الرغبة يف القتال االنتحاري
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َة بقوة فينا نحن مواطني الدول احلديثة من قبل وهذه اإلرادة األخرية مربجم ِ
مدارسنا وكنائسنا وحكوماتنا, إىل درجة جتعلنا ننسى نوعية االنفصال اجلذري عن 

وكل دولة لدهيا شعار حيث مواطنيها عىل االستعداد . التاريخ البرشي السابق
لك َمن أجل امل«للموت من أجل الدولة إذا لزم األمر, مثل شعار بريطانيا 

َّوحركت مشاعر . وإىل آخره» َمن أجل ملك إسبانيا«, وشعار إسبانيا »والدولة
ال يشء يامثل املوت يف احلرب, ال «: مماثلة حماريب اآلزتيك يف القرن السادس عرش
هويتز «إله اآلزتيك الوطني هو (» يشء مثل املوت املزهر والتميز لد اهللا

 ! .»راها بعيدة وقلبي حين إليهافأنا أ«).. الذي يمنح احلياة» بلوبشتيل
ومن بني مجيع األقوال . مثل هذه املشاعر ليست واردة لد العصب والقبائل

التي سمعتها من أصدقائي يف غينيا اجلديدة حول حروهبم القبلية السابقة, مل تكن 
هناك ولو إشارة واحدة إىل وطنية قبلية, أو هجوم انتحاري, أو أي مسلك عسكري 

ًفبدال من ذلك, تشن الغارات باملبادرة إىل الكامئن أو من . طرة باملوتحيمل املخا
َقبل قوة أكرب, وذلك هبدف التقليل قدر اإلمكان من املخاطرة باحلياة من أجل قرية  ِ

ًغري أن هذا املوقف حيد بشدة من اخليارات العسكرية للقبائل مقارنة مع . املقاتل
ًا جيعل املتعصبني وطنيا ودينيا خصوصا وبطبيعة احلال, فإن م. جمتمعات الدول ً ً

خطرين للغاية, ليس موت هؤالء املتعصبني, ولكن استعدادهم لقبول موت جزء 
 من النوع وربام مل يكن التعصب. منهم حتى يمكن إبادة أو سحق اخلصم الرشير

 ت هنض أنً معروفا يف العامل إىل املؤرخةالذي دفع إىل الغزوات املسيحية واإلسالمية
 .ًاملشيخات وخصوصا الدول خالل الستة آالف سنة األخرية

كيف حتولت املجتمعات الصغرية والالمركزية املتأسسة عىل قاعدة القرابة, إىل 
 البعض? وبعد أن ا بالقرابة إىل بعضهاجمتمعات ضخمة ومركزية وال ينتمي معظمه

ىل إملجتمعات عرضنا ملراحل التحول من عصب إىل دول, نسأل اآلن ما الذي اضطر ا
 .? تطوير نفسها
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يف كثري من حلظات التاريخ, نشأت الدول باستقاللية أو كام يقول علامء 
الدول التي نشأت . احلضارة اإلنسانية من تلقاء نفسها, أي يف غياب أي دول حميطة

من تلقاء نفسها قامت مرة عىل األقل وربام عدة مرات يف كل من القارات عدا 
وتضمنت دول ما قبل التاريخ تلك التي نشأت يف بالد ما . الشامليةأسرتاليا وأمريكا 

 الصني ووادي النيل ووادي السند وأمريكا الوسطى واإلنديز بني النهرين وشاميل
أما الدول الوطنية املتصلة بالدول األوروبية فقد تطورت من .  إفريقياوغريب

يتي وكثري من وهاواي وتاهة األخرية يف مدغشقر ًمشيخات تكرارا يف القرون الثالث
وظهرت املشيخات من تلقاء نفسها أكثر حتى من الدول, يف مجيع . أجزاء إفريقيا

غريب  من أمريكا الشاملية وشامل ئ املحيط اهلادياملناطق ذاهتا ويف جنوب رشق
 .جنوب الصحراء واألمازون وبولينيزيا وإفريقيا ئ اهلادالواليات املتحدة عىل املحيط

 . كل تلك املجتمعات األصلية املعقدة قاعدة معلومات ثرية لفهم تطورهاوقدمت لنا
ول الدول, تنكر صومن بني الكثري من النظريات التي ختاطب مشكلة أ

وقد اعترب أرسطو الدول الرشط الطبيعي . ًأبسطها وجود أي مشكلة تتطلب حال
ًهوما ألن كل ه كان مفؤخط. للمجتمع اإلنساين, مما جيعلها ال حتتاج ألي تفسري

املجتمعات التي تعرف عليها وهي جمتمعات يونانية يف القرن الرابع قبل امليالد, 
  معظم ميالدية تنظم1492وعىل أي حال فنحن نعرف اآلن أنه منذ . ًكانت دوال

 .ّأما تشكل الدول فيحتاج إىل تفسري. العامل إىل مشيخات وقبائل أو عصب
فقد تكهن الفيلسوف الفرنيس جان جاك . ًالنظرية التالية هي األكثر تداوال

 وقرار عاقل يتوصل إليه أشخاص حيسبون سو بأن الدول تتشكل بعقد اجتامعيرو
 أن حاهلم ستكون أفضل يف إطار دولة منه يف  عىلحساب مصاحلهم, ويتفقون

غري أن . ًجمتمعات أكثر بساطة, وختلوا طوعا عن جمتمعاهتم تلك األكثر بساطة
سجل التارخيي فشال يف كشف ولو حالة واحدة عن تشكل دولة يف املالحظة وال
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ًوال تتخىل الوحدات األصغر حجام, . أجواء أثريية من بعد النظر اخلايل من العاطفة
هنا تفعل ذلك عن طريق الغزو أو إ. ًطوعا عن سيادهتا وتندمج يف وحدات أكرب

 .التعسف اخلارجي
قتصاديني واملؤرخني وتنطلق من وهناك نظرية ما زالت شائعة لد بعض اال

حقيقة أن أنظمة الري الواسعة النطاق بدأت تبنى يف الوقت الذي بدأت فيه الدول 
.  الصني واملكسيكيف الظهور وأن هذا ما حدث يف بالد ما بني النهرين وشاميل

ًوتشري النظرية أيضا إىل أن أي شبكة معقدة وضخمة للري أو اإلدارة املائية, تتطلب 
ثم تتحول النظرية إىل ربط . قراطية مركزية إلنشاء تلك الشبكة واحلفاظ عليهابريو

وكام تفرتض النظرية, فإن سكان . السبب بالتأثري عرب سلسلة زمنية من األحداث
 عن طريق شبكات الري الضخمة متلك املناطق استرشفوا امليزات التي ستأيت إليه

 يف أي مكان عىل سطح األرض شبكات رغم أنه مل تتوفر يف إطار آالف األميال أو
وهكذا فإن هؤالء الناس . بذلك احلجم يف ذلك الوقت لتظهر هلم تلك امليزات

ؤة يف دولة كفذوي النظرة البعيدة اختاروا أن يدجموا مشيخاهتم الصغرية وغري ال
 .أكرب قادرة عىل مباركتهم بشبكة ري واسعة النطاق

ختضع لبعض االعرتاضات التي تقف ضد املذكورة » النظرية املائية«غري أن 
ًوهي ختاطب بصورة أكثر حتديدا املرحلة . نظريات العقد االجتامعي بصورة عامة
ًوهي ال تقول شيئا عام دفع نحو التقدم من . األخرية فقط من املجتمعات املعقدة

العصب إىل القبائل إىل املشيخات خالل كل تلك األلفيات التي سبقت إمكانية 
وعندما يتم تفحص األزمان واآلثار . ري الواسع النطاق إىل األفقصول الو

ن الري هو القوة إالتارخيية بالتفصيل, فإهنا تفشل يف دعم وجهة النظر القائلة 
 الصني وكانت توجد يف بالد ما بني النهرين وشاميل. املحركة يف تشكل الدول

يرافق بناء شبكات ومل . واملكسيك ومدغشقر أنظمة ري صغرية قبل ظهور الدول
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ري ضخمة ظهور الدول, لكنه جاء بعد ذلك بوقت ال بأس به يف كل منطقة من 
ويف معظم الدول التي تشكلت يف منطقة املايا يف أمريكا الوسطى . تلك املناطق

ًواإلنديز, بقيت أنظمة الري دائام صغرية النطاق تستطيع املجتمعات املحلية بناءها 
فحتى يف تلك املناطق التي ظهرت فيها شبكات معقدة من وهكذا, . واحلفاظ عليها

 من نتائج قيام الدول التي ال بد أن تكون قد ًثانوياًإدارة املياه, كانت تلك نتاجا 
تشكلت ألسباب أخر. 

ًوما يبدو يل صحيحا بشكل أسايس إزاء تشكل الدول هو حقيقة ال شك فيها 
شكل بعض الدول, والقائلة بأن حجم وذات قيمة أكرب بكثري من الربط بني الري وت

وكام رأينا, فإن . السكان يف إقليم ما هو املؤرش الوحيد واألقو للتعقيد املجتمعي
العصب تعد عرشات من األشخاص والقبائل مئات, واملشيخات بضعة آالف إىل 

وعالوة عىل ذلك, . ًبضع عرشات من اآلالف, والدول يف العادة فوق اخلمسني ألفا
ال يوجد توجه ) عصبة, قبيلة, إىل آخره(لفظ بني حجم السكان ونوع املجتمع الربط ا

 وعىل سبيل املثال,. ألطف يف كل من تلك التصنيفات, بني السكان والتعقيد املجتمعي
 .ًفإن املشيخات ذات احلجم السكاين الكبري يثبت أهنا األكثر مركزية وتراتبية وتعقيدا

سكان اإلقليمي أو الكثافة السكانية أو يعني هذا الربط بقوة أن حجم ال
لكن الربط املشار إليه ال .  له عالقة بتشكل املجتمعات املعقدةالضغط السكاين

يقول لنا عىل وجه التحديد كيف تعمل التغريات السكانية يف سلسلة السبب 
ًمعا معقداتوالتأثري الذي تكون نتيجته جم وحتى نتتبع هذه السلسلة, دعونا اآلن . ً

 ومن ثم نستطيع أن ,ر أنفسنا كيف تنشأ التجمعات السكانية الكثيفة والضخمةّكنذ
ًنتفحص السبب الذي جيعل جمتمعا كبريا ولكن يتميز بالبساطة, غري قادر عىل  ً

كيف : قع هذه اخللفية, سنعود يف النهاية إىل السؤالاوعىل و. املحافظة عىل نفسه
 .ًيدا فيام يتزايد عدد السكان? ًيصبح جمتمع أكثر بساطة جمتمعا أكثر تعق
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رأينا أن الضخامة أو الكثافة السكانية تنشأ فقط يف ظل ظروف يتم فيها إنتاج 
الغذاء, أو عىل األقل يف ظروف إنتاجية بشكل استثنائي يف جمتمعات الصيادين 

وقد وصلت بعض تلك املجتمعات املنتجة إىل املرحلة التنظيمية . وجامعي الطعام
ًلكنها مل تصل أبدا إىل مرحلة الدولة, فجميع الدول تغذي مواطنيها للمشيخات, 

وهذه االعتبارات إىل جانب ما ذكرناه للتو حول ترابط . عن طريق إنتاج الغذاء
البيضة أم «احلجم اإلقليمي للسكان مع التعقيد املجتمعي, قادت إىل جدل 

 والتغريات السكانية فيام خيص العالقات االعتيادية بني إنتاج الغذاء» الدجاجة
فهل إنتاج الغذاء املكثف هو السبب الذي يطلق النمو السكاين . والتعقيد املجتمعي

ويؤدي بالتايل إىل التعقيد املجتمعي? أم أن الكثافة السكانية والتعقيد املجتمعي مها 
 .اللذان يقودان نحو تكثيف عملية إنتاج الغذاء? 

عد عن لب املسألة, فإنتاج الغذاء املكثف توجيه السؤال بأي من الطريقتني يبت
ًوالتعقيد املجتمعي حيفزان بعضهام ذاتيا, أي أن إنتاج الغذاء يقود إىل التعقيد 
املجتمعي عن طريق آليات سنبحثها, بينام يؤدي التعقيد املجتمعي بدوره إىل إنتاج 

درة بشكل واملجتمعات املعقدة واملركزية قا. غذاء مكثف وبالتايل إىل نمو سكاين
 والتجارة البعيدة بام يف ذلك الريفريد عىل تنظيم فعاليات عامة بام يف ذلك شبكات 

استرياد املعادن لصناعة أدوات زراعية أفضل, والنشاطات املتنوعة املوجهة إىل 
جمموعات من االختصاصيني االقتصاديني, كإطعام الرعاة حبوب املزارعني 

وقد أسفرت . ني الستخدامها يف حراثة األرضوحتويل ماشية الرعاة إىل املزارع
مجيع تلك اإلمكانيات يف املجتمعات املركزية عن إنتاج غذاء مكثف وبالتايل نمو 

 .السكان خالل التاريخ
إضافة إىل ذلك, يساهم إنتاج الغذاء بثالث وسائل عىل األقل يف مالمح معينة 

هد عاميل موسمي منتظم, ًفهو يتعلق أوال باملسامهة بج. من املجتمعات املعقدة
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وعندما يتم خزن املحصول, تتوفر عاملة املزارعني من أجل سلطة سياسية مركزية 
تستخدمها كسخرة, لبناء مرافق عامة تشري إىل قوة الدولة كاألهرامات يف مرص, أو 
لبناء مرافق عامة تستطيع إطعام املزيد من األفواه مثل شبكات الري وبرك تربية 

ينيزية يف هاواي, أو االلتزام بحروب أو غزوات إلنشاء كيانات األسامك البول
 .سياسية أكرب

ًويمكن ثانيا تنظيم إنتاج الغذاء ليولد فوائض غذائية للخزن مما يسمح 
فباإلمكان استخدام الفائض يف إطعام . بالتخصص االقتصادي والرضا االجتامعي

وقراطيون وغريهم من أفراد  يف ذلك الزعامء والبرينكل طبقات املجتمع املعقد بم
ّ والكتاب وممارسو األعامل اليدوية الفنية وغريهم من املتخصصني الذين ال النخبة ُ

 همن أنفسهم يف األوقات التي يتم فيها استخدامويعملون يف إنتاج الغذاء, واملزارع
 .إلنشاء املرافق العامة

ة االستقرار,  عليهم تبني حيايفرضًوأخريا يسمح إنتاج الغذاء للناس أن 
وهي رشط مسبق ملراكمة املمتلكات اجلوهرية, ما يعمل عىل تطوير تكنولوجيا 

وتفرس أمهية اإلقامة الثابتة ملجتمع معقد ملاذا . وأعامل فنية ممتدة وبناء مرافق عامة
يكون هناك هدفان مبارشان للمبرشين واحلكومات عندما يقوم الطرفان بأول 

عصب البدوية التي مل يسبق ألحد أن اتصل هبا يف غينيا اتصال هلام بالقبائل أو ال
البدو, أي إقناعهم » هتدئة«أحد هذين اهلدفني بالطبع, هو . اجلديدة أو األمازون

واهلدف الثاين هو تشجيع البدو عىل . بعدم قتل املبرشين أو البريوقراطيني أو غريهم
مة العثور عىل هؤالء االستقرار يف القر بحيث يستطيع املبرشون وموظفو احلكو

 .البدو وجلب اخلدمات هلم كالرعاية الطبية واملدارس وهدايتهم والسيطرة عليهم
ليجعل وهكذا فإن إنتاج الغذاء الذي يزيد احلجم السكاين, ينشط بطرق كثرية 

 والتجمعات لكن ذلك ال يثبت أن إنتاج الغذاء. مالمح املجتمعات املعقدة ممكنة
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فامذا يمكننا أن نقول يف .  املجتمعات املعقدة مسألة حمتومةالسكانية الضخمة جتعل
ْمالحظات متت عن طريق املعاينة مفادها أن التنظيامت العصبية أو القبلية ال تعمل  ُ
يف جمتمعات تضم مئات األلوف وأن مجيع املجتمعات الضخمة القائمة لدهيا تنظيم 

 . عىل األقلمركزي معقد? نستطيع أن نشري إىل أربعة أسباب واضحة
وهذه . يتعلق أحد هذه األسباب بمشكلة النزاع بني غرباء ال رابط قرابة بينهم

. املشكلة تنمو بصورة فلكية فيام يزداد عدد األشخاص الذين يتشكل منهم املجتمع
ً تواصال ثنائيا عىل األقل 190ًوتشمل العالقات يف إطار عصبة من عرشين شخصا  ً

 1.999.000عصبة من ألفي شخص سيكون لدهيا , لكن )2 تقسيم 19 رضب 20(
ويمثل كل من هذه االتصاالت قنبلة زمنية حمتملة, قد تتفجر عىل . اتصال ثنائي

وعادة ما تؤدي أي جريمة يف عصبة أو قبيلة إىل . شكل جدل يؤدي إىل جريمة قتل
 عىل حماولة الثأر, مما يدشن دائرة ال هناية هلا من القتل والقتل املضاد الذي يقيض

 .استقرار املجتمع
ويف العصبة حيث يكون اجلميع عىل قرابة وثيقة, يتدخل أشخاص عىل قرابة 

ويف القبيلة, حيث يكون الكثريون عىل قرابة . من الطرفني املتنازعني هبدف التوسط
وثيقة, وحيث يعرف كل واحد اآلخر باسمه عىل األقل يتوسط األقارب 

فام » البضعة مئات« ولكن ما إن يتم جتاوز حاجز .واألصدقاء املشرتكون يف النزاع
حتت, حيث يعرف اجلميع بعضهم البعض, فإن تزايد أعداد االتصاالت الثنائية 

 وعندما يقتتل األغراب, فإن قلة من. يتضمن لقاءات بني أغراب ال عالقة بينهم
اتية يف تكون عىل صداقة أو قرابة مع املتقاتلني مما ينزع عامل املصلحة الذاحلضور 

أما إذا كان املتفرجون أصدقاء أو أقرباء أحد املتقاتلني فإهنم سيقفون . وقف القتال
وهكذا فإن املجتمع الكبري . إىل جانبه مما يوسع معركة الشخصني إىل عراك عام

وهذا العامل . الذي يواصل ترك قرار النزاع بأيدي مجيع أعضائه مضمون أن ينفجر



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     400
 

ل جمتمعات اآلالف من األشخاص غري قادرة عىل وحده يفرس السبب الذي جيع
 .البقاء ما مل تطور سلطة مركزية حتتكر القوة وحتل النزاعات

السبب الثاين هو االستحالة املتزايدة يف اختاذ قرارات هتم املجتمع مع تزايد 
َوما تزال عملية اختاذ القرارات من قبل مجيع البالغني ممكنة يف قر . عدد السكان ِ

بغينيا اجلديدة حيث تنترش املعلومات برسعة إىل كل شخص, وحيث صغرية 
يستطيع كل شخص أن يسمع اآلخرين ويتحدث إليهم يف اجتامع للقرية, وحيث 

غري أن كل تلك . أن كل من يرغب يف التحدث خالل االجتامع سيمكنه ذلك
وحتى . ًاماملتطلبات اخلاصة باختاذ القرار تصبح غري ممكنة يف املجتمعات األكرب حج

ًاليوم يف عرص امليكروفونات ومكربات الصوت, نعلم مسبقا أن اجتامع جمموعة ما 
لذلك ال بد للمجتمع . هتم جمموعة من آالف األشخاص ال يعترب طريقة حلل قضايا

 .ًالكبري أن تتم هيكلته وأن يكون مركزيا حتى يمكن الوصول إىل قرارات فعالة
ادية, فأي جمتمع حيتاج إىل وسائل لنقل يتعلق سبب ثالث باعتبارات اقتص

وقد حيصل الفرد يف يوم ما عىل قدر أكرب من بضاعة حيصل .البضائع بني أعضائه
وألن مواهب األفراد تتفاوت من شخص إىل آخر, . عىل قدر أصغر منها يف يوم آخر

من ًفإن فردا ما قد حيصل عىل زيادة يف بعض املواد األساسية, ويعاين يف الوقت ذاته 
عجز من مواد أخر, ويف املجتمعات الصغرية ذات القلة املحدودة من األفراد, 

غري أن العملية . يمكن ترتيب عمليات املبادلة مبارشة بني فردين أو عائلتني
احلسابية ذاهتا التي جتعل حل النزاعات غري فعال يف املجتمعات الكبرية, جتعل 

فاملجتمعات الكبرية تستطيع أن تعمل . ًعملية التبادل االقتصادي غري فعالة أيضا
. ًاقتصاديا فقط إذا طبقت اقتصاد إعادة التوزيع إضافة إىل التبادلية االقتصادية

فالبضائع التي تزيد عن حاجة الفرد جيب أن حتول من الفرد إىل السلطة املركزية 
 .التي تعيد توزيع البضائع عىل األشخاص الذين يعانون من نقص فيها
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عتبار األخري يف اعتامد التنظيم املعقد للمجتمعات الكبرية, فله صلة وأما اال
فاملجتمعات الكبرية املؤلفة من منتجي الغذاء, ال تتمتع فقط . بالكثافات السكانية

بأفراد إضافيني ولكن بكثافات سكانية أعىل من العصب الصغرية من الصيادين 
 الصيادين مساحة كبرية وحتتل كل عصبة من بضع عرشات من.  الطعاميوجامع

ويستطيعون . من األرض متكنهم من احلصول عىل املواد الرضورية بالنسبة هلم
احلصول عىل احتياجاهتم املتبقية من خالل التجارة مع العصب املجاورة خالل 

وفيام تزداد الكثافة السكانية تتقلص تلك . االسرتاحات الفاصلة بني حروهبم
العرشات من السكان إىل منطقة صغرية مع ما األرض اخلاصة بالعصبة ذات 

يستلزمه ذلك من احلصول عىل املزيد واملزيد من االحتياجات احلياتية من مناطق 
عىل سبيل املثال ال يستطيع املرء تقسيم هولندا ذات الستة عرش ألف ميل . خارجية

 13 ألف منطقة فردية تضم كل منها 800ًمربع وستة عرش مليونا من البرش إىل 
ًفدانا وتكون وطنا لعصبة ذاتية احلكم من  ً شخصا يكتفون ذاتيا من فداناهتم 20ً ً

الثالثة عرش, مستغلني كل هدنة مؤقتة للتوجه إىل حدود أرضهم الصغرية ملبادلة 
ّمثل هذه احلقائق املتعلقة باحليز تستدعي. بعض املواد والعرائس مع العصبة األخر 

ًيا جمتمعات أكرب وأكثر تعقيدا من الناحية التنظيميةأن تدعم املناطق الكثيفة سكان ً. 
وتلتقي االعتبارات اخلاصة بحل النزاعات وصناعة القرارات واالقتصاديات 
واملساحة, يف احلاجة إىل جمتمعات ضخمة جيب أن تكون مركزية, غري أن مركزية 

مات ة تفتح الباب ال حمالة أمام أصحاب النفوذ واملطلعني عىل املعلوطالسل
ومتخذي القرارات وموزعي البضائع, الستغالل الفرص السانحة ملكافأة أنفسهم 

َوهذا أمر واضح لكل من ألف التجمعات احلديثة للناس. وأقارهبم ِ ومنذ أن . َ
تطورت املجتمعات, وأولئك الذين حصلوا عىل السلطة املركزية يؤسسون أنفسهم 

 سابقة كانت خالية من كنخب, ربام يكون أصلها واحدة من عشائر قروية
 .الفروقات يف املناصب وأصبحت أكثر مساواة من اآلخرين
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 . زعيم قبيلة بوين يف السهول الكرب»احلصان املرقط«مواطن أمريكي شاميل أصيل : 17لوحة 

 



  403          من املساواة إىل التسلط
 

 

 
 الواليات و جنوب غريبهامرأة من قبيلة نافا: مواطنة أمريكية شاملية أصلية: 18لوحة 
 .املتحدة
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 . يف سيبرييا»تنغس«امرأة من الـ : 19حة لو
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 .سرتونيزية ملتحدثتني باللغة األ21 و 20اللوحتان . امرأة جاوية حتصد األرز: 20لوحة 
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 عىل ئ يف املناطق االستوائية من املحيط اهلاد»رابا«امرأة بولينيزية من جزيرة : 21لوحة 

 . آالف ميل رشق جاوة7ُبعد 
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 .صينية جتمع عيص اخليزرانبنت : 22لوحة 
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 . إفريقياامرأة خويسانية من صحراء كاالهاري يف بتسوانا بجنويب: 23لوحة  
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 .بنت قزمة من غابة إيتوري يف إفريقيا االستوائية: 24لوحة 
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 . السودانرجل من النوير يف:  صحراوية−نيلية يقي من املتحدثني بلغة رشق إفر: 25لوحة 
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 .امرأة من زاندي يف السودان: رشق إفريقية متحدثة بلغة النيجر الكونغو غري البانتوية: 26ة لوح  
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 .أم كينية وطفلتها جتلسان عىل رسير جمهز بشبك للحامية من البعوض الناقل للمالريا: 27لوحة 
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م الرابعة, وهي من أقدم اجليزة بنامها الفراعنة يف دولته أبو اهلول واهلرم األكرب يف: 28لوحة 

 .دول العامل
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معبد منحوت يف الصحراء بالبرتاء, حفرته مملكة النبطيني التي ازدهرت قبل : 29لوحة 

 .حوايل ألفي سنة يف املنطقة التي يقوم فيها األردن احلديث
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 .بنت يابانية تتمرن عىل الكتابة بريشة ألوان: 30لوحة 
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وتطعم زراعة الري املكثفة يف اليابان .  يابانيون يعملون يف حقل أرزرعونمزا: 31لوحة 

 .ًواحدا من أكثر التجمعات السكانية كثافة
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كثر الدول غنى أكو بطوكيو, اليابان وهي من −ويايبمشهد جوي لناطحات سحاب يف ش: 32لوحة 

ًوتقدما تكنولوجيا ً. 
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كبرية غري قادرة عىل العمل بنظام ت االهذه هي األسباب التي جتعل املجتمعا
نا مل نجب عىل السؤال نلك. ًدال من ذلك أنظمة معقدة ومتسلطةبالعصب, وتصبح 

ًاخلاص بالسبب الذي جيعل املجتمعات الصغرية والبسيطة تتطور فعال إىل جمتمعات 
غري أن االندماج وحل النزاعات املركزية وصنع . كبرية ومعقدة أو تندمج فيها

ً وديانة األنظمة املتسلطة, ال تتطور آليا عن  االقتصاديةرار وإعادة توزيع الثرواتالق
 .فام الذي يدفع نحو االندماج? . طريق عقد اجتامعي كام قال روسو

 عالقة بالتحول, وقد قلت يف مستهل لهيف جزء منه, يعتمد اجلواب عىل أمر 
 مجيعها متامثلة, ألن البرش ن املجتمعات املصنفة يف ذات الفئة ليستإهذا الفصل 

عىل سبيل املثال يكون الرجال الكبار . واملجموعات البرشية خمتلفون إىل ما ال هناية
يف بعض العصب والقبائل أكثر كاريزمية وقوة ومهارة يف الوصول إىل قرارات من 

 وبالنسبة للقبائل الكبرية, فإن القبائل التي لدهيا.  يف بعضها اآلخرالكبارالرجال 
رجال كبار أكثر قوة وبالتايل مركزية أكرب, لدهيا ميزات تتفوق هبا عىل القبائل األقل 

, فتتجه نحو »فايو«أما القبائل التي حتل نزاعاهتا بطريقة سيئة مثلام يفعل الـ . مركزية
التشظي من جديد إىل عصب, بينام تتشظى املشيخات ذات احلكم الضعيف إىل 

 املجتمعات التي لدهيا حلول فعالة للنزاعات وصناعة أما. مشيخات أصغر أو قبائل
قرارات سليمة وإعادة عادلة للتوزيع الغذائي, فبإمكاهنا تطوير تكنولوجيا أفضل, 
ًوحشد قواها العسكرية واالستيالء عىل أراض أكرب وأكثر إنتاجا, وسحق 

 .ًاملجتمعات الذاتية الصغرية واحدا تلو اآلخر
 التعقيد, يقود إىل  واحد منجتمعات عىل مستولذلك فإن التنافس بني امل

القبائل تغزو . جمتمعات ذات مستو أعىل من التعقيد, إذا سمحت الظروف بذلك
 أو تندمج معها للوصول إىل حجم املشيخة التي تغزو مشيخات أخر قبائل أخر
ًأو تندمج معها للوصول إىل حجم الدولة التي تغزو دوال أخر أو تندمج معها 
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ًوبشكل عام, تتمتع الوحدات األكرب حجام بميزة . لوصول إىل حجم اإلمرباطوريةل
 متكنت الوحدات الكبرية من – إذا كبرية ي وه–عن الوحدات الفردية الصغرية, إذا 

 من مدعي األحقية يف املستمرةحل املشكالت التي يسببها كرب حجمها كالتهديدات 
 .شكالت املتزايدة املرتبطة بالتكامل االقتصاديلتسلط وامللالقيادة, أو كراهية العامة 

 من حاالت اندماج الوحدات الصغرية الكثريوقد سجل التاريخ وعلم اآلثار 
وعىل عكس ما قاله روسو فإن مثل هذه االندماجات  ال حتدث . بوحدات أكرب منها

َّأبدا من خالل قرار حر ملجتمعات غري مهددة باالندماج لتحقيق السعادة ملو . اطنيهاً
. فقادة املجتمعات الصغرية, عىل غرار الكبرية, غيورون عىل استقالهلم وسلطاهتم

 حتت هتديد قوة خارجية أو بالغزو ضمال:  من سببنيواالندماج حيدث لواحد
 .وهناك ما ال حيىص من أمثلة تشري إىل كل نوع من أنواع االندماج. الفعيل

االحتاد  تشكيلخدام القوة, من  من خالل التهديد باستضموليس أدل عىل ال
وكانت قبيلة .  املتحدةهلنود الشريوكي يف اجلنوب الرشقي للوالياتالكونفدرايل 

 مشيخة مستقلة تتشكل كل منها من قرية 40 و 30الشريوكي منقسمة إىل ما بني 
نزاعات بينهم وبني وأد تصاعد استيطان البيض إىل .  شخص400تضم حوايل 

ندما كان أفراد من الشريوكي يرسقون أو هيامجون املستوطنني وع. هنود الشريوكي
البيض أو التجار, مل يكن بإمكان البيض أن يفرقوا بني املشيخات الشريوكية 

شريوكي إما بالعمل العسكري أو أي املختلفة, فيلجأوا إىل االنتقام العشوائي من 
عىل  جمربين التدريجبًوردا عىل ذلك, وجد الشريوكي أنفسهم . بقطع التجارة معهم

واختارت كرب املشيخات .  عرشالثامناالنضامم إىل كونفدرالية فردية يف القرن 
وكانت أوىل . 1741ً زعيام للجميع يدعى مويتوي الذي خلفه ابنه عام 1730عام 

مهام هذين القائدين معاقبة األفراد من الشريوكي ممن هيامجون البيض, والتعامل 
 نظم الشريوكي آلية اختاذ قراراهتم 1758 ويف حوايل العام .مع احلكومة البيضاء
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» إيشوتا«خالل اجتامع سنوي عقدوه عىل غرار اجتامعات القر والتقوا يف قرية 
كام (ويف النهاية أصبح الشريوكي متعلمني . التي أصبحت عاصمة أمر واقع هلم

ً وتبنوا دستورا مكتوبا)رأينا يف الفصل الثاين عرش ً. 
كلت الكونفدرالية الشريوكية, ليس عن طريق الغزو وإنام من وهكذا تش

خالل دمج كيانات سابقة كانت تشعر بالغرية, لكنها وافقت عىل االندماج فقط بعد 
بالطريقة ذاهتا, ويف مثال حول كيفية تشكل . أن هددهتا قو خارجية بالتدمري

تعمرات  املساضطرت أمريكي,  مدريس يف كل كتاب تاريخجاءالدولة كام 
األمريكية ذاهتا, ومن بينها جورجيا التي  أرشفت عىل تشكيل الدولة الشريوكية, 

َ اخلاصة عندما تم هتديدهيا من قبل قوة خارجية هي دولتهالتشكيل   اململكةِ
 كام كانت الذايت املستعمرات األمريكية غيورة عىل حكمها توكان. الربيطانية

 حماوالهتا لالندماج بموجب قوانني مشيخات الشريوكي, وانتهت بالفشل أوىل
ً, ألن القانون منح املستعمرات السابقة قدرا كبريا من 1781الكونفدرالية للعام  ً

 وثقل 1786عام » شايز«ولكن بعد مزيد من التهديدات مثل ثورة . احلكم الذايت
ديون احلرب التي مل حتل, أمكن التغلب عىل تردد املستعمرات السابقة يف التضحية 

 واملعمول 1787بحكمها الذايت ودفعت نحو تبني الدستور االحتادي القوي عام 
كذلك ظهرت صعوبة توحيد اإلمارات األملانية الغيورة يف القرن . به حتى اآلن

ًالتاسع عرش, وقد فشلت أيضا ثالث حماوالت سابقة وهي برملان فرانكفورت عام 
, إىل 1866 أملانيا لعام  شاميل وكونفدرالية1850 وعودة الكونفدرالية عام 1848

 ختيل اإلمارات عن كثري من سلطاهتا 1870أن سبب إعالن فرنسا احلرب عام 
 .1871لصالح حكومة إمربيالية مركزية أملانية عام 

والطريقة الثانية لتشكيل املجتمعات املعقدة عدا الضم حتت هتديد استخدام 
ً جيدا أصل دولة الزولو يف ملوثقةاومن النامذج . القوة اخلارجة هو الضم بالغزو
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وعندما عرفهم املستوطنون البيض ألول مرة كان الزولو .  إفريقيايجنوب رشق
ويف أواخر القرن السادس عرش وفيام . منقسمني إىل عرشات املشيخات الصغرية

وبني كل . ًتزايد عدد السكان, أصبح القتال بني املشيخات مكثفا بصورة متزايدة
تم حل املشكلة املنترشة واخلاصة بابتكار هياكل قوة مركزية, عىل يد هذه املشيخات 

زعيم يدعى دينغزوايو الذي توىل حكم مشيخة متيتوا بقتله أحد منافسيه عام 
1807 . بتعبئة الشبان من القر ًوطور دينغزوايو تنظيام عسكريا مركزيا أقو ً ً

ًوطور أيضا تنظيام . ا منهاًوجتميعهم يف كتائب طبقا للسن وليس للقرية التي جاءو ً
ًسياسيا مركزيا أقو باالمتناع عن  ً أثناء غزوه مشيخات أخر, تاركا عائلة القتلً

ًالزعيم املهزوم سليمة, وحمددا رشطا لعدم احللول حمل ذلك الزعيم بموافقته عىل  ً
ًوطور نظاما مركزيا حلل النزاعات بتوسيع سلطة األحكام. التعاون معه هبذه . ً

. يقة استطاع دينغزوايو أن يغزو ويضم ثالثني مشيخة من مشيخات الزولوالطر
وعمل من جاءوا بعده عىل تقوية دولة الزولو اجلنينية بتوسيع نظامها القضائي 

 .والبولييس واالحتفايل
ُّنستطيع أن نتحدث عن عدد ال حرص له من األمثلة املامثلة لتشكل دولة 

دول الوطنية التي شهد األوروبيون انتقاهلا من وتتضمن ال. الزولو عن طريق الغزو
مشيخات إىل دول يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش دولة هاواي البولينيزية, 
ودولة تاهيتي البولينيزية, ودولة مريانا املدغشقرية, ودولة ليوسوتو وسوازي 

ا, ودولتي  إفريقي إفريقيا عدا الزولو, ودولة أشانتي يف غريبوغريها من دول جنويب
وقد تشكلت إمرباطوريتا اآلزتيك واإلنكا قبل . آنكول وبوغوندا األوغنديتني

ُّغزوات القرن اخلامس عرش وقدوم األوروبيني, لكننا نعلم الكثري عن تشكلهام من 
صف ووقد . التاريخ الشفوي اهلندي الذي كتبه املستوطنون األوائل من اإلسبان

إلمرباطورية املقدونية بقيادة اإلسكندر بالتفصيل تشكيل الدولة الرومانية وتوسع ا
َمن قبل مؤلفي الكالسيك املعارصين ِ. 
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ً أن احلروب أو التهديد بشنها لعبت دورا رئيسيا يف  عىلتدل كل تلك األمثلة ً
غري أن احلروب حتى بني .  بني املجتمعاتالدمج إن مل يكن كل عمليات معظم

ملاذا إذن كانت تلك احلروب . اإلنساينالعصب كانت حقيقة دائمة يف التاريخ 
األخرية فقط? السبب وراء هذه االندماجات املجتمعة يف األعوام الثالثة عرش ألف 

 بشكل ما بالضغط السكاين, ةأن تلك املجتمعات املعقدة مرتبطلقد استنتجنا للتو 
يل ملاذا مت. لذلك علينا أن نبحث اآلن عن رابط بني الضغط السكاين ونتائج احلرب

احلروب نحو التسبب يف حدوث االندماجات املجتمعية عندما تكون الكثافة 
السكانية عالية ولكن ليس عندما تكون منخفضة? اجلواب هو أن مصري الشعوب 

 :املهزومة يعتمد عىل الكثافة السكانية مع وجود ثالث نتائج حمتملة
 التي حيتلها ًعندما تكون الكثافات السكانية منخفضة جدا كام يف املناطق

عصب الصيادين وجامعي الطعام, حيتاج األحياء يف املجموعة املهزومة التحرك 
وكانت تلك نتائج احلروب بني العصب البدوية يف غينيا . ًبعيدا عن أعدائهم
 .اجلديدة واألمازون

وعندما تكون الكثافات السكانية معتدلة كام يف املناطق التي حتتلها قبائل 
 توجد أماكن كبرية فارغة يستطيع األحياء املهزومون اهلروب منتجة للطعام, ال

ىل تشغيل إًلكن املجتمعات القبلية التي ال متتلك إنتاج غذاء مكثفا, ال حتتاج . إليها
ولذلك, ال حيتاج . ًالعبيد وال تنتج فائض غذاء مكثفا يكفي إلعطاء إتاوة وافرة

 بينام ,أما الرجال فيتم قتلهم.  للزواجاملنترصون إىل املهزومني إال إذا أخذوا نساءهم
 .قد حتتل أراضيهم عىل أيدي املنترصين

وعندما تكون الكثافات السكانية عالية, كام يف املناطق التي حتتلها الدول أو 
لكن أمام املنترصين . املشيخات, ال يكون هناك مكان للمهزومني يلجأون إليه
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وألن الدول واملشيخات . عىل حياهتمخيارين يمكن استغالهلام يف حالة اإلبقاء 
متلك اقتصاديات متخصصة, يمكن للمهزومني أن خيدموا كعبيد كام كان حيدث 

وكخيار آخر, يستطيع املنترصون الذين لدهيم شبكات . عادة يف العصور التوراتية
مكثفة إلنتاج الغذاء قادرة عىل إنتاج فائض كبري, أن يبقوا عىل املهزومني يف مكاهنم 

ًن مع حرماهنم من حكم أنفسهم سياسيا, وإجبارهم عىل دفع اإلتاوة عىل ولك
كانت تلك .  غذاء أو بضائع ويدجمون جمتمعهم مع الدولة أو املشيخة املنترصةلشك

هي النتيجة االعتيادية ملعارك تتصل بتأسيس اإلمرباطوريات عىل امتداد التاريخ 
ان حتقيق إتاوة من املهزومني يف وعىل سبيل املثال, أراد الغزاة اإلسب. املسجل
ً لذلك كانوا مهتمني جدا بالئحة اإلتاوات التي فرضتها إمرباطورية املكسيك
وتبني أن اإلتاوة التي كان يتسلمها اآلزتيك كل سنة تصل إىل سبعة آالف . اآلزتيك

وب طن من الذرة وأربعة آالف طن من الفاصوليا وأربعة آالف طن من حب
 عباءة قطنية وكميات ضخمة من حبوب الكاكاو وأزياء مارانث ومليويناأل

 .والعنرباحلروب والدروع وأردية الرأس املصنوعة من الريش, 
وهكذا فإن إنتاج الغذاء والتنافس واالنتشار بني املجتمعات كانت األسباب 

 كان  كلهالنهائية التي مرت عرب سلسلة من العوامل الدافعة املختلفة, لكن ذلك
افات سكانية عالية وحياة مستقرة أدت إليها امليكروبات والكتابة يتعلق بكث

ت باب النهائية تطوروألن تلك األس. والتكنولوجيا واألنظمة السياسية املركزية
وهكذا كانت تلك . بصورة خمتلفة, يف القارات املختلفة, كذلك كانت عوامل الغزو

ًط مل يكن صارما, فعىل سبيل العوامل تنشأ بالرتابط مع بعضها البعض, لكن االرتبا
املثال نشأت إمرباطورية دون كتابة بني اإلنكا, ومع الكتابة وبعض األمراض 

ً ينتمي إليهم دنغيزوايو أن كال من هذه نوأظهر الزولو الذي. الوبائية بني اآلزتيك
وبني عرشات من مشيخات . العوامل أسهم بشكل شبه مستقل يف النمط التارخيي
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تع مشيخة متيتوا بأي نوع من التكنولوجيا, أو الكتابة ومل تتعرض الزولو مل تتم
. للجراثيم بشكل مغاير للمشيخات األخر التي متكنت تلك املشيخة من هزيمتها

ومتكنت دولة الزولو التي نتجت عن ذلك, من اجتياح جزء من القارة اإلفريقية 
 .ًوبقيت هناك قرنا من الزمن

 



 
 

  الرابعاجلزء 

 
 

  حول العامل يف مخسة فصول
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 15الفصل 
  

  »يايل«شعب 

 

أحد فصول الصيف, يف عندما كنا, زوجتي ماري وأنا يف إجازة بأسرتاليا 
 مينديني حيتوي عىل رسوم صخرية بلدةقررنا زيارة موقع يف الصحراء قرب 

ن تعرفت عىل سمعة الصحراء األسرتالية وجفافها إوما . ًحمفوظة جيدا لألبورجني
ًتا طويلة يف ظروف حارة ورطبة ا خربت العمل أوقوحرارهتا الصيفية, وملا كنت قد
بية الصحراوية يف غينيا اجلديدة, اعتربت نفيس عشيف صحراء كاليفورنيا واملناطق ال

عىل جانب من اخلربة يمكنني من التعامل مع حتديات ثانوية سنواجهها كسواح يف 
ًظهرا مشيا وبعد أن محلنا كمية وفرية من مياه الرشب, حتركت وماري . أسرتاليا ً

 .نحو الرسوم التي تبعد عنا بضعة أميال
نا إىل أعىل التل يف ظل سامء دون غيوم ودوكانت الطريق من حمطة الرشطة تق

ذكرين اهلواء احلار واجلاف . وعرب أرض مفتوحة ال تقدم لك أي مكان تستظل به
قت ويف الو. الذي كنا نتنفسه بذات الشعور الذي أحسست به يف ساونا فنلندية

وكنا قد . الذي وصلنا فيه إىل موقع الصخرة ذات الرسوم, كنا قد استنفدنا ماءنا
. ًفقدنا أيضا اهتاممنا بالفنون فدفعنا أنفسنا إىل أعىل التل ونحن نتنفس ببطء وانتظام

ًوالحظت وقتها طائرا يبدو مؤكدا انه من فصيلة الوقواق ويف تلك اللحظة . ً
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وقررنا ماري وأنا . حيايت أعاين من هلوسات احلرأدركت أنني بدأت ألول مرة يف 
 .أنه من األفضل لنا أن نعود أدراجنا

توقفنا كالنا عن الكالم, وكنا أثناء امليش نركز عىل تنفسنا, نحسب املسافة 
وعندما . والوقت الباقيني, أصبح فمي ولساين وقتها جافني وكان وجه ماري أمحر

املكيفة رمينا أنفسنا يف مقاعد قرب مربد املاء نا يف النهاية إىل حمطة الرشطة لوص
وأيقنت وأنا جالس هناك . ورشبنا آخر نصف غالون فيه وطلبنا زجاجة إضافية

ًمنهكا من الناحيتني اجلسدية والعاطفية أن األبورجني الذين صنعوا تلك الرسوم 
أمضوا حياهتم يف الصحراء دون مكان مكيف يعودون إليه, متمكنني من إجياد 

 .لغذاء واملاءا
قاعدة الثنني من تشتهر مينديني بالنسبة لألسرتاليني البيض بأهنا معسكر 

وهذان . ا أكثر بكثري من حرارة اجلو اجلاف قبل قرن من الزمنالبيض عاني
 اإلنكليزي ويليام ويلز الفلكيالشخصان مها الرشطي اإليرلندي روبرت بريك و

ا من اجلنوب  أول بعثة أوروبية تعرب أسرتالي إىل قيادةئيسن دفعهام مصريمها الااللذ
يلز رحلتهام بستة مجال حمملة بالطعام تكفي لثالثة و بريك ووقد بدأ. إىل الشامل

وقد أنقذمها ثالث . تهام انتهت ومها يف الصحراء شامل ميندينينأشهر, لكن مؤو
م وقدموا  كانت الصحراء بيته.ًمرات متتالية مواطنون من األبورجني املتغذين جيدا

لكن . س والفئران السامن املحمرةخللمستكشفني الكثري من السمك, ونبات الرس
 عىل اورغم متيزمه. بريك أطلق النار بغباء عىل أحد األبورجني ففرت املجموعة كلها

امتالك البنادق للصيد, إال أن بريك وويلز سقطا فريسة اجلوع ثم اهنارا باألبورجني 
 .ة األبورجنيوماتا بعد شهر من مغادر

أوضحت يل جتربتي وزوجتي يف مينديني ومصري بريك وويلز, صعوبة بناء 
ًختتلف أسرتاليا اختالفا كبريا عن بقية القارات, فالفروقات. جمتمع برشي يف أسرتاليا ً 
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 األمهية مقارنة ةآسيا وأمريكا الشاملية وأمريكا اجلنوبية تصبح قليل−بني يورو
فأسرتاليا هي دون شك األجف . أي من هذه القاراتبالفروقات بني أسرتاليا و

ًواألصغر واألكثر انبساطا واألقل خصوبة واألصعب عىل التنبؤ بأجوائها واألفقر 
 وإىل ما قبل. وكانت آخر القارات التي احتلها األوروبيني. ًبيولوجيا بني كل القارات

 .ًسكانا يف أي قارة, واألقل ًاختالفاذلك, كانت تؤوي املجتمعات البرشية األكثر 
ًلذلك, تشكل أسرتاليا امتحانا حاسام للنظريات املتعلقة باالختالفات بني  ً

 ًاألكثر اختالفاوما دامت أسرتاليا متلك البيئة . معات يف مجيع القاراتتاملج
, فهل البيئة هي التي أثرت يف املجتمع? وإذا كان ًاألكثر اختالفاواملجتمعات 

 أسرتاليا هي القارة املنطقية التي نبدأ هبا جولتنا حول اجلواب نعم, فكيف? لكن
كل لين الثاين والثالث لنفهم التواريخ املختلفة أالعامل, مطبقني دروس اجلز

 .القارات
ن امللمح األهم يف املجتمعات الوطنية األسرتالية إيقول معظم الناس العاديني 

زال مواطنوها األصليون  هي القارة الوحيدة التي ما افأسرتالي. »التخلف«هو 
دون و من عالمات ما يسمى باحلضارة, ةيعيشون يف العصور احلديثة دون أي عالم

 أو قر  لدهيازراعة ورعي ودون معادن ودون استخدام القوس والنشاب وال أبنية
ًوبدال من ذلك فإن األبورجني إما بدو رحل . مستقرة أو كتابة أو مشيخات أو دول

ب ويعيشون يف َصُ يف عنيلصيادين وجامعي الطعام, منظمأو أشباه بدو من ا
وخالل . ن يف االعتامد عىل األدوات احلجريةيمالذات أو أكواخ مؤقتة ومستمر

ل من أي ق األخرية, تراكم من التغري احلضاري يف اسرتاليا أألف عام عرش ةالثالث
ورد يف كلامت وقد تركز الرأي السائد يف أوروبا حول األبورجني مثلام. قارة أخر 

ًإهنم أكثر الناس بؤسا يف العامل, وأكثر البرش «: مستكشف فرنيس قديم كتب يقول
 .»ًاقرتابا من الوحوش القاسية
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ولكن قبل أربعني ألف سنة, كانت املجتمعات الوطنية األسرتالية تتمتع 
  لقد طور مواطنو.بريادة كبرية سبقت خالهلا جمتمعات أوروبا وغريها من القارات

أسرتاليا األصليون بعض أول أنواع األدوات احلجرية املعروفة ذات احلواف 
املبوزة, وبعض أول رؤوس للفؤوس يتم تركيبها عىل أيدي تلك الفؤوس, وأول 

وجاءت بعض أقدم الرسومات عىل الصخور من أسرتاليا, .  مائية يف العاملطوافة
ون قد استوطن أسرتاليا قبل أن ومن الناحية الترشحيية فإن اإلنسان احلديث ربام يك

ولكن ملاذا بعد هذه البداية املتقدمة انتهى األوروبيون إىل .  أوروبايستوطن غريب
 . أن حيدث العكس? دلغزو أسرتاليا ب

فخالل أواخر العصور اجلليدية عندما . ويف إطار هذا السؤال يقبع سؤال آخر
اح جليدية, وعندما كان مستو ًكان الكثري من مياه املحيطات مرتكزا عىل شكل ألو

الضحل الذي يفصل أسرتاليا » أرافورا«ري, كان بحر ثالبحر حتت املستو احلايل بك
ومع ذوبان ألواح اجلليد يف الفرتة التي . جافةًن غينيا اجلديدة اليوم, أرضا واطئة ع

ك  ألف سنة إىل الوراء, ارتفع مستو البحر وامتألت تل12 إىل 8تعود إىل ما بني 
األرايض الواطئة باملاء الفائض, وانشطرت قارة أسرتاليا الكرب القديمة إىل شبه 

 ).15.1نظر الشكل أ. ( أسرتاليا وغينيا اجلديدةانصف قارتني مه
كانت املجتمعات البرشية يف كل من هاتني الكتلتني األرضيتني املتجاورتني يف 

ملقارنة مع كل ما ذكرته حتى وبا. ًالعصور احلديثة, خمتلفة جدا عن بعضها البعض
» يايل«, فإن معظم أهل غينيا اجلديدة, كشعب األصلينياآلن حول األسرتاليني 

ًكانوا مزارعني أو رعاة خنازير, وكانوا يعيشون يف قر مستقرة ومنظمني سياسيا 
وكان مجيع سكان غينيا اجلديدة يمتلكون القوس والنشاب . كقبائل ال كعصب
وكان لد الغينيني اجلدد مساكن رئيسية أكثر . تخدموا الفخاروالكثريون منهم اس

ًوقوارب أفضل, وأدوات أكثر عددا وتنوعا من األسرتاليني األبورجني   ونتيجة لكوهنم. ً
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اخلطوط .  آسيا إىل أسرتاليا وغينيا اجلديدةيخريطة املنطقة من جنوب رشق: 15.1الشكل 

 اخلطوط املتقطعة فتشري إىل اخلط الساحيل خالل ما, أاملتصلة تشري إىل اخلط الساحيل احلايل
العرص احلجري عندما هبط مستو البحر إىل ما دون مستواه احلايل, أي إىل حافة اجلرف 

يف ذلك الوقت كانت غينيا اجلديدة وأسرتاليا متصلتني يف . اآلسيوي واألسرتايل الكبري
 .ًة وتايوان جزءا من الرب اآلسيويأسرتاليا الكرب, بينام كانت بورنيو وجاوة وسومطر
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ًمنتجي غذاء بدال من صيادين وجامعي طعام, عاش الغينيون اجلدد يف كثافات 
سكانية أعىل من األسرتاليني, وكان عدد سكان غينيا اجلديدة يبلغ أضعاف سكان 

 .ُأسرتاليا رغم أن مساحة غينيا اجلديدة ال تزيد عن عرش مساحة أسرتاليا
 حتقق جراءجتمعات البرشية ذات احلجم األريض األكرب الذي ملاذا بقيت امل

 يف تطورها, فيام كانت » متخلفة«تغريات العرص اجلليدي يف أسرتاليا الكرب
بصورة أرسع? وملاذا مل تنترش كل مبتكرات غينيا » تتقدم«جمتمعات املناطق األصغر 

ميال من البحر يف 90 اجلديدة إىل أسرتاليا التي ال تفصلها عن غينيا اجلديدة سو ً
اليا وغينيا رتمضيق توريس? ومن منطق علم اإلنسان احلضاري, فإن املسافة بني أس

ً ميال ألن مضيق توريس ميلء بجزر يقطنها مزارعون 90اجلديدة تقل عن 
يرة أكرب جز تقع .ًيستخدمون القوس والنشاب ويشبهون ثقافيا أهل غينيا اجلديدة

عرشة أميال فقط من أسرتاليا, وكان سكان اجلزر منكبني ُيف مضيق توريس عىل بعد 
فكيف . ديدةجلعىل جتارة حيوية مع املواطنني األسرتاليني وكذلك أهايل غينيا ا

َاستطاع عاملان ثقافيان خمتلفان احلفاظ عىل بقائهام عرب مضيق هادئ ال يزيد عرضه 
 عن عرشة أميال وترتاده القوارب بصورة روتينية?

مع املواطنني األسرتاليني, يصنف الغينيون اجلدد عىل أهنم باملقارنة 
ً ثقافيا, غري أن معظم الشعوب األخر احلديثة تعترب حتى الغينيني »متقدمون«

وإىل القرن التاسع عرش, كان مجيع الغينيني اجلدد أميني . »متخلفني«اجلدد 
و مشيخات إال ًويعتمدون عىل األدوات احلجرية, وغري منظمني سياسيا يف دول, أ

ن الغينيني اجلدد قد فاقوا املواطنني األسرتاليني أومع التسليم ب. يف حاالت نادرة
آسيويني, واألفارقة واملواطنني − عىل غرار اليورو»يتقدموا«, فلامذا مل »ًتقدما«

 وأبناء عمومته األسرتاليون أحجية داخل »يايل«األمريكيني? وهكذا يشكل شعب 
 يف .»النقص املفرتض هو يف األبورجني أنفسهم«: ً بسيطا يأيت اجلواب.أحجية



  433          »يايل«شعب 
 

شكل الوجه ولون اجللد, يبدو األبورجني بالتأكيد خمتلفني عن األوروبيني, ما دعا 
. بعض مؤلفي القرن التاسع عرش إىل اعتبارهم احللقة املفقودة بني القرد واإلنسان

اطية صناعية متعلمة وإال كيف نفرس حقيقة أن املستعمرين البيض أنشأوا ديمقر
ومنتجة للغذاء خالل عقود قليلة من استعامر قارة ما زال سكاهنا بعد أكثر من 

ًمن املذهل حقا أن تكون . أربعني ألف سنة, صيادين وجامعي طعام أميني?
أسرتاليا أغنى دول العامل يف احلديد واألملنيوم, مع احتياطيات غنية من النحاس 

اذا إذن ما زال املواطنون األصليون يف أسرتاليا مل. والتنك والرصاص والزنك
 .جاهلني إزاء األدوات املعدنية ويواصلون حياهتم يف العرص احلجري? 
القارة هي . ًتبدو تلك جتربة مسيطرا عليها بدقة يف تطور املجتمعات اإلنساين

إذن جيب أن نجد التفسري اخلاص باالختالفات . ذاهتا, لكن الناس هم املختلفون
يبدو . ني األسرتاليني األبورجني واألسرتاليني األوروبيني يف أناس بينهم فروقاتب

ًاملنطق الداعم هلذه النتيجة العنرصية مغريا, ولكن, كام سنر, فإن هذا املنطق 
 .ً بسيطاًأحيوي خط

لقد . كخطوة أوىل يف تفسري ذلك املنطق, دعونا نتفحص أصول الشعوب ذاهتا
غينيا اجلديدة قبل أربعني ألف عام, عندما كان كالمها متصلني تم احتالل أسرتاليا و

ًبرا ويعرفان بأسرتاليا الكرب تفيد بأن املستعمرين ) 15.1(إن نظرة إىل خريطة . ّ
 آسيا, ومن خالل القفز بني اجلزر التي يجاءوا من أقرب قارة أال وهي جنوب رشق

قات اجلينية بني األسرتاليني وتدعم هذه النتيجة العال. تشكل األرخبيل اإلندونييس
احلديثني والغينيني اجلدد واآلسيويني, ووجود قلة من السكان ذوي مظهر جسامين 

 ).بورما(مشابه يف كل من الفلبني وشبه جزيرة املاليو, وجزر أندامان مقابل ميانامر 
ما إن وصل املستعمرون إىل شطآن أسرتاليا الكرب, حتى انترشوا برسعة يف 

وتشهد . كلها ليحتلوا حتى أطرافها البعيدة وأماكنها الصعبة عىل السكنالقارة 
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. األحافري واألدوات احلجرية عىل وجودهم يف الزاوية اجلنوبية الغربية من أسرتاليا
وقبل مخسة وثالثني ألف عام وجدت تلك األدوات واألحافري يف اجلزء اجلنويب 

ًسرتالية األبعد جغرافيا عن رأس الرشقي من أسرتاليا ويف تسامنيا الزاوية األ
 فيه املستعمرون, كام يفرتض, يف غرب أسرتاليا أو غينيا اجلديدة نزلالشاطئ الذي 

وقبل ثالثني ألف عام وجدت تلك . يف األجزاء األقرب إىل إندونيسيا وآسيا
وكان يمكن . األدوات واألحافري يف األرايض املرتفعة والباردة من غينيا اجلديدة

وعىل أي حال, .  شاطئ غريبنقطة نزول عىلً إىل كل تلك املناطق برا من الوصول
 غينيا اجلديدة قبل مخسة وثالثني يفإن استعامر أرخبييل بيزمارك وسليامن شامل رشق

ًألف عام تطلب عبورا مائيا ملنطقة بحرية عرضها عرشات األميال وكان يمكن . ً
يف الفرتة من أربعني إىل ثالثني ألف لالحتالل أن يكون أرسع من االنتشار الذي تم 

تحديد ل يف إطار اخلطأ التجريبي ًال ختتلف تقريباعام إىل الوراء, ما دامت التواريخ 
 .التاريخ بالكربون اإلشعاعي

يف العصور اجلليدية, عندما تم احتالل أسرتاليا وغينيا اجلديدة, امتدت القارة 
يل احلديثة التي هي األقرب بمسافة ًاآلسيوية رشقا لتضم جزر بورنيو وجاوة وبا

ولكن ما .  آسيا احلايليألف ميل إىل أسرتاليا وغينيا اجلديدة, من خط جنوب رشق
ً منها يف أقصاه إىل مخسني ميال ما ممرات مائية يصل عرض الواحدال يقل عن ثامنية 

التي زال يتعني قطعها للوصول من بورنيو إىل بايل أو من بايل إىل أسرتاليا الكرب 
قبل أربعني ألف سنة, كان يمكن عبور تلك . كانت قائمة يف العصور اجلليدية

ّاملمرات عىل طوافات من أغصان اخليزران أو عبارات بسيطة ولكن فعالة ما زالت 
ومع ذلك ال بد أن .  الصنيُتستخدم حتى هذا اليوم يف املناطق الساحلية بجنويب

علامء اآلثار مل تسجل بعد االحتالل ًذلك العبور كان صعبا, حتى أن سجالت 
األويل قبل أربعني ألف عام أي دليل ذي قيمة حول وصول برش آخرين إىل أسرتاليا 

 وإىل ما قبل بضعة آالف من السنني .الكرب من آسيا لعرشات اآلالف من السنني
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فقط, أمكن تسجيل دليل ثابت عىل ظهور خنازير آسيوية األصل يف غينيا اجلديدة 
وهكذا فقد تطورت جمتمعات أسرتاليا وغينيا . ب آسيوية األصل يف أسرتالياوكال

هذه العزلة تنعكس . اجلديدة بمعزل كبري عن املجتمعات اآلسيوية التي أوجدهتا
فبعد كل تلك األلفيات من العزلة, ال يبدو هناك أي . عىل اللغات املحكية اليوم

ة يف يلية احلديثة واللغات الرئيسعالقة واضحة بني اللغات األبورجينية األسرتا
 ., وأي من اللغات اآلسيوية احلديثةالبابوانيةغينيا اجلديدة التي تسمى اللغات 

ًوتظهر العزلة أيضا يف اجلينات والطبيعة اجلسامنية, إذ تشري الدراسات اجلينية 
 إىل أن األسرتاليني األبورجني والغينيني اجلدد من سكان املرتفعات, يبدون أكثر

 ةميوبالنسبة للهياكل العظ. اآلسيويني احلديثني, منهم إىل شعوب قارات أخربًشبها 
 غينيا اجلديدة شبيهني بغالبية سكان وواملظهر اجلسامين, ال يبدو األبورجني ومواطن

 آسيا, وهو ما يتضح عندما يقارن املرء صور أسرتاليني أو غينيني يجنوب رشق
ومن أسباب هذه الفروقات أن املستعمرين . نيجدد مع صور إندونيسيني أو صيني

يختلفوا عن أبناء عمومتهم لاألوائل ألسرتاليا الكرب احتاجوا إىل وقت طويل 
لكن . الذين بقوا يف آسيا, مع حدوث تغريات جينية حمددة خالل معظم تلك الفرتة

ها ن آسيوية األصلية التي جاء ميربام يكون السبب األهم أن الساللة اجلنوب رشق
 . اآلن بآسيويني آخرين توسعوا من الصنيتمستعمرو أسرتاليا الكرب, قد استبدل
ًن اجلدد جينيا وجسامنيا ولغويا أيضا عن وواختلف األبورجني والغيني ً ً ً

) B(عىل سبيل املثال, توجد يف غينيا اجلديدة جمموعات الدم . بعضهم البعض
ضمن النظام املعروف بـ ) S(و ) Abo(ًاملحددة جينيا يف إطار النظام املعروف باسم 

)Mns ( ٍام يف تًوهي ذات األنواع املوجودة يف بقية أنحاء العامل, لكنها غائبة غيابا شبه
ويتناقض الشعر األجعد بقوة عند الغينيني اجلدد مع الشعر املستقيم أو . أسرتاليا

انية يف غينيا كام أن اللغات األسرتالية والبابو. املتموج عند معظم األسرتاليني
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اجلديدة ال ختتلف فقط عن اللغات اآلسيوية, لكنها ال ترتبط ببعضها البعض, 
 .باستثناء بعض املفردات التي انتقلت يف كال االجتاهني عرب مضيق توريس

ويعكس هذا االختالف بني األسرتاليني والغينيني اجلدد العزلة الطويلة يف 
ًومنذ أد ظهور بحر أرافورا أخريا . ً شديداًالبيئات التي ختتلف عن بعضها اختالفا

إىل فصل أسرتاليا عن غينيا اجلديدة قبل حوايل عرشة آالف عام, أصبح تبادل 
وهذا ما سمح . ًاجلينات حمدودا إىل مستويات متدنية للغاية عرب جزر مضيق توريس

ًومع أن هناك تشاهبا نسبيا بني ا. ين من التأقلم كل مع بيئتهألسكان اجلز ً لصحار
العشبية والغابات يف شامل غينيا اجلديدة وشامل أسرتاليا, فإن املناطق السكنية 

 .ًاألخر يف جزئي القارة خيتلفان يف اجلوانب الرئيسية تقريبا
هاكم بعض هذه االختالفات, ففيام تقع غينيا اجلديدة عىل خط االستواء 

جنوب خط درجة  40ايل ًتقريبا, متتد أسرتاليا نحو مناطق معتدلة تصل إىل حو
 16500وغينيا اجلديدة منطقة جبلية شديدة الوعورة يصل ارتفاعها إىل . االستواء

قدم حيث يغطي اجلليد القمم, بينام تعترب أسرتاليا واطئة يف الغالب ومنبسطة إذ إن 
من مساحتها يقل ارتفاعها عن ألفي قدم عن سطح البحر, وتعترب غينيا % 94

وهتطل عىل . ًناطق العامل رطوبة, بينام أسرتاليا من أكثرها جفافااجلديدة من أكثر م
 بوصة, بينام يبلغ ارتفاع 100معظم غينيا اجلديدة أمطار يبلغ ارتفاعها السنوي 

ويتفاوت طقس غينيا .  بوصة200املطر السنوي يف معظم مرتفعاهتا أقل من 
ًاجلديدة االستوائي تفاوتا طفيفا من موسم إىل موسم ومن  سنة إىل سنة, لكن طقس ً

ونتيجة . أسرتاليا موسمي للغاية ويتفاوت من سنة إىل سنة أكثر من أي قارة أخر
 لذلك خترتق غينيا اجلديدة أهنار ضخمة دائمة, بينام تقترص أهنار أسرتاليا الكرب

 أسرتاليا, وحتى أكرب الشبكات النهرية ياملتدفقة يف معظم السنوات عىل رشق
وختضع معظم . ت تتوقف عن التدفق لشهور خالل مواسم اجلفافاألسرتالية كان
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املناطق األرضية يف غينيا اجلديدة إىل أمطار غابات مكثفة, بينام ال جتد يف أسرتاليا إال 
 .الصحراء والغابات اجلافة

فعل النشاطات الربكانية, متلك غينينا اجلديدة تربة فتية خصبة, فيام حتوم بو
 ةم وتأيت لتالمس املرتفعات, وحتمل األهنار اجلبلية كميات ضخالكتل اجلليدية وتذهب

وأقل  وباملقارنة فإن لد أسرتاليا أقدم. من الرتسبات الطينية إىل األرايض الواطئة
 وقلة األرايض خصوبة وتربة منزوعة من املغذيات بسبب ندرة النشاطات الربكانية,

 ُ غينيا اجلديدة عرش مساحة أسرتاليا,ورغم أن مساحة. اجلبال العالية والكتل اجلليدية
ذلك و, ً تقريبافإن لدهيا من احليوانات الثديية وأنواع العصافري ما لد أسرتاليا

ًبسبب موقع غينيا اجلديدة االستوائي الذي يعطيها مطرا أكثر وارتفاعات أعىل 
وقد أدت كل هذه الفروقات البيئية إىل تأثريات أسفرت عن . وخصوبة تربة أكرب

 .ين من أسرتاليا الكرب, كام سنبحث اآلنأًتارخيني حضاريني خمتلفني جدا هلذين اجلز
 شمولية والوجود السكاين األشد األقدم واألكثرنشأت عملية إنتاج الغذاء 

كثافة يف أسرتاليا الكرب يف وديان املرتفعات يف غينيا اجلديدة عىل ارتفاعات ترتاوح 
وكشفت حفريات علامء اآلثار . سطح البحر آالف قدم فوق 9 آالف و 4بني 

 آالف سنة إىل الوراء 9شبكات معقدة من احلفر االمتصاصية يعود تارخيها 
وازدادت كثافة قبل ستة آالف عام, كام اكتشفت مصطبات هدفها االحتفاظ 

وتشبه أنظمة احلفر تلك التي ما زالت تستخدم . برطوبة الرتبة يف املناطق األجف
وقبل . ملرتفعات لتجفيف مناطق املستنقعات الستخدامها كحدائقحتى اآلن يف ا

حوايل مخسة آالف سنة, وكام يشهد حتليل غبار اللقاحات النباتية, فقد جرت 
 .عمليات واسعة إلزالة الغابات هبدف ختصيص مساحات إضافية للزراعة
ًلت حديثا خأما اليوم, فإن املحاصيل األساسية يف املرتفعات هي التي أد

 ةتضم البطاطا احللوة والقلقاس واملوز وجذور اليام وسيقان النباتات القابلو
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وألن القلقاس واملوز واليام أغذية . لألكل, والعديد من اخلرضاوات ذات األوراق
 آسيا, حيث تم تدجينها دون شك, فمن املفرتض القول يمواطنة من جنوب رشق

وعىل .  آسيا عدا البطاطا احللوةن مجيع حماصيل مرتفعات غينيا اجلديدة جاءت منإ
 الربي لقصب السكر واخلرضاوات األصلكل األحوال فقد تبني يف النهاية أن 

املورقة وسيقان النباتات الصاحلة لألكل هي أنواع أصيلة من غينيا اجلديدة ال من 
 ولو .ًسيا أيضاآآسيا, وأن القلقاس وبعض أنواع اليام استوطنت غينيا اجلديدة و

ًاعة غينيا اجلديدة قد جاءت حقا من أصول آسيوية, فقد يتوقع املرء أن جيد كانت زر
هلذه . ًحماصيل يف املرتفعات مشتقة كليا من آسيا, ولكن مثل هذا األمر غري موجود

ًاألسباب فمن املعرتف به عموما اآلن أن الزراعة نشأت يف مرتفعات غينيا اجلديدة 
 . اجلديدة ذاهتابعد تدجني النباتات الربية يف غينيا

 وهكذا تنضم غينيا اجلديدة إىل اهلالل اخلصيب والصني وقلة أخر من مراكز
ومل يتم يف املواقع األثرية احلفاظ عىل . عاملية ذات أصول نباتية مستقلة التدجني

ً فعال يف املرتفعات قبل ستة آالف سنة, ولكن ذلك ليس مستغربا, تبقايا نباتات نم ً
يسية احلديثة هي من أنواع النباتات التي ال ترتك بقايا منظورة ألن املحاصيل الرئ

ذا فإن من املحتمل أن تكون بعض هذه البقايا هلو. ًأثريا إال يف ظروف استثنائية
 حماصيل مؤسسة يف مرتفعات غينيا اجلديدة, خاصة وأن شبكات االمتصاص القديمة

 .دم اليوم يف زراعة القلقاستصاص التي تستخمًاملحافظ عليها تشبه كثريا شبكات اال
 ما من شك يف أن مصادر الغذاء الرئيسية الثالثة التي تعرف عليها املستكشفون

األوروبيون األوائل يف مرتفعات غينيا اجلديدة هي الدجاج واخلنازير والبطاطا 
 آسيا وأدخال قبل حوايل يلقد تم تدجني الدجاج واخلنازير يف جنوب رشق.احللوة

يزيني ن عىل يد األسرتوئ غينيا اجلديدة ومعظم جزر املحيط اهلاد عام إىل3600
 يف الفصل السابع عرش,  سنتحدث عنهوهم شعب من أصول جنوب صينية

أما بالنسبة للبطاطا احللوة التي تعود أصوهلا إىل ). واخلنازير ربام وصلت قبل ذلك(
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قرون القليلة األخرية أمريكا اجلنوبية, فقد وصلت إىل غينيا اجلديدة كام يبدو يف ال
وبعد أن تأسست البطاطا احللوة يف غينينا . فقط, بعد أن أدخلها اإلسبان إىل الفلبني

اجلديدة حلت حمل القلقاس كمحصول أول بسبب حاجتها إىل وقت أقل لتصل إىل 
 .ًالنضج وألهنا تعطي ناجتا أكرب لكل فدان وتتحمل ظروف الرتبة السيئة

لزراعي يف مرتفعات غينيا اجلديدة قد أطلق العنان ال بد أن يكون التطور ا
النفجار سكاين قبل آالف السنني ألن تلك املرتفعات مل تكن قادرة إال عىل دعم 
كثافات سكانية منخفضة من الصيادين وجامعي الطعام, بعد أن أبيدت الكتلة 

أما . )ذات اجلراب(َّاحليوانية األصلية املشكلة من احليوانات الكيسية الضخمة 
وعندما طار . ًوصول البطاطا احللوة فقد أحدث انفجارا آخر يف القرون األخرية

األوروبيون ألول مرة فوق مرتفعات غينيا اجلديدة يف الثالثينات, دهشوا لرؤية 
وقد جر إزالة وديان واسعة بكاملها من . تضاريس تشبه األرايض اهلولندية

ت احلقول املجففة واملسيجة أرض الغابات حتى أضحت مرقطة بالقر, كام غط
وتشهد هذه األرايض عىل الكثافة السكانية التي . وديان كاملة إلنتاج الغذاء بكثافة

 .حتققت يف املرتفعات عىل أيدي مزارعني يستخدمون األدوات احلجرية
ّوتعمل األرايض ذات املنحدرات احلادة وغطاء الغيوم امللح واملالريا وخماطر 

اكن املنخفضة, عىل حرص زراعة املرتفعات يف مناطق تعلو عن أربعة اجلفاف يف األم
وبالفعل, فإن تلك املرتفعات هي جزيرة من كثافة سكانية زراعية ترتفع . آالف قدم

إىل السامء حتيط هبا يف املناطق الواطئة قر تعتمد بشدة عىل األسامك, بينام تعتمد 
هنار, عىل كثافات سكانية قليلة ومبدأ قر املناطق اجلافة البعيدة عن الساحل واأل

.  لزراعة املوز واليام املدعومني بالصيد ومجع الطعامٍإحراق الغابات لتأسيس أراض
وباملقارنة, يعيش سكان األرايض الواطئة ذات املستنقعات يف غينيا اجلديدة, عيشة 
ند البدو الصائدين وجامعي الطعام الذين يعتمدون عىل اللب النشوي لنخيل اهل
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الربي, ذي اإلنتاجية العالية, حيث يعطي من السعرات احلرارية لكل ساعة من 
وهكذا توفر مستنقعات غينيا . العمل ثالثة أضعاف ما تعطيه نباتات البساتني

اجلديدة حالة واضحة من بيئة يبقى خالهلا الناس صيادين وجامعي طعام ألن 
 .عامًالزراعة ال متثل منافسا حلياة الصيد ومجع الط

ُيعطي أكلة النشاء يف املستنقعات الواطئة مثاال عن نظام الع الذي اتبعه صب ً
ألسباب .  السابق كل سكان غينيا اجلديدةّميز يفوالطعام البدو الصيادون وجامعو 

ذكرناها يف الفصلني الثالث عرش والرابع عرش, كان املزارعون وصيادو السمك هم 
. املعقدةعات والتنظيامت السياسية يا واملجتمالذين طوروا املزيد من التكنولوج

وقد . »رجل كبري«كانوا يعيشون يف قر وجمتمعات قبلية مستقرة يقودها يف العادة 
أسس بعضهم منازل ضخمة ومزينة وذات طبيعة احتفالية, وقد انترش فنّهم العظيم 

 .عىل شكل متاثيل وأقنعة خشبية يف متاحف حول العامل
 اجلديدة ذلك اجلزء من أسرتاليا الكرب الذي يمتلك وهكذا أصبحت غينيا

ولكن, من . ً االجتامعي والسيايس والفنون األكثر تقدماالتكنولوجيا والنظامني
ًبدال » متخلفني«وجهة النظر األمريكية واألوروبية ما زال الغينيون اجلدد يعدون 

ًدوات احلجرية بدال فلامذا بقي مواطنو غينيا اجلديدة يستخدمون األ. »متقدمني«من 
من تطوير أدوات معدنية, وملاذا بقوا غري متعلمني وفشلوا يف تنظيم أنفسهم يف 

 . أحيائية وجغرافية عملت ضد غينيا اجلديدةعوائقمشيخات ودول? لقد تبني أن عدة 
ًأوال, رغم أن إنتاج الغذاء املحيل ظهر يف مرتفعات غينيا اجلديدة, رأينا يف 

وكانت األغذية . ِذلك اإلنتاج مل يعط إال القليل من الربوتنيالفصل الثامن أن 
الرئيسية حماصيل نباتية ذات بروتني منخفض, فيام كان إنتاج احليوانات الوحيدة 

ًجودة وهي اخلنازير والدجاج قليال جدا ليساهم جيدا يفوامل ً رفع نسبة الربوتني عند  ً
الدجاج جلر العربات, بقي سكان وملا كان من غري املمكن ربط اخلنازير و. الناس
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املرتفعات دون مصدر قوة عدا القوة العضلية البرشية, كام نشك حتى يف تطوير 
 .أمراض وبائية طاردة للغزاة األوروبيني

ومن القيود األخر التي أثرت عىل حجم الكثافة السكانية للمرتفعات, 
الواسعة وأمهها واديا واغي حمدودية املساحة, فغينيا اجلديدة لدهيا قليل من األدوية 

وهناك قيد ثالث وهو أن املنطقة اجلبلية . ن عىل كثافات سكانية عاليةاوباليم القادر
املتوسطة الواقعة بني ارتفاع أربعة آالف وتسعة آالف قدم, كانت املنطقة الوحيدة 

ومل يكن هناك أي إنتاج غذاء يف األماكن السكنية . الصاحلة إلنتاج كثيف للغذاء
ًلواقعة يف ارتفاعات ألبية فوق تسعة آالف قدم, فيام كان هناك القليل جدا من ا

كام مل تتوفر . النبات عىل التالل الواقعة عىل ارتفاعات بني ألف وأربعة آالف قدم
إىل أراض قابلة من وسائل سو إحراق األعشاب يف األرايض الواطئة لتحويلها 

يدة أي عملية تبادل اقتصادي واسعة النطاق لذلك مل تتطور يف غينيا اجلد. للزراعة
لألغذية بني سكان املرتفعات املختلفة الذين يتخصصون يف أنواع خمتلفة من إنتاج 

ومل تساهم مثل هذه التبادالت يف زيادة الكثافات السكانية يف مناطق مثل . الغذاء
اء أكثر اإلنديز واأللب واهلماليا فقط, بل زودت الناس يف كل االرتفاعات, بغذ

 .لتكامل االقتصادي والسيايس اإلقليميلًتوازنا وروجت 
 سكان غينيا اجلديدة التقليدية عن مليون نسمة إىل مل يزد ,لكل هذه األسباب

ومن .  القتال بني القبائلوتوقفأن جلبت احلكومات االستعامرية األدوية الغربية 
حثناها يف الفصل اخلامس, بني حوايل تسعة مراكز يف العامل نشأت فيها الزراعة وب

ًبقيت غينيا اجلديدة املركز األقل سكانا, حيث أن هذه املنطقة ال تستطيع بمليون 
شخص أن تطور التكنولوجيا أو الكتابة أو األنظمة السياسية التي نشأت بني 
كثافات سكانية تتجاوز العرشة ماليني نسمة يف الصني واهلالل اخلصيب واإلنديز 

 .وأمريكا الوسطى
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ًشعب غينيا اجلديدة ليس صغريا بمجموعه فحسب, بل هو متبعثر إىل آالف 
من املجموعات السكانية الصغرية, بسبب صعوبة تضاريسه, فهناك املستنقعات يف 

ذات املنحدرات السحيقة, أغلب املناطق املنخفضة, وهناك سالسل اجلبال 
ال الكثيفة التي تغطي ً تتداخل معا يف املرتفعات, واألدغوالوديان الضيقة التي
ًوعندما أكون منهمكا يف استكشافات بيولوجية يف غينيا . املنخفضات واملرتفعات

عترب قطع ثالثة أميال يف أ ,اجلديدة مع فرق من املواطنني يعملون كمساعدي ميدان
ًاليوم تقدما كبريا يف الطرق القائمة حاليا ً ومعظم سكان املرتفعات مل يبتعدوا أكثر . ً

 .ة أميال عن بيوهتم طوال حياهتممن عرش
وإذا أضفنا إىل هذه الصعوبات املتعلقة بالتضاريس حالة احلروب املتقطعة 
التي ميزت العالقات بني عصب غينيا اجلديدة وقراها, فإن ذلك كله مسؤول عن 

ففي غينيا اجلديدة أكرب حشد من اللغات يف . التشظي اللغوي والثقايف والسيايس
غة من بني ستة آالف لغة يف العامل, حمشورة يف مساحة أكرب بقليل من ألف ل: العامل

والية تكساس, ومقسمة إىل عرشات من العائالت اللغوية واملعزولة التي ختتلف 
ويتحدث أقل من مخسامئة شخص . عن بعضها اختالف اإلنكليزية عن الصينية

يل مائة ألف بنصف لغات غينيا اجلديدة, وحتى اللغة األضخم يتحدث هبا حوا
 مع وتقتتلشخص, واملجموعات التي تتحدث هذه اللغة مرشذمة يف مئات القر 

وكانت .  اللغات األخري فيها مع متحدثتتقاتل البعض بذات القسوة التي ابعضه
كل من هذه املجتمعات املوغلة يف الضآلة أصغر من أن تدعم زعامء قبائل أو 

 .عادن أو الكتابةمتخصصني يف الفنون, أو تطوير علم امل
وإىل جانب قلة السكان وتبعثرهم, تسببت العزلة اجلغرافية يف حتديد التطور 

وجريان غينيا اجلديدة الثالثة . وتقييد تدفق التكنولوجيا واألفكار من أماكن أخر
مفصولون عنها بحواجز مائية, وكان مجيع هؤالء اجلريان إىل ما قبل ثالثة آالف سنة 
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فعات, سواء يف التكنولوجيا أو رتينيا اجلديدة, وخاصة سكان املًا من غمأقل تقد
من بني هؤالء اجلريان, استمر األبورجني األسرتاليون صيادين . إنتاج الغذاء

أما . ً شيئا يقدمونه للغينيني اجلدد ال يملكه هؤالءاوجامعي طعام دون أن يملكو
ة وأرخبيل سليامن إىل جريان غينيا اجلديدة اآلخرون فكانوا جزر بزمارك الصغري
ًالرشق, ما أبقى لغينيا اجلديدة جارا ثالثا وهو جزر رشق لكن هذه .  إندونيسيايً

ًاملنطقة أيضا ظلت تشكل سدا مائيا ثقافيا احتله صيادون وجامعو طعام معظم  ً ً ً
هنا وصلت إىل غينيا اجلديدة من إندونيسيا إوجد أي أداة يمكن القول توال . التاريخ
 عام, إىل أن حان وقت التوسع تعامر األويل لغينيا اجلديدة منذ أربعني ألفبعد االس

 . قبل امليالد1600سرتونيزي حوايل العام األ
وعن طريق التوسع احتل إندونيسيا منتجو غذاء من أصول آسيوية وبرفقتهم 
 ًحيوانات مدجنة وزراعة وتكنولوجيا ليست أقل تعقيدا من غينيا اجلديدة, ومهارات

استقر . ةحية أفادت يف إقامة موصل أكثر فعالية من آسيا إىل غينيا اجلديدمال
سرتونيزيون يف جزر غرب وشامل ورشق غينيا اجلديدة ويف الغرب األقىص األ

سرتونيزيون الفخار وأدخل األ. هتاوشامل وجنوب رشق سواحل غينينا اجلديدة ذا
 وجاء يف مسح أثري مبكر أن .والدجاج وربام الكالب واخلنازير إىل غينيا اجلديدة

عظام خنازير وجدت يف مرتفعات غينيا اجلديدة قبل أربعة آالف سنة من امليالد, 
وخالل األلف سنة األخرية ربطت التجارة غينيا اجلديدة . لكن هذه املزاعم مل تتأكد

ومقابل تصدير قراصيا طائر اجلنة . ًباملجتمعات األكثر تقدما بكثري يف جاوة والصني
 آسيا تتضمن مواد فاخرة يلبهارات, تسلم الغينيون اجلدد بضائع من جنوب رشقوا

 .مثل طبول دونغ سن والبورسالن الصيني
ًسرتونيزي تأثريا كبريا يف غينيا اجلديدةوقت أحدث التوسع األومع مرور ال ً .
 إندونيسيا, يً غينيا اجلديدة سياسيا يف هناية األمر بسلطنات رشقوقد تم دمج غريب
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لكن .  إندونيسيا إىل غينيا اجلديدةيربام تكون أدوات معدنية قد انترشت من رشقو
 ميالدية, وهو العام الذي دخل فيه الربتغاليون إىل 1511ذلك مل حيدث بحلول عام 

وعندما وصل . جزر مولوكا واجثوا قطار التطورات اإلندونييس املستقل
, كان سكاهنا ما زالوا يعيشون يف األوروبيون إىل غينيا اجليدة بعد ذلك بوقت قصري

 . األدوات احلجريةويستخدمون, صب أو يف قر مستقلةُع
وفيام طورت غينيا اجلديدة وهي جزء من أسرتاليا الكرب اإلدارة احليوانية 

وخالل العرص . ًة, مل يستطع اجلزء األسرتايل من القارة أن يطور أيا منهاميوالزراع
احليوانات الكيسية أو اجلرابية الكبرية أكثر مما دعمت اجلليدي دعمت أسرتاليا من 

وهو حيوان يشبه الكنغر ويوازي » ديربوتودرنتيا«غينيا اجلديدة, بام يف ذلك الـ 
بالنسبة للحيوانات اجلرابية األبقار أو الكركدن, والكنغر العمالق والومبات وهو 

 يوانات اجلرابية, اختفتغري أن كل هذه احل. يب صغري حيمل جراءه يف جلدهُحيوان د
وهذا ما ترك أسرتاليا, . يف موجة من اإلبادة أو القتل الذي رافق استعامر أسرتاليا

وكان الكلب هو احليوان .  للتدجنيةمثل غينيا اجلديدة, دون أي حيوانات ثديية قابل
ق األجنبي الوحيد املدجن الذي تم تبنيه يف أسرتاليا, بعد وصوله من آسيا ربام عن طري

 قبل امليالد وأسس نفسه يف الرب األسرتايل 1500قوارب األسرتونيزيني يف حوايل العام 
ًليصبح كلبا بريا يسمى الدينغو كالب الدينغو بواحتفظ األسرتاليون األصليون . ً

لتعني » ليلة اخلمسة الكالب«كرفقاء وحرس وللتدفؤ هبم مما دفع إىل استخدام عبارة 
م مل يستخدموا الدينغو ككالب من أجل الطعام كام فعل لكنه. ليلة باردة للغاية

 .البولينيزيون, أو للمساعدة يف صيد احليوانات الربية كام فعل الغينيون اجلدد
ًوكانت الزراعة فاشلة أيضا يف أسرتاليا التي ليست فقط القارة األجف ولكن 

 أن التأثري وعالوة عىل ذلك تتفرد أسرتاليا يف. القارة ذات الرتبة األقل خصوبة
الطاغي للطقس عىل معظم أنحاء القارة يندرج يف إطار دورة غري منتظمة وغري 
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اجلنوبية املتأرجحة, وذلك عىل عكس الدورة » النينو«مستوية تعرف بظاهرة 
وقد يستمر اجلفاف الشديد غري املتنبأ . السنوية املنتظمة املألوفة يف معظم أنحاء العامل

وحتى . ً خالله أمطار غزيرة وفيضانات غري متوقعة أيضاات جتتاح البالدوبه سن
آسيوية والشاحنات والسكك احلديدية لنقل −يومنا هذا ومع توفر املحاصيل اليورو

 سنواتوتربى القطعان . ًاملنتوجات, فإن إنتاج الغذاء ما زال عمال فيه خماطرة
بورجني سيواجه الدوائر وكان أي مزارع مبتدئ يف أسرتاليا األ .جلفافاليقتلها 

املناخية ذاهتا, وإذا ما استقر الناس يف قر خالل السنوات اجليدة, وزرعوا وأنجبوا 
األطفال, كانت هذه األحجام الكبرية من السكان ستجوع ومتوت يف سنوات 

 .ًاجلفاف عندما تدعم األرض أناسا أقل
رتاليا, ندرة ومن العقبات الرئيسية األخر يف تطور إنتاج الغذاء يف أس

 وحتى أخصائيو اجلينات النباتية األوروبيون فشلوا يف .النباتات القابلة للتدجني
ومن بني أهم . تطوير أي حمصول من الكتلة النباتية املحلية سو بندق املاكاداميا

ً نوعا من احلبوب البارزة يف العامل وذات األوزان األثقل, هناك نوعان فقط من 56
ً يف هناية الالئحة حيث يصل وزن احلبة إىل ثالثة عرش مليغراما فقط أسرتاليا يأتيان

هذا ال يعني أن . ًمقارنة بأربعني ميلغراما للحبات الثقيلة يف أمكنة أخر من العامل
أسرتاليا ال متلك أي حماصيل عىل اإلطالق, أو أن األبورجني ما كانوا ليطوروا أي 

حشيشة «عض أنواع اليام والقلقاس وفهناك نباتات مثل ب. إنتاج غذائي حميل
  أسرتاليا,ًذات الدرن النشوي, تزرع يف غينيا اجلديدة, وتنبت أيضا يف شاميل» السهام

وكام سنر, كان األبورجني يف املناطق األكثر . وكان األبورجني جيمعوهنا من هناك
ي إىل مالءمة من الناحية املناخية يف أسرتاليا, يتجهون نحو درب ربام كان سيؤد

ًنشأ حمليا يف أسرتاليا, كان حيد منه عدم وجود ي إنتاج غذاء  أيغري أن. إنتاج الغذاء
 .احليوانات املدجنة وفقر النباتات املحلية والرتبة الصعبة والعوامل املناخية
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 وكانت طريقة حياة الصيادين وجامعي الطعام وقلة االستثامر يف املأو
وعندما تتدهور . ع الظروف املناخية املتأرجحةواملمتلكات هي التأقلم العاقل م

األحوال املحلية كان األبورجني يتحركون إىل مكان آخر حيث تكون الظروف 
عرضة للفشل, قللوا وبدل االعتامد عىل قلة من املحاصيل امل. ًأفضل ولو مؤقتا

أن  تنوع كبري يف النباتات الربية ال يمكن هلا  عىلاملخاطرة بتطوير اقتصاد يرتكز
ًدل أن يتمتعوا بأحجام سكانية متفاوتة تتجاوز أحيانا بو. ًتفشل معا ويف وقت واحد

م قدرهتم وثرواهتم وتسبب هلم املجاعة, فقد احتفظوا بسكان أقل يمكن أن تتوفر هل
 . يف السنوات السيئةيةوبكفااألطعمة بسخاء يف السنوات اجليدة, 

وقد . إلنتاج الغذاءاألبورجيني عىل البديل » ة النارزراع«وقد أطلقت عبارة 
 بوسائل تزيد من إنتاج النباتات وأداروهاعدل األبورجني املناطق املحيطة هبم 

وكانوا يلجأون بصورة خاصة إىل إحراق معظم . الصاحلة لألكل, ومن احليوانات
ريان خترج نفال. األرض حوهلم بني الفرتة واألخر, وهو ما حيقق هلم عدة أهداف

التي يمكن قتلها وأكلها عىل الفور, وحتول الغابات الكثيفة إىل أرض احليوانات 
ًمفتوحة يمكن التنقل فيها بسهولة, كام أن األرض املفتوحة توفر مسكنا مثاليا  ً
للكنغر احليوان الثديي الوحيد يف براري أسرتاليا, وتشجع النريان عىل نمو حشائش 

 .ذر التي يأكلها األبورجني أنفسهمس ذي اجلخجديدة يقتات هبا الكنغر ونبات الرس
نفكر باألبورجني األسرتاليني كشعب صحراوي, لكن معظمهم مل يكونوا 

وكانت كثافتهم السكانية تعتمد عىل كمية املطر ألن املطر يتحكم بإنتاج . لكذك
 تلك الكثافات تزيد يف أكثر املناطق توكان. النباتات الربية وطعام احليوانات

يف » نغلدار−يرامو«ً وإنتاجا, مثل الشبكة املائية التي يوفرها هنر ًاألسرتالية مطرا
ويف هذه . اجلنوب الرشقي, والسواحل الرشقية والشاملية, والزاوية اجلنوب غربية

. الكثافة السكانية األعىلاملناطق ذاهتا شهدت املراكز االستيطانية األوروبية 
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 شعب صحراوي يعود ببساطة إىل والسبب الذي جيعلنا نفكر باألبورجني عىل أهنم
أن األوروبيني قتلوهم أو أبعدوهم عن أفضل املناطق املرغوب فيها, مما ترك آخر 

 .التجمعات السكانية األبورجينية يف املناطق التي ال يريدها األوروبيون
وخالل آخر مخسة آالف سنة, شهدت بعض تلك املناطق املنتجة, كثافة يف 

وقد تم تطوير وسائل يف . ًلطعام, وتزايدا يف أعدادهموسائل األبورجني جلمع ا
 أسرتاليا للحصول عىل بذور صاحلة لألكل من شجريات صنوبرية استوائية يرشق

تشبه النخل, لكنها حتتوي عىل سموم قوية كان جيري عزهلا بالتوصيل أو 
ًا, وهكذا بدأت املرتفعات اجلنوب رشقية من أسرتاليا غري املستغلة سابق. التمخيض

َتزار بانتظام خالل الصيف من قبل األبورجني الذين يتغذون ليس فقط عىل بذور  ِ
الشجريات الصنوبرية واليام, ولكن عىل جتمعات هائلة من برغوث مهاجر يدعى 

ومن الوسائل النشطة يف مجع . ّيشبه طعمه الكستناء املحمصة عند شيه» وغونغب«
عبان املاء يف مستنقعات يتذبذب حجم الغذاء التي تم تطويرها, إقامة أحواض لث

وقد بنى األبورجني يف تلك املستنقعات التي . املاء فيها حسب األمطار املوسمية
 وهلا إىل ميلطدارلنغ, شبكة طويلة من القنوات يصل −يراتنترش حول هنر مو

وكان يتم اإلمساك . ونصف امليل لتمكني ثعابني املاء من العبور من مستنقع إىل آخر
 خالل مصائد وسدود كام كان يوضع حجر يف هناية كل قناة وترتك .ه الثعابنيهبذ

 مستويات خمتلفة يف وكانت مصائد عىل. فتحة تؤدي إىل شبكة قنوات وراء احلجر
ومع أن هذه اإلنشاءات األولية . املستنقع تشغل حسب ارتفاع وهبوط مستو املاء

وقد .  الكثري من الناسأطعمتد قد تطلبت الكثري من العمل, فق» ملزارع سمكية«
وجد مراقبون أوروبيون من القرن التاسع عرش قر من عرشات املنازل يف مزارع 

ً بيتا, مما يشري إىل 146الثعابني, وهناك بقايا أثرية لقر تتكون من بيوت تصل إىل 
 .جتمعات سكنية موسمية من مئات األشخاص
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ْهلا, حصاد بذور دخن بري  أسرتاليا وشاميومن التطورات األخر يف رشق ُ
ًينتمي جنينيا إىل دخن املكانس الذي كان أحد األغذية الرئيسية للزراعة الصينية 

 بسكاكني حجرية وجيمع يف أكوام ثم جيري درسه ع وكان الدخن يقط.األوىل
ُإلخراج احلب الذي حيفظ إما يف حقائب جلدية أو صحون خشبية ومن ثم يطحن  ُ

ري من األدوات املستخدمة يف هذه العملية مثل السكاكني وكان كث. بحجر الرحى
عت يف اهلالل اخلصيب  احلجرية وحجارة الطحن تشبه األدوات التي اخرتُ

ومن بني مجيع الوسائل التي . الستخالص حبوب أنواع أخر من النبات الربي
اتبعها األبورجني للحصول عىل الغذاء, ربام كان حصاد الدخن النوع الذي حتول 

 .يف النهاية إىل إنتاج غذائي
 اخلمسة آالف األخرية, ظهرت السننيوإىل جانب اجلمع املكثف للغذاء يف 

أدوات جديدة, مثل الشفرات احلجرية الصغرية أو املدببة التي أعطت مسافة حادة 
وأصبحت البلطات ذات . ًأطول ووزنا أخف من احلجارة األكرب التي حلت حملها

 الصيد صناراتأما . ودة فقط يف أسرتاليا, واسعة االنتشاراحلواف احلجرية املوج
 ملاذا مل تطور أسرتاليا أدوات معدنية . األلف األخريةالسننيالصدفية فقد ظهرت يف 

وا لًوكتابة وجمتمعات معقدة سياسيا? من األسباب الرئيسية أن األبورجني ظ
 تلك , حدثت14  إىل12ام رأينا يف الفصول من صيادين وجامعي طعام, بينام, ك

ٍالتطورات فقط يف أماكن أخر ذات تعداد سكاين عال وجمتمعات من منتجي غذاء 
عالوة عىل ذلك, فإن أرض أسرتاليا القاحلة وعدم . ًمتخصصني اقتصاديا

ْبأحواهلا اجلوية, حدتخصوبتها وعدم القدرة عىل التنبؤ  َّ  من عدد الصيادين َ
وباملقارنة مع . ئات من اآلالف فقطوجامعي الطعام من السكان إىل بضعة م

عرشات املاليني الذين عاشوا يف الصني القديمة أو أمريكا الوسطى, فهذا معناه أن 
ًأسرتاليا حوت عددا أقل من املخرتعني املحتملني, وجمتمعات أقل لتجربة تبني 

كام أن سكاهنا القليلني هؤالء مل ينظموا يف جمتمعات وثيقة . خمرتعات جديدة
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ًفبدال من ذلك شكل األبورجني األسرتاليون بحرا . اخلالتد قليلة من الصحراء ً

ًوي كل منها جزءا واحدا فقط حياإليكولوجية التي » اجلزر« املزيد من يعزلالسكان  ً
. ملسافات الفاصلة بني هذه التجمعاتامن سكان القارة مع تداخالت تضعفها 

القارة, فقد كانت مسافة طوهلا ًوحتى يف إطار اجلانب الرشقي الرطب نسبيا من 
 ميل من غابات كوينزالند االستوائية املاطرة يف الشامل الرشقي إىل أمطار 1900

  حتد من املبادالت بني املجتمعات,الغابات املعتدلة يف فكتوريا يف اجلنوب الغريب,
 .وهي مسافة جغرافية وإيكولوجية كتلك املمتدة من لوس انجيلوس إىل أالسكا

يعود الرتاجع التكنولوجي الواضح واملمتد عرب القارة األسرتالية إىل وربام 
 , فقدالسالح األسرتايل األروع» البومريانغ«وحتى . عزلة املراكز السكانية وقلتها

وعندما جاهبوا .  أسرتاليايتم حظره يف شبه جزيرة كيب يورك بشامل رشق
 يأكلون األسامك الصدفية,  أسرتاليااألوروبيني مل يكن األبورجني يف جنوب غريب

كام أن مهمة احلجارة الصغرية املدببة التي تظهر يف مواقع اآلثار األسرتالية وكانت 
هنا إففيام يقول تفسري سهل . موجودة قبل حوايل مخسة آالف سنة, تبقى غري مؤكدة

َربام كانت كرؤوس للرماح والسهام, فإنه يشك يف شبهها لرؤوس الرماح والسهام  ُ
ُوإذا صح أهنا استخدمت هكذا, فإن أحجية . خدمة يف أماكن أخر من العاملاملست ّ

وجود القوس والسهم يف غينيا اجلديدة احلديثة وغيابه عن أسرتاليا يضاعف من 
ُالسهم استخدما لفرتة ثم تم التخيل عنهام عرب القارة وفلعل القوس . الغموض
 األسلحة يف اليابان, وعن القوس  بالتخيل عناألمثلةوتذكرنا كل تلك . األسرتالية

والسهم والفخار يف معظم بولينيزيا وغري ذلك من التكنولوجيات يف جمتمعات 
 ).13الفصل (معزولة 

 يف جزيرة تسامنيا , األشد يف املنطقة األسرتاليةةحدثت اخلسارة التكنولوجي
يف العصور و. ًالتي تبعد مائة وثالثني ميال عن الساحل اجلنويب الرشقي ألسرتاليا
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الذي يفصل تسامنيا » باس«اجلليدية ذات املستويات البحرية املخفضة كان مضيق 
ً جافة, وكان الناس الذين حيتلون تسامنيا جزءا من السكان ًاعن أسرتاليا اآلن, أرض

وعندما غمرت املياه املضيق قبل . املوزعني باستمرار عرب القارة األسرتالية املوسعة
نة, قطع التسامنيون وأسرتاليو الرب الرئييس عن بعضهم حوايل عرشة آالف س

ًالبعض ألن أيا من اجلانبني مل يمتلك عبارات مائية قادرة عىل التعامل مع مضيق 
ومنذ ذلك احلني ظل سكان تسامنيا األربعة آالف وهم صيادون وجامعو . باس

 ال طعام, معزولني عن االتصال بكل شخص آخر عرب العامل, وعاشوا يف عزلة
 .نعرفها إال يف كتب اخليال العلمي

 ميالدية, كان التسامنيون 1642ًوعندما واجههم األوروبيون أخريا يف عام 
وعىل غرار األبورجني يف . يمتلكون أبسط ثقافة مادية ألي شعب يف العامل املعارص

األرض األم, كانوا صيادين وجامعي طعام دون أدوات معدنية, كام كانت تنقصهم 
َوجيات وحرف فنية كثرية كانت منترشة يف الرب األسرتايل بام يف ذلك الرماح تكنول ِ

ذات السهام املدببة, وأدوات عظمية من كل نوع, والبومريانغ وأدوات حجرية 
حمفوفة ومصقولة وأدوات حجرية بمقابض, ومشابك وشباك ورماح مبوزة, 

ربام تكون بعض هذه . ومصائد وطرق لصيد السمك وأكله, واخلياطة وإشعال النار
عت هناك بعد فصل تسامنيا, ما والتكنولوجيات قد وصلت إىل أسرتاليا األم أ  اخرتُ

. جيعلنا نستنتج أن الشعب التسامين الصغري مل خيرتع هذه التكنولوجيا من تلقاء ذاته
ًوقد نقلت تكنولوجيا أخر إىل تسامنيا عندما كانت ال تزال جزءا من الرب األسرتايل 

وعىل سبيل املثال يوثق السجل األثري . ت مع العزلة احلضارية لتسامنياواختف
ة يف حوايل العام ميالتسامين اختفاء صيد السمك واملخارز واإلبر وأدوات عظ

ويف ثالث عىل األقل من جزر أصغر مثل فلندرز وكنغارو وكينغ .  قبل امليالد1500
ع مستويات البحر قبل حوايل التي عزلت عن أسرتاليا أو تسامنيا من خالل ارتفا

َّعرشة آالف سنة, فإن سكاهنا الذين يقدر عددهم بام بني   .ً توفوا مجيعا400 و 200ُ
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وهكذا فقد أظهرت تسامنيا وتلك اجلزر الثالث بصورة متطرفة نتيجة ذات 
فالتعداد السكاين ذو املئات القليلة من الناس لن يكون . أمهية جوهرية لتاريخ العامل

ومتكنت جمموعات سكانية تعد أربعة . عىل البقاء إىل ما ال هناية يف عزلة تامةًقادرا 
آالف نسمة من البقاء عرشة آالف عام, ولكنها عانت من خسارة ثقافية مهمة ومن 

وكان سكان . إخفاق كبري يف االخرتاع, ما جعلها تنتهي إىل ثقافة مادية مبسطة
ًقدرون بثالثامئة ألف, أكثر عددا وأقل أسرتاليا من الصيادين وجامعي الطعام وامل َّ

عزلة من التسامنيني, لكنهم استمروا يف تشكيل أصغر التجمعات السكانية وأكثرها 
وتشري حاالت الرتاجع التكنولوجي . عزلة من أي جمموعات يف القارات األخر

 األصليني , إىل أن الدور املحدود لألسرتالينيااملوثقة يف الرب األسرتايل, ومثال تسامني
ًمقارنة بأدوار شعوب يف قارات أخر, قد يعود جزئيا لتأثريات العزلة وحجم  ً
السكان عىل تطور التكنولوجيا واحلفاظ عليها, مثل تلك التي عانت منها تسامنيا, 

وبصورة ضمنية, يمكن للتأثريات ذاهتا أن تكون قد . ًولكن بشكل أقل تطرفا
آسيا, واألقل −ني أكرب القارات وهي يوروسامهت يف حدوث فروقات تكنولوجية ب

 .ًحجام وهي إفريقيا ثم أمريكا الشاملية ثم أمريكا اجلنوبية
ًملاذا مل تصل تكنولوجيا أكثر تطورا إىل أسرتاليا من جارتيها إندونيسيا وغينيا 

 أسرتاليا عن طريق اجلديدة? فيام يتعلق بإندونيسيا فقد تم فصلها عن شامل غريب
وإضافة إىل ذلك كانت إندونيسيا . ً خمتلفة عنها إيكولوجيا بشكل كبرياملاء وكانت

ًذاهتا تشكل سد ماء ثقافيا وتكنولوجيا إىل ما قبل بضعة آالف سنة وال تتوفر أي . ً
أدلة عىل أي تكنولوجيا أو يشء آخر وصل إىل أسرتاليا من إندونيسيا, إىل أن ظهر 

 .د قبل امليال1500كلب الدينغو حوايل العام 
 الصني سرتونيزي من جنويبة التوسع األووصل الدينغو إىل أسرتاليا يف ذر

سرتونيزيون يف االستيطان بكافة اجلزر اإلندونيسية بام وقد نجح األ. سيا إندونيعرب
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ً ميال 275ن تبعدان ايف ذلك االثنتان األقرب إىل أسرتاليا ومها تيمور وتانيمبار اللت
سرتونيزيني غطوا مساحات وبام أن األ. ًديثة, تباعا احل أميال عن أسرتاليا205و 

, يتحتم علينا أن نفرتض أهنم ئبحرية أكرب بكثري أثناء توسعهم عرب املحيط اهلاد
ويف . ًوصلوا إىل أسرتاليا تباعا, حتى لو مل يكن لدينا كلب الدينغو إلثبات ذلك

» سوالويزي «يف جزيرة» مكرس«العصور التارخيية كانت قوارب تبحر من مقاطعة 
 أسرتاليا, كل سنة, إىل أن قضت احلكومة األسرتالية ياإلندونيسية إىل شامل رشق

 ميالدية 1000, وتتتبع الدالئل األثرية الزيارات إىل عام 1907تلك الزيارات عام 
وكان اهلدف الرئييس للزيارات احلصول عىل خيار . وربام كانت تتم حتى قبل ذلك

َّقثاء البحري, وهو من أقارب نجمة البحر املصدر من البحار املعروف باسم ال ّ
 .مكرس إىل الصني باعتباره من املقويات اجلنسية ومشهور باستخدامه يف حتضري احلساء

وبطبيعة احلال, فقد خلفت التجارة التي تطورت خالل زيارات سكان مكرس 
ًإرثا كريا يف شامل غريب   معسكراهتم الساحلية أسرتاليا, فقد زرعوا شجر التمر اهلندي يفً

وقد جلبوا معهم املالبس واألدوات . وصاروا آباء ألطفال من نساء األبورجني
 ًاملعدنية والفخار والزجاج كبضائع للتجارة, مع أن األبورجني مل يتعلموا أبدا صناعة

 وأخذ األبورجني من سكان مكرس بعض الكلامت واالحتفاالت. هذه املواد بأنفسهم
 . من جذوع األشجار وتدخني التبغ بالغالينيحمفورةم قوارب ووسائل استخدا

فالذي مل . ًلكن أيا من هذه التأثريات مل يغري املسلك األسايس لألسرتاليني
مل يقم سكان مكرس يف أسرتاليا, . حيدث خالل زيارات سكان مكرس أهم مما حدث

ًدا كي تالئم  أسرتاليا املواجهة إلندونيسيا جافة جألن املنطقة من شامل غريب
ولو كانت لد إندونيسيا غابات استوائية ماطرة وغابات عشبية كالتي . زراعتهم

 فيها, ولكن ال توجد أدلة عىل أهنم ر أسرتاليا لتمكنوا من االستقرايف شامل غريب
وبام أن سكان مكرس جاءوا فقط بأعداد صغرية ولزيارات . سافروا إىل ذلك احلد
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رض, فإن جمموعات قليلة من األسرتاليني وعىل امتداد مؤقتة ومل يتوغلوا يف األ
وحتى هذه القلة من األسرتاليني مل يقيض هلا أن . صغري من الساحل احتكوا هبم

ًتر إال جزءا من احلضارة والتكنولوجيا ملنطقة مكرس, بدال من أن حتتك بمجتمع  ً
اليني ظلوا وألن األسرت. كامل بحقول األرز اخلاصة به وخنازيره وقراه وورشه

ًبدوا وصيادين وجامعي طعام, فقد حصلوا فقط عىل املنتجات واملامرسات القليلة 
من مكرس, التي تتامشى مع نمط حياهتم, فنعم للقوارب املصنوعة من جذوع 

 .األشجار وللغاليني, وال للكري واخلنازير
 غينيا املدهش أكثر من مقاومة األسرتاليني للنفوذ اإلندونييس مقاومتهم لنفوذ

واجه » مضيق توريس«وعرب الرشيط املائي الضيق املعروف باسم . اجلديدة
املزارعون الغينيون اجلدد الذين يتحدثون لغات غينيا اجلديدة ولدهيم خنازير 
وفخار وأقواس وسهام, األسرتاليني الصيادين وجامعي الطعام والذين يتحدثون 

وعالوة عىل .  واألقواس واألسهماللغات األسرتالية وتنقصهم اخلنازير والفخار
منقوش بسلسلة من اجلزر تبعد ًء مفتوحا بل ذلك, فإن املضيق ليس حاجز ما

وكانت كثري من . عرشة أميال فقط عن الساحل األسرتايل» مورالغ«أكربها وهي 
النساء األبورجينيات يأتني إىل مورالغ كزوجات حيث رأين احلدائق واألقواس 

 .أن تنتقل هذه امليزات الغينية اجلديدة إىل أسرتاليا? فكيف يمكن . والسهام
 الثقايف املتمثل يف مضيق توريس مدهش فقط ألننا نخدع أنفسنا زهذا احلاج

ُبتصور جمتمع غيني جديد كامل االمتدادات وذي زراعة مكثفة وخنازير عىل بعد 
ًب يورك أبدا برا َويف احلقيقة, مل ير أبورجينيو كي. عرشة أميال من الساحل األسرتايل ً

ًغينيا جديدا, وبدال من ذلك كانت هناك جتارة بني غينيا اجلدي ً ة واجلزر األقرب دً
 ثم بني جزيرة بني هذه اجلزر وجزيرة مابياغ الواقعة يف منتصف املضيق,, ثم اإليه

 . وكيب يوركمورالوغً وأخريا بني جزيرة بادو وجزيرة مورالوغ,
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 عىل طول تلك السلسلة من  يف أحوال ضعيفةدة املجتمع يف غينيا اجلديوعاش
ومل يامرس سكان األرايض املنخفضة يف غينيا عىل طول املضيق الزراعة . اجلزر

 الكبري زراعة حرق الغابات واالعتامد بل مارسالكثيفة التي متارس يف املرتفعات, 
وتناقصت حتى أمهية ممارسات حرق الغابات . عىل طعام البحر والصيد واجلمع

وكانت مورالوغ .  غينيا اجلديدة باجتاه أسرتاليا وعىل امتداد سلسلة اجلزرمن جنويب
ًاجلزيرة األقرب إىل أسرتاليا جافة وهامشية للزراعة, وتدعم سكانا قليلني للغاية, 

 .وعاشت بشكل رئييس عىل طعام البحار, واليام الربي والفاكهة الشجرية
سرتاليا عرب مضيق توريس تشبه لعبة وكانت املواجهة بني غينيا اجلديدة وأ

اهلاتف حيث جيلس األطفال يف دائرة, وهيمس كلمة يف أذن الطفل الذي بجانبه, 
وهيمس الثاين الكلمة كام سمعها يف أذن الثالث, ويف النهاية وعندما تصل الكلمة 

ًإىل الطفل األخري يف الدائرة تكون شيئا خمتلفا  اهتا, وبالطريقة ذ. ن الكلمة األصليةعً
ًكانت التجارة عرب مضيق توريس لعبة تلفون قدمت لألبورجني يف كيب يورك شيئا 

ًخمتلفا متاما عن جمتمع غينيا اجلديدة باإلضافة إىل ذلك, جيب أال نتصور أن . ً
ة موراالغ وأبورجينيي كيب يورك كانت حفلة حب رالعالقات بني سكان جزي

لقد استبدلت . قافة من معلمي اجلزيرةمتصلة, إىل درجة أن األبورجني امتصوا الث
 .ًالتجارة بدال من ذلك بحرب للقتل وأرس النساء ليصبحن زوجات

 الثقافة الغينية اجلديدة, فقد  أمهيةورغم أن املسافة واحلرب أسهمتا يف ختفيف
فالتزاوج محل مالمح . أمكن لقسط من نفوذ غينيا اجلديدة أن يصل إىل أسرتاليا

اجلديدة مثل الشعر األجعد بدل الشعر املستقيم, إىل شبه جزيرة جسامنية من غينيا 
ًتا ال تعرفها أسرتاليا, ربام اومحلت أربع لغات يف كيب يورك أصو. كيب يورك

 الصدفية الصناراتوكان من أهم ما تم نقله . بسبب نفوذ لغات غينيا اجلديدة
 الغينية اجلديدة التي بارًنترشت بعيدا, يف أسرتاليا والقوالغينية اجلديدة التي ا
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انترشت يف شبه جزيرة كيب يورك, وهي القوارب املوصولة بطوف بواسطة 
ًوتبنت كيب يورك أيضا طبول غينيا اجلديدة وأقنعة احتفاالهتا . عمودين ملنع انقالبه

لكن سكان كيب يورك مل يتبنوا الزراعة ألسباب . وإعالنات اجلنازات والغاليني
 التي تواجد اخلنازيركام مل يتبنوا . ل األمهيةييف مورالوغ كان قلمن بينها أن ما رأوه 

ًمنها القليل يف اجلزر أو كان معدوما, والتي ما كان يمكن هلم أن يطعموها دون 
 .حهم ومطلقيهاقواس والسهام وظلوا حمتفظني برماومل يبتنوا كذلك األ. زراعة

 بني هاتني الكتلتني اسرتاليا كبرية, وكذلك غينيا اجلديدة, لكن االتصال
 من سكان جزر مضيق توريس ذوي ةاألرضيتني اقترص عىل جمموعات صغري

بورجني القليلة يف كيب الثقافة الغينية اجلديدة الواهنة واملتداخلة مع جمموعات األ
وأد قرار تلك املجموعات مهام كان سبب اختاذه, يف استخدام الرماح بدل . يورك

 مظاهر أخر من ثقافة غينيا اجلديدة الضعيفة التي القوس والسهم, وعدم تبني
ونتيجة لذلك, مل تنترش . رأوها, إىل منع انتقال مقومات تلك الثقافة إىل بقية أسرتاليا

 ولو كان مئات آالف .  الصدفيةالصناراتإىل عمق أسرتاليا من غينيا اجلديدة سو
ل وثيق مع أبورجني املزارعني املقيمني يف مرتفعات غينيا اجلديدة عىل اتصا

 اسرتاليا, لربام تبعه نقل مكثف إلنتاج الغذاء ياملرتفعات الباردة من جنوب رشق
ًلكن ألفي ميل من األرض املختلفة إيكولوجيا . وللثقافة الغينية اجلديدة إىل أسرتاليا

وربام كانت مرتفعات . تفصل مرتفعات غينيا اجلديدة عن املرتفعات األسرتالية
كام يسميها األسرتاليون الذين يراقبون مرتفعات غينيا » جبال القمر«دة غينيا اجلدي

 .اجلديدة ويتبنون ممارساهتا
باختصار, فإن إرصار صيادي أسرتاليا وجامعي الطعام البدو يف العرص 

العرص احلجري عىل التجارة مع مزارعي العرص احلجري يف غينيا اجلديدة ومزارعي 
َللوهلة األوىل مكابرة فردية من قبل األسرتالينياحلديدي اإلندونسيني, يظهر  ِ 
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أما بعد التفحص, فإنه يربهن عىل الدور الذي ال مفر منه للجغرافيا يف . األصليني
 .نقل الثقافة والتكنولوجيا البرشية

بقي علينا أن ننظر يف املواجهات التي جرت بني جمتمعات العصور احلجرية يف 
ّاكتشف مالح برتغايل غينيا . روبيي العرص احلديديغينيا اجلديدة وأسرتاليا, وأو

 1828, وأعلنت هولندا ملكية النصف الغريب منها عام 1526اجلديدة عام 
, واستقر األوروبيون األوائل 1884وتقاسمت بريطانيا وأملانيا النصف الرشقي عام 

يف عام ًيف املناطق الساحلية واستغرقهم األمر طويال ليتوغلوا إىل الداخل, ولكن 
 . كانت احلكومات األوروبية قد أسست سيطرة سياسية عىل معظم الغينيني اجلدد1960

أما األسباب التي دفعت األوروبيني إىل احتالل غينيا اجلديدة وليس العكس, 
 السفن العابرة للمحيطات والبواصل  امتلكوااألوروبيون هم الذين. فواضحة

نت لدهيم أنظمة الكتابة والطباعة إلنتاج الالزمة للسفر إىل غينيا اجلديدة, وكا
, واألوراق اإلدارية املفيدة يف تأسيس السيطرة عىل غينيا ةاخلرائط والتقارير الوصفي

اجلديدة, واملؤسسات السياسية لتنظيم السفن واجلنود واإلدارات, والبنادق 
 .اواتإلطالق النار عىل سكان غينيا اجلديدة الذين قاوموا بالقوس والسهم واهلر

ًومع ذلك كان عدد املستوطنني األوروبيني يف كل مرة صغريا للغاية, وما 
َزالت غينيا اجلديدة حتى يومنا هذا مسكونة يف أغلبيتها من قبل سكاهنا األصليني ِ .

وهذا ما يتناقض بحدة مع الوضع يف أسرتاليا واألمريكيتني وجنوب إفريقيا, حيث 
ودائمة وحلت مكان املواطنني األصليني يف كانت املستوطنات األوروبية عديدة 

 .ولكن ملاذا كانت غينيا اجلديدة خمتلفة? . مناطق كبرية
هناك عامل رئييس واحد هزم كل املحاوالت األوروبية الستيطان األرايض 
املنخفضة يف غينيا اجلديدة حتى حلول الثامنينات من القرن التاسع عرش, وهو 

 ًمل يشكل أي منها وباء مجاعيا كام أوردنا يف الفصل املالريا وأمراض وبائية أخر ً



  457          »يايل«شعب 
 

خفضة قد نظمها نًوكانت أكثر اخلطط طرحا الستيطان األرايض امل. احلادي عرش
» نيو آيرلند« يف اجلزيرة القريبة 1880يف حوايل العام » دو ري«كيز الفرنيس ارامل

ى مع وحت.  مستعمر يف غضون ثالث سنوات1000 من 930والتي انتهت بموت 
توفر العالج الطبي احلديث اليوم, فقد اضطر الكثري من أصدقائي األمريكيني 

 املالريا والتهاب الكبد وغريها من بسببواألوروبيني يف غينيا اجلديدة إىل املغادرة 
األمراض, بينام كان نصيبي من إرثي الصحي يف غينيا اجلديدة سنة من املالريا 

 .وأخر من الديزانتاريا
ان األوروبيون يسقطون بجراثيم األرايض املنخفضة يف غينيا اجلديدة, وإذا ك

ُآسيويني تسقط الغينيني اجلدد يف الوقت ذاته? لقد −فلامذا مل تكن جراثيم اليورو
أصيب بعض مواطني غينيا اجلديدة, ولكن ليس باملستو ذاته الذي أباد معظم 

ْومن حسن حظ مواطني. شعوب أسرتاليا واألمريكيتني  غينيا اجلديدة لفرتة من ُ
الوقت, أنه مل تكن هناك مستوطنات أوروبية دائمة يف غينيا اجلديدة حتى الثامنينات 
من القرن التاسع عرش, يف الوقت الذي كانت فيه االكتشافات الصحية قد حققت 

, إضافة ًتقدما يف السيطرة عىل اجلدري وغريه من األمراض بني السكان األوروبيني
نيزي قد جلب تدفقات من املستوطنني والتجار وسرتان التوسع األإىل ذلك ك

وبام أن األمراض . اإلندونيسيني عىل غينيا اجلديدة ملدة ثالثة آالف ومخسامئة سنة
ًاآلسيوية املعدية تأسست جيدا يف إندونيسيا, فقد كسب الغينيون اجلدد التعرض 

وروبية, أقو من مقاومة الطويل للمرض وبنوا مقاومة يف مواجهة اجلراثيم األ
 .األبورجني األسرتاليني

وتعترب املرتفعات املكان الوحيد يف غينيا اجلديدة الذي ال يعاين فيه 
غري أن األوروبيني مل . األوروبيون من مشاكل صحية, ألهنا أعىل من سقف املالريا

ة من يصلوا إال يف ثالثينات القرن املايض إىل املرتفعات املحتلة بكثافة سكاني
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وبحلول ذلك الوقت مل تكن احلكومتان االستعامريتان األسرتالية . مواطنيها
واهلولندية راغبتني يف فتح أراض جديدة لالستيطان األبيض من خالل قتل 
املواطنني بأعداد كبرية أو طردهم من أراضيهم كام حدث يف القرون األوىل من 

 .االستعامر األورويب
 يتوقف عندها األوروبيون الراغبون يف االستيطان, وكانت العقبة الباقية التي

هي أن حماصيلهم الزراعية وماشيتهم ووسائل البقاء كانت ضعيفة يف بيئة غينيا 
وفيام أدخلت إىل غينيا اجلديدة حماصيل استوائية أمريكية مثل . اجلديدة ومناخها

 زراعة القرع والذرة والطامطم جتري اآلن زراعتها بكميات صغرية, فقد أسست
, بينام مل تتأسس املحاصيل األوروبية »بابوا نيو غينيا«الشاي والقهوة يف مرتفعات 

ًالرئيسية مثل القمح والشعري والبازالء, تأسيسا جيدا, عىل اإلطالق وعانت . ً
 ن احتفظ بكميات قليلة منهام, من أمراض استوائية, كاألوروبينيااألبقار واملاعز اللذ

ًاج الغذاء يف غينيا اجلديدة مسيطرا عليه بمحاصيل ووسائل وما زال إنت. أنفسهم
 .زراعية أتقنها أهل غينيا اجلديدة عىل مر األلفيات

 والقدرةوقد أسهمت كل تلك املشاكل املتعلقة باألمراض واألرايض الوعرة 
 غينيا اجلديدة التي أصبحت اآلن أمة بابوا نيو يعىل البقاء, يف مغادرة األوروبيني رشق

يا املستقلة التي تستخدم اإلنكليزية لغة رسمية, وتكتب باألبجدية وتعيش يف ظل غين
مؤسسات حكومية ديمقراطية عىل النموذج املوجود يف إنكلرتا, كام تستعمل بنادق 

 غينيا اجلديدة وهي املنطقة التي وكانت النتيجة خمتلفة يف غريب. ُصنعت يف اخلارج
. »إيريان جايا« وأعيدت تسميتها بمقاطعة 1963أخذهتا إندونيسيا من هولندا عام 

وما زال سكاهنا الريفيون يف أغلبيتهم من املواطنني األصليني, لكن سكان األماكن 
ومل جيد . احلرضية إندونيسيون, يف إطار سياسة حكومية تشجع اهلجرة اإلندونيسية

ًاإلندونيسيون الذين يملكون تارخيا طويال من مشاركة مواطني غينيا   اجلديدة التعرضً
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كام أهنم أفضل . للمالريا وغريها من األمراض, عقبة يف اجلراثيم كاألوروبيني
لبقاء الغذائي يف غينيا اجلديدة ألن الزراعة اإلندونيسية لًاستعدادا من األوروبيني 

اآلن تضم املوز والبطاطا احللوة وبعض األنواع الرئيسية األخر املتوفرة يف غينيا 
واملدعوة من احلكومة املركزية » إيريان جايا«ثل التغريات املستمرة يف ومت. اجلديدة

ً, استمرارا للتوسع األسرتونيزي الذي بدأ بالوصول إىل غينيا اجلديدة مواردهابكل 
 .إن اإلندونيسيني هم األسرتونيزيون احلديثون. قبل ثالثة آالف ومخسامئة سنة

يستعمر األسرتاليون األصليون ًاستعمر األوروبيون أسرتاليا بدال من أن 
أوروبا لألسباب ذاهتا التي رأيناها لتونا يف حالة غينيا اجلديدة, وعىل أي حال فإن 

فأسرتاليا . ً كانت خمتلفة جدااألسرتالينيمصائر مواطني غينيا اجلديدة واألبورجني 
ًاليوم مسكونة وحمكومة من قبل عرشين مليونا من غري األبورجني, معظمهم من َ ِ 

أصول أوروبية, إضافة إىل عدد متزايد من اآلسيويني الذي يفدون بأعداد متزايدة 
وقد انخفض عدد .  عن سياسة اهلجرة البيضاء1973منذ ختلت أسرتاليا عام 
من حوايل ثالثامئة ألف يف زمن االستيطان األورويب % 80السكان األبورجني بنسبة 

 األبورجني اليوم طبقة دنيا للمجتمع ويشكل. 1921ًإىل ستني ألفا عىل األقل عام 
 احلكومية, أو املستوطنات اإلرساليات أو يف مراكزويعيش الكثري منهم .األسرتايل

ولكن ملاذا كان أداء األبورجني أسوأ بكثري من . يشتغلون عند البيض كرعاة ماشية
 .مواطني غينيا اجلديدة? 

  إلنتاج الغذاء واالستقرار,السبب الرئييس هو مالءمة أسرتاليا يف بعض املناطق
إضافة إىل دور األسلحة األوروبية واجلراثيم والفوالذ يف إبعاد األبورجني عن 

 أكدت عىل الصعوبات التي يشكلها الطقس والرتبة يف أسرتاليا, ومع أنني. الطريق
. بيةوًفإن أكثر مناطقها إنتاجا وخصوبة تستطيع عىل أي حال إسناد الزراعة األور

 آسيوية –عىل الزراعة يف املناطق املعتدلة من أسرتاليا املحاصيل اليورو وتسيطر 
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والشعري والشوفان والتفاح والعنب إىل ) أهم حمصول أسرتايل(الرئيسية مثل القمح 
. جانب احلنطة والقطن ذي األصول اإلفريقية والبطاطا ذات األصول اإلنديزية

ًوبعيدا عن احلد املناخي ) كوينزالند( اسرتاليا ويف املناطق االستوائية من شاميل
األقىص ملحاصيل اهلالل اخلصيب, أدخل املزارعون األوروبيون قصب السكر ذا 
 ياألصول الغينية اجلديدة, واملوز والفواكه احلمضية ذات األصول اجلنوب رشق

وبالنسبة للامشية, أمكن لألغنام . آسيوية والفستق ذا األصول اجلنوب أمريكية
يوية أن متد إنتاج الغذاء إىل مناطق قاحلة يف أسرتاليا غري صاحلة للزراعة, اليورو آس

 .فانضمت األبقار إىل حماصيل املناطق الرطبة
وهكذا كان ال بد إلنتاج الغذاء يف أسرتاليا أن ينتظر وصول حماصيل غري 
وطنية, وكذلك وصول حيوانات جر تدجينها يف أجزاء من العامل أجواؤها 

ًان صعبا وصول هذه احليوانات بسبب بعد املسافة, لكن اإلبحار عرب مشاهبة, وك
مل يتعرض معظم أسرتاليا وعىل عكس غينيا اجلديدة, . ًكنااملحيطات جعل األمر مم

وقد اضطرت املالريا وأمراض . راض خطرية بام يكفي إلبعاد األوروبينيمأل
ي عىل التخيل عن حماوالت استوائية أخر األوروبيني يف الشامل األسرتايل االستوائ

ومل تنجح تلك املحاوالت إال بعد هناك بذلوها يف القرن التاسع عرش لالستيطان 
 .تطوير أدوية القرن العرشين

وقف األسرتاليون األصليون بالطبع يف طريق إنتاج الغذاء األورويب, خاصة 
 الكثافات ًألن أكثر األرايض الزراعية إنتاجا للحليب واأللبان, كانت تسند أكرب

وعمل االستيطان . السكانية لألبورجني الذين عاشوا حياة الصيد ومجع الطعام
 عىل ختفيض عدد األبورجني بطريقتني إحدامها قتلهم وهو خيار اعتربه وناألوروبي

ًاألوروبيني أكثر قبوال يف القرن التاسع عرش وأواخر القرن الثامن عرش, من الفرتة 
وقد وقعت آخر . جلديدة يف الثالثينات من القرن العرشينخلوا فيها غينيا ادالتي 
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 31 حيث تم قتل 1928مذبحة واسعة النطاق لألبورجني يف آليس سربينغز عام 
ن ومل يكن لد و فتتعلق بجراثيم أدخلها األوروبيةأما الطريقة الثاني. منهم

ويف غضون سنة من وصول أول مستوطنني . األبورجني أي مناعة جينية ضدها
, كانت جثث األبورجني الذين يموتون يف األوبئة 1788أوروبيني إىل سيدين عام 

ًمنظرا معتادا نفلونزا واحلصبة  القاتلة هي اجلدري واإلةيوكانت األمراض الرئيس. ً
 .والتيفوئيد والتيفوس وجدري الدجاج والسعال الديكي والسل والسفلس

جينية املستقلة يف مجيع املناطق وهباتني الطريقتني متت تصفية املجتمعات األبور
 املجتمعات الوحيدة التي بقيت شبه سليمة توكان. املالئمة إلنتاج الغذاء األورويب

وخالل قرن واحد .  أسرتاليا غري ذات فائدة لألوروبيني وغريبتقع يف مناطق يف شاميل
 .بورجينيةمن االستعامر األورويب, تم مسح حوايل أربعني ألف عام من معظم التقاليد األ
فكيف ال . نستطيع اآلن العودة إىل املشكلة التي عرضتها يف أوائل هذا الفصل

تكون النواقص املفرتضة يف األبورجني أنفسهم, مسؤولة عن حقيقة أن املستعمرين 
اإلنكليز البيض أنشأوا ديمقراطية صناعية متعلمة يف غضون عقود قليلة من 

ًمن أربعني ألف سنة بدوا أميني وصيادين استعامر قارة بقي سكاهنا بعد أكثر 
 عليها بدقة تتعلق بتحول املجتمعات ًاوجامعي طعام? أال يمثل ذلك جتربة مسيطر

 .اإلنسانية, ما جيربنا عىل التوصل إىل نتيجة عنرصية بسيطة? 
مل ينشئ املستعمرون اإلنكليز البيض ديمقراطية . إن حل تلك املشكلة بسيط

 من ذلك استوردوا مجيع العنارص ًفبدال. ة للغذاء يف أسرتالياصناعية متعلمة ومنتج
املاشية ومجيع املحاصيل عدا جوز املاكاداميا, واملعرفة باملعادن, : من خارج أسرتاليا

 .وماكينات البخار, والبنادق, واألبجدية واملؤسسات السياسية, حتى اجلراثيم
 من التطوير يف بيئات كانت تلك كلها خامتة منتجات عمرها عرشة آالف سنة

وبسبب صدف جغرافية ورث املستعمرون الذين نزلوا يف سيدين . آسيوية−يورو
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 غينيا أوًومل يتعلم األوروبيون أبدا العيش يف أسرتاليا .  تلك املنتجات1788عام 

وكان روبرت بريك .  آسيوية التي ورثوها–اجلديدة دون التكنولوجيا اليورو 
 يكفي ليكتبا, ولكن ليس بام يكفي للبقاء يف مناطق من وويليام ويلز ذكيني بام

 .الصحراء األسرتالية يعيش فيها األبورجني
وبالطبع . نوًالناس الذين صنعوا جمتمعا يف أسرتاليا هم األبورجني األسرتالي

ًمل يكن املجتمع الذي صنعوه جمتمعا متعلام أو منتجا للغذاء, أو ديمقراطية صناعية ًً .
 . البيئة األسرتاليةمواصفاتسباب مبارشة من وتأيت هذه األ

 
 
 
 
 



 
 16الفصل 

  
  كيف أصبحت الصني صينية

 

 كانت واليتي كاليفورنيا رائدة يف قضايا اهلجرة والعمل اإلجيايب وتعدد اللغات
ومن . والتنوع العرقي, وهي اآلن رائدة الرتاجع عن هذه السياسات املثرية للجدل

  يتلقى ولداي العلموالتي لوس انجيلوس نظام املدارس احلكومية يفخالل نظرة إىل 
. ًفيها, يمكن انتزاع ملخص للنقاشات الدائرة, جنبا إىل جنب مع وجوه األطفال

ُ لغة حتكى يف املنازل بينام يشكل البيض 80 أكثر من فهؤالء التالميذ يمثلون
ّفكل واحد من رفقاء ابني لديه والد أو جد عىل األقل .  باإلنكليزية األقليةالناطقون

ًا أمر ينطبق أيضا عىل ثالثة من جدود وجدات ُولد خارج الواليات املتحدة, وهذ
 التنوع الذي متسكت به أمريكا آالف  احلياة إىللكن اهلجرة تعيد. ّولدي األربعة

 األصلية ملئات القبائل ًوطنافقبل استيطان األوروبيني كان الرب األمريكي . السنني
 .ئة سنة األخرية يف املا إاللغاهتم, ومل تصبح حتت سيطرة حكومة واحدةواألمريكية 

, فالدول الست األكثر »طبيعية«ويف هذا اإلطار, تعترب الواليات املتحدة دولة 
ًسكانا هي مجيعها عدا واحدة, بوتقات حققت الوحدة السياسية حديثا, وما زالت  ً

وعىل سبيل املثال مل تبدأ روسيا التي . ي مئات اللغات واملجموعات العرقيةوتؤ
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الفية صغرية ترتكز يف موسكو, توسعها خارج جبال كانت يف وقت ما دولة س
ومنذ ذلك احلني وحتى القرن التاسع .  ميالدي1582األورال إال بحلول العام 

عرش تقدمت روسيا لتبتلع عرشات من الشعوب غري السالفية احتفظ الكثري منها 
 التي وكام أن التاريخ األمريكي هو قصة الكيفية. بلغاته وهوياته الوطنية األصلية

تنا لتصبح أمريكية, فإن قصة روسيا هي قصة الكيفية التي أصبحت رمتددت فيها قا
وكذلك فإن اهلند وإندونيسيا والربازيل هي خملوقات سياسية . فيها روسيا روسية

 لثامنامئة ومخسني وستامئة وموطنحديثة, أو ربام أعيد تشكيلها كام يف حالة اهلند, 
 .ىل التوايل ع لغاتوسبعني ومائتني وعرش

فالصني . ًاالستثناء الوحيد لقانون البوتقات هو الدولة األكثر سكانا, الصني
ً الكيان سياسيا وثقافيا ولغويا, عىل األقل بالنسبة لرجل الشارعةتبدو اليوم أحادي ً ً .

 قبل امليالد وبقيت عىل هذه احلال معظم القرون 221ًلقد توحدت سياسيا يف العام 
ذ بدايات التعليم يف الصني, كان لدهيا نظام كتابة واحد, فيام فمن. مذاك احلني

 بليون نسمة هم سكان 1.2ومن بني . تستخدم أوروبا عرشات األبجديات املعدلة
 من حيث عدد مل مليون املندرين اللغة الوطنية األوىل يف العا800الصني, يتحدث 

ه املندرين كام تشابه  مليون آخرين سبع لغات تشاب300ويتكلم حوايل . املتحدثني
وهكذا فإن الصني ليست بوتقة, إىل احلد الذي يدفعنا إىل . اإلسبانية اإليطالية

 تفالصني كان. التساؤل ولو بسخف, عن السبب الذي جعل الصني تصبح صينية
 .عىل الدوام صينية منذ بدايات تارخيها املسجل

م هي هذه احلقيقة ًسلام هبا إىل حد نسياننا كمنأخذ وحدة الصني الظاهرة 
واملسألة اجلينية هي أحد األسباب التي تدفعنا إىل عدم توقع أن تكون . مدهشة

 إطار التصنيف العرقي العريض لشعوب العامل أن يفوفيام يمكن . الصني موحدة
ُّنلم كل الشعب الصيني حتت عبارة  ً, فإن هذا التصنيف خيفي تنوعا »املنغوليون«َ
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. بني السويديني واإليطاليني واإليرلنديني داخل أوروبايفوق بكثري االختالفات 
فالصينيون الشامليون هم األكثر . ًجسامنياوً الصني وجنوهبا خمتلفان جينيا فشاميل

. ًشبها بأهل التبت والنيباليني, بينام يشبه الصينيون اجلنوبيون الفيتناميني والفلبينيني
ًيون متييز بعضهم بعضا بلمحة ويستطيع أصدقائي الصينيون الشامليون واجلنوب

 ًل وأثقل وأكثر صفارا مع أنوف أدقوللمظهر اجلسامين, فالشاميل يميل إىل أن يكون أط
 .»الفوقحاجبي«ًوعيون أصغر تبدو أكثر ميالنا بسبب ما يقال عن ثني إضايف يف اجللد 

 الصني عن جنوهبا يف البيئة واملناخ, فالشامل أجف وأبرد وخيتلف شاميل
وتشري االختالفات اجلينية يف هاتني البيئتني إىل تاريخ . وب أرطب وأحرواجلن

ولكن كيف انتهت هذه . طويل من العزلة املعتدلة بني شعبي الشامل واجلنوب
 . شبيهة للغاية, وإىل احلضارة ذاهتا? اتالشعوب إىل لغة واحدة أو لغ

رق اللغوي ألجزاء تثري هذه الوحدة اللغوية التقريبية احلرية بالنظر إىل التف
وقد رأينا عىل سبيل املثال, يف الفصل . ًأخر من العامل أقام فيها الناس طويال

األخري أن غينيا اجلديدة التي تبلغ مساحتها أقل من عرش مساحة الصني والتي هلا 
تاريخ يبلغ حوايل أربعني ألف عام, لدهيا ألف لغة بينها عرشات اللغات التي تفرتق 

وطورت أوروبا . عض أكثر بكثري مما تفرتق لغات الصني الثامينعن بعضها الب
الغربية أو حصلت عىل حوايل أربعني لغة يف فرتة ترتاوح بني ستة آالف وثامنية 

 األوروبية, بام يف ذلك لغات خمتلفة عن –آالف عام وصلت أثناءها اللغات اهلندية 
افري تشهد بوجود اإلنسان لكن األح. بعضها مثل اإلنكليزية والفنلندية والروسية

فامذا حدث لعرشات اآلالف من اللغات . يف الصني أكثر من نصف مليون سنة
 .الواضحة التي ال بد وأن تكون قد ظهرت يف الصني طوال هذا االمتداد الزمني? 

تلمح فرضيات كهذه إىل أن الصني كانت يف وقت ما متنوعة كام هي احلال 
ختتلف الصني فقط يف أهنا توحدت قبل . نبالنسبة لكل الشعوب األخر اآل
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واشتملت عملية التوحيد عىل هيمنة جذرية عىل منطقة شاسعة أصبحت . اآلخرين
 آسيا االستوائية, وعىل ممارسة يبوتقة واحدة قديمة, وإعادة إسكان يف جنوب رشق

ولذلك, يقدم تاريخ الصني مفتاح . ضغوط هائلة عىل اليابان وكوريا وربام اهلند
 . آسيا, وهذا الفصل سريوي كيف أصبحت الصني صينيةيتاريخ لكل رشقال

). 16.1نظر الشكل أ(نقطة البداية املالئمة خريطة لغوية تفصيلية للصني 
ًونظرة واحدة إىل هذه اخلريطة تفتح عيوننا مجيعا نحن من كنا نعتقد أن الصني 

برية الثامين وهي املندرين إذ يتبني أنه باإلضافة إىل لغات الصني الك. أحادية الكيان
بكل منها ما ًوقريباهتا السبع التي يقال هلا مجيعا ببساطة, اللغة الصينية, التي يتكلم 

يتحدث » صغرية« لغة 130ً مليون نسمة, فإن للصني أيضا 800ً مليونا و 11بني 
وتقع هذه اللغات كبريها وصغريها يف أربع . كل منها بضعة آالف من الناسب

 . توزيعهاكثافةًغوية ختتلف كثريا يف عائالت ل
قريباهتا التي تشكل العائلة الصينية الفرعية لعائلة اللغة وتتوزع املاندرين 

ويستطيع املرء أن يميش .  الصني إىل جنوهبا التبتية, بتواصل من شاميل–الصينية 
 ًعرب الصني من منشوريا يف الشامل إىل خليج تونكني يف اجلنوب, مع البقاء كليا

أما العائالت الثالث . نون يتحدثون املاندرين وقريباهتاطداخل أرض حيتلها موا
» بحر«من الناس حييط هبم » جزر«األخر فلدهيا توزيعات مترشذمة تتحدث هبا 

 .من متحدثي الصينية وغريها من العائالت اللغوية
ًوالتي تعرف أيضا » ويا مياو«من اللغات املترشذمة بشكل خاص لغة  ُ          

, التي تتشكل من ستة ماليني متحدث ينقسمون بدورهم إىل مخس »مهونغ ميني«بـ 
ًالتي تعرف أيضا » مياو البيضاء«و» مياو احلمراء«لغات حتمل األسامء املزخرفة  ُ     

مياو «ً أيضا باسم ةاملعروف» مياو اخلرضاء«و» مياو السوداء«و» مياو املخططة«بـ 
يف عرشات من املجتمعات السكانية » مياو ياو«ش متحدثو ويعي. »ياو«و » الزرقاء
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حماطة مجيعها بمتحدثي عائالت أخر من اللغات, ويتوزعون عىل مساحة تبلغ 
ومحل أكثر من مائة ألف .  الصني إىل تايلندنصف مليون ميل مربع, ومتتد من جنويب

ت املتحدة, حيث هذه اللغة وعائلتها إىل الواليا» املياو«الجئ من فيتنام يتحدثون 
 .»مهونغ«يعرفون باالسم الثاين 

ُومن اللغات األخر املترشذمة, جمموعة تعرف بالعائلة األسرتالية اآلسيوية, 
ويتبعثر ستون مليون . ًالتي تعترب الفيتنامية والكمبيودية اللغتني األكثر حتدثا هبا

ًجزيرة املاليو جنوبا ًمتحدث بالعائلة األسرتالية اآلسيوية من فيتنام رشقا إىل شبه 
التي » ايدتاي كا« وآخر العائالت اللغوية الصينية األربع هي .ً اهلند غرباإىل شاميل

 ًحدثوها اخلمسون مليونا من جنويبتتشمل التايلندية والالوسية والتي يتوزع م
 .)16.1الشكل (, ًالصني نحو شبه جزيرة تايلند يف اجلنوب وغربا إىل ميانامر

توزيعهم املبعثر نتيجة لرحالت » املياو ياو«ل, مل ينل متحدثو وبطبيعة احلا
ًفبدال من ذلك . مروحيات قديمة أنزلتهم هنا وهناك عرب األفق األريض اآلسيوي

أهنم كانوا ذات يوم يتمتعون بتواصل توزيعي أكرب, تعرض لمرء أن خيمن ليمكن 
املياو  «ي متحدثللرشذمة عندما توسع متحدثو عائالت لغوية أخر, أو أجربوا

ويف احلقيقة, فقد حدثت عملية الرشذمة اللغوية تلك . عىل التخيل عن لغتهم» ياو
أما أجداد . ًألخرية وهي عملية موثقة تارخيياايف غضون األلفني ومخسامئة سنة 

ً فقد حتركوا مجيعا ,للغات التايلندية والالوسية والبورميةبااملتحدثني املعارصين 
 الصني واملناطق املجاورة إىل أماكنهم احلالية يف أزمان نويبنحو اجلنوب من ج

وكان متحدثو اللغات . سابقة جراء هجرات ًأحفادا استقرواتارخيية غمروا خالهلا 
ًالصينية حيويني جدا يف احللول حمل جمموعات عرقية أخر وحتويلهم إىل لغاهتم, 

ىل املجموعات األخر خاصة وأن املتحدثني بالصينية كانوا ينظرون بازدراء إ
 الصينية  » زهو«املسجل ألرسة  ويصف التاريخ .  منهمًوأقل شأنا  ة بدائياويعتربوهن
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 آسيا لالستخدام يف تفسري توزيع ي وجنوب رشقيحدود سياسية حديثة يف رشق: 16.2الشكل 

 .16.1 يف الشكل عائالت اللغات كام
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 قبل امليالد غزو واستيعاب معظم السكان املتحدثني 221 إىل 1100احلاكمة من 
َبغري الصينية من قبل الدول التي تتحدث الصينية ِ. 

 يف حماولة إلعادة تركيب التفكري العقاليننستطيع استخدام عدة أنواع من 
ًأوال نستطيع أن نعكس .  آسيا, قبل عدة آالف من السننيياخلريطة اللغوية لرشق

ًالتوسعات اللغوية املعروفة تارخييا يف األلفيات األخرية, وثانيا نستطيع أن نخمن  ً
أن املناطق احلديثة ذات اللغة الواحدة أو اللغة القريبة منها والتي حتتل منطقة كبرية 
ِمتواصلة, تشهد عىل توسع جغرايف حديث لتلك املجموعة, حيث أنه مل يمض زمن 

وبالعكس نستطيع أن نقول إن املناطق ذات . ٍي كاف لرشذمتها إىل عدة لغاتتارخي
 .التنوع العايل يف اللغات, عىل مقربة من املركز األول لتوزيع هذه العائلة اللغوية

 إلعادة الساعة التفكري العقالينومن خالل استخدام هذه األنواع الثالثة من 
ًصني كان حمتال يف األصل من متحدثني اللغوية إىل الوراء, نستنتج أن شامل ال

 الصني بالصينية أو غريها من اللغات الصينية التبتية, وأن أجزاء خمتلفة من جنويب
َكانت حمتلة من قبل املتحدثني  تاي « اآلسيوية و –واألسرتالية » املياو ياو«لغات بِ

ثني بالعائالت التبتية, حلوا حمل الكثري من املتحد− ة, وأن املتحدثني بالصيني»كاداي
وال بد أن انتفاضة لغوية أكثر جذرية اجتاحت .  الصنياللغوية األخر يف جنويب

 آسيا االستوائية حتى جنوب الصني وشملت تايلند وميانامر والوس يجنوب رشق
وال بد أن تكون أي لغات تم التحدث هبا . وكمبوديا وفيتنام وشبه جزيرة ماليزيا

ًآلن متاما, ألن مجيع اللغات احلديثة لتلك الدول هناك يف األصل, قد انقرضت ا
ن أوبام . تبدو حديثة وقدمت خاصة من الصني, ويف حاالت قليلة من إندونيسيا

 ًصمدت بالكاد حتى الوقت احلارض, نخمن أيضا أن جنويب» مياو ياو«لغات 
واألسرتالية اآلسيوية » مياو ياو«الصني احتضن عائالت لغوية أخر إضافة إىل 

. , لكن تلك العائالت األخر مل ختلف وراءها لغات حديثة حية»تاي كاداي«و
 اإلندونيسية التي تنتمي إليها مجيع اللغات –وكام سنر, فإن عائلة اللغة األسرتالية 
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الفلبينية والبولينيزية, ربام تكون واحدة من تلك العائالت التي اختفت من الرب 
 . وعاشت هناكئنترشت إىل املحيط اهلادالصيني, والتي نعرفها فقط ألهنا ا

 آسيا بانتشار اللغات األوروبية يتذكرنا هذه اإلحالالت اللغوية يف رشق
ًا أو أكثر لفوخاصة اإلنكليزية واإلسبانية يف العامل اجلديد, الذي احتضن يف السابق أ

ل حمل  اإلنكليزية مل حت أنونعلم من تارخينا احلديث. األصليةمن اللغات األمريكية 
اللغات األمريكية اهلندية ملجرد أهنا تبدو موسيقية آلذان اهلنود, فاملسألة هلا عالقة 
باملهاجرين من متحدثي اإلنكليزية الذين قتلوا معظم اهلنود باحلرب واالغتيال 
واألمراض, فيام تم الضغط عىل اهلنود الذين بقوا عىل قيد احلياة لتبني اإلنكليزية, 

وتتضمن األسباب الفورية لتبني اإلنكليزية, .  اجلديدةوهي لغة األغلبية
 الظهور املبكر ةًاالمتيازات التكنولوجية والتنظيم السيايس الناشئ أساسا من ميز

.  األوروبيون عل األمريكيني األصلينيالغزاةإلنتاج الغذاء الذي تفوق فيه 
اإلنكليزية والعملية ذاهتا جرت عند استبدال لغات األبورجني األسرتاليني ب

 .ية بلغات البانتوان واللغات اخلوسجنوب الصحراءواستبدال لغات أقزام إفريقيا 
ً آسيا اللغوية سؤاال موازيايوهكذا تطرح انتفاضات رشق ّما الذي مكن : ً

 ي الصني إىل جنوهبا, ومتحدث من شاميلأن ينترشوا التبتية – اللغة الصينية يمتحدث
 أن ينترشوا الصني  اآلسيوية والعائالت اللغوية األصلية يف جنويب–األسرتالية 

 آسيا االستوائية? هنا جيب أن ننتقل إىل علم اآلثار للعثور يًجنوبا إىل جنوب رشق
عىل أدلة تشري إىل امليزات السياسية والتكنولوجية والزراعية التي حظي هبا آسيويون 

 .أكثر من آسيويني آخرين
 أي مكان آخر من العامل, يكشف السجل األثري ملعظم كام هو احلال يف

 آسيا, بقايا الصيادين وجامعي الطعام الذين استخدموا يالتاريخ اإلنساين يف رشق
وجاء أول دليل عىل وجود يشء . حجارة غري مصقولة وكان ينقصهم الفخار
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خمتلف, من الصني, حيث ظهر وجود بقايا حماصيل وعظام حيوانات مدجنة وفخار 
 قبل 7500وأدوات حجرية مصقولة من العرص احلجري األخري يف حدود عام 

يقع هذا التاريخ بعد حوايل ألفي سنة من بداية العرص احلجري األخري . امليالد
ًثريا, أولكن ألن األلفية السابقة يف الصني فقرية . وإنتاج الغذاء يف اهلالل اخلصيب

 ما إذا كانت أصول إنتاج الغذاء الصيني ال يستطيع املرء أن يقرر يف الوقت احلارض
معارصة لتلك التي حدثت يف اهلالل اخلصيب قبل ذلك بوقت قصري, أو بعده 

ن الصني كانت من أوائل املراكز العاملية يف إيمكننا القول عىل األقل . بوقت قصري
 .إنتاج النبات وتدجني احليوان

ًربام تكون الصني قد ضمت مركزا أصليا أو اثنني  إلنتاج الغذاء, وقد رشحت ً
. طب الصني البارد واجلاف وجنوهبا الدافئ والرللتو الفروقات اإليكولوجية بني شاميل

ً حمدد, هناك فروقات إيكولوجية أيضا بني األرايض الساحلية وعند خط عرض
 يف تلك وأصليةًوهناك أيضا نباتات برية خمتلفة . املنخفضة واألرايض الداخلية املرتفعة

هي نباتات ال بد وأن تكون قد توفرت ألوائل املزارعني يف مناطق وئات املتباعدة, البي
ويف احلقيقة فإن املحاصيل املبكرة التي تم التعرف عليها كانت . خمتلفة من الصني

 الصني  الصني, ولكن األرز يف جنويبنوعني مقاومني للجفاف من الدخن يف شاميل
 . يف الشامل واجلنوب لتدجني النباتاتيفرتض إمكانية وجود مركزين منفصلني

وشملت مواقع صينية ذات دالئل أولية عىل وجود املحاصيل, عظام خنازير 
وقد انضمت هذه احليوانات واملحاصيل املدجنة إىل الكثري من . وكالب ودجاج

ًومن بني احليوانات ثور املاء الذي كان مهام جلر املحاريث, بينام . َّاملدجنات األخر
وتضمنت املحاصيل الزراعية فول الصويا . ً هناك أيضا دود القز واإلوز والبطكان

وباإلضافة إىل ذلك, . والقنب وفاكهة احلمضيات واملشمش واخلوخ واألجاص
آسيوي للكثري من احليوانات  – الغرب اليورو – الرشقفإنه مثلام أتاح حمور 
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َّنترشت املدجنات الغرب القديمة, فقد ا العصور ًأن تنترش غربا يفواملحاصيل 
ات األهم لالقتصاد وكانت املسامه. ًآسيوية رشقا إىل الصني وأصبحت مهمة هناك

 .م, القمح والشعري واألبقار واخليول, واألغنام واملاعز إىل درجة أقلدالصيني يف الق
وكام هو احلال يف أنحاء أخر من العامل, قاد إنتاج الغذاء الصني إىل عالمات 

 ةومن التقاليد الصينية الرائع. 14 إىل 11 بارزة بحثناها يف الفصول من »حضارية«
صناعة الربونز التي تعود جذورها إىل األلفية الثالثة قبل امليالد والتي قادت يف 

 قوالب حديدية يف العامل وكان ذلك يف حوايل العام لنهاية إىل تطوير الصني أولا
مسامئة التالية تدفق االخرتاعات اخل ووشهدت األعوام األلف.  قبل امليالد500

التكنولوجية الصينية التي ذكرناها يف الفصل الثالث عرش, والتي تضمنت الورق 
ونشأت بلدات حمصنة يف األلفية الثالثة قبل امليالد . والبوصلة وعربة اليد والبارود

 مع مقابر ذات تنوع متناقض بني قبور غري مزينة وأخر فاخرة مما ييش بظهور
ويشهد عىل املجتمعات الرتاتبية التي متكن حكامها من تعبئة قو . فروق طبقية

 املناطق السكانية, يفعاملة ضخمة من العامة, وجود جدران دفاعية ضخمة 
ًوقصور كبرية, وأخريا القناة الكرب وهي أكرب قناة يف العامل متتد أكثر من ألف ميل 

الثانية قبل امليالد,  منذ األلفيةابة معروفة ومع أن الكت.  الصني بجنوبهوتربط شاميل
إن معرفتنا األثرية بظهور املدن والدول . لكنها نشأت عىل األرجح قبل ذلك

الصينية تعززها تقارير مكتوبة حول العائالت الصينية األوىل احلاكمة التي تعود إىل 
 . قبل امليالد2000التي ظهرت يف حوايل العام ) Xia(ساللة زيا 
 إلنتاج الغذاء أال وهو األمراض املعدية, سلبية يتعلق بأكثر النتائج اجلانبية وفيام

.  األمراض الرئيسية تلكال نستطيع أن نحدد يف أي مكان من العامل القديم نشأتفإننا 
لكن الكتابات األوروبية يف العصور الرومانية والوسطى تصف بوضوح وصول 

 أن أصول هذا اجلراثيم قد تكون نيق, مما يعالطاعون البوبوين وربام اجلدري من الرش
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نفلونزا املشتقة من اخلنازير فاألغلب أن تكون قد نشأت أما اإل. صينية أو رشق آسيوية
ًيف الصني, ما دامت اخلنازير قد دجنت هناك مبكرا وأصبحت مهمة للغاية ِّ ُ. 

ّوفرخ حجم الصني وتنوعها اإليكولوجي الكثري من الثقافات املحلية 
ويف . ًنفصلة عن بعضها, والتي تفرتق أثريا بأنامطها الفخارية واحلرفية املتباعدةامل

األلفية الرابعة قبل امليالد توسعت هذه الثقافات املحلية وبدأت بالتفاعل والتنافس 
َّومثلام أثر تبادل املدجنات بني مناطق متنوعة . أو االندماج مع بعضها البعض

لغذاء الصيني, كذلك أثر التبادل الثقايف بني مناطق ًإيكولوجيا, عملية إنتاج ا
 إىل ة الرشسة بني مشيخات متقاتلة وأدمتنوعة, احلضارة والتكنولوجيا, واملنافس

 .تشكل دول أكرب وأكثر مركزية كام جاء يف الفصل الرابع عرش
ّوفيام أخر ميالن اخلط من الشامل إىل اجلنوب الصيني انتشار الغذاء, فإن هذا 

ًيالن كان أقل تعطيال من احلواجز التي عانت منها األمريكيتان أو إفريقيا, ألن امل
  الصني وجنوهبا أصغر, وألن الصني ال تقطعها صحراء كام يفاملسافات بني شاميل

ًوبدال من ذلك, . برزخ ضيق كام يف أمريكا الوسطى املكسيك, وال إفريقيا وشاميل
صفر يف الشامل ويانغتيس يف اجلنوب سهلت فإن أهنار الصني الطويلة كالنهر األ

انتشار املحاصيل والتكنولوجيا بني الساحل والداخل, بينام سمح االمتداد الرشقي 
ًالغريب الواسع واألرض الرقيقة نسبيا, لشبكات هذين النهرين بالرتابط من خالل 

لعوامل  وسامهت كل تلك ا.ل بالنتيجة التبادل بني الشامل واجلنوبّسهما القنوات 
اجلغرافية يف التوحد الثقايف والسيايس املبكر للصني, فيام جلأت أوروبا الغربية ذات 
املساحة املساوية للصني ولكن ذات األرض األكثر وعورة واألهنار األقل خدمة 

 .هلدف التوحيد, إىل مقاومة التوحد السيايس حتى يومنا هذا
ًلصيني, وخصوصا صهر وانترشت بعض التطورات من اجلنوب إىل الشامل ا

. لكن وجهة االنتشار املسيطرة كانت من الشامل إىل اجلنوب. احلديد وفالحة األرز
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 آسيا التي أنتجت –يورو  غريبًوكان االجتاه واضحا نحو الكتابة, فباملقارنة مع 
أنظمة كتابية مبكرة ووافرة مثل السومرية املسامرية واهلريوغلوفية املرصية واحلتية 

لقد . ثبتت فعاليتهًة واألبجدية السامية, طورت الصني نظام كتابة واحدا واملنوسي
 الصني وانترش أو سبق أو حل حمل أنظمة أخر قديمة, اكتمل هذا النظام يف شاميل

وكانت تكنولوجيا الربونز . وتطور إىل الكتابة التي تستخدم يف الصني اليوم
لسامت األخر الرئيسية ملجتمعات  التبتية وتشكيل الدولة من ا–واللغات الصينية 

وقد نشأت أول ثالث سالالت حاكمة يف . ًالصني الشاملية التي انترشت جنوبا
 . الصني يف األلفية الثانية قبل امليالديف شاميل» زهو«و» شانغ«و» زيا«الصني وهي 

وتظهر الكتابات املحتفظ هبا من األلفية األوىل قبل امليالد أن العرق الصيني 
من غري » الربابرة«ًإىل اإلحساس, كام هو اليوم, بأنه متفوق حضاريا عىل َمال 

وعىل . اجلنوبيني عىل أهنم برابرة إىلالصينيني, فيام كان الصينيون الشامليون ينظرون
يف األلفية األوىل قبل امليالد, » زهو«سبيل املثال, فقد وصف كاتب يف أواخر ساللة 

 الدول الوسطى – شعوب تلك املناطق اخلمس إن«: شعوب الصني األخر كام ييل
ً لدهيم مجيعا طباعهم الكثرية التي ال – والقبائل الربية املحيطة» يي«و» رونغ«و 

, فهم ال يربطون شعورهم »يي«القبائل يف الرشق كانت تدعى . ريهاييستطيعون تغ
وواصل . »وبعضهم يأكل طعامه دون أن يطبخه عىل النار. ويشمون أجسامهم

يصف القبائل الربية إىل اجلنوب والغرب والشامل بانغامسها يف » زهو«ف عرص مؤل
, كامليش وأرجلهم إىل الداخل ووشم جباههم يف بربريتهاممارسات متساوية 

 . الطعام النيئبلوارتداء اجللود والعيش يف كهوف, وعدم أكلهم احلبوب, 
 من شاميل» زهو« ساللة قانترشت الدول التي نظمت أو أقيمت عىل نس
 وقادت إىل وحدة الصني الصني إىل جنوهبا خالل األلفية األوىل قبل امليالد,

وتسارعت وحدهتا .  قبل امليالد221يف العام » كني«يف عرص ساللة السياسية 
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واملتعلمة » املتحرضة«الثقافية خالل تلك املدة ذاهتا, فيام أخذت الدول الصينية 
 وكان. عضهم نموذج الدول املتحرضة استنسخ باألميني الذين» الربابرة«تستوعب 

مجيع » كني«ًبعض التوحد الثقايف وحشيا, وعىل سبيل املثال, أدان أول أباطرة ساللة 
الكتب التارخيية السابقة باعتبارها بال قيمة وأمر بإحراقها مما أرض بفهمنا لتاريخ 

ها يف نرش اللغة وسامهت هذه اإلجراءات القاسية وغري. الصني وكتابتها املبكرين
 الصني إىل معظم اجلنوب, ويف التضييق عىل لغات  التبتية املتبعة يف شاميل–الصينية 

 .وغريها من العائالت اللغوية ودفعها إىل وضعها احلايل املرشذم» مياو ياو«
 إىل درجة أن الشعوب االستوائية اجلنوب وبلغ االجتياح الصني من القوة

. سكان املنطقة املعارصينل ترتك إال القليل من اآلثار  اآلسيوية السابقة مليرشق
ومن بقي عىل قيد احلياة من ثالث مجاعات من الصيادين وجامعي الطعام وهم 

 من شبه  آسياي من رسي النكا يربهن أن سكان جنوب رشق»سيامنغ نيغريتوس«
االستوائية » فيدويد نيغريتوس«, والـ »آندامان«جزيرة مااليو وسكان جزر 

لسابقني ربام كانوا داكني البرشة وجمعدي الشعر مثل مواطني غينيا اجلديدة, ا
 آسيويني يوليسوا ذوي جلد فاتح وشعر مستقيم مثل الصينيني واجلنوب رشق

ويمكن أن يكون هؤالء . االستوائيني املعارصين الذين هم فروع ألولئك الصينيني
وقد .  استعمر غينيا اجلديدةي الذسكاينالصدر املهم آخر أحياء » نيغريتوس«الـ 

كصيادين وجامعي طعام يتاجرون مع جريان مزارعني, » سيامنغ نيغريتوس«ظل الـ 
نيغريتو « اآلسيوية من أولئك املزارعني, مثلام تبنى, –كلهم تبنوا اللغة األسرتالية 

. وصيادو األفارقة األقزام كام سنر, لغاهتم من رشكائهم املزارعني التجار» الفلبني
ئالت اللغات اجلنوب صينية,  النائية تستمر لغات ال عالقة هلا بعاآندامانويف جزر 

 ي آخر األحياء الذين يتكلمون لغات أبورجينية وجنوب رشقا املتحدثني هبولعل
 .آسيوية منقرضة اآلن
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ًوحتى كوريا واليابان تأثرتا بالصني تأثرا شديدا, رغم أن عزلتهام اجلغرافية  ً
م خسارهتام لغتيهام أو تفردمها اجلسامين واجليني, كام حدث مع  عدتعنها ضمن
وتبنت كوريا واليابان األرز من الصني يف األلفية .  آسيا االستوائيةيجنوب رشق

الثانية قبل امليالد, وصناعة الربونز يف األلفية األوىل قبل امليالد والكتابة يف األلفية 
 والشعري إىل كوريا ًضا القمح الغرب آسيويالصني أيوقد نقلت . األوىل بعد امليالد

 .واليابان
 آسيا, يولكن عند وصفنا الدور التلقيحي للصني يف حضارة جنوب رشق

 ي اإلنجازات الثقافية يف جنوب رشقًصحيحا القول إن كلفليس .  أال نبالغعلينا
 ئيني آسيويني االستوايآسيا نشأت يف الصني وأن الكوريني واليابانيني واجلنوب رشق

فقد طور اليابانيون القدماء . كانوا برابرة غري قادرين عىل االبتكار ومل يسهموا بيشء
 يف العامل واستقروا كصيادين وجامعي طعام يف عدة قر الفخاربعض أقدم 
.  اليابان البحرية الغنية, قبل وقت طويل من وصول إنتاج الغذاءمواردوعاشوا عىل 

ًجنت أوال أو بشكل مستقل يف اليابان أو كوريا ُوربام تكون بعض املحاصيل قد د ِّ
 . آسيا االستوائيةيوجنوب رشق

لكن دور الصني كان غري متعادل, وعىل سبيل املثال, فإن قيمة احلضارة 
ًالصينية ما زالت كبرية جدا يف اليابان وكوريا, إىل درجة أن اليابان ال تفكر 

ًعدم اعرتافها بأن أحدا غريها غم  من الصني رةبالتخلص من نظام كتابتها املشتق
غري , بينام بدأت كوريا اآلن استبدال مشتقات كتابتها الصينية يمثل اللغة اليابانية

 الكتابة الصينية استمرارإن . »هان غول« بأبجديتها الرائعة املعروفة باسم الرشيقة
نبات يف اليابان وكوريا هو إرث حي من القرن العرشين يربهن أن الصني دجنت ال

واحليوان قبل حوايل عرشة آالف سنة, وأن الشعوب املقيمة بني تايلند وجزيرة 
 .إيسرت هم أبناء عمومة الصينيني كام سنر يف الفصل القادم
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  زورق سريع إىل بولينيزيا

 

ًأوجزت يل حادثة وقعت عندما دخلت مع ثالثة أصدقاء إندونيسيني خمزنا يف 
أسامء . ئجايابورا عاصمة غينيا اجلديدة اإلندونيسية, تاريخ اجلزر يف املحيط اهلاد

وكان . أصدقائي هي أمحد وويوور وسواكاري, ويدير املخزن تاجر يدعى بينغ واه
ام لو كان الزعيم, ألننا كنا هو وأنا ننظم كد وهو مسؤول حكومي يترصف أمح

ًمسحا إيكولوجيا للحكومة واستأجرنا ويو غري . سواكاري كمساعدين حملينيو روً
رجي يف غينيا اجلديدة ومل تكن لديه فكرة عن املؤن ح إىل جبل ًسابقاأن أمحد مل يأت 

 .حكوكانت النتائج مثرية للض. التي جيب رشاؤها
.  يقرأ جريدة صينيةيها أصدقائي املخزن كان بينغ واهيف اللحظة التي دخل ف

 وسواكوري استمر يف القراءة لكنه عندما رأ أمحد خبأ اجلريدة رووعندما رأ ويو
 وسواكاري رومحل أمحد رأس فأس بشكل معكوس ما دفع ويو. »الكاونرت«حتت 

له بشكل صحيح وجيربه, ثم نظر أمحد فام كان منهام إال أن أرياه كيف حيم. للضحك
ً إىل قدمي ويوور احلافيتني بأصابعه املتباعدة عرضا بسبب مشيه طول وسواكاري
 أعرض حذاء ممكن فقاسه ويوور لكن احلذاء كان سواكاريانتقى . ًحياته حافيا
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واختار امحد . ات ضحكوب وبينغ واه إىل نوسواكاريًضيقا للغاية, ما دفع أمحد 
وعندما نظر إىل شعر ويوور . ًستيكيا ليرسح شعره األسود املستقيم اخلشنًمشطا بال

. القايس واألجعد أعطاه املشط, لكنه انكرس عىل الفور يف شعر ويوور حاملا سحبه
ضحك اجلميع بمن فيهم ويوور الذي ذكر أمحد أن عليه أن يشرتي كمية كبرية من 

اجلديدة اجلبلية سو البطاطا احللوة  يف قر غينيا هًاألرز ألنه لن جيد شيئا يشرتي
 .التي ستزعج معدة أمحد, وحدث إثر ذلك مرح صاخب

, فأمحد من جزيرة ةرغم كل ذلك الضحك, كنت أحس بالتوترات الدفين
 وسواكاريجاوا وبينغ واه صيني, أما ويوور فمن سكان مرتفعات غينيا اجلديدة, 

ويسيطر اجلاويون عىل .  اجلديدةمن سكان املنخفضات يف الساحل الشاميل من غينيا
 غينيا اجلديدة يف الستينات من القرن احلكومة اإلندونيسية التي ضمت غريب

وقرر .  القنابل والرشاشات لسحق معارضة الغينيني اجلددمستخدمةالعرشين, 
, وسواكاريي أقوم بمسح الغابات مع ويوور نتركوًأمحد الحقا البقاء يف البلدة 

ن أشار إىل شعره اخلشن الطويل الذي ال يشبه شعر أهل غينيا وفرس يل قراره بأ
ًاجلديدة, قائال إهنم سيقتلون أي شخص بشعر من هذا النوع إذا وجدوه بعيدا عن  ً

 .تعزيزات اجليش
ًأزاح بينغ واه جريدته جانبا ألن استرياد الكتابة الصينية غري رشعي يف غينيا 

. صينيني يشكلون أغلبية التجار يف إندونيسيااجلديدة اإلندونيسية, لكن املهاجرين ال
ًوكان اخلوف املتبادل الكامن بني الصينيني املسيطرين اقتصاديا واجلاويني املسيطرين 

 ذبح خالهلا اجلاويون مئات 1966ًسياسيا قد اندلع عىل شكل ثورة دامية عام 
 اريوسواكة تقاسم ويوور دوكمواطنني من غينيا اجلدي. اآلالف من الصينيني

فسكان . الكراهية للدكتاتورية اجلاوية, لكنهام يتبادالن اللوم جتاه جمموعة كل منهام
املرتفعات ينددون بسكان املنخفضات باعتبارهم أكلة نشا عقيمني, بينام يندد سكان 
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املنخفضات بسكان املرتفعات باعتبارهم بدائيني ذوي رؤوس كبرية مشريين بذلك 
ًم كمتغطرسني, وخالل أيام من إقامتي معسكرا إىل شعورهم املجعدة وسمعته

 ., كادا أن يقتتال بالفؤوسوسواكاريًوال يف الغابة مع ويوور زمع
, وسواكاريوهتيمن التوترات بني املجموعات التي ينتمي إليها أمحد وويوور 

وتعود هذه التوترات احلديثة . ًسياسات إندونيسيا رابع أكثر دول العامل سكاناعىل 
وعندما نفكر بتحركات سكانية رئيسية وراء البحار, . ر متتد آالف السننيإىل جذو

س لألمريكيتني, وعىل لك التي حتققت منذ اكتشاف كولومبميل إىل الرتكيز عىل تن
ولكن كانت هناك . ما نتج عن ذلك من استبدال لغري األوروبيني بأوروبيني

س, وعمليات مب البحار قبل وقت طويل من كولوحتركات أخر كبرية عرب
ويمثل . استبدال قبل تارخيية لشعوب غري أوروبية بشعوب أخر غري أوروبية

 حتركت عرب البحار من الرب قديمة ثالث موجات برشية وسواكاري وأمحد ورويو
ور و ويإليهموربام جاء سكان املرتفعات الذين ينتمي . ئاآلسيوي إىل املحيط اهلاد

. مرت غينيا اجلديدة قبل أربعني ألف سنةمن خالل موجة آسيوية مبكرة استع
وجاء أسالف أمحد إىل جاوة مبارشة من الساحل الصيني اجلنويب قبل حوايل أربعة 

أما . آالف سنة وأكملوا عملية االستبدال هناك ألناس عىل قرابة مع أسالف ويوور
 فقد وصلوا إىل غينيا اجلديدة قبل حوايل ثالثة آالف وستامئة سواكاريأسالف 

 أماًسنة, وكان ذلك جزءا من املوجة ذاهتا التي قدمت من ساحل الصني اجلنويب, 
 .أسالف بينغ واه فام زالوا حيتلون الصني

 إىل جاوة وغينيا وسواكاريتسمى احلركة السكانية التي جاءت بأمحد 
سرتونيزي وهو من أكرب التحركات السكانية يف الستة آالف اجلديدة, التوسع األ

 ئومن فروعها جاء البولينيزيون الذين قطنوا جزر املحيط اهلاد. ةسنة األخري
ويتحدث اليوم . النائية وكانوا أعظم بحارة بني شعوب العرص احلجري األخري
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 اإلندونيسية كلغات وطنية أكثر من نصف سكان العامل, من –باللغات األسرتالية 
ت السكانية منذ هناية ويف هذا الكتاب اخلاص بالتحركا. مدغشقر إىل جزيرة إيسرت

ًسرتونيزي موقعا مركزيا باعتباره أهم ظاهرة العصور اجلليدية, حيتل التوسع األ ً
سرتونيزي القادم يف النهاية من الرب ملاذا استعمر الشعب األ. حتتاج إىل تفسري

ًالصيني جاوة وبقية إندونيسيا مستبدال السكان األصليني هناك, بدال من أن  ً
سيون الصني ويستبدلون الصينيني? بعد أن احتلوا إندونيسيا, يستعمر اإلندوني
 احتالل أي أرض باستثناء رشيط ساحيل ضيق منسرتونيزيون ملاذا مل يتمكن األ

ًهو األرايض املنخفضة يف غينيا اجلديدة, وملاذا كانوا عاجزين متاما عن احللول حمل 
 املهاجرين الصينيني شعب ويوور يف مرتفعات غينيا اجلديدة? وكيف حتول أحفاد

 .إىل بولينيزيني?
ًا منها, وسكان زر اإلندونيسية عدا املتطرف رشقيعترب سكان جاوة ومعظم اجل

فمن خالل املظهر واجلينات يشبه سكان هذه اجلزر الصينيني . الفلبني متجانسني
 آسيا االستوائية وخاصة أولئك الذين ياجلنوبيني, بل ويزداد شبههم بسكان رشق

 لغة تستخدم يف 374 ورغم أن لغاهتم متشاهبة فإن. ن شبه جزيرة املاليويقطنو
 ووسط إندونيسيا, فكلها متصلة بقوة وتقع يف إطار ذات الفرع الفلبني وغريب

لقد وصلت . سرتونيزيةالعائلة األالعائيل التابع لغرب املاليو البولينيزي املنبثق عن 
 طريق شبه جزيرة املاليو وجيوب سرتونيزية إىل الرب اآلسيوي عناللغات األ

ًصغرية يف فيتنام وكمبوديا بالقرب من اجلزر اإلندونيسية املتطرفة غربا مثل 
شكل ال(سومطرة وبورنيو, لكنها ليست موجودة يف مكان آخر من الرب الصيني 

َسرتونيزية املستعارة من قبل اإلنكليزية من بعض الكلامت األوتتض) 17.1 ِ
»Taboo «و»Tattoo «)و)من لغة بولينزية ,»Boondocks « من لغة»Taalog «,الفلبينية 
 .من املالوية» Orangutan«و » Batik«و » Amok«و
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 توزيع اللغات األسرتونيزية

 
سرتونيزية من أربع عائالت فرعية, ثالث منها مقصورة عىل ة األتتكون اللغ: 17.1الشكل 
 وتتكون العائلة الفرعية األخرية من فرعني, غريب وبولينيزيا, وواحدة منترشة يف املاليوتايوان 

 املاليو وبولينيزيا, املعروفة يووسط رشق) W.M.P(ًاملاليو وبولينيزيا املعروفة اختصارا 
 فروع أخر إحداها منترشة عرب 4 األخرية من الفرعيةوتتشكل اللغة ). C.F.M.P(ًاختصارا 

يف منطقة أصغر تضم هاملاهريا واجلزر القريبة املحيط إىل الرشق, والثالثة األخر إىل الغرب 
 . إندونيسيا والطرف الصخري من غينيا اجلديدةيمن رشق

 
ًويعترب هذا التشابه اللغوي بني إندونيسيا والفلبني مدهشا بقدر التشابه 

) Homo Erectus(وتثبت أحافري الرجل املنتصب الشهري . اللغوي السائد يف الصني
وهذا ما يفرتض .  إندونيسيا مليون سنة عىل األقل غريبوا يفعاشيف جاوة أن البرش 

ًأن يكون قد منح الناس وقتا للتطور اجليني والتنوع اللغوي والتأقلم االستوائي, 
مثلام حدث عندما حتول جلد الكثري من الشعوب االستوائية إىل داكن, بينام يمتلك 

ًاإلندونيسيون والفلبينيون جلدا فاحتا ً. 
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 يً أيضا أن اإلندونيسيني والفلبينيني يشبهون اجلنوب رشقومن املدهش
. آسيويني والصينيني اجلنوبيني يف مالمح جسامنية أخر غري اجللد الفاتح واجلينات

ومن نظرة عىل اخلريطة يتضح أن إندونيسيا عرضت الطريق الوحيد الذي يمكن أن 
 أربعني ألف سنة, لذلك يستخدمه اإلنسان للوصول إىل غينيا اجلديدة وأسرتاليا منذ

تفرتض السذاجة توقع أن يكون اإلندونيسيون املعارصون شبيهني بسكان غينيا 
ويف الواقع هناك قلة من السكان تشبه الغينيني اجلدد يف . اجلديدة واألسرتاليني

 الذين يعيشون Negritosالفلبني واملنطقة الغربية من إندونيسيا, وبوجه خاص الـ 
وما ينطبق عىل البقايا احلية من ثالث جمموعات . لية من الفلبنييف املنطقة اجلب

 يسكانية غابرة تشبه الغينيني اجلدد والتي أرشت إليها يف حديثي عن جنوب رشق
» Negritos«ًآسيا االستوائية يف الفصل السادس عرش, يمكن أيضا أن يكون الـ 

ل وصوهلم إىل غينيا الفلبينيون بقايا أسالف الشعب الذي ينتمي إليه ويوور قب
سرتونيزية كام هي احلال لئك النغريتوس يتحدثون اللغات األوحتى أو. اجلديدة

ًبالنسبة جلرياهنم الفلبينيني, مما يوحي بأهنم فقدوا هم أيضا لغتهم األصلية مثل 
 .السيامنغ يف ماليزيا والنغريتوس يف الفلبني واألقزام يف إفريقيا

 آسيويني يأنه إما أن يكون اجلنوب رشقبوتفيد كل هذه احلقائق بقوة 
سرتونيزية قد ألاالستوائيون أو الصينيون اجلنوبيون الذين يتحدثون اللغات ا

وا حمل السكان السابقني هلذه اجلزر عدا حلًانترشوا حديثا عرب الفلبني وإندونيسيا, لي
ه األحداث هذ. , وأحلوا لغاهتم حمل اللغات األصلية يف اجلزرالنغريتوس الفلبينيني

وقعت يف فرتات حديثة مل تكن لتحول جلد املستعمرين إىل داكن, أو لتطوير 
ولغاهتم بالطبع أكثر بكثري من .  واضحة, أو ميزات جينية أو تنوع مالغوية عائالت

اللغات الصينية الثامين املسيطرة عىل الرب الصيني, ولكن التي مل تعد منوعة عىل 
لكثري من اللغات املتشاهبة يف الفلبني وإندونيسيا ويعكس انتشار ا. أرض الواقع

 .حقيقية أن اجلزر مل جترب الوحدة السياسية والثقافية مثلام فعلت الصني
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وتوفر تفاصيل توزع اللغات مؤرشات مهمة حول الطريق الذي اختذه ذلك 
 لغة, 959تتشكل عائلة اللغات االسرتونيزية من . سرتونيزي املفرتضالتوسع األ

 –غري أن واحدة من هذه العائالت وتسمى املالوية .  إىل أربع عائالتمقسمة
ً وتغطي كل املنطقة اجلغرافية تقريبا, التي 959 لغة من الـ 945البولينيزية, تضم 

وقبل التوسع احلديث لألوروبيني الذين يتحدثون . تضم العائلة االسرتونيزية
ً األكثر انتشارا لغويةالعائلة ال هي األسرتونيزيةوروبية, كانت األ – يةاللغات اهلند

ً حديثا عن اختلفتعية نيزية الفري البول–وهذا ما يعني أن العائلة املالوية . مليف العا
سرتونيزي, ما أعطى املجال ًيزية وانترشت بعيدا عن الوطن األسرتونالعائلة األ

ًلنشوء لغات حملية كثرية, ما زالت مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا أل نه مل يكن هناك ً
سرتونيزي, وللتعرف عىل ذلك الوطن األ. كبريةٍوقت كاف لتطوير فروقات لغوية 

سرتونيزية الفرعية  البولينيزية ولكن للعائالت األ–علينا أن ننظر ليس للمالوية 
 البولينزية, أكثر من –الثالث األخر, التي ختتلف فيام بينها وختتلف عن املالوية 

 . البولينيزية عن بعضها البعض–الوية اختالف اللغات امل
وما حدث هو أن هذه العائالت الفرعية الثالث, توزعت بالصدفة, بام ال 

 وهي حمصورة بأبورجني. الوية البولينيزيةيقارن إال مقارنة ثانوية مع توزيع اللغات امل
  يفوكان األبورجني. ً ميال فقط من الرب الصيني اجلنويب90ُجزيرة تايوان عىل بعد 

 إىل أن بدأ الصينيون القادمون من الرب بمعظم اجلزيرة,تايوان قد احتفظوا 
كام وصل املزيد من سكان . باالستقرار بأعداد كبرية خالل األلف سنة األخرية

 الوطنيني وخاصة بعد أن هزم الشيوعيون الصينيون الصينيني 1945 بعد عام راجلز
.  سكان تايوانمن% 2لون اليوم سو , بحيث أن األبورجني ال يشك1949يف عام 

نه أإىل سرتونيزية فرعية يف تايوان, أ من أربع عائالت لغوية ويشري احتشاد ثالث
  تايوان هي الوطن الذي حتدثكانتسرتونيزي احلايل, خالل االمتداد األ
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وبعد ذلك . سرتونيزية معظم األلفيات وكان لدهيا بالتايل أطول وقت لالنشقاقباأل

ًسرتونيزية بدءا بمدغشقر وانتهاء بجزيرة إيسرت, نشأت من للغات األ افإن كل ً
 .التوسع السكاين املنطلق من تايوان

ورغم أن أنقاض مواقع القر القديمة . يمكننا اآلن العودة إىل األدلة األثرية
مل عىل كلامت أحفورية إىل جانب العظام والفخار, فإهنا تكشف حتركات تال تش

 وعىل غرار بقية العامل, .الفنية الثقافية التي يمكن ربطها باللغاتالناس واألعامل 
سرتونيزي احلايل يف تايوان والفلبني وإندونيسيا والكثري من ألفإن معظم االمتداد ا
 كانت حتتله جمموعات الصيادين وجامعي الطعام الذين ئجزر املحيط اهلاد

 .نات املدجنة, واملحاصيلينقصهم الفخار واألدوات احلجرية املصقولة, واحليوا
 ميالنيزيا وبولينيزيا يواالستثناءات الوحيدة هلذا التعميم هي مدغشقر ورشق

لبرش حتى وميكرونيزيا التي مل يصلها الصيادون وجامعو الطعام وبقيت فارغة من ا
 وجود يشء خمتلف يف وجاءت األدلة األثرية األوىل عىل. سرتونيزيالتوسع األ
ًفابتداء من األلفية الرابعة قبل امليالد ظهرت يف . يزي من تايوانسرتوناالمتداد األ

 أدوات حجرية مصقولة تايوان ويف الشاطئ املقابل هلا يف الرب الصيني اجلنويب
 مشتق من صناعة فخار سابقة يف جنويب» تا بن كنغ«مزين يدعى ووفخار مميز 

حقة, عىل وجود ودلت بقايا من األرز والدخن يف مواقع تايوانية ال. الصني
 الصني بعظام أسامك يف تايوان وجنويب» تا بن كنغ«ومتتلئ مواقع . الزراعة

ويبدو أن .  هياكل القواربحلفرفؤوس تصلح ووأصداف, ومرايس شباك حجرية 
ًأولئك الذين احتلوا تايوان أوال يف آخر العصور احلجرية امتلكوا طوافات مائية 

للعبور املنتظم ملضيق تايوان الذي يفصل بني مناسبة للصيد العميق يف البحار و
 دور األرض لعب تايوان وهكذا يبدو أن مضيق. ساحل الصينياجلزيرة وال

التدريبية, التي طور صينيو الرب األم من خالهلا مهارات اإلبحار املفتوح الذي أتاح 
 .ئهلم التوسع عرب املحيط اهلاد
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التايوانية, والتي ربطت » بن كينغتا «ومن األعامل اليدوية الالفتة يف ثقافة 
ُوهو عنرص حجري يستخدم يف دق » ضارب اللحاء «ئتايوان بجزر املحيط اهلاد

ن إوما . اللحاء النسيجي ألنواع معينة من األشجار, الستخراج احلبال والشباك منه
 خارج إطار احليوانات املدجنة املنتجة للصوف ئانترشت شعوب املحيط اهلاد

نباتية ذات األنسجة وبالتايل املالبس املخاطة, أصبحت تلك الشعوب واملحاصيل ال
وقد أبلغني سكان جزيرة . تعتمد عىل املالبس املستخرجة من اللحاء املرضوب

إال يف الثالثينات من القرن » تتغربن«رينيل وهي جزيرة بولينيزية تقليدية, مل 
 أضحت هادئة, فال مزيد العرشين, أن التغريب أفرز منفعة رائعة وهي أن اجلزيرة

 ! .من أصوات دق اللحاء يف كل مكان من الفجر وإىل ما بعد الغسق من كل يوم
إىل تايوان, » غنتا بن كي«ويف غضون ألفية أو ما يقارب ذلك من وصول ثقافة 

أكثر من تايوان لتمأل تظهر األدلة األثرية أن الثقافات املشتقة منها انترشت أكثر و
وتتمضن األدلة أدوات حجرية, ). 17.2الشكل (نيزية احلالية سرتواملنطقة األ

وعىل سبيل املثال فإن الفخار . ًوفخارا وعظام خنازير مدجنة, وبقايا حماصيل
استبدل بفخار غري مزخرف إما بلونه الطبيعي » تا بن كينغ«املزخرف يف إطار ثقافة 

ًأو أمحر, وهو ما وجد أيضا يف مواقع بالفلبني ويف جزيريت  سيليبس وتيمور ُ
الثقافية التي تضم الفخار واألدوات » احلزمة«وظهرت هذه . اإلندونيسيتني

 قبل امليالد, وحوايل العام 3000َّاحلجرية واملدجنات يف الفلبني يف حوايل العام 
 قبل امليالد يف جزر سيليبس وبورنيو الشاملية وتيمور اإلندونيسية, ويف 2500

         1600يالد يف جاوة وسومطرة, ويف حوايل العام  قبل امل2000حوايل العام 
فهناك, كام سنر أخذ التوسع قفزات قارب . قبل امليالد يف منطقة غينيا اجلديدة

ًرسيع, فيام رسع محلة احلزمة الثقافية خطواهتم رشقا إىل املناطق غري املأهولة سابقا  ً
 راحل التوسع خالل األلفية وأسفرت آخر م.  بعد أرخبيل سليامنئمن املحيط اهلاد
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. سرتونيزي مع التواريخ التقريبية التي تم فيها الوصول إليهاممرات التوسع األ :17.2الشكل 

4a =  ,4بورنيوb =  ,4سيليبسc =  م. ق2500(تيمور( ,5a =  هاملاهريا)5, )م. ق1600b = 
شبه =   B 6, )م. ق1600(أرخبيل بيزمارك  = 6a, )م. ق2000(سومطرة  = 5cجاوة, 

سانتا  = 8, )م. ق1600(أرخبيل سليامن   = 7, )م. ق1000(فيتنام   = 6cجزيرة املاليو, 
جزر  = 10cجزر سوسيتي,  = 10b, )م. ق1200(كالدونيا اجلديدة  = 9dتوتغا,  = 9cكروز, 
 ).ة ميالدي1(أرخبيل تاوموتو  = 11aكوك, 

 
كل جزيرة بولينيزية وميكرونيزية التي تبعت العام األول للميالد, عن استعامر 

ًومن املدهش أهنا اجتهت غربا أيضا عرب املحيط اهلندي إىل .  الناسإطعامقادرة عىل  ً
 .الشاطئ الرشقي من إفريقيا, مما أسفر عن استعامر جزيرة مدغشقر

 روإىل أن وصل التوسع إىل سواحل غينيا اجلديدة عىل األقل, كان السفر بني اجلز
جح بواسطة طوف موصول بقارب عن طريق عمودين طويلني عىل يتم عىل األر

 . منترشة اآلن يف كل أنحاء إندونيسياالطوافاتُبعد قليل يمنع انقالب القارب, وهذه 
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ًومثل تصميم ذلك القارب إنجازا رئيسيا تفوق عىل القارب العادي الذي يفرغ عن  ً ّ
 ي تكثر حوهلا املمرات املائيةًاملنترش تقليديا بني الشعوب التوطريق حفر جذع شجرة 
ويتم بعد تفريغ اجلذع تشكيل هنايات القارب بواسطة . يف كثري من أنحاء العامل

 هذا النوع من القوارب مدور القعر عىل شكل جذع الشجرة  يكونوفيام. الفأس
 .التي اشتق منها, فإن أي خلل يف توزيع الوزن يقلب القارب نحو االجتاه األثقل

َأنقل يف غينيا اجلديدة هبذا لنوع من القوارب من قبل سكان املنطقة, وعندما كنت  ِ
كنت أقيض معظم الرحلة يف رعب, إذ بدا يل وكأن أي حركة مني ختاطر بقلب 

ويبدو الغينيون اجلدد يف أمان . القارب ولفظي أنا ومنظاري للتعامل مع التامسيح
ئة, ولكن حتى هم ال وهم يبحرون يف قوارهبم يف البحريات واألهنار اهلاد

وهكذا فإن أداة . معتدلة أمواج اتيستطيعون استخدام هذه القوارب يف بحار ذ
سرتونيزي عرب إندونيسيا, سع األتوازن يمكن أن تكون رضورية ليس فقط للتو

 .ولكن حتى الستعامر تايوان األويل
ٍووجدوا احلل يف جذع شجرة أصغر مواز لطول القارب ويبعد عنه بضعة 

وعندما يبدأ جسم . م, ويتم وصله بجسم القارب بعمودين خشبيني قائمنيأقدا
وال بد أن .  فوق املاء القارب من االنقالبو الطفةالقارب بالتحرك متنع وسيل

يكون اخرتاع القارب ذي العمودين املوصولني بالطرف هو االخرتاق التكنولوجي 
 .سرتونيزي من الرب الصيني أطلق التوسع األالذي

 دليالن مثريان ومتطابقان, أحدمها أثري واآلخر لغوي االستدالل يدعم
ن الشعب الذي جلب ثقافة من العرص احلجري األخري إىل الفلبني إالقائل 

سرتونيزية وأنه جد للمتحدثني أوإندونيسيا قبل آالف السنني, حتدث لغات 
ًال, يشري فأو. باللغات األوسرتونيزية ممن ال يزالون يقطنون تلك اجلزر اليوم

ًالدليالن بام ال يدع جماال للشك, إىل استعامر تايوان باعتباره أول مرحلة توسع من 
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الساحل اجلنويب للصني, وإىل استعامر الفلبني وإندونيسيا من تايوان باعتبارها 
 آسيوية يولو أن التوسع انطلق من شبه جزيرة املاليو اجلنوب رشق. املرحلة الثانية

ًرة اإلندونيسية األقرب, ومن ثم جلزر إندونيسية أخر, وأخريا إىل سومطرة اجلزي
زمني, إىل الفلبني وتايوان, لكنا سنجد أعمق االنقسامات التي تعكس أعظم عمق 

سرتونيزية بني اللغات احلديثة يف شبه جزيرة املاليو وسومطرة, يف عائلة اللغات األ
. يف إطار عائلة فرعية واحدةًولكانت لغات تايوان والفلبني افرتقتا حديثا فقط 

ًوبدال من ذلك فقد وقعت االنقسامات األعمق يف تايوان, بينام اندرجت لغات شبه 
جزيرة املاليو وسومطرة يف ذات العائلة املتفرعة من عائلة فرعية, وهو فرع حديث 

زية الفرعية والتي هي بدورها فرع حديث للعائلة ي البولين–للعائلة املالوية الغربية 
ًوتتوافق تفاصيل هذه العالقات اللغوية توافقا تاما مع . الفرعية املالوية البولينيزية ً

ًاألدلة األثرية القائلة بأن استعامر شبه جزيرة املاليو تم حديثا, وتبع بدل أن يسبق 
 .استعامر تايوان والفلبني وإندونيسيا

افية التي احلزمة الثقأما التطابق الثاين بني األدلة األثرية واللغوية, فيتعلق ب
فعلم اآلثار يقدم لنا أدلة مبارشة من الثقافة عىل . سرتونيزيون القدماءاستخدمها األ

ِوقد يتساءل املرء كيف يمكن لعامل . شكل فخار أو عظام خنزير أو سمكة إىل آخره
لغات يدرس فقط اللغات احلديثة التي تبقى أشكاهلا األصلية غري املكتوبة جمهولة, 

سرتونيزيون املقيمون يف تايوان قبل ستة آالف سنة يمتلكون ما إذا كان األرف أن يع
ويكمن احلل يف إعادة بناء الكلامت املختفية يف اللغات القديمة ومقارنتها . خنازير

 .مع كلامت اللغات احلديثة املشتقة منها
لغات أي أغنام, يف عائلة ال) Sheep(عىل سبيل املثال, فإن الكلامت التي تعني 

, »Avis« ,»Avis«:  األوروبية واملوزعة من إيرلندا إىل اهلند هي شبه متامثلة–اهلندية 
»Ovis« ,»Ovega« ,»Ovsta« ,»Owis« و ,»Oi« ,يف اللتوانية والسنسكريتية ,



  491     زورق رسيع إىل بولينيزيا     
 

وتأيت كلمة . والالتينية, واإلسبانية, والروسية, واليونانية, واإليرلندية عىل التوايل
)Sheep (من جذر خمتلف, لكن اإلنكليزية حتتفظ باجلذر األصيل يف اإلنكليزية 

ويبدو من مقارنة التغريات الصوتية التي . التي تعني أنثى اخلروف» Ewe«كلمة 
 األوروبية احلديثة خالل تارخيها, أن الشكل األصيل –خضعت هلا اللغات اهلندية 

.  قبل ستة آالف سنةيف لغة األجداد اهلندية األوروبية التي كانت حتكى» Owis«هو 
 ).Proto-Indo-European(وتدعى هذه اللغة غري املكتوبة 

ًوكان متحدثو هذه اللغة قبل ستة آالف سنة يمتلكون أغناما باالتفاق مع 
ويمكن بالطريقة ذاهتا إعادة بناء حوايل ألفي كلمة أخر بام يف ذلك . الدليل األثري

ًكنا اإلنكليزية, ولكن مل يكن ممعني بكلامت تعني ماعز وحصان ودوالب وأخ و
بالروسية إىل » Ruzhyo«بالفرنسية و » Fusil«باإلنكليزية و » Gun«إعادة بناء كلمة 

 جيب أال يدهشنا فالناس قبل ستة آالف سنة مل يملكوا بنادق ليلفظوا وهذا. أخره
عت يف السنوات األلف األخرية وملا مل تكن هناك كلمة . اسمها, فالبنادق اخرتُ

شرتكة تعني بندقية, كان يتعني عىل كل لغة هندية أوروبية أن تستعري كلمتها م
 .اخلاصة لتعني بندقية عندما تم اخرتاع البنادق يف النهاية

ومن خالل التقدم بالطريقة ذاهتا نستطيع مقارنة التايوانية والفلبينية 
ية املحكية يف املايض سرتونيزة احلديثة إلعادة بناء اللغة األواإلندونيسية والبولينيزي

سرتونيزية ًنعلم أن كلامت معادا بناؤها باأل الدهشة أن وليس مما يثريالسحيق, 
 , فبالطبع كان األوسرتونيزيون»Two« ,»Bird« ,»Ear« ,»Head Louse«تعني القديمة 

ومن . األوائل يستطيعون العد إىل اثنني ويعرفون العصافري وكان لدهيم آذان وقمل
مما » Pig« ,»Dog« ,»Rice«هتامم أن اللغة املعاد بناؤها لدهيا كلامت مثل املثري لال
واللغة املعاد بناؤها مليئة . سرتونيزية القديمةهنا كانت من ضمن الثقافة األيعني أ

 Outrigger Canoe« ,»Sail« ,»Grand«بكلامت تشري إىل اقتصاد بحري مثل 
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Clam« ,»Octopus« ,»Fish Trap« و ,»Sea Turtle«القارب , والتي تعني بالعربية 

مصيدة السمك, و الطوافة, واإلبحار, واحللزون الضخم, واألخطبوط, اذ
سرتونيزيني  الدليل اللغوي اخلاص بثقافة األوهذا. وسلحفاة البحر عىل التوايل

 الفخارًاألوائل حينام وأينام عاشوا, يتفق جيدا مع األدلة األثرية املتعلقة بصناعة 
 .ة آالف سنةت يتعامل مع البحر وينتج الغذاء وعاش يف تايوان قبل سومع شعب

 البولينيزية − ويمكن استخدام األسلوب ذاته يف إعادة بناء اللغة املالوية
. سرتنيزيون بعد هجرهتم من تايوانحتدث هبا األالقديمة وهي اللغة األوىل التي 

ية مثل القلقاس وفاكهة وتتضمن تلك اللغة كلامت لكثري من املحاصيل االستوائ
 يف اللغة ً ممكنااخلبز واملوز واليام وجوز اهلند, وهي كلامت مل يكن إعادة بنائها

وائية عديدة وهكذا نفهم من األدلة اللغوية أن حماصيل است. سرتونيزية القديمةاأل
وتتفق هذه النتيجة مع . سرتونيزي بعد اهلجرة إىل تايوانأضيفت إىل السجل األ

ًاألدلة األثرية التي تقول إنه فيام انترش املستعمرون املزارعون جنوبا من تايوان, التي 
 درجة من خط االستواء, أصبحوا يعتمدون عىل جذور وأشجار 23ُتقع عىل بعد 

 . االستوائياستوائية, محلوها معهم أثناء رحلتهم يف املحيط اهلادئ
 الصني عرب سرتونيزية وقادمني من جنويبكن ملزارعني يتحدثون األكيف يم

 تايوان أن حيلوا حمل السكان األصليني من صيادين وجامعي طعام يف الفلبني وغريب
 أي دليل جيني أو لغوي ألولئك السكان َ بصورة تامة إىل درجة أنه مل يبقإندونيسيا

 و األسباب ذاهتا التي جعلت األوروبيني يطردون أ األسباب هنابهاألصليني? تش
األسباب التي جعلت وهي يبيدون األسرتاليني األصليني خالل القرنني املاضيني, 

 آسيويني االستوائيني, فاملزارعون يالصينيني اجلنوبيني حيلون حمل اجلنوب رشق
ًورا, ذوو كثافة سكانية أعىل, وأدوات وأسلحة أفضل, وطوافات مائية أكثر تط

 عىل عكس كان لد املزارعني بعض املقاومة هلاومهارات بحرية وأمراض وبائية 



  493     زورق رسيع إىل بولينيزيا     
 

ارعون املتحدثون وعىل الرب اآلسيوي متكن املز. الصيادين وجامعي الطعام
 شبه  يفقني احللول حمل بعض الصيادين وجامعي الطعام الساب منسرتونيزيةباأل

من ( شبه القارة من اجلنوب والرشق سرتونيزيني استعمرواجزيرة املاليو, ألن األ
 املزارعون يهان فيف الوقت ذاته الذي ك) رنيوواجلزيرتني اإلندونيسيتني سومطرة وب

ومتكن . سرتونيزية يستعمرون شبه اجلزيرة من الشامل أي من تايلنداملتحدثون باأل
 فيتنام وكمبوديا ويبنسرتونيزيون آخرون من تأسيس أنفسهم يف أجزاء من جأ

 .احلديثة يف هاتني الدولتني» الشاميك«بحوا أسالف أقلية ليص
سرتونيزيون من االنتشار أكثر يف الرب  أي حال, مل يتمكن املزارعون األعىل

تاي « اآلسيويني واملزارعني الـ – آسيوي, ألن املزارعني األسرتاليني ياجلنوب رشق
 هناك, وألن سابقنيكانوا قد حلوا حمل الصيادين وجامعي الطعام ال» كاداي

تاي «سرتونيزيني ال يملكون ميزات عىل األسرتاليني اآلسيويني و املزارعني األ
 ًورغم استداللنا أن املتحدثني باألسرتونيزية جاءوا أصال من جنويب. »كاداي

الصني, فإن الرب الصيني ال يتحدث هبذه اللغات, ربام ألهنا كانت ضمن فئات 
ًيض عليها من خالل التوسع جنوبا للمتحدثني اللغات الصينية السابقة التي ق

  لكن العائالت اللغوية األقرب إىل األسرتونيزية هي عىل ما يعتقد.  التبتية–بالصينية 
 مل تتمكن اللغات وهكذا وفيام. »املياو ياو«واألسرتالية اآلسيوية و» تاي كاداي«الـ 

 يف نفذهتا السلطات احلاكمةاألسرتونيزية يف الصني من اخلروج سليمة من اهلجمة التي 
 .الصني, فإن بعض أخواهتا وأبناء عمومتها من اللغات متكنت من النجاة

 ميل من 2500لقد تتبعنا املراحل األوىل من التوسع االسرتونيزي مسافة 
ويف إطار .  ووسط إندونيسيا الصني عرب تايوان والفلبني إىل غريبسواحل جنويب

لسكن يف تلك اجلزر من لون كل املناطق الصاحلة ذلك التوسع احتل االسرتونيزي
 1500وبحلول عام . الساحل حتى الداخل ومن األرايض املنخفضة حتى اجلبال
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 كام أشارت احلفريات الدالة عىل آثارهم, ومن بينها عظام  وصلواقبل امليالد
رشقية اخلنازير والفخار الطبيعي امللون باألمحر, إىل جزيرة هلامهريا اإلندونيسية ال

 ةُالتي تقع عىل بعد أقل من مائتي ميل عن الطرف الغريب للجزيرة اجلبلية الكبري
ًفهل تقدموا الحتالل تلك اجلزيرة مثلام اجتاحوا جزرا أخر كبرية . غينيا اجلديدة

 . وجاوة وسومطرة? وبورنيووجبلية مثل سيليبس 
جلديدة مل يفعلوا ذلك, ومن خالل نظرة إىل وجوه معظم سكان غينيا ا

ًتوضح هذا األمر, وهو ما تؤكده أيضا دراسات تفصيلية جلينات ياملعارصين 
فصديقي ويوور ومجيع سكان املرتفعات يف غينيا اجلديدة خيتلفون . الغينيني اجلدد

بوضوح عن اإلندونيسيني والفلبينيني والصينيني اجلنوبيني من خالل برشهتم 
ويشبه معظم .  أشكال وجوههمالسوداء, وشعرهم املجعد بشدة, وكذلك من

سكان املنخفضات يف غينيا اجلديدة سكان املرتفعات إال من حيث ميلهم إىل أن 
وقد فشلت الدراسات اجلينية يف إجياد عالمات جينية مميزة . يكونوا أطول

 .لالسرتونيزيني يف عينات دم أخذت من سكان املرتفعات يف غينيا اجلديدة
ْالرشقية من غينيا اجلديدة وأرخبييل ولية غري أن شعوب السواحل الشام

ًبيزمارك وسليامن الواقعني شامل ورشق غينيا اجلديدة, تعطينا صورة أكثر تعقيدا, 
 يف موقع متوسط بني سكان املرتفعات مثل ويوور تبدو هذه الشعوبففي الظاهر 

, وهو من سواكاريوعىل سبيل املثال, فإن صديقي . واإلندونيسيني مثل أمحد
ساحل الشاميل ذو شعر متموج, أي إنه وسطي بني شعر أمحد املستقيم وشعر ال

. ًويوور األجعد, ولون جلده أفتح قليال من جلد ويوور, وأكثر دكانة من جلد أمحد
من سكان جزر بيزمارك وسليامن % 15وحسب اإلحصاءات اجلينية, فإن 

 هم مثل سكان %85سرتونيزيون, و أوالساحل الشاميل من غينيا اجلديدة, هم 
سرتونيزيني إىل غينيا اجلديدة, لكنهم فشلوا وهذا ما يؤكد وصول األ. ملرتفعاتا
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 غينيا اجلديدة ًختالطوا جينيا مع سكان شاميلوًمتاما يف االخرتاق إىل داخل اجلزيرة, 
 .السابقني

ففي الفصل . وتكرر اللغات احلديثة القصة نفسها, لكنها تزيد إليها تفاصيل
 فرست أن معظم اللغات الغينية اجلديدة والتي تسمى اللغات اخلامس عرش

وبدون أي . البابوانية, غري متصلة بأي عائالت لغوية يف أي مكان من العامل
استثناءات, فإن كل لغة حمكية يف جبال غينيا اجلديدة ويف كامل األرايض املنخفضة 

ل الشامل, هي لغات يف اجلنوب الغريب واجلنوب الوسط, بام يف ذلك الساحل وداخ
سرتونيزية حتكى يف رشيط ضيق عىل السواحل الشاملية لغات األلكن ال. بابوانية

ليامن فإن معظم لغاهتا هي أما يف جزر بيزمارك وس. واجلنوب رشقية مبارشة
 فقط يف جيوب منعزلة من بعض جزر ُحتكىسرتونيزية, لكن البابوانية األ

 .األرخبيلني القليلة
سرتونيزية املحكية يف جزر بيزمارك وسليامن والساحل األثم إن اللغات 

الشاميل من غينيا اجلديدة قريبة من بعضها, لكنها فرع منفصل من عائلة فرعية 
, وهي بدورها فرع لعائلة لغات حتكى يف هلامهريا والطرف »املحيطية«تسمى 

أن يفهم من وتؤكد العالقات اللغوية, كام يمكن للمرء . الغريب من غينيا اجلديدة
. امهرياسرتونيزية يف منطقة غينيا اجلديدة قدموا من هل, أن متحدثي األاخلرائط

ة  غينيا اجلديدسرتونيزية والبابوانية وتوزيعاهتا يف شاميلوتشهد تفاصيل اللغات األ
ويظهر . نيةسرتونيزيني والسكان املتحدثني بالبابواعىل اتصال طويل بني الغزاة األ

سرتونيزية والبابوانية يف املنطقة التأثري الشامل للكلامت  ت األمن مالحظة اللغا
والقواعد, مما جيعل من الصعب التأكد مما إن كانت بعض هذه اللغات هي يف 

وعندما يسافر املرء من قرية إىل . العكسم ينيزية متأثرة بالبابوانية أوسرتألساس أا
 قرية يتحدث سكاهنا قرية عىل طول الساحل الشاميل أو جزره القريبة, ير
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األسرتونيزية ثم قرية يتحدث سكاهنا البابوانية, ثم هذه اللغة أو تلك دون أي 
 .انقطاع جيني عىل حدود اللغة

سرتونيزيني وأحفاد سكان غينيا اجلديدة  كل ذلك إىل أن أحفاد الغزاة األيشري
السنني عىل كانوا يتاجرون ويتزاوجون ويتبادلون اجلينات واللغات لعدة آالف من 

ل قتصال الطويل إىل نوأد ذلك اال. الساحل الشاميل لغينيا اجلديدة وجزره
سرتونيزية, وكانت النتيجة أن جلينات األسرتونيزية بفعالية أكرب من نقل االلغات األ

سرتونيزية رغم أن مارك وسليامن يتحدثون اللغات األمعظم سكان جزر بيز
ًن أيا من اللغات أو اجلينات لك. وانيةمظهرهم ومعظم جيناهتم ما زالت باب

لذلك كانت نتيجة غزوهم غينيا . سرتونيزية مل خترتق الداخل الغيني اجلديداأل
ً جدا عن نتيجة غزوهم بورنيو وسيليبس وغريمها من اجلزر ةاجلديدة خمتلف

اإلندونيسية الكبرية, حيث أمكن سحق جينات ولغات الساكنني السابقني كلها 
 .نفهم ما حدث يف غينيا اجلديدة, لنتحول اآلن إىل الدليل األثريول. ًتقريبا

مات ً قبل امليالد, يف وقت متزامن تقريبا مع ظهور عال1600يف حوايل العام 
سرتونيزي يف هلامهريا, ومنها اخلنازير والدجاج أثرية بارزة بشأن التوسع األ

لزون الضخم, والفخار األمحر والفؤوس ذات احلجارة املصقولة, وصدف احل
ّملمحني ميزا الوصول غري إن . ظهرت العالمات نفسها يف منطقة غينيا اجلديدة ْ َ

 .سرتونيزي هناك, عن وصوهلم السابق إىل الفلبني وإندونيسيااأل
يتكون امللمح األول من تصميامت الفخار وهي مظاهر مجالية ال أمهية 

سرتونيزي الفوري عىل موقع أر إىل التعرف اقتصادية هلا, لكنها تدفع علامء اآلثا
فيام كان الفخار االسرتونيزي األول الذي اكتشف يف الفلبني وإندونيسيا و. مبكر

 بدقة وبرسوم هندسية مرتبة ًمزينا كان فخار منطقة غينيا اجلديدة ,غري مزين
شكال ومن ناحية أخر احتفظ الفخار باللون األمحر وبأ. بمجموعات أفقية
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ومن الواضح أن . اسرتونيزيون األوائل يف إندونيسيهبا األاألوعية التي يتميز 
فخارهم مستلهمني » وشم«سرتونيزيني يف غينيا اجلديدة أخذوا فكرة املستوطنني األ

ذلك, كام يبدو, من التصميامت اهلندسية, التي كانوا يستخدموهنا عىل مالبسهم 
ذا النوع فخار ويسمى ه. املصنوعة من حلاء الشجر أو من الوشم عىل أجسامهم

 .ًبناء عىل تسمية ملوقع أثري حيمل االسم ذاته» البيتا«
وامللمح األكثر أمهية يف املواقع املبكرة لألسرتونيزيني يف منطقة غينيا اجلديدة 

وإندونيسيا حيث عرفت املواقع فباملقارنة مع تلك التي يف الفلبني . هو توزيعها
ثل لوزون وبورنيو وسيليبس, فإن املواقع سرتونيزية األوىل يف اجلزر الكبرية ماأل

يف منطقة غينيا اجلديدة حمصورة يف جزر صغرية قريبة » البيتا«التي وجد فيها فخار 
يف » يبتآي«يف موقع واحد هو » البيتا«وحتى اآلن عثر عىل فخار . من اجلزر الكبرية

أما أكثر مواقع . الساحل الشاميل ذاته من غينيا اجلديدة, ويف موقعني يف جزر سليامن
ًفقد وجدت يف جزر بيزمارك األكرب حجام ويف جزر صغرية قبالة » البيتا«فخار 

ا قادرين عىل و, كام سنر, كان»البيتا«وبام أن صانعي فخار . اجلزر الكبرية ذاهتا
اإلبحار آالف األميال, فإن إخفاقهم يف نقل قراهم بضعة أميال إىل جزر بيزمارك 

ًيال إىل غينيا اجلديدة, مل يكن نابعا عن عدم القدرة عىل الوصول الكبرية, أو بضعة أم
 .إىل هناك

من خالل النفايات التي حيفرها » البيتا «ويمكن التعرف عىل أسباب بقاء
ًاعتامدا كبريا عىل غذاء » البيتا «سكاناعتمد . »البيتا«علامء اآلثار يف مواقع فخار  ً

وكان . الحف والقرش واألسامك الصدفيةالبحر بام يف ذلك السمك والدلفني والس
لدهيم خنازير ودجاج وكالب وكانوا يأكلون بذور الكثري من األشجار بام يف ذلك 

سرتونيزية ًأيضا عىل أكل حماصيل اجلذور األجوز اهلند, وفيام دأبوا عىل األرجح 
االعتيادية كالقلقاس واليام, فإن الدليل عىل استعامل هذه املحاصيل صعب 
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 عىل الصمود آالف السنني وسط أكوام قادرةل عليه ألن قشور اجلوز اليابس احلصو

 .من اجلذور الطريةأكثر القاممة, 
حتدثوا » البيتا« فخار ًمن املستحيل طبعا اإلثبات مبارشة بأن الذين صنعوا

ًأوال, وباستثناء . ًذلك االستدالل مؤكداجتعالن لكن حقيقتني . سرتونيزيةاللغة األ
املوجودة عىل قدور الفخار, فإن القدور ذاهتا واملعدات الثقافية املرتبطة هبا الزخرفة 

ُمماثلة للبقايا الثقافية التي وجدت يف مواقع فلبينية وإندونيسية تعود ألجداد 
يف جزر نائية » البيتا«ًثانيا, ظهر فخار . سرتونيزيةعات احلديثة املتكلمة باألاملجتم

ًشهدت سكانا, دون دليل عىل وجود موجة ثانية من  مل يسبق أن ئباملحيط اهلاد
وحيث السكان احلديثون يتكلمون » البيتا«االستيطان أعقبت جلب قدور 

ً البيتا كان دليال عىل وصول وهكذا يمكن االفرتاض بثقة بأن فخار. سرتونيزيةألا
 .سرتونيزيني إىل منطقة غينيا اجلديدةاأل

صانعو القدور يف اجلزر الصغرية سرتونيزيون ما الذي يفعله أولئك األ
 حتى هااملجاورة للجزر الكبرية? لعلهم كانوا يعيشون بالطريقة نفسها التي عاش

 زرت 1972يف عام . اآلونة األخرية صنّاع القدور يف جزر غينيا اجلديدة الصغرية
قبالة » سيايس«الصغري الواقعة ضمن جمموعة جزر » ماالي«قرية كهذه يف جزيرة 

األكرب والتابعة »  بريتاننيو«سطة احلجم وتقع قبالة جزيرة متو» ومبويأ«جزيرة 
ًعندما نزلت عىل شاطئ ماالي بحثا عن عصافري دون أن أعرف . جلزر بيزمارك

ًفبدال من اجلزر االعتيادية . ًشيئا عن الناس هناك, دهشت للمشهد الذي استقبلني
 كبرية تكفي إلطعام اجلزيرة الصغرية ذات األكواخ الواطئة التي حتيط هبا حدائق

كلها, والقوارب القليلة التي جرت نحو الشاطئ, كانت معظم مساحة ماالي حمتلة 
َمن قبل بيوت خشبية ذات طابقني ومتالصقة إىل جانب بعضها البعض, مما ال يرتك  ِ
ًجماال ألي حدائق, وكانت هذه اجلزيرة وكأهنا غينيا اجلديدة املوازية لقلب املدينة يف 
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وتبني أن سكان . وعىل الشاطئ كان هناك صف من القوارب الكبرية. اهناتنم
ماالي ليسوا فقط صيادي سمك, لكنهم متخصصون بالفخار واحلفر والتجارة, 

 وحفر أوعية خشبية ومن ثم نقلها يلة مزينةويعيشون من خالل صنع قدور مج
غري والب واخلرضاوات بواسطة قوارهبم إىل اجلزر الكبرية ملبادلتها باخلنازير والك

وحتى األخشاب الالزمة لصناعة القوارب حيصلون عليها . ذلك من االحتياجات
من قرويني يف جزيرة أومبوي القريبة, حيث أنه ال يتواجد يف ماالي أشجار كبرية بام 

 .يكفي الستخدام خشبها يف صنع القوارب
 اجلزر يف منطقة يف األيام التي سبقت اإلبحار األورويب, كانت التجارة بني

َغينيا اجلديدة حمتكرة من قبل جمموعات متخصصة كهذه, من بناة القوارب وصنّاع  ِ
الفخار املاهرين يف اإلبحار دون استخدام أدوات مالحية والذين يعيشون عىل 

ويف الوقت الذي . ًسواحل اجلزيرات وأحيانا يف املناطق الساحلية من الرب الرئييس
جارية املحلية قد ت, كانت تلك الشبكات ال1972ام وصلت فيه إىل ماالي ع

 السفن قاهنارت أو تقلصت, ألسباب من بينها املنافسة التي جاءت عن طري
األوروبية ذات املوتورات, وأواين األملنيوم, ومنها أن حكومة أسرتاليا االستعامرية 
منعت الرحالت البحرية الطويلة بالقوارب بعد حوادث أدت إىل وفاة بعض 

 ما بني جزر غينيا اجلديدة يف ًا جتارواكان» البيتا«وأمخن أن صنّاع قدور . التجار
 .  قبل امليالد1600القرون التي أعقبت عام 

سرتونيزية إىل الشاطئ الشاميل من غينيا ال بد أن يكون انتشار اللغات األو
لب بعد ث يف األغاجلديدة ذاهتا, ووصوهلا إىل أكرب جزر بيزمارك وسليامن, قد حد

. ذلك أن مواقع البيتا ذاهتا كانت ترتكز يف جزر بيزمارك الصغرية, »البيتا«عصور 
يف الطرف اجلنويب من شبه » البيتا«ومل تظهر الصناعات الفخارية املشتقة من نوع 

وعندما بدأ .  غينيا اجلديدة إال يف العام األول للميالديجزيرة جنوب رشق
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ديدة يف أواخر القرن التاسع عرش كان ما تبقى من األوروبيون يستكشفون غينيا اجل
ً رغم أن سكانا ًساحل غينيا اجلديدة حيتضن سكانا ناطقني باللغة البابوانية فقط,

 الرشقية, ولكن يف يةسرتونيزية مل يرتكزوا فقط يف شبه اجلزيرة اجلنوبيتحدثون األ
 حل اجلنويب لغينياً ميال غرب السا80 إىل 70التي تبعدان » كاي«و » آرو«جزيريت 
سرتونيزيني آالف السنني الستعامر داخل غينيا وهكذا فقد كان لد األ. اجلديدة

وحتى . ًوا ذلك مطلقالاجلديدة وساحلها اجلنويب من القواعد القريبة, لكنهم مل يفع
ًاستعامرهم للطرف الشاميل من الساحل كان لغويا أكثر من كونه جينيا وقد بقي . ً

 وتبنوا. ًحل الشاميل لغينيا اجلديدة غينيني جددا حسب جيناهتممجيع سكان السا
سرتونيزية ربام ليتمكنوا من االتصال مع جتار املسافات البعيدة معظم اللغات األ

 .الذين كانوا قادرين عىل ربط املجتمعات بعضها ببعض
ًسرتونيزي يف منطقة غينيا اجلديدة كان معاكسا وهكذا فإن نتيجة التوسع األ

ففي املنطقة األخرية اختفى السكان . ك الذي حصل يف إندونيسيا والفلبنيلذل
ربام تم طردهم أو قتلهم أو أصيبوا بعدو األمراض, أو استوعبهم واألصليون, 

وكان . ًيدا يف معظمهمن الغزاة بعوويف املنطقة السابقة أبقى السكان املحلي. الغزاة
تني, وربام كانت الشعوب املحلية هي سرتينيزيون هم أنفسهم يف احلالالغزاة األ

م ًاألخر متامثلة جينيا, إذا كان السكان اإلندونيسيون األصليون الذين زرعه
لامذا إذن كانت ف. ً سكان غينيا اجلديدة, كام قلت سابقا معسرتونيزيون عىل قرابةاأل

 .النتائج متناقضة? 
فية املختلفة عن يتضح اجلواب عندما يفكر املرء يف ظروف إندونيسيا الثقا

, األسرتونيزينيوقبل وصول . يف غينيا اجلديدةظروف الشعوب املحلية الثقافية 
ًكان معظم إندونيسيا حمتال بأعداد قليلة من الصيادين وجامعي الطعام الذين 

وباملقارنة, كان إنتاج الغذاء قد تأسس . تنقصهم حتى األدوات احلجرية املصقولة
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ً غينيا اجلديدة, وربام يف منخفضاهتا أيضا ويف جزر آلالف السنني يف مرتفعات
وقد احتضنت مرتفعات غينيا اجلديدة بعض أكثر . بيزمارك وسليامن كذلك

 .التجمعات السكانية كثافة يف العامل احلديث خالل العرص احلجري
سرتوينزيون ببعض امليزات يف تنافسهم مع التجمعات السكانية الغينية ع األتمت

سرتونيزيون مثل القلقاس عض املحاصيل التي يعيش عليها األفب. تأسسةاجلديدة امل
ِّواليام واملوز كانت قد دجنت بشكل مستقل يف غينيا اجلدي ة قبل قدوم دُ

دجاج والكالب وخاصة اخلنازير وبرسعة ضم الغينيون اجلدد ال. سرتونيزينياأل
الغينيني اجلدد أدوات وكان لد . سرتونيزية إىل اقتصاديات إنتاج الغذاء لدهيماأل

سرتونيزيني ألهنم مقاومني لألمراض االستوائية كاألكانوا . حجرية مصقولة
حيملون مثلهم اخلمسة أنواع من احلامية اجلينية ضد املالريا, وقد تطور بعض أو هذه 

ّوكان الغينيون اجلدد جوايب بحار . اجلينات مجيعها يف غينيا اجلديدة بشكل مستقل
وكان . »البيتا« ليس عىل املستو ذاته الذي حققه صنّاع فخار متأسسني, ولكن

ل عرشات آالف السنني من ْالغينيون اجلدد قد احتلوا أرخبييل بيزمارك وسليامن قب
سرتونيزيني, وكانت جتارة نوع من احلجر الربكاين يصلح لصنع األدوات قدوم األ

من وصول  األقل  ألف سنة عىل18احلادة قد راجت يف بيزمارك قبل 
سرتونيزي, إىل ًدد قد توسعوا غربا ضد املد األويبدو أن الغينيني اجل. سرتونيزينياأل
 إندونيسيا حيث كانت اللغات املحكية يف جزر شامل هلامهريا وتيمور هي يرشق

 . غينيا اجلديدةاللغات البابوانية التقليدية التي هلا صلة ببعض لغات غريب
سرتونيزي بقوة, إىل دور إنتاج وعة للتوسع األنباختصار, أشارت النتائج املت
سرتونيزيون إىل وقد اندفع منتجو الغذاء األ. الغذاء يف حتركات اجلنس البرشي

منطقتني مها غينيا اجلديدة وإندونيسيا املحتلتني من شعوب مقيمة وعىل قرابة من 
ن كان سكافيام وكان سكان إندونيسيا صيادين وجامعي طعام, . بعضها البعض
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غينيا اجلديدة منتجي غذاء حمققني الكثري من مواصفات إنتاج الغذاء كالكثافة 
ونتيجة لذلك . ًالسكانية ومقاومة األمراض والتكنولوجيا األكثر تقدما إىل آخره

دونيسيني األصليني, فقد فشل يف إقامة طريق ننيزي اإلوسرتع األوفيام أزاح التوس
ًكام فشل أيضا يف إقامة طريق نافذ ضد منتجي  باجتاه منطقة غينيا اجلديدة, نافذ

 اآلسيويني, والـ – آسيويني االستوائيني مثل األسرتاليني يالغذاء اجلنوب رشق
 .»تاي كاداي«

سرتونيزي عرب إندونيسيا نحو سواحل غينيا اجلديدة لقد تتبعنا التوسع األ
 املحيط  آسيا االستوائي, ويف الفصل التاسع عرش سنتتبعها عربيوجنوب رشق

اهلندي إىل مدغشقر, بينام رأينا يف الفصل اخلامس عرش أن الصعاب اإليكولوجية 
وقد بدأت .  أسرتاليا وغريبسرتونيزيني من تأسيس أنفسهم يف شاميل األمنعت

 بعد ئًرشقا إىل املحيط اهلاد» البيتا«الدفعة املتبقية التوسع عندما أبحر صنّاع الفخار 
ويف حوايل العام . منطقة جزر مل يصل إليها برش من قبلىل إجزر سليامن ووصلوا 

املعتادة مثل اخلنازير والدجاج » البيتا« قبل امليالد ظهرت آثار صنّاع الفخار 1200
سرتونيزيني يف مواقع حفر يف أرخبيالت ألوالكالب وبقية العالمات األثرية ل

. رشق جزر سليامنُ مثل فيجي وساموا وتونغا, عىل بعد ألف ميل باملحيط اهلادئ
ويف أوائل احلقبة املسيحية, ظهرت معظم هذه العالمات باستثناء الفخار يف جزر 

كام أن رحالت قوارب أطول جاءت . ي وماركيزازيتها سوس بولينيزيا بام فييرشق
ًشامال إىل هاواي ورشقا إىلباملستوطنني  اجلنوب الغريب  جزر بيتكرين وإيسرت, وإىل ً

غلب مواطني هذه اجلزر اليوم هم البولينيزيون األحفاد املبارشون وأ.  نيوزيلنداإىل
ًسرتونيزية القريبة جدا من لغات فهم يتحدثون اللغات األ. »البيتا«لصنّاع فخار 

سرتونيزية التي تضم القلقاس اصيلهم الرئيسية فهي احلزمة األغينيا اجلديدة, أما حم
 .واليام واملوز وجوز اهلند وفاكهة اخلبز



  503     زورق رسيع إىل بولينيزيا     
 

 للميالد, أي قبل 1400حتالل جزر تشاتام قبالة نيوزيلندا حوايل العام وبا
ً, استكملت أخريا ئاألوروبيني املحيط اهلاد» املكتشفني«حوايل قرن من دخول 

َمهمة استكشاف ذلك املحيط من قبل اآلسيويني  االستكشايفلقد بدأ تقليدهم . ِ
ويوور عرب إندونيسيا إىل  استمر عرشات آالف السنني, عندما انترش أسالف الذي

 وانتهى فقط عندما انتهت أهدافه وتم احتالل كل جزيرة ,غينيا اجلديدة وأسرتاليا
 . صاحلة للسكنئيف املحيط اهلاد

 العرب إىل كل من ئ آسيا واملحيط اهلاديتقدم املجتمعات اإلنسانية يف رشق
ذج حول كيف هيتم بتاريخ اإلنسان, ألن هذه املجتمعات توفر الكثري من النام

 اجلغرايف هناك اختالفات بني طريقة اًواعتامدا عىل موطنه. قولب البيئة التاريخُت
 يف دخول عامل تدجني احليوان ئالشعوب اآلسيوية الرشقية وشعوب املحيط اهلاد
ًن شعبا يمتلك إ نقول ثانيةومرة . والنبات, ويف أسلوب اتصاهلا بالشعوب األخر

الغذاء ويف موقع مالئم لنرش التكنولوجيا القادم من مكان الرشوط الالزمة إلنتاج 
نه عندما تنترش إومرة أخر نقول . آخر, يأخذ مكان شعب تنقصه هذه امليزات

ً أحفادهم طرقا يطورموجة واحدة من االستعامريني يف مناطق ذات بيئات خمتلفة, 
 .متفاوتة تعتمد عىل الفروقات البيئية

 الصني طورت إنتاج غذاء وتكنولوجيا ن جنويبعىل سبيل املثال, رأينا أ
 الصني وطنية, وتلقت الكتابة وآليات تكنولوجية وسياسية أخر من شاميل

 إىل حد كبري وحلت آسيا االستوائية وتايوان, يوتقدمت نحو احتالل جنوب رشق
 آسيا, ومن بني أطفال يويف داخل جنوب رشق. حمل سكان تلك املناطق السابقني

املقيمون يف » اليومربي«هؤالء الصينيني اجلنوبيني املستعمرين, حتول أو أقارب 
الغابات التايلندية والالوسية املمطرة, مرة أخر إىل العيش كصيادين وجامعي 

 بلغة من طعام, فيام بقي أقارب مقربون من اليومربي وهم الفيتناميون الناطقون
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, منتجي غذاء يف الدلتا »ربياليوم«سرتونيزية كاللغة ذات العائلة الفرعية لأل
وباملثل فمن بني . احلمراء الغنية, وأنشأوا إمرباطورية واسعة تتأسس عىل املعادن

ن واملقيم» البونان« سرتونيزيني القادمني من تايوان وإندونيسيا, أجرباملهاجرين األ
بقي بورنيو املمطرة عىل العودة إىل حياة الصيادين وجامعي الطعام, بينام يف غابات 

أقارهبم املقيمون عىل تربة بركانية غنية منتجي غذاء, وأوجدوا مملكة يف إطار النفوذ 
سرتونيزيون أما األ. »بوروبودور«الكبري يف اهلندي وتبنوا الكتابة وبنوا نصب بوذا 

الذين واصلوا طريقهم واستعمروا بولينيزيا, فقد أصبحوا معزولني عن صناعات 
وكام رأينا يف . تابتها, ولذلك بقوا دون معادن أو كتابة آسيا املعدنية وعن كيرشق

الفصل الثاين, فقد تعرضت التنظيامت واالقتصاديات البولينيزية السياسية 
وخالل ألفية من الزمن, عاد . واالجتامعية إىل تنوع هائل يف بيئات خمتلفة

 دولة يف هاواي املستعمرون البولينيزيون إىل الصيد ومجع الطعام يف تشاتام بينام بنوا
 .متكنت من إنتاج الغذاء بكثافة

وعندما وصل األوروبيون يف النهاية, مكنتهم التكنولوجيا التي يملكوهنا 
 ية عىل معظم جنوب رشققتوغريها من امليزات, من إنشاء سيطرة استعامرية مؤ

وعىل أي حال, فقد حالت اجلراثيم ومنتجو . ئآسيا االستوائية وجزر املحيط اهلاد
ويف . لغذاء دون متكني األوروبيني من االستقرار يف معظم هذه املنطقة بأعداد كبريةا

إطار هذه املنطقة, فإن نيوزيلندا ونيوكالدونيا وهاواي, وهي اجلزر األكرب والبعيدة 
عن خط االستواء وذات الطقس األشبه باملناخ األورويب, تدعم اآلن كثافات 

 آسيا ي عكس أسرتاليا واألمريكيتني فإن رشقوهكذا وعىل. سكانية أوروبية ضخمة
 .ئ آسيا واملحيط اهلادي ما زالت حتتلها شعوب رشقئومعظم جزر املحيط اهلاد

 
 



 

 18الفصل 

  
  نصفا العامل يتصادمان

 

ن عكان أكرب إحالل سكاين يف الثالثة عرش ألف عام األخرية هو ذلك الناشئ 
وحدثت اللحظة األكثر دراماتيكية . تصادم حديث بني العامل القديم والعامل اجلديد

  جيش بيزارو اإلسباين الصغري للغاية أرسًوحسام, كام رأينا يف الفصل الثالث, عندما
ًإمرباطور اإلنكا أتاهولبا احلاكم املطلق ألكرب وأغنى دولة وأكثرها سكانا وتقدما  ً

وقد رمز اعتقال أتاهولبا إىل . اجلنوبيةمن الناحيتني التكنولوجية واإلدارية يف أمريكا 
الغزو األورويب لألمريكيتني, ألن تركيبة األسباب التقريبية ذاهتا التي سببت 

 أصليةً أيضا عن الغزوات األوروبية ملجتمعات أمريكية اعتقاله, كانت مسؤولة
لنعد اآلن إىل تصادم نصفي العامل مطبقني ما تعلمناه منذ الفصل الثالث. أخر .

والسؤال األسايس الذي جيب توجيهه هو ملاذا وصل األوروبيون وغزوا أرايض 
ة  بدل أن حيدث العكس? ستكون نقطة بدايتنا مقارن األصلينياألمريكيني

 1492ً األمريكية ابتداء من العام األصلية آسيوية واملجتمعات –املجتمعات اليورو 
 .فيه كولومبس األمريكيتني» اكتشف«ميالدية, وهو العام الذي 

تبدأ مقارنتنا بإنتاج الغذاء وهو مقرر رئييس حلجم السكان املحليني وتعقيد 
 االختالف البارز بني إنتاج ويشمل.  هنائي وراء الغزوعاململجتمع, وهو بالتايل ا
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يف الفصل التاسع .  آسيوي, أنواع الثدييات املدجنة–الغذاء األمريكي واليورو 
ً آسيويا من هذه الثدييات التي أصبحت املصدر –ً نوعا يورو 13تعرفنا عىل 

, وللصوف واجللود, والوسيلة وحليبالرئييس للربوتني احليواين من حلم 
ألشخاص والبضائع, وحتوهلا إىل وسائط حربية عدا األساسية للنقل الربي ل

وإىل أن . استخدامها للحراثة واستعامل روثها كسامد مغذ للمحاصيل الزراعية
 آسيا يف القرون –بدأت دواليب املاء وطواحني اهلواء حتل حمل ثدييات يورو 

اخلارجة عن » الصناعية«الوسطى, كانت تلك احليوانات املصدر الرئييس للقوة 
باملقارنة . تشغيل مصاعد املياهوحجار الرحى أ كتحريكد القوة العضلية للبرش, م

كان لد األمريكيتني نوع واحد فقط من الثدييات هو الالما واأللباكا واملقترصة 
ومع أن الالما تستخدم . عىل مساحة صغرية من اإلنديز وجماورة للساحل البريويف

ًمل تعط أبدا احلليب ومل حتمل عىل ظهرها راكبا,ف واجللد والنقل, فإهنا وللحوم والص ً 
 .ًومل جتر عربة أو حمراثا, ومل تستعمل كمصدر قوة أو كواسطة حربية يف املعارك

 آسيوية –كانت تلك جمموعة من الفروقات اهلائلة بني املجتمعات اليورو 
ظم , والتي تعود إىل حد كبري, إىل انقراض وربام إبادة مع األصليةواألمريكية

.  الكبرية يف آخر العصور احلجريةالثدييةحيوانات أمريكا الشاملية وأمريكا اجلنوبية 
وعندما نزل . ولوال هذه االنقراضات الختذ التاريخ احلديث مسارات أخر

, ربام كانوا قد 1519ن عىل الساحل املكسيكي عام وه املتلككوكورتيز ومغامر
ً من اآلزتيك املمتطني خيوال أمريكية دفعوا نحو البحر عىل أيدي آالف الفرسان

ًوبدال من أن يموت اآلزتيك جراء اجلدري, لربام أبيد اإلسبان باجلراثيم . مدجنة
ولربام أرسلت احلضارات . ن للمرضواألمريكية التي ينقلها اآلزتيك املقاوم

لكن تلك النتائج . األمريكية املعتمدة عىل قوة احليوان غزاهتا الجتياح أوروبا
 .فرتاضية أقفلت بانقراض الثدييات قبل آالف السننياال
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 آسيا الكثري من احليوانات املرشحة –وتركت تلك االنقراضات ليورو 
وفشل معظم املرشحني يف التأهل . للتدجني وأكثر بكثري ما عرضته األمريكيتان

ً نوعا من 13 آسيا –للتدجني لسبب أو أكثر من جمموعة أسباب, وهكذا بقي ليورو 
ًلثدييات املدجنة الكبرية واألمريكيتني نوعا واحدا فقطا ّوقد دجن نصفا العامل . ً

ًأنواعا من الطيور والثدييات الصغرية مثل الديك الرومي وفأر غينيا والبط 
ِّالكالب التي دجنت عىل نطاق واسع يف وًليا حماملسكويب الذي تم تدجينه  ُ

نحل العسل والكالب واألرانب األمريكيتني والدجاج واإلوز والبط والقطط و
غري أن أمهية كل هذه األنواع من احليوانات .  آسيا–ورو يودود القز وغري ذلك يف 

 .الصغرية املدجنة كانت تافهة باملقارنة مع احليوانات الكبرية
ً آسيا واألمريكيتان أيضا فيام يتعلق بإنتاج األغذية النباتية, –واختلفت يورو 

 كانت 1492يف عام . أقل أمهية من إنتاج الغذاء احليواينرغم أن التفاوت هنا 
الزراعة منترشة يف يورو آسيا, وبني الصيادين وجامعي الطعام القليلني الذين 

 اليابان يف شاميل» ينواإل«تنقصهم املحاصيل واحليوانات املدجنة, كان هناك 
ن الصيادين واملجتمعات السيبريية التي تفتقر إىل األيائل وجمموعات صغرية م

 آسيا االستوائي, والذين يوجامعي الطعام املبعثرين يف غابات اهلند وجنوب رشق
وكانت بعض جمتمعات آسيوية أخر وبشكل . يتاجرون مع جرياهنم املزارعني

) Lapps(» الالب«خاص رعويي آسيا الوسطى ورعاة األيائل من شعوب 
 مدجنة ولكن مل يكن لدهيا القطبية, متتلك حيوانات) Samoyeds(» الساموييد«و

 آسيوية –وبشكل عام فإن مجيع املجتمعات اليورو . ً باملطلق أو قليلة جدازراعة إما
 .األخر كانت منغمسة يف الزراعة ويف رعي احليوانات

ًوكانت الزراعة منترشة أيضا يف األمريكيتني, لكن الصيادين وجامعي الطعام 
يتني مما حيتله الصيادون وجامعو الطعام يف كانوا حيتلون مساحة أكرب يف األمريك
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 وتضمنت مناطق األمريكيتني اخلاليتني من إنتاج الغذاء كل شاميل.  آسيا–يورو 

 شامل  أمريكا اجلنوبية, والسهول الكرب يف كندا وكل غريبأمريكا الشاملية وجنويب
كانت أمريكا باستثناء مناطق صغرية من اجلنوب الغريب من الواليات املتحدة 

ومن املدهش أن املناطق األمريكية اخلالية من إنتاج . حتتضن الزراعة عن طريق الري
األغذية تشمل اليوم وبعد وصول األوروبيني بعض أكثر مزارع ومراعي أمريكا 

 يف الواليات املتحدة, وحزام ئًالشاملية واجلنوبية إنتاجا مثل واليات املحيط اهلاد
وكان . األرجنتني ومنطقة تشييل ذات املناخ املتوسطيالقمح الكندي والبامباس يف 

ً كليا إىل الندرة املحلية يف احليوانات يعودغياب إنتاج الغذاء يف تلك األرايض 
والنباتات املدجنة, وإىل عوائق جغرافية وإيكولوجية منعت املحاصيل واحليوانات 

ه األرايض املدجنة يف مناطق أخر من األمريكيتني من الوصول, وأصبحت هذ
ًمنتجة ليس فقط للمستوطنني األوروبيني فقط, لكن أيضا يف بعض احلاالت, 
لألمريكيني األصليني, حاملا كان األوروبيون يدخلون حيوانات مدجنة وحماصيل 

 مشهورة يف إتقاهنا األصليةعىل سبيل املثال, أصبحت املجتمعات األمريكية .مناسبة
ان يف رعي األبقار واألغنام, يف أجزاء من التعامل مع اخليول, ويف بعض األحي

وقد أصبح .  الواليات املتحدة والبامباس يف األرجنتني, وغريبالعظمىالسهول 
و, مزروعني يف هو السهول املمتطون اخليول ورعاة الغنم من قبائل النافابحمار

االنطباع لد األمريكيني البيض عىل أهنم األمريكيون اهلنود, لكن قاعدة هذا 
وتظهر هذه النامذج أن العنرص الوحيد . 1492النطباع مل توجد إال بعد عام ا

 احليوانات مساحات واسعة من األمريكيتني كاناملطلوب لدعم إنتاج الغذاء يف 
 .واملحاصيل املدجنة نفسها

 تلك األجزاء من األمريكيتني التي احتضنت الزراعة مقيدة بخمسة وكانت
 وهي االعتامد الواسع عىل الذرة , آسيوية–ليورو أمور سلبية مقابل الزراعة ا
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 آسيا, والزراعة –ًالضعيفة بروتينيا, مقابل تنوع يف احلبوب الغنية بالربوتني يف يورو 
ْالبذرًاليدوية للبذور الفردية بدال من  ل املحاريث التي د الواسع, واحلراثة باليد بَ

ًجترها احليوانات التي متكن شخصا واحدا من   مساحة أكرب من األرض فالحةً
 تصعب الرتبة القاسية التيًوالتي تتيح أيضا فالحة بعض األرض اخلصبة ولكن 

, واالفتقار إىل  الشامليةالسهول العظمى بأمريكاحراثتها باليد كاألرايض الواقعة يف 
ًسامد احليوانات الالزم لزيادة إخصاب الرتبة, واالكتفاء بقوة اإلنسان العضلية بدال 

ختربنا هذه االختالفات . ة احليوان ألعامل زراعية كالدرس والطحن والريمن قو
 كانت تعطي من متوسط السعرات احلرارية 1492 آسيا يف عام –أن زراعة يورو 

 .األمريكيني األصلينيزراعة ساعة عمل أكثر بكثري مما تعطيه والربوتني لكل شخص يف 
ً رئيسيا هنائيا يف التفاوتات بني ًشكلت مثل هذه الفروقات يف إنتاج الغذاء سببا ً

  أهمومن بني.  األمريكيةاألصلية آسيوية واملجتمعات –املجتمعات اليورو 
 فروقات يف اجلراثيم والتكنولوجيا والتنظيم الغزوالعوامل التقريبية الناجتة عن 

فروقات بوكانت اجلراثيم مرتبطة أكثر من العوامل األخر . السيايس والكتابة 
  اإلنتاج الغذائي, إذ إن األمراض املعدية التي كانت تزور املجتمعات اآلسيويةعملية

بانتظام والتي طورت تلك املجتمعات احلصانة أو املقاومة اجلينية الالزمة ضدها, 
نفلونزا والطاعون  الفتاكة مثل اجلدري واحلصبة واإلتضمنت كل أمراض التاريخ

ومقابل هذه الالئحة املرعبة, كان . غريهاوالسل والتيفوس والكولريا واملالريا و
 كيةري األماألصليةاملرض املعدي الوحيد الذي يمكن ربطه بالتأكيد باملجتمعات 

وكام . »Nonsyphlitic Treponemas«هو ما يعرف بـ حقبة ما قبل كولومبس  خالل
ًرشحت يف الفصل احلادي عرش, فإنه ليس مؤكدا ما إذا كان السفلس قد نشأ يف 

ًن السل كان موجودا يف إ آسيا أو األمريكيتني, كام أن االدعاء القائل –و يور
 .ًاألمريكيتني قبل كولومبس ليس مثبتا كام أعتقد
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نشأ هذا االختالف القاري يف اجلراثيم الضارة من اخلالف حول أي من 
لقد تطورت معظم امليكروبات املسؤولة عن األمراض . احليوانات مفيد لإلنسان

ً يف املجتمعات البرشية املزدمحة من ميكروبات تسبب أمراضا معدية يف املعدية
احليوانات املدجنة التي بدأ منتجو الغذاء باالتصال اليومي معها قبل حوايل عرشة 

 آسيا ضمت الكثري من أنواع احليوانات املدجنة, فقد –وألن يورو . آالف سنة
 األمريكيني القليل من احليوانات طورت الكثري من تلك امليكروبات, بينام كان لد

ومن األسباب األخر التي يمكن إيرادها بخصوص قلة . وامليكروبات
امليكروبات األمريكية أن القر التي وفرت قاعدة مثالية لنشوء األمراض الوبائية 

 يورو آسيا, وأن املناطق ظهرت يف األمريكيتني بعد آالف السنني من ظهورها يف
اجلديد املحتضنة للمجتمعات اإلنسانية وهي اإلنديز وأمريكا  من العامل الثالث

ً الواليات املتحدة, مل تكن أبدا مرتبطة بتجارة رسيعة, ذات يالوسطى وجنوب رشق
ٍحجم عال بمقياس احلجم الذي جلب الطاعون واإلنفلونزا وربام اجلدري إىل 

ومها املرضان ونتيجة لذلك, فحتى املالريا واحلمى الصفراء . أوروبا من آسيا
املعديان اللذان أصبحا يشكالن العقبة الرئيسية أمام بناء قناة بنام, ليسا مرضني 
أمريكيني عىل اإلطالق, بل سببتهام ميكروبات من العامل القديم ذات أصول 

 .استوائية أدخلها األوروبيون إىل األمريكيني
 أوروبا ويرمز التنافس بني اجلراثيم كعوامل تقريبية تكمن وراء غزو

وتنشأ هذه االختالفات يف . لألمريكيتني, إىل اختالفات يف كل جماالت التكنولوجيا
ًجمتمعات أكثر سكانا ومتخصصة و آسيوي أطول – تاريخ يورو منالنهاية 

ًاقتصاديا ومنظمة سياسيا وتعمل متشابكة ومتنافسة, معتمدة عىل إنتاج الغذاء ً .
 .إلشارة إليها جماالت تكنولوجيا يمكن اةوهناك مخس

ًأوال املعادن, ومبدئيا النحاس ثم الربونز وأخريا احلديد, التي استخدمت يف  ً ً
, وباملقارنة ورغم 1492ً آسيوية املعقدة ابتداء من العام –كل املجتمعات اليورو 
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استخدام النحاس والفضة والذهب واملركبات املعدنية يف صناعة احليل يف اإلنديز 
مريكيتني, فقد كانت احلجارة واألخشاب والعظام ما تزال أجزاء أخر من األو

 لصناعة األدوات يف كل املجتمعات األمريكية املواطنة التي مل ةهي املواد األساسي
 .تستخدم إال القليل من األدوات النحاسية

 آسيا منها يف – بكثري يف يورو أقوًثانيا, كانت التكنولوجيا العسكرية 
ألسلحة األوروبية تتشكل من سيوف فوالذية ورماح وكانت ا. األمريكيتني

 واخلوذوخناجر مدعومة بأسلحة نارية ومدفعية صغرية, فيام صنعت دروع اجلسم 
ومقابل الفوالذ استخدمت األمريكيتان هراوات أو . من الفوالذ الصلب أو الزرد

ًفؤوسا حجرية أو خشبية وأحيانا نحاسية يف اإلنديز, واملقالع والسهام وا لدروع ً
وباإلضافة إىل ذلك, مل يكن لد . ًاملحشوة, مما يشكل تسليحا أقل فعالية ومحاية

األمريكيتني حيوانات تواجه اخليول التي أعطت قيمتها يف يف  السكان األصليني
النقل الرسيع األوروبيني ميزات طاغية إىل أن امتلكتها بعض املجتمعات واهلجوم 

 .األمريكية بنفسها
 آسيويون بميزة ضخمة هي مصادر القوة يف تشغيل –ع اليورو ًثالثا, متت

فقد كانت األبقار واخليول واحلمري متثل أول تقدم أنجزه البرش يف . اآلالت
استخدام قوة احليوان بدل عضالت اإلنسان, يف جر املحاريث وإدارة دواليب 

اه يف وقد ظهرت دواليب املي.  وري أو جتفيف احلقولاملياهطحن احلبوب ورفع 
العصور الرومانية ومن ثم انترشت إىل جانب طواحني املد وطواحني اهلواء يف 

وباإلضافة إىل أنظمة الدواليب املسننة, متكنت تلك اآلالت . العصور الوسطى
ليس فقط من طحن احلبوب أو حتريك املياه, وإنام استخدمت يف عدد ال حيىص من 

 لتشغيل األفران, وطحن املعادن الكرياألهداف بام يف ذلك سحق السكر ودفع 
اخلام, وصنع الورق ومثقل احلجارة وضغط الزيت وإنتاج امللح واملنسوجات ونرش 
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ومن التقليدي تعريف الثورة الصناعية بأهنا بدأت بتشغيل قوة البخار يف . اخلشب
 ثورة صناعية ترتكز عىل قوة بدأت ,إنكلرتا يف القرن الثامن عرش, ولكن يف الواقع

, 1492ومنذ عام . ء والريح يف العصور الوسطى يف أجزاء عدة من أوروبااملا
كانت عضالت اإلنسان يف األمريكيتني ما زالت هي السائدة, يف الوقت الذي 
كانت فيه مجيع تلك العمليات اخلاصة باستخدامات احليوان وقوة املاء والريح, 

 . آسيا–تطبق يف يورو 
 آسيا, –ب يف حتويل القوة يف يورو وقبل وقت طويل من استخدام الدوال

 آسيوي, ليس فقط للعربات –أصبح يشكل األساس ملعظم عمليات النقل اليورو 
التي جترها احليوانات, ولكن للعربات اليدوية التي يدفعها اإلنسان مما يمكنه من 

ً االستعانة بالدواليب أيضا يف ومتت. استخدام قوة عضالته يف نقل أوزان أكرب
ومل يتم اللجوء إىل أي من هذه .  آسيا ويف صناعة الساعات–الفخار يف يورو صناعة 

االستخدامات يف األمريكيتني, حيث ثبت استخدام العجالت فقط يف ألعاب 
 .مكسيكية من السرياميك

واملنطقة الوحيدة الباقية لالستخدام التكنولوجي هي النقل البحري, فقد 
 آسيوية سفن إبحار ضخمة, بعضها قادر عىل –طور الكثري من املجتمعات اليورو 

وبوصالت » السدس«اإلبحار يف وجه الريح وعبور املحيطات, ومزودة بآالت 
 آسيوية من حيث –وكانت هذه السفن اليورو . مغناطيسية وعوارض الدفة ومدافع

 أقو بكثري من الطوافات التي كانت ,السعة والرسعة واملناورة وأهلية اإلبحار
ًهامت التجارية بني املجتمعات األكثر تقدما يف العامل اجلديد, ومنها اإلنديز تقوم بامل

كانت تلك الطوافات تبحر مع الريح عىل طول ساحل املحيط . وأمريكا الوسطى
 هذه الطوافات مالحقة إحد, بينام متكنت سفينة بيزارو ببساطة من ئاهلاد

 .ىل بريو إا عىل أول رحلة هلعليها وهي مقدمةواالستيالء 
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آسيويون عن املواطنني –إضافة إىل جراثيمهم وتكنولوجيتهم, اختلف اليورو
 النهضة, كانففي أواخر العصور الوسطى أو عرص . األمريكيني بالتنظيم السيايس

ومن بني هذه الدول آل . ً آسيا خاضعا حلكم الدول املنظمة–معظم يورو 
ودولة املغول اهلندية, والدولة املنغولية هابسبورغ والدولة العثامنية والدولة الصينية 

يف ذروة سطوهتا يف القرن الثالث عرش عندما بارشت عمليات دمج متعددة من 
لذلك, كانت تعرف بأهنا إمرباطوريات. ًخالل غرزها دوال أخر . وكان لد

 آسيوية أديان رسمية سامهت يف متاسك الدولة, حيث –الكثري من الدول اليورو 
ل ملنح الرشعية للقيادة السياسية وإلجازة احلروب ضد الشعوب كانت تستعم

وكانت جمتمعات القبائل والعصب مقترصة بشكل رئييس عىل رعاة قطعان . أخر
األيائل يف القطب, والصيادين وجامعي الطعام يف سيبرييا ويف بقع متناثرة يف شبه 

 . آسيا االستوائيةيالقارة اهلندية, وجنوب رشق
متاثالن ن كانتا امريكيتني إمرباطوريتان مها اآلزتيك واإلنكا اللتوكان لد األ

 واألديان الرسمية وغزو  يف احلجم والسكان وتركيبة الدولنظريتيهام يف يورو آسيا,
يف األمريكيتني, مل يكن هناك سو هاتني الوحدتني السياسيتني . الدول األصغر

−و احلرب عىل مستو عدة دول يوروأ لألعامل العامة املواردالقادرتني عىل تعبئة 
آسيوية, فيام امتلكت سبع دول أوروبية هي إسبانيا والربتغال وإنكلرتا وفرنسا 
وهولندا والسويد والدنامرك الثروات للحصول عىل مستعمرات أمريكية بني 

ًوكانت لد األمريكيتني أيضا عدة مشيخات, بعضها يف الواقع . 1666 و 1492
ريكا اجلنوبية االستوائية وأمريكا الوسطى خارج حكم اآلزتيك, دول صغرية, يف أم

وكانت بقية األمريكيتني منظمة عىل .  الواليات املتحدةيكذلك يف جنوب رشق
 .مستو القبيلة أو العصبة

 آسيوية –والكتابة هي آخر عامل تقريبي جيب بحثه, فمعظم الدول اليورو 
 كبري من العامة, وليس موظفي احلكومة متتعت ببريوقراطيات متعلمة, كام كان جزء
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ومنحت الكتابة املجتمعات األوروبية قوة سهلت هلا اإلدارة السياسية . ًفقط, متعلام
واملبادالت االقتصادية مما حفز عىل االستكشاف والغزو, وتوفري طائفة من 

 باملقارنة, كان. ماكن وعصور أخراملعلومات واخلربة اإلنسانية ومدها إىل أ
ًخدام الكتابة يف األمريكيتني حمصورا يف نخبة من منطقة صغرية من أمريكا است

ًوقد شغلت إمرباطورية اإلنكا, نظاما حماسبيا وجهازا لتحسني الذاكرة . الوسطى ً ً
, لكنه مل يقرتب من الكتابة كواسطة لنقل )Quipu(وب يسمى قيعتمد عىل الث

 .املعلومات التفصيلية
 آسيوية يف وقت كولومبس بميزات –ات اليورو وهكذا فقد متتعت املجتمع

كية يف جمال إنتاج الغذاء واجلراثيم والتكنولوجيا بام فيها ريكبرية عىل املجتمعات األم
 هي العوامل الرئيسية التي قررت  تلككانت. األسلحة, والتنظيم السيايس والكتابة

بدأت يف عام لكن تلك االختالفات التي . كولومبسنتائج تصادم ما بعد حقبة 
قطة من املسارات التارخيية التي امتدت عىل مد ثالثة عرش ألف ل متثل جمرد 1492

وبالنسبة لألمريكيتني بشكل .  آسيا–عام يف األمريكيتني وأطول من ذلك يف يورو 
  األمريكينيللسكان هناية املسار املستقل 1492 م لقطات عاسجلتخاص, 
 .ملبكرة هلذه املساراتلنتتبع اآلن املراحل ا. األصليني

 لظهور تطورات رئيسية يف ةالتواريخ التقريبي) 18.1(يلخص اجلدول 
 آسيا, –املواطن األساسية لكل من نصفي العامل, اهلالل اخلصيب والصني يف يورو 

 ملتضمن كذلك مسار موطن العايو.  وأمريكا الوسطى يف األمريكيتنيواألمازون
ًكن موطنا عىل ت املتحدة, وعامل إنكلرتا الذي مل ي الوالياياجلديد األصغر يف رشق

 .يظهر رسعة انتشار التطورات من اهلالل اخلصيباإلطالق, بل مسجل 
 ّمن املؤكد أن يسبب هذا اجلدول الرعب ألي دارس مطلع ألنه خيترص تواريخ

 ي التواريخ ه ويف احلقيقة فإن هذه .  تبدو أكثر دقة تواريخ  إىل  التعقيد يف  مفرطة 
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وعىل سبيل املثال, فإن . حماوالت لتسجيل نقاط حتكيمية يف وضع كثري التقلب
صناعة جزء مهم من أداة معدنية, قد تكون أهم من اكتشاف األداة ذاهتا, ولكن كم 
ُجيب أن تستخدم أداة معدنية ما حتى يقال إهنا منترشة باتساع? ويف إطار منطقة 

 أي  قبل امليالد,3100خارية يف اإلكوادور عام ًمثال, ظهرت املنتجات الفاإلنديز 
ومن الصعب .  قبل امليالد1800من ظهورها يف البريو عام  عام 1300قبل 

االستدالل عىل بعض التواريخ مثل نشوء املشيخات, من تواريخ األعامل اليدوية 
غري ) 18.1(وبعض التواريخ الواردة يف اجلدول . مثل الفخار واألدوات املعدنية

عىل أي حال, فام . كدة وخاصة تلك املتعلقة ببداية انطالق إنتاج الغذاء األمريكيمؤ
دام املرء يدرك أن هذا اجلدول هو للتبسيط فإنه مفيد يف املقارنة التارخيية بني 

 .القارات
ً جزءا كبريا من األغذية لإلفرجاء يف اجلدول أن إنتاج الغذاء بدأ يو ان يف نسً

وجيب .  قبل مخسة آالف سنة من بدئه يف األمريكيتنياألوطان اليورو آسيوية
ففي الوقت الذي ال شك فيه بأن إنتاج الغذاء قد بدأ : ًاإلشارة فورا إىل هذا التحفظ

وبشكل خاص يشري علامء . كيتنيري آسيا, فهناك جدل حول بدايته يف األم–يف يورو 
يف املكسيك ويف مغارة  كوكسكاتالنثار إىل تواريخ أقدم ملحاصيل مدجنة يف مغارة آ

وجتري اآلن . دول يف بريو ويف مواقع أمريكية أخر غري الواردة يف اجلغيتاريرو
 الفحوص الراديوكربونية لبقايا فآخرإعادة تقييم هلذه االدعاءات, لعدة أسباب, 

تواريخ أقرب, أما التواريخ األبعد صيل ذاهتا أظهرت يف بعض احلاالت املحا
ولكن ربام ال يكون . تكز عىل فحم يعتقد بأنه تزامن مع بقايا نباتيةًاملذكورة آنفا, فرت

األمر كذلك, أما وضع بعض النباتات األقدم كمحاصيل فقد بقي كام هو, غري أن 
وحتى لو بدأ تدجني النبات يف . ًوضع النباتات الربية املكتشفة ليس مؤكدا

, فإن الزراعة مل توفر )18.1(ر عام هو مذكور يف اجلدول بكاألمريكيتني يف وقت أ
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بالتأكيد قاعدة ملعظم السعرات احلرارية التي حيتاجها اإلنسان, وال الوجود املستقر 
 . آسيوية–يف مواطن األمريكيتني إال بعد وقت طويل من حتقق ذلك يف املواطن اليورو 

ًوكام رأينا يف الفصلني اخلامس والعارش, فإن مناطق صغرية نسبيا من كل من 
وهذه . العامل ترصفت كمواطن نشأ فيها إنتاج الغذاء ثم انترش من هناكنصفي 

 وأمريكا واألمازون آسيا, واإلنديز –املواطن هي اهلالل اخلصيب والصني يف يورو 
يف انتشار التطورات الرئيسية ُويفهم .  الواليات يف األمريكيتنييالوسطى ورشق

وكام يلخص اجلدول . ملون هناك بفضل الكثري من علامء اآلثار الذين يعأوروبا
 بعد  إىل إنكلرتا وصل إنتاج الغذاء وحياة القر من اهلالل اخلصيبفقد) 18.1(

 التلكؤ بالنسبة لتبني إنكلرتا املشيخات والدول لكنتلكؤ بلغ مخسة آالف عام, 
حوايل ألفي سنة ألول انتشار واسع : والكتابة وخاصة األدوات املعدنية أقرص بكثري

وكام .  سنة فقط النتشار واسع لألدوات احلديدية250 للنحاس والربونز و النطاق
يتضح بالدليل, فقد كان أسهل بكثري ملجتمع واحد من املزارعني املستقرين أن 

صناعة املعادن, مما هو بالنسبة للبدو من صيادين وجامعي طعام كي » يستعري«
 .ن يتم إحالل مزارعني حملهمإنتاج الغذاء من مزارعني مستقرين, أو أ» يستعريوا«

ملاذا انتقلت مسارات مجيع التطورات الرئيسية إىل تواريخ الحقة يف 
 آسيا? هناك أربع جمموعات من األسباب تطرح – ليورو  بالنسبةاألمريكيتني عام هو

البداية املتأخرة, حيوانات ونباتات أقل للتدجني, عوائق أعظم أمام : نفسها
ً أقل حجام وأكثر انعزاال وكثافة سكانية يف األمريكيتني االنتشار, وربام مناطق  عام هوً

 .  آسيا–يف يورو 
 آسيا مليون – اإلنسان يورو احتل, فقد  املبكر آسيا–وبالنسبة لتقدم يورو 

وكام تقول األدلة األثرية التي . عام, أي أطول مما عاش اإلنسان يف األمريكيتني
 البرش األمريكيتني من أالسكا حوايل العام بحثها الكتاب يف الفصل األول, دخل
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, ووصلوا إىل الطرف اجلنويب من أمريكا اجلنوبية بحلول فقط  قبل امليالد12000
وحتى لو ثبتت صحة االحتالل البرشي األقدم .  قبل امليالد10000العام 

لألمريكيتني, يبقى القول إن أولئك السكان املفرتضني من مرحلة ما قبل كلوفيس 
 مبعثرين ومل يطلقوا عملية انتشار يف العرص احلجري األخري ملجتمعات ظلوا

الصيادين وجامعي الطعام ذات التوسعات السكانية والتكنولوجيا والفنون كام هو 
 من وصول سكان  سنة1500الغذاء قد نشأ بعد كان إنتاج و. احلال يف العامل القديم

 . أمريكا اجلنوبيةىل جنويبكلوفيس املنشقني عن الصيادين وجامعي الطعام إ
 آسيوي النظر واالعتبار, –وتتطلب النتائج املرتتبة عىل هذا السبق اليورو 

ًفنسأل أوال هل كان يستدعي ملء األمريكيتني بالناس وقتا طويال بعد عام  ً ً11000 
 عندما جيري املرء احلسابات الرقمية املطلوبة, يكتشف أن مثل هذا ?قبل امليالد
قيام جمال تاج إىل مسامهة ضئيلة يف تأخر األمريكيتني مخسة آالف عام يف التأثري حي

وتبلغنا احلسابات التي أجريت يف الفصل األول أنه لو أن . القر املنتجة للغذاء
 جمرد مائة رائد من األمريكيني األصليني قطعوا احلدود الكندية إىل األرايض املنخفضة

 بنسبة واحد باملائة فقط, ملألوا األمريكيتني من الواليات املتحدة وزادوا كل سنة
ومن خالل االنتشار بمعدل ميل يف . بالصيادين وجامعي الطعام خالل ألف سنة

 سنة 700 هؤالء الرواد إىل الطرف اجلنويب ألمريكا اجلنوبية بعد يصلالشهر فقط, 
سكانية من الزيادات الملفرتضة وتعترب هذه النسب ا. فقط من عبور احلدود الكندية

 ن تكاثر أناس احتلوا أرايض مل تكن مسكونةعًمنخفضة جدا مقارنة بالنسب املعروفة 
َوهلذا, فربام كانت األمريكيتان حمتلتني من قبل الصيادين. أو كانت مسكونة بعدد قليل ِ 

َوجامعي الطعام خالل بضعة قرون من احتالهلام من قبل املستعمرين األوائل ِ. 
كون التأخر مخسة آالف سنة قد مثل الوقت الذي احتاجه ًثانيا, هل يمكن أن ي

 ليألفوا األنواع النباتية واحليوانية اجلديدة, وأنواع الصخور التي األوائلاألمريكيون 
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جاهبوها? وحسب التوقعات املبنية عىل قياس ما حدث للصيادين ومنتجي الطعام 
ي يف نيوزيلندا أو ن من املاورنيزيا, مثل املستعمريواملزارعني يف غينيا اجلديدة وبولي

بام ر, نعتقد أن املستعمرين  اجلديدة غينيايفيف حوض كاريموي » التوداوهي«
اكتشفوا أفضل الصخور وتعلموا التفريق بني النباتات الربية السامة واحليوانات 

 .املفيدة يف أقل من قرن
 مالئمة قبل ًثالثا, ماذا عن متكن اليورو آسيويني من تطوير تكنولوجيا حملية

غريهم? لقد كان املزارعون األوائل يف اهلالل اخلصيب والصني ورثة التكنولوجيا 
ًالتي طورها مسلكيا اإلنسان احلديث  ّHomo Sapians  الستغالل الثروات يف تلك

عىل سبيل املثال, فإن املناجل . املناطق عىل امتداد عرشات اآلالف من السنني
رض وغريها من وسائل تكنولوجية طورها فر اخلزن حتت األُاحلجرية وح

َالصيادون وجامعو الطعام كانت متاحة الستخدامها من قبل أول مزارعي احلبوب  ِ
 مستوطني األمريكيتني وصلوا إىل أالسكا أوائل باملقارنة فإن .يف اهلالل اخلصيب

كان عليهم أن خيرتعوا ألنفسهم . مع معدات مالئمة لألرايض السيبريية القطبية
ملعدات املناسبة للمنطقة السكنية التي يواجهوهنا, فهذا التأخر التكنولوجي ربام ا

 .ساهم بشكل رئييس يف تأخر التطورات األمريكية
 راء التأخري العامل املتعلق باحليواناتوًومن العوامل األكثر وضوحا والكامنة 

 فإن تبني وكام ناقشت يف الفصل السادس,.  للتدجنيةوالنباتات الربية املتوفر
 عىل التنبؤ باملنافع مالصيادين وجامعي الطعام إنتاج الغذاء ال يعود إىل قدرهت

املمكنة التي تنتظر أحفادهم البعيدين, ولكن ألن إنتاج الغذاء يف نشأته, بدأ يوفر 
وكان إنتاج الغذاء يف . ميزات تفوق ميزات احلياة التي يوفرها الصيد ومجع الطعام

قارنة مع الصيد ومجع الطعام يف األمريكيتني منه يف اهلالل اخلصيب  أقل ميزة باملأوله
ًأو الصني, ويعود السبب يف ذلك جزئيا إىل نقص لد األمريكيتني يف احليوانات 
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ن األمريكيون معتمدين عىل ووهلذا بقي املزارع.  القابلة للتدجنيالثدييةالربية 
ًاحليوانات الربية كمصدر للربوتني, وظلوا للحاجة, خيصصون جزءا من وقتهم 
للصيد ومجع الطعام, بينام تبع تدجني النبات يف اهلالل اخلصيب والصني تدجني 
. احليوانات خللق رزمة إلنتاج الغذاء التي تفوقت برسعة عىل الصيد ومجع الطعام

 آسيا املدجنة الزراعة نفسها أكثر منافسة –جعلت حيوانات يورو وإضافة إىل ذلك, 
 .من خالل توفري السامد ويف النهاية جر املحاريث

وسامهت مواصفات النباتات األمريكية الربية يف ختفيض إمكانية املنافسة التي 
وهذه النتيجة تصلح بشكل . غذاء السكان األمريكيني األصلينييشكلها إنتاج 
 الواليات املتحدة, حيث تم تدجني أقل من عرشة أصناف من يأوضح لرشق

املحاصيل بام يف ذلك حبوب ذات بذور صغرية, دون توفر حبوب ذات بذور كبرية 
وتتضح النتيجة ذاهتا .  أو منتجات نسيجية, أو أشجار فاكهة أو جوزتأو بقوليا

تي انترشت بالنسبة للمحصول الغذائي األسايس يف أمريكا الوسطى وهو الذرة ال
وفيام تطورت . ًليصبح املحصول املسيطر يف مناطق أخر من األمريكيتني أيضا

خالل بضعة وأقل التغيريات ب القمح والشعري يف اهلالل اخلصيب إىل حماصيل زراعة
 احلشائش الربية املشاهبة للذرة عدة آالف من السنني لتتحول إىل تطلبتقرون, 

تغري جذري يف خصائصها اإلنتاجية والبيولوجية ذرة, مما يعني أهنا دخلت مرحلة 
 عامل إنتاج الغذاء مع ما تطلبه ذلك من تقلص يف الغالف القايس للبذرة وولوجها

 .وازدياد هائل يف حجم كوز الذرة
ًونتيجة لذلك, وحتى لو قبل املرء التواريخ املفرتضة مؤخرا بشأن بدء تدجني 

 سنة ال بد أن تكون قد مرت بني البداية 2000 أو 1500النبات يف األمريكيتني فإن 
 قبل امليالد واالنتشار عىل امتداد السنة يف قر 2500 إىل 3000يف الفرتة من 

 إىل 1800 الواليات املتحدة يف الفرتة من يأمريكا الوسطى وإنديز الداخل ورشق
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 لفرتة طويلة, زراعة السكان األمريكيني األصلينيوخدمت .  قبل امليالد500
اعم صغري لعملية احلصول عىل الغذاء عن طريق الصيد ومجع الطعام, ولعدد كد

ولو قبل املرء بالتواريخ التقليدية السابقة لبدء عملية تدجني . قليل من السكان
 تكون قد انقضت 2000 أو 1500ًالنبات يف األمريكيتني فإن مخسة آالف بدال من 

مرتبطة ارتباطا وثيقا وباملقارنة. قبل أن يدعم إنتاج الغذاء القر فقد كانت القر ً ً
وكانت طريقة الصيد ومجع .  آسيا–بعملية ظهور إنتاج الغذاء يف معظم يورو 

الطعام ذاهتا تنتج ما يكفي من الغذاء لدعم القر حتى قبل تبني الزراعة يف أجزاء 
من نصفي الكرة, مثل اليابان واهلالل اخلصيب يف العامل القديم, والساحل 

َّأما القيود التي فرضتها املدجنات املتوفرة .  يف العامل اجلديدواألمازونكوادوري اإل
ًحمليا يف العامل اجلديد, فيستدل عليها جيدا من حتوالت  جمتمعات األمريكيني ً

عند وصول حماصيل أو حيوانات أخر من مناطق أخر يف  نفسهااألصليني 
 يمثلة نتائج وصول الذرة إىل رشقوتتضمن األ.  آسيا–األمريكيتني أو من يورو 

 اإلنديز بعد تدجينها يف , وتبني الالما يف شاميلواألمازونالواليات املتحدة 
 .اجلنوب, وظهور اخليول يف أجزاء كثرية من أمريكا الشاملية واجلنوبية

  آسيا يف جمال احليوانات والنباتات الربية,–وإضافة إىل السبق الذي حققته يورو 
 التطورات التي حدثت هناك يف تسهيل انتشار احليوانات والنباتات واألفكارفقد رسعت 

 آسيا منه يف األمريكيتني وذلك نتيجة ملجموعات –والتكنولوجيا والناس يف يورو 
 الغريب, – آسيا الرشقي –وسمح حمور يورو . من العوامل اجلغرافية واإليكولوجية
ويب, باالنتشار دون تغيري خط العرض  اجلن–عىل عكس حمور األمريكيتني الشاميل 

 مع املحور العريض واملتامسك ليورو وباملقارنة. لك من متغريات بيئيةوما يرتبط بذ
وفوق ذلك, . ق طول أمريكا الوسطى وخاصة يف بنام عىل العامل اجلديدَّ آسيا, ضي–

افات  مناطق غري مالئمة إلنتاج الغذاء أو الكث وجودفقد تقسمت األمريكيتان جراء
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 يف الربزخ البنمي املمطرةوتضمنت هذه العوائق اإليكولوجية الغابات . السكانية
 الذي يفصل املجتمعات األمريكية الوسطى بني إنديزية وأمازونية, كام أن صحار

 املكسيك تفصل أمريكا الوسطى عن جمتمعات الواليات املتحدة اجلنوبية شاميل
ملناطق اجلافة من تكساس التي تفصل جنوب الغربية واجلنوبية الرشقية, وهناك ا

 الواليات املتحدة عن جنوب رشقها, إضافة إىل الصحار واجلبال العالية غريب
, والتي لوال ذلك لكانت مالئمة إلنتاج ئاملمتدة كالسياج قبالة ساحل املحيط اهلاد

ت نتيجة لذلك مل يتحقق انتشار احليوانات املدجنة والكتابة والكيانا. الغذاء
ًالسياسية, كام كان انتشار املحاصيل والتكنولوجيا حمدودا أو بطيئا بني مراكز العامل  ً

 .واألمازوناجلديد يف أمريكا الوسطى ورشق الواليات املتحدة واإلنديز 
فإنتاج . وتستحق بعض عواقب هذه العوائق عىل األمريكيتني, أن نذكرها

تحدة ووادي املسيسبي إىل سالل اخلبز  الواليات امليًالغذاء مل ينترش أبدا من رشق
 من الصيادين اماألمريكية املعارصة يف كاليفورنيا وأوريغون اللتني بقيت جمتمعاهت

ومل يصل الالما وال فئران غينيا . َّوجامعي الطعام الفتقارهم إىل املدجنات املالئمة
ريكا  إىل مرتفعات املكسيك, ولذلك ظلت أمزوال البطاطا من مرتفعات اإلندي

وباملقابل فإن عباد . الوسطى وأمريكا الشاملية دون ثدييات مدجنة عدا الكالب
ً الواليات املتحدة مل يصل أبدا إىل أمريكا الوسطى, كام مل يالشمس املدجن يف رشق

واستغرقت .  الواليات املتحدةييصل الديك الرومي من أمريكا الوسطى إىل رشق
ى ثالثة آالف وأربعة آالف سنة عىل التوايل الذرة والفاصوليا يف أمريكا الوسط

وبعد .  أمريكاي ميل من األرايض الزراعية يف املكسيك إىل مزارع رشق700لتغطي 
 الواليات املتحدة, مرت سبعة قرن أخر قبل أن يؤدي يوصول الذرة إىل رشق

ربام و. ىل هنوض وادي املسيسبيإتطوير أنواع من الذرة املنتجة يف أمريكا الشاملية, 
احتاجت الذرة والفاصوليا والقرع آالف السنني لينترش من أمريكا الوسطى إىل 
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ًوفيام انترشت حماصيل اهلالل اخلصيب غربا ورشقا .  الواليات املتحدةجنوب غريب ً
ني حماصيل قريبة يف جبرسعة كافية سبقت التدجني املستقل لنفس املحاصيل أو لتد

ٍمريكيتني سببا يف نشوء تدجني مواز للمحاصيلأمكنة أخر, كانت احلواجز بني األ ً. 
ًومثلام كان تأثري تلك احلواجز كبريا عىل انتشار املحاصيل واحليوانات, كان هلا 

فاألبجديات ذات األصول . ًتأثري أيضا عىل مالمح أخر يف املجتمعات البرشية
ا حتى  آسيا املعقدة, من إنكلرت–الرشق متوسطية انترشت يف كل جمتمعات يورو 

.  آسيا تأسست فيها مشتقات نظام الكتابة الصينيةيإندونيسيا, عدا مناطق يف رشق
باملقارنة فإن أنظمة الكتابة الوحيدة يف العامل اجلديد والناشئة من أمريكا الوسطى, مل 

ومل . تنترش إىل املجتمعات اإلنديزية والرشق أمريكية املعقدة التي ربام كانت ستتبناها
ليب التي اخرتعت يف أمريكا الوسطى كأجزاء من ألعاب, بالالما املدجنة تلتق الدوا

ومن الرشق إىل الغرب يف . يف اإلنديز لتوليد وسيلة نقل بالدواليب للعامل اجلديد
العامل القديم امتدت اإلمرباطوريتان املقدونية والرومانية ثالثة آالف ميل, فيام 

 ميل, لكن إمرباطوريات ودول أمريكا امتدت اإلمرباطورية املنغولية ستة آالف
 الواليات املتحدة يالوسطى مل تكن هلا عالقات سياسية ومل تسمع بمشيخات رشق

 إىل الشامل أو بإمرباطوريات ودول اإلنديز التي تبعد عنها  ميل700 تبعد عنها التي
 . ميل إىل اجلنوب1200

. آسيا−يوروبارنة وتعكس توزيعات اللغات الترشذم اجلغرايف لألمريكيتني مق
 عائلة 12 آسيوية عدا القلة يف –جتميع كل اللغات اليورو عىل ويتفق علامء اللغة 

وعىل سبيل املثال فإن . من اللغات املتقاربةلغوية, تتشكل كل منها من عدة مئات 
 األوروبية التي تضم اإلنكليزية والفرنسية والروسية –عائلة اللغات اهلندية 

وحتتل قلة من هذه اللغات مناطق كبرية .  لغة144ندية تضم حوايل واليونانية, واهل
ً األوروبية نقصد املنطقة الضامة ملعظم أوروبا رشقا إىل –متصلة, ويف احلالة اهلندية 
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ثار يف توفري األدلة التي توضح وتشرتك علوم اللغة والتاريخ واآل.  آسيا واهلندغريب

وية, ينشأ من توسع تارخيي للغة األم تتبعها ًأن كال من توزيعات هذه العائالت اللغ
 ).18.2اجلدول (ًلغات حملية ذات فروقات لتشكل معا عائلة واحدة 

وينسب معظم هذه التوسعات كام يبدو, إىل امليزات التي امتلكها متحدثو 
 عىل الصيادين وجامعي  وتتفوقهذه اللغة األم املنتمون إىل جمتمعات تنتج الغذاء

حثنا يف الفصلني السادس عرش والسابع عرش مثل هذه التوسعات وقد ب. الطعام
 التبتية واللغات االسرتونيزية وغريها من العائالت –فيام يتعلق باللغة الصينية 

 الذين أولئكومن بني توسعات األلفية األخرية الرئيسية . اللغوية الرشق آسيوية
مريكيتني وأسرتاليا, واللغة  األوروبية من أوروبا إىل األ–محلوا اللغات اهلندية 

من ) Altaic عائلة  منوهي( أوروبا عرب سيبرييا والرتكية يالروسية من رشق
 .ًوسط آسيا غربا إىل تركيا

 من القطب الشاميل األمريكي Aleutوباستثناء لغة اسكيمو وهي من عائلة 
 الواليات  كندا وجنوب غريب من عائلة أالسكا, وشامل غريبNa-Deneولغة 

تحدة, فإن األمريكيتني تنقصهام أمثلة عن توسعات لغوية مقبولة عىل نطاق امل
َواسع من قبل علامء اللغة وال ير معظم اللغويني املتخصصني باللغات . ِ

 أي جمموعات ضخمة وواضحة عدا اللغتني املشار إليهام ومها األصليةاألمريكية 
إىل ليشري ًن هذا الدليل كافيا وعىل األكثر, فإهنم يعتربو . Na-Dene  و Aleutالـ 

 2000 و 600 األمريكية األخر التي يرتاوح عددها بني األصليةجتميع اللغات 
وهناك رأي جديل .  أكثر من املجموعات اللغوية أو اللغات املعزولة أوإىل مائة

 األمريكية األصلية جوزيف غرينبريغ جيمع كل اللغات مألقلية من العلامء منه
قسمها إىل ي  وAmerind املشار إليهام, يف عائلة واحدة كبرية يسميها عدا اللغتني

 . عائلة فرعية12حوايل 
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 التوسعات اللغوية يف العامل القديم: 18.2جدول 

 القوة النهائية الدافعة التوسع العائلة اللغوية أو اللغة التاريخ االستداليل
 ← األناضولأوكرانيا أو   األوروبية–اهلندية  م. ق4000 أو 6000

 أوروبا, وسط آسيا, اهلند
إنتاج الغذاء أو 

الرعي املستند عىل 
 .اخليل

 إنتاج الغذاء  اهلند←إيران   درافديان–إالمو  م. ق2000 –م . ق6000
سهل التبت, شامل   التبتية–الصينية  م إىل احلارض. ق4000

 جنوب ←الصني 
 يالصني, جنوب رشق

 آسيا االستوائية

 إنتاج الغذاء

 ←جنوب الصني  االسرتونيزية م. ق1000 –م . ق3000
إندونيسيا, جزر املحيط 

 ئاهلاد

 إنتاج الغذاء

 ←نيجرييا والكامريون  البانتو م. ب1000 –م . ق3000
  إفريقياجنويب

 إنتاج الغذاء

 جنوب ← الصني جنويب االسرتونيزية م. ب1 –م . ق3000
 آسيا االستوائية, يرشق
 اهلند

 إنتاج الغذاء

 – كاداي, مياو –تاي  م. ب1500 –م . ق1000
 ياو

 جنوب ← الصني جنويب
  آسيا االستوائيةيرشق

 إنتاج الغذاء

 ←جبال األورال  اهلنغارية م. ب892
 هنغاريا

ىل إالرعي املستند 
 اخليل

املنغولية (التايك  م. ب1300 –م . ب1000
 ) والرتكي

 ←املرتفعات اآلسيوية 
أوروبا, تركيا, الصني, 

 اهلند

ىل إالرعي املستند 
 اخليل

 ←روسيا األوروبية  الروسية م. ب1638 –م . ب1480
 سيبرييا اآلسيوية

 إنتاج الغذاء
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, وبعض املجموعات  الفرعيةوقد تتحول بعض عائالت غرينبريغ اللغوية
التي يعرتف هبا اللغويون األكثر تقليدية, لتصبح من موروثات التوسعات السكانية 

وقد تتضمن تلك املوروثات . ًيد, التي دفع إليها جزئيا, إنتاج الغذاء اجلدملللعا
 Oto الواليات املتحدة ولغات   من أمريكا الوسطى وغريبUto Aztecanلغات 

Manguean من أمريكا الوسطى, ولغات  Natchez-Muskogean من جنوب  
 اتفاق لكن صعوبة.  اإلنديز من غريبArawak الواليات املتحدة, ولغات يرشق

 األمريكية تعكس الصعوبات التي األصليةاللغويني عىل كيفية جتميع اللغات 
.  املعقدة أثناء توسعها يف إطار العامل اجلديداألصليةواجهتها املجتمعات األمريكية 

ً املنتجة للغذاء يف االنتشار بعيدا مع األصليةولو نجح أي من الشعوب األمريكية 
لول حمل الصيادين وجامعي الطعام فوق منطقة حمصوهلم وماشيتهم, ويف احل

− ووريضخمة, لرتك موروثات يسهل التعرف عليها من العائالت اللغوية, كام يف 
 . األمريكية من هذا اجلدل الشديداألصليةآسيا, وملا عانت العالقة بني اللغات 

 الكفة رجحتوهكذا نتعرف عىل ثالث جمموعات من العوامل النهائية التي 
 آسيا –انب الغزاة األوروبيني لألمريكيتني, وهي الفارق الشاسع بني يورو إىل ج

وغريها إزاء االستيطان البرشي, وإنتاجها الغذائي األكثر فعالية والناشئ عن توفر 
 واحليوانات عىل األخص, وقلة عراقيلها للنباتات الربية القابلة للتدجنيأكرب 

وهناك عامل هنائي رابع وذو . ار عرب القاراتاجلغرافية واإليكولوجية املانعة لالنتش
دواليب ال كتابة وال فىل االخرتاع, إشري إليه عدم نزوع األمريكيتني يطبيعة تكهنية, 

 ٍيف املجتمعات اإلنديزية املعقدة رغم عمق زمني هلذه املجتمعات مساو للمجتمعات
ذلك اقتصار  أضف إىل .املعقدة يف أمريكا الوسطى التي حققت تلك االخرتاعات

الدواليب عىل األلعاب يف أمريكا الوسطى ثم اختفائها, مع أنه كان من املفيد 
وتذكر مثل هذه األحجيات املرء . استخدامها يف العربات اليدوية كام يف الصني
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 يف جمتمعات صغرية ومنعزلة هئ انعدام االخرتاع أو حتى اختفابأحجية أخر حول
سرتاليا, واليابان, واجلزر البولينيزية والقطب بام يف ذلك أبورجني تسامنيا وأ

ًوبطبيعة احلال فإن األمريكيتني باملجموع ليستا صغريتني, فحجمهام معا . األمريكي
 كان يشكل نسبة 1492 وسكاهنام يف عام , آسيا–من حجم يورو % 76يساوي 

من » رجز« آسيا, لكن األمريكيتني, كام نر جمزأة إىل –كبرية من عدد سكان يورو 
املجتمعات ذات االرتباطات الواهية مع بعضها البعض, وربام تفرس تواريخ 

ً مبادئ تظهر بشكل أكثر تطرفا عندما تكون األصليةالدواليب والكتابة األمريكية 
 .املجتمعات قائمة يف جزر فعلية

ًبعد ثالثة عرش ألف عام عىل األقل من التطورات املختلفة, تصادمت أخريا 
 . آسيوية املتقدمة يف غضون األلف سنة األخرية–األمريكية واليورو املجتمعات 

وحتى ذلك احلني انطوت االتصاالت الوحيدة بني جمتمعات العاملني القديم 
 .واجلديد عىل الصيادين وجامعي الطعام عىل جانبي مضيق بريينغ

 آسيا, باستثناء ما –مل تكن هناك حماوالت وطنية أمريكية الستعامر يورو 
» االسكيمو«حدث عند مضيق بريينغ عندما أسست جمموعة صغرية من اإلنويت 

 آسيوية –أما أول حماولة يورو . نفسها عرب املضيق عىل الساحل املقابل لسيبرييا
 متت عن طريق الشعب االسكندنايف عىل اخلطوط قدموثقة الستعامر األمريكيتني ف

ن من واالسكندنافيون القادمواستعمر ). 18.1الشكل (القطبية وشبه القطبية 
 القادمون من  ميالدية ثم احتل االسكندنافيون874 يف العام أيسلنداالنرويج 
ً ميالدية, وأخريا زار االسكندنافيون من غرينالند 986 غرينالند يف العام أيسلندا

 1350 و 1000ًالساحل الشامل الرشقي للواليات املتحدة تكرارا بني عامي 
   ملوقع األثري االسكندنايف الوحيد الذي اكتشف يف األمريكيتني وكان ا. ميالدية

  يف كتب البطولة  ُ, وهي املنطقة التي وصفتنيوفنالند ُهو ذلك الذي عثر عليه يف 
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 أو  مؤكدة تواريخمع األطليس التوسع االسكندنايف من النرويج عرب شاميل: 18.1الشكل 
  إىل كل منطقةللوصولتقريبية 

 
ات حتدثت عن نزول آخر يف ساحل  , لكن تلك األدبيVinland بـ ةنافياالسكند

 .برادور وجزيرة بافنيال
ًلقد سمح مناخ آيسلندا بالرعي وبقليل جدا من الزراعة, وكانت األرض كافية 

لكن معظم . إلسناد سكان ذوي أصول اسكندنافية ما زالوا صامدين إىل يومنا هذا
» خليجان« ومنها ,ملساحات الساحلية الضيقةغرينالند مغطى باجلليد, وحتى ا

ومل يزد عدد سكان غرينالند من .  كانت هامشية إلنتاج غذاء اسكندنايف,النمفض
االسكندنافيني عن بضعة آالف, وبقيت تعتمد عىل استرياد الطعام واحلديد من 

وعىل عكس جزيرة إيسرت وغريها من اجلزر .النرويج أو اخلشب من ساحل البرادور
ً منتجا للغذاء يكفي ذاته, ًجمتمعاولينيزية النائية, مل يكن بإمكان غرينالند أن تدعم الب
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َمع أهنا دعمت من قبل سكان من االسكيمو الصيادين وجامعي الطعام قبل وخالل  ُِ
ًجدا وكان سكان آيسلندا والنرويج قليلني . تالل االسكندنايف للجزيرةحوبعد اال

 . دعم السكان االسكندنافيني يف غرينالندمواصلةعليهم ًأيضا, وكان من الصعب 
 يف القرن الثالث عرش, تسببت برودة أيف العرص اجلليدي الصغري الذي بد

ية عىل إنتاج الغذاء يف غرينالند, وكذلك مش األطليس يف إضفاء املزيد من اهلاشاميل
رينالند وكان آخر اتصال بني سكان غ.  إىل غرينالنداالسفر من النرويج أو آيسلند

ً بوصول سفينة آيسلندية دفعتها الرياح بعيدا عن 1410واألوروبيني يف عام 
, مل يعد 1577وعندما بدأ األوروبيون من جديد يف زيارة غرينالند عام . مسارها

هناك وجود ملستعمرهتا االسكندنافية التي يبدو أهنا اختفت دون أي سجل هلا يف 
 .القرن اخلامس عرش

كا الشاملية كان خارج نطاق السفن املسافرة مبارشة من غري أن ساحل أمري
 إىل 986النرويج ذاهتا, مع النظر إىل تكنولوجيا السفن االسكندنافية يف الفرتة من 

ًوكانت زيارات االسكندنافيني تتم بدال من ذلك, من مستعمرة .  ميالدية1410
 عرض مضيق  ميل هي200غرينالند التي تفصلها عن أمريكا الشاملية مسافة 

غري أن احتامالت متكن تلك املستعمرة اهلامشية والصغرية من دعم عمليات . ديفيد
وحتى املوقع . استكشاف أو غزو أو استيطان يف األمريكيتني كانت معدومة

 مل يكن حيتوي عىل أكثر من معسكر شتوي نيوفنالنداالسكندنايف الوحيد القائم يف 
وتتحدث كتب البطولة االسكندنافية . نواتحيتله بضع عرشات من الناس لعدة س

إما أن ) Skraelings(شنّها شعب يدعى ) Vinland(عن هجامت عىل معسكرهم 
 ).Dorset(سكيمو من الـ إ أو نيوفنالندًيكونوا هنودا من 

ًويبقى مصري مستعمرة غرينالند, املوقع األمامي األورويب األكثر نأيا يف 
فهل مات آخر االسكندنافيني . ثرية الرومانسيةالعصور الوسطى, من األساطري األ
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ًيف غرينالند من اجلوع, أم حاول اإلبحار بعيدا, أم تزوج من االسكيمو أو مات 
ًمرضا أو قتال بسهام االسكيمو? ومع بقاء هذه األسئلة حول السبب التقريبي للنهاية ً 

واضحة بام كا  فشل االستعامر االسكندنايف لغرينالند وأمريأسبابدون جواب, فإن 
 , والوقت,ونيوفنالندفقد فشل ألن املصدر, النرويج, واألهداف, غرينالند . يكفي

 ميالدية, ضمنت أال تطبق مواصفات إنتاج الغذاء األوروبية 1410 و 984ما بني 
ًيف ارتفاعات عالية جدا إلنتاج غزير و. والتكنولوجيا والنظام السيايس بفعالية هناك

ألدوات احلديدية لقلة من االسكندنافيني املدعومني بضعف من  اال تصلحللغذاء, 
ًواحدة من أشد الدول األوروبية فقرا, ملنافسة األدوات احلجرية والعظمية 

سكيمو واهلنود, أسياد العامل يف مهارات ية للصيادين وجامعي الطعام من اإلواخلشب
 .البقاء باملناطق القطبية

 الثانية الستعامر األمريكيتني ناجحة, ألهنا  آسيوية–وكانت املحاولة اليورو 
 سمح ملزايا أوروبا وإمكاناهتا بأن ًوخط عرض ووقتاًا فًتضمنت مصدرا وهد

وكانت إسبانيا عىل عكس النرويج, غنية وكثيفة السكان بام يكفي . متارس بفاعلية
وكانت مساقط املياه اإلسبانية يف . لدعم محلة استكشاف وإلطعام مستعمرات

مريكيتني تقع عىل خطوط شبه استوائية وعالية بام فيه الكفاية إلنتاج الغذاء, األ
ًمعتمدة يف البداية, بشكل أسايس عىل املحاصيل األمريكية, ولكن أيضا عىل 

بدأ املرشوع االستعامري . آسيوية املدجنة, وخاصة البقر واخليول−احليوانات اليورو
ية قرن من التطور الرسيع يف تكنولوجيا  يف هنا1492اإلسباين عرب املحيطات عام 

عبور البحار بالسفن والتي تضمنت يف ذلك الوقت إنجازات يف املالحة واألرشعة 
مثل اإلسالم واهلند والصني (وتصميم السفن عن طريق جمتمعات العامل القديم 

ُوبالنتيجة فقد استطاعت السفن التي بنيت واختري .  يف املحيط اهلندي)وإندونيسيا
ُحارهتا يف إسبانيا أن تبحر إىل جزر اهلند الغربية, ومل تكن هناك أي جتارب مساوية ب ّ
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ورسعان ما انضمت . لعنق الزجاجة يف غرينالند الذي خنق االستعامر االسكندنايف
مستعمرات دستة من الدول األوربية األخر إىل مستعمرات إسبانيا يف العامل 

ًوبية األوىل يف األمريكيتني, بدءا باملستوطنة  وقد بنيت املستوطنات األور.اجلديد
ًوقد تم القضاء رسيعا .  يف جزر اهلند الغربية1492التي أوجدها كولومبس عام 

ِّعىل هنود اجلزر الذين قدرت أعدادهم وقت  بأكثر من مليون, إما عن » االكتشاف«ُ
ويف حوايل . طريق األمراض أو اإلحالل أو االستعباد أو احلرب أو القتل االعتيادي

وتبع . ً وجدت أول مستعمرة يف الرب األمريكي حتديدا, يف برزخ بنام1608العام 
ذلك غزو إمرباطوريتي الرب الكبريتني ومها إمرباطوريتا اآلزتيك واألنكا وذلك يف 

وخالل الغزوتني, . , عىل التوايل1533−1532 ثم من 1520−1519األعوام من 
 األباطرة وربام اجلدري مسامهة رئيسية بقتلوروبيون سامهت األوبئة التي نقلها األ

وفعل الباقي تفوق عسكري ساحق حتى . أنفسهم إىل جانب جزء كبري من السكان
لفرسان قالئل من اإلسبان, إىل جانب مهارات سياسية يف استغالل انقسامات بني 

ا الوسطى وجاء الغزو األورويب للدول الوطنية الباقية من أمريك. السكان املحليني
 . أمريكا اجلنوبية يف القرنني السادس عرش والسابع عرششاميلو

 ً األكثر تقدما يف أمريكا الشاملية, وهي الواقعةاألصليةأما بالنسبة للمجتمعات 
مارها عن د الواليات املتحدة وشبكة هنر املسيسبي, فقد جاء ييف جنوب رشق

ألوروبيون األوائل قبل وصول طريق اجلراثيم وحدها, التي أدخلها املستكشفون ا
وفيام انترش األوروبيون يف األمريكيتني, كان قد تم القضاء عىل كثري من . اجلنود

 Saldermiutسكيمو الـ  يف السهول الكرب, واإلMandans مثل الـ األصليةاملجتمعات 
أما . , حيث مل تكن هناك أي حاجة لعمل عسكري ضدهم الشاميليف القطب

ِّخمة التي مل تتم إبادهتا فقد دمرت بالطريقة التي دمر فيها األزتيك املجتمعات الض ُِّ ُ
واإلنكا, أي باحلروب الشاملة التي شنّها جنود أوروبيون حمرتفون مع حلفائهم من 
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َوقد تم دعم أولئك اجلنود من قبل املنظامت السياسية يف الدول . األصليةالشعوب  ِ
َاألوروبية ذاهتا, ثم من قبل احلكوم  اجلديد, ملات األوروبية االستعامرية يف العاِ

َوأخريا من قبل الدول املستقلة األوروبية اجليدة التي أعقبت احلكومات االستعامرية ِ ً. 
ً األصغر حجام تدمر بطريقة اعتيادية, من خالل األصليةوكانت املجتمعات 

ال فإن وعىل سبيل املث. غارات ذات حجم صغري وعمليات اغتيال ينفذها مواطنون
 ألف, وهم 200الصيادين وجامعي الطعام يف كاليفورنيا يعدون يف جمموعهم 

ُوقد قتل هؤالء أو . ًمتناثرون يف مائة قبيلة صغرية مل تتطلب منها حربا هلزيمتها
ْجر جتريدهم من أمالكهم خالل أو بعيد محى الذهب التي سيطرت عىل  َ ُ

وفدت إىل الوالية أعداد ضخمة  عندما 1852−1848كاليفورنيا يف األعوام من 
الصغرية التي تعد ألفي » ياهي«ُوعىل سبيل املثال, فقد دمرت قبيلة . من  املهاجرين

شخص وتنقصها األسلحة, يف أربع غارات شنها املستوطنون البيض منها واحدة 
, 1865 عام آب/ أغسطس6ً مستوطنا يف 17عند الفجر عىل قرية ياهي نفذها 

ٍذبحة لقتل اهلنود بعد أن تعرضوا لكمني يف واد سحيق عام وأخر حني نفذت م
ُ, ثم نفذت مذبحة قتل خالهلا 1866 ِّ , 1867ً هنديا تم تتبعهم إىل كهف عام 33ُ

ُوأخريا مذبحة قتل فيها   يف كهف آخر حوايل رعاة البقر من 4 اصطادهمً هنديا 30ً
 بالطريقة ذاهتا عىل وتم القضاء عىل الكثري من اهلنود األمازونيني. 1868العام 

أيدي املستوطنني خالل محى املطاط يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن 
د احلايل, حيث يستسلم عقوجتري املراحل األخرية من الغزو اآلن يف ال. العرشين

ُوغريهم من جمتمعات األمازون إما للمرض أو يقتلون عىل أيدي » اليانومامو«هنود 
 . أو الوكاالت احلكوميةاملبرشينتتم السيطرة عليهم عن طريق رواد املناجم أو 

 األمريكية ذات الكثافة األصليةوكانت النتيجة النهائية, استئصال املجتمعات 
ويف .  إلنتاج الغذاء والبناء الفسيولوجيةالسكانية من معظم املناطق املعتدلة املالئم
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مجتمعات سليمة, يف معسكرات أو أمريكا الشاملية, يقيم الذين متكنوا من البقاء ك
َ أخر ال تعترب مرغوبا فيها من قبل األوروبيني إلنتاج الغذاء واستثامر ٍأرض ِ ً

وقد تم استبدال .  الواليات املتحدةاملناجم, كاألرايض القطبية واجلافة من غريب
 القديم وخاصة ملاألمريكيني األصليني بمهاجرين يف املناطق االستوائية من العا

 . يف سورينامجاوةفارقة السود واهلنود اآلسيويني وأهايل األ
يف أجزاء من أمريكا الوسطى واإلنديز, كان األمريكيون األصليون يف األصل 

 جزء كبري من السكان كانذوي تعداد كبري إىل درجة أنه بعد األوبئة واحلروب, 
رتفعات العالية ًوهذا ما يبدو صحيحا يف امل. األصليني موجودين كام هم أو خمتلطني

بجبال اإلنديز حيث تعاين النساء األوروبيات من صعوبات جسامنية حتى يف احلمل 
ًوالوالدة, وحيث ما زالت املحاصيل تقدم أساسا مالئام إلنتاج الغذاء وعىل أي . ً

حال, فحيثام أقام أمريكيون أصليون, جر استبدال لثقافتهم ولغاهتم وبغريها من 
 التي كان يتم التحدث األصلية بني مئات من اللغات األمريكية ومن. العامل القديم

 من هذه 149ً, علام بأن 187 فقد اندثرت مجيعها عدا ,ًهبا أصال يف أمريكا الشاملية
 يف حكم امليتة ألنه ال يتكلم هبا سو كبار السن وال يتعلمها 187اللغات الـ 

 أوروبية – لغة هندية  مجيعهاث أمة يف العامل اجلديد, تتحد40ويف حوايل . الصغار
 األكرب األصليةوحتى يف الدول ذات التجمعات السكانية . أو خليطة كلغة رسمية

مثل البريو وبوليفيا واملكسيك وغواتيامال, تظهر ملحة عىل صور رجال السياسة 
والتجارة أهنم يف غالبيتهم أوروبيون, مع أن عدة دول كاريبية لدهيا زعامء سود 

 .ًغويانا مثال لدهيا زعامء آسيويون هنودأفارقة, و
وتصل . لقد نقص السكان األمريكيون األصليون بنسبة ضخمة تثري اجلدل

 اإلمجايل لسكان األمريكيتنيعدد ال, لكن % 95التقديرات يف أمريكا الشاملية إىل 
, بسبب وصول شعوب العامل 1492اآلن يساوي عرشة أضعاف ما كان عليه عام 
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 اآلن من ويتكون سكان األمريكيتني. ألوروبيني واألفارقة واآلسيوينيالقديم مثل ا
هذه النقلة .  مجيع القارات عدا أسرتالياإىل أصلها  يرجعخليط من الشعوب

 اخلمسامئة األخرية والتي تعترب األشمل عىل أي السننيالديمغرافية التي حدثت يف 
 قبل امليالد 11000ت بني عام قارة عدا أسرتاليا, هلا جذور هنائية يف تطورات وقع

 . ميالدي1و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 19الفصل 

  
  كيف أصبحت إفريقيا سوداء؟

 

بغض النظر عام قرأ املرء حول إفريقيا, فإن االنطباع األويل عن زيارة املكان 
ًففي شوارع ويندهوك عاصمة ناميبيا الدولة املستقلة حديثا, رأيت . املهيمن وه

 من عرق ًاًشعب اهلرييرو األسود وشعب أوفامبوس األسود, كام رأيت بيضا وأناس
ًمل تعد هذه املشاهد صورا من كتاب مدريس, . اماس املختلف عن البيض والسودن

وخارج ويندهوك, يكافح آخر الكاالهاري وهم . لكنهم أناس أحياء أمامي
ولكن ما فاجأين أكثر من أي يشء . , للبقاء عىل قيد احلياة»البوشمن«املعروفون بـ 
 .!»غورينغ« شارع اُاصمة كتب عليه الفتة يف شارع رئييس يف قلب العاآخر يف ناميبي

َبالتأكيد, كام فكرت, ال يمكن لبلد أن يكون مسيطرا عليه من قبل نازيني غري  ِ ً
 النازي »كوميسار الرايخ«نادمني, إىل احلد الذي يدفعهم إىل تسمية شارع باسم 

ثم تبني أن االسم يعود إىل هنريخ غورينغ !  هريمان غورينغ»اللوفتواف«ومؤسس 
 إفريقيا قبل  يف مستعمرة جنوب غريب»كوميسار الرايخ«هريمان مؤسس لد او

لكن هنريخ كان هو اآلخر شخصية خالفية, ذلك أن إرثه يتضمن . تسميتها ناميبيا
ًواحدة من أكثر اهلجامت االستعامرية قسوة ورشا عىل اإلفريقيني, وهي حرب 
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واليوم ورغم أن . يرو عىل شعب اهلري1904اإلبادة األملانية التي تم شنها عام 
األحداث يف جنوب إفريقيا املجاورة تلفت نظر العامل أكثر من ناميبيا, فإن ناميبيا 
تناضل للتعامل مع ماضيها االستعامري وتأسيس جمتمع متعدد األعراق, وقد 

 .أظهرت يل ناميبيا كيف أن مايض إفريقيا غري القابل للفصل هو جزء من احلارض
يني والكثري من األوروبيني األفارقة األصليني بالسود, ويساوي معظم األمريك

واألفارقة البيض بدخالء معارصين, وتاريخ إفريقيا العنرصي بقصة االستعامر 
هناك سبب واضح جيعلنا نركز عىل حقائق معينة وهي أن . األورويب وجتارة العبيد

م استحضارهم السود هم األفارقة الوحيدون املعروفون ملعظم األمريكيني, ألنه ت
ًلكن شعوبا أخر خمتلفة جدا احتلت . بأعداد ضخمة كعبيد إىل الواليات املتحدة ً

معظم إفريقيا السوداء احلديثة إىل ما قبل بضعة آالف من السنني, ومن يسمون 
وحتى قبل وصول املستعمرين البيض, . باألفارقة السود هم متباينو العرق

ستة فروع تتشكل منها سنر, بل مخسة من ًاحتضنت إفريقيا ليس سودا فقط كام 
تكلم هبا ُ تقترص عىل مواطني إفريقيا, ثم أن ربع لغات العامل ال يالبرشية بينها ثالثة

 .من مستو هذا التنوع  أي قارةوال تقرتب. إال يف إفريقيا
. يعود تنوع شعوب إفريقيا إىل تنوع جغرافيتها وإىل ما قبل تارخيها الطويل

القارة الوحيدة التي متتد من املنطقة الشاملية إىل املنطقة اجلنوبية وإفريقيا هي 
ًاملعتدلة, يف الوقت الذي حتتوي فيه عىل أكثر صحار العامل جفافا, وأضخم 
الغابات االستوائية املمطرة وأعىل اجلبال االستوائية, وقد عاش اإلنسان يف إفريقيا 

ادنا األصليون هناك قبل حوايل أطول مما عاشه يف أي مكان آخر, وقد وجد أجد
احلديث قد نشأ هناك يف وقت  Homo Sapianسبعة ماليني سنة, وربام يكون الـ 

 ما قبل  عرصوقد أسفر التشابك الطويل بني شعوب إفريقيا العديدة عن. الحق
ني من أكثر التحركات البرشية دراماتيكية يف اخلمسة آالف  مذهل يتضمن اثنيتارخي
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وما زالت .  واالستعامر اإلندونييس ملدغشقر»البانتو«ومها توسع سنة األخرية, 
َتلك التشابكات تفرز نتائج قوية, ألن تفاصيل من وصل أوال وقبل م  هي التي ْنً

 .تشكل إفريقيا اليوم
كيف وصلت أقسام اإلنسانية اخلمسة إىل ما وصلت إليه اآلن يف إفريقيا? 

ًدال من األقسام األربعة األخر التي يميل ًوملاذا كان السود هم األكثر انتشارا ب
األمريكيون إىل نسياهنا? وكيف نأمل يف انتزاع أجوبة عىل تلك األسئلة من مايض 
إفريقيا األمية, ونحن نفتقر إىل الدليل الكتايب الذي يبلغنا بانتشار اإلمرباطورية 

 ضخم, مل حتل إال الرومانية? إن فرتة ما قبل التاريخ يف إفريقيا هي أحجية عىل نطاق
 كانت ْام تبني, فإن للقصة متوازيات ال تلقى التقدير وإنكو. ًجزئيا حتى اآلن

 .مذهلة, مع فرتة ما قبل التاريخ األمريكي التي عاجلناها يف الفصل السابق
 1000إن املجموعات اخلمس الرئيسية التي كانت إفريقيا تؤوهيم يف العام 

لد العامة بالسود والبيض واألقزام األفارقة ُبعد امليالد هم الذين يعرفون 
توزيعات هذه األعراق, بينام ) 19.1(ويرينا الشكل . واخلويسان واآلسيويون

ستذكركم الصور الشخصية املنشورة يف أواخر اجلزء الثالث من الكتاب, 
وكان السود . الفروقات املثرية يف لون البرشة وشكل الشعر ولونه, ومالمح الوجهب

 إال هناك, بينام يعيش ن يف إفريقيا, واألقزام واخلويسان ال يعيشوني حمصورًأصال
وتشكل هذه . ن خارج إفريقيا أكثر ممن يعيش منهم يف داخلهاويبيض وآسيو

ة للبرشية ككل عدا األبورجني ياملجموعات اخلمس أو متثل األقسام الرئيس
 .األسرتاليني وأقربائهم

. آلن عىل سبب تصنيف الشعوب إىل أعراقلعل الكثري من القراء حيتجون ا
ًأن هناك اختالفا كبريا بني كل جمموعة رئيسية من هذه املجموعاتبنعم أعرتف  ً .

 كالزولو والصوماليني واإليبوس حتت كلمة واحدة هي نيأما ضم الناس املختلف
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ًونحن نتجاهل أيضا الفروقات الكبرية . , فإنه يتجاهل الفروقات بينهم»سود«
نضم مرصيي إفريقيا وبربرها حتت تسمية واحدة, أو أن نضع مجيع عندما 

وإضافة إىل ذلك, فإن تقسيم السود . »بيض«السويديني األوروبيني حتت كلمة 
ة هو تقسيم اعتباطي ألن كل جمموعة هلا يوالبيض واملجموعات األخر الرئيس

ل ظالل عىل األخر, فكل املجموعات البرشية عىل األرض تزاوجت مع ك
ولكن وكام سنر, فإن التعرف عىل هذه املجموعات الرئيسية ما . جمموعة قابلتها

ًزال مفيدا جدا لفهم التاريخ, لذلك فإنني سأستخدم أسامء املجموعات باالختزال  ً
 .دون تكرار التحفظات السابقة يف كل مجلة

من بني املجموعات اإلفريقية اخلمس, فإن البيض والسود يف كثري من 
 لألمريكيني واألوروبيني وال حيتاجون إىل وصف مألوفونعات السكانية, التجم
 ميالدي, وشمل 1400وقد احتل السود اجلزء األكرب من إفريقيا من عام . جسامين

ففيام ). 1−19الشكل  (جنوب الصحراء الصحراء ومعظم إفريقيا  جنويباالحتالل
إىل الساحل اإلفريقي ترجع أصول األمريكيني السود ذوي الساللة اإلفريقية 

ً إفريقيا أيضا, شامال إىل السودان يالغريب, فقد احتل أناس من الساللة نفسها رشق ً
أما البيض الذين . ًوجنوبا إىل الساحل اجلنويب الرشقي من جنوب إفريقيا ذاهتا

يرتاوحون بني مرصيني وليبيني ومغاربة, فقد احتلوا منطقة الساحل الشاميل إلفريقيا 
ومن الصعب عدم تفريق هؤالء الشامل إفريقيني عن السويديني . الصحراء وشاميل

 ألن »ًبيضا«ذوي العيون الزرقاء والشعر األشقر, لكن معظم الناس يسموهنم 
. »سوداء«برشهتم أفتح وشعورهم أكثر استقامة من شعوب إىل اجلنوب تسمى 

 .مها من أجل العيشويعتمد معظم سود إفريقيا وبيضها عىل الزراعة أو الرعي أو كال
ن ي املجموعتني التاليتني ومها األقزام واخلويسان, صياد من بنيباملقارنة فإن

 وعىل شاكلة السود, فإن لألقزام .  طعام ال يملكون حماصيل أو ماشيةيوجامع
 أصغر  السود بأهنم  خيتلفون عن   األقزام   غري أن.التجعيد  شديد ًاوشعرداكنة برشة 
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ًحجام بكثري, وبرشهتم أكثر محرة وأقل سوادا ويغطي الشعر وجوههم وأجسامهم  ً
ويعيش األقزام وهم . بصورة أكرب, كام أن جباههم بارزة وكذلك عيوهنم وأسناهنم

وجامعو طعام يف جمموعات ومنترشون عىل اتساع يف غابات يف معظمهم صيادون 
 .إفريقيا الوسطى املمطرة ويتاجرون مع جرياهنم املزارعني السود أو يعملون عندهم
 نأما اخلويسان فيشكلون املجموعة املألوفة بشكل أقل لد األمريكيني الذي

  معظم جنويبويف السابق كانوا يتوزعون يف. ربام مل يسمعوا هذا االسم من قبل
إفريقيا, ويتشكلون ليس فقط من صيادين وجامعي طعام صغريي احلجم, وإنام من 

ويفضل إطالق هذه . »خوي«ًرعاة ذوي أحجام كبرية أيضا واملعروفني باسم 
. »البوشمن« و »اهلوتنتوت«التسميات اآلن بدل التسميات السابقة املعروفة وهي 

لسود, فجلدهم يميل إىل الصفار وشعرهم  اة عن األفارق»السان«وخيتلف اخلوي و
 إىل حيازة مؤخرات ذات شحوم زائدة وهي حالة مشديد التجعيد, ومتيل نساؤه

وكمجموعة . ومعناها فرط تراكم الدهن يف اإلليتني) Steatopegia(تسمى 
ًمنفصلة, فقد قلت كثريا أعداد اخلوي,   قتل املستعمرون األوروبيون الكثريين حيثّ

ًا حملهم أو نقلوا إليهم أمراضا معدية, وتزاوج معظم الباقني مع منهم أو حلو
ُكام قتل . أوالد احلراماألوروبيني إلنتاج سكان يسمون يف جنوب إفريقيا امللونني أو 

ِّورشد ومرض عرق  ً عىل أيدي املستعمرين, لكن عددا متناقصا منهم »السان«ُ ً
احلة للزراعة, وقد نقلت حياهتم حافظ عىل متيزهم يف مناطق بصحراء ناميبيا غري ص

 .»اآلهلة ال بد أن تكون جمنونة«ًإىل فيلم شوهد كثريا قبل سنوات حتت عنوان 
ال يسبب التوزيع الشاميل لبيض إفريقيا الدهشة ألن األشخاص ذوي الرتكيبة 

وعىل مر . اجلسامنية الواحدة يعيشون يف مناطق متقاربة يف الرشق األدنى وأوروبا
ًسجل دأب الناس عىل التحرك ذهابا وإيابا بني أوروبا والرشق األدنى التاريخ امل ً
لذلك سأحتدث املزيد عن بيض إفريقيا يف هذا الفصل, ما دامت .  إفريقياوشاميل
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 فالغموض, عىل العكس, يشمل السود واألقزام واخلويسان. أصوهلم ليست غامضة
ًومثال, فإن التوزيع املبعثر .  سابقة عنيفة سكانيةتغيريات يشري توزيعهم إىل نالذي

 مليون أسود, يشري إىل أن صيادي األقزام كانوا منترشين 120ملائتي ألف قزم بني 
ًسابقا عرب الغابات االستوائية إىل أن تم احللول حملهم أو عزهلم بوصول املزارعني 

 إفريقيا صغرية بشكل غريب لشعب مميز من اخلويسان بجنويب منطقة وتعترب. السود
ًفهل كان اخلويسان أيضا أكثر انتشارا إىل أن تم .  واللغويةناحية الرتكيبة البنيوية ً

 .ًالقضاء عىل جتمعاهتم الشاملية األكثر عددا يف األصل? 
ُلقد تركت املفارقة األكرب إىل النهاية, فجزيرة مدغشقر الكبرية تقع عىل بعد 

ريقيا من أي قارة أخر,  إفريقيا, وأقرب إىل إفيً ميال فقط عن شاطئ رشق250
 وشعب مدغشقر خليط عنرصين,. ويفصلها عن آسيا وأسرتاليا املحيط اهلندي بأكمله

ًوليس مستغربا أن يكون أحد هذين العنرصين األفارقة السود, لكن العنرص اآلخر 
يتشكل من شعب يمكن التعرف عليه عىل الفور من املظهر وهو شعب جنوب 

ً مجيع سكان مدغشقر آسيويني وسودا وخملطني ثويتحد. رشق آسيوي استوائي
لغة اسرتونيزية مشاهبة للغاية للغة املانيان التي يتحدث هبا سكان جزيرة بورنيو 

وال يعيش أي .  آالف ميل عرب املحيط اهلندي من مدغشقر4ُاإلندونيسية عىل بعد 
 .ُ يشبه البورنيني من بعيد, عىل بعد آالف األميال من مدغشقر آخرشعب

ن بلغتهم وثقافتهم االسرتونيزية أنفسهم يف ولقد أسس أولئك االسرتونيزي
وهذا ما . 1500مدغشقر يف الوقت الذي زارها فيه األوروبيون ألول مرة عام 

ويشبه ذلك . أذهلني باعتباره احلقيقة اجلغرافية الوحيدة من نوعها يف العامل كله
 ذوي عيون زرقاء  اسكندينافيني أهنا حمتلة منهفاوصول كولومبس إىل كوبا واكتش

ريبة من السويدية رغم أن القارة األمريكية الشاملية قوشعر أشقر ويتحدثون لغة 
َالقريبة مسكونة من قبل أمريكيني كيف .  هندية−لغات أمريكية  يتحدثون  أصلينيِ
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يمكن لشعب ما قبل التاريخ القادم من بورنيو أن يسافر بالقوارب دون خرائط أو 
 . وينتهي به األمر إىل مدغشقر? بوصالت

ختربنا قضية مدغشقر أن لغات الشعوب وكذلك مظهرها اجلسامين يمكن أن 
ومن جمرد النظر إىل شعب مدغشقر نعرف أن . توفر مفاتيح معينة إىل أصوهلا

 آسيا االستوائية, ولكن ما كنا لنعرف من أي يبعضهم قد جاء من جنوب رشق
ما الذي يمكن أن نعرفه . ومل نكن لنخمن أهنا بورنيوجزر من تلك املنطقة قدموا, 

 .ًأيضا من لغات إفريقية مل نعرفها من وجوه األفارقة? 
, ستانفوردبريغ من جامعة نوقد وضح اللغوي العظيم جوزيف غري

 لغة, حيث 1500التعقيدات املربكة للعقل فيام يتعلق بلغات إفريقيا البالغ عددها 
وقد يندهش ). 19.2أنظر الشكل (يف مخس عائالت أدرك أن هذه اللغات تقع 

ًممال وتقنياالقراء الذين اعتادوا عىل اعتبار علم اللغات  ) 19.2 ( الشكل, ملا يسهمهً
 .يف حتسني فهمنا لتاريخ إفريقيا

ًسنر تطابقا أوليا بني ) 19.1(بالشكل ) 19.2(إذا بدأنا بمقارنة الشكل  ً
فلغات تابعة . يف تركيبتها البنيويةية املحددة العائالت اللغوية واملجموعات البرش

وبشكل خاص, فإن املتمدنني األفارقة . لعائلة لغوية معينة يتحدث هبا أناس بعينهم
 اآلسيويني يف غالبهم مصنفون كبيض أو سود, أما اخلويسان فيتحدثون –

يل ويظهر ذلك أن اللغات مت. اخلويسانية, واإلندونيسيون يتحدثون االسرتونيزية
 .إىل النشوء مع األشخاص الذين يتحدثون هبا

أوىل مفاجأتنا, وهي صدمة كبرية للمؤمنني ) 19.2(وختتبئ يف أعىل الشكل 
فقد تعلمنا أن احلضارة الغربية أصلها يف . األوروبيني بتفوق احلضارة الغربية

الرشق األدنى, وتم إيصاهلا إىل مستويات رائعة يف أوروبا عىل يد اليونانيني 
. والرومان وأنتجت أعظم ثالثة أديان يف العامل وهي املسيحية واليهودية واإلسالم
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نشأت هذه األديان بني شعوب تتحدث ثالث لغات متقاربة وتسمى اللغات 
ونحن . والعربية والعربية عىل التوايل) لغة املسيح وتالميذه(السامية وهي اآلرامية 

 .دنىًنربط الشعوب السامية غريزيا بالرشق األ
ًوعىل أي حال, فقد قرر غرينبريغ أن اللغات السامية تشكل فعال فرعا  ًواحدا ً

  آسيوية أكرب تعود فروعها األخر–من ستة فروع أو أكثر من عائلة لغوية إفرو 
وحتى العائلة اللغوية السامية الفرعية فهي يف .  إىل إفريقيا222ولغاهتا احلية الـ 

وهذا ما .  احلية حمصورة يف إثيوبيا19 من لغاهتا الـ 12شكل أسايس إفريقية, كام أن 
ً آسيوية هنضت يف إفريقيا وأن فرعا واحدا منها انترش –فرو يشري إىل أن اللغات األ ً

لذلك فإن إفريقيا هي التي ربام ولدت اللغات التي حتدث هبا . إىل الرشق األدنى
 .ية للحضارة الغربيةالعهدان القديم واحلديث والقرآن, وهي األعمدة األخالق

ًتفصيال ظاهرا مل أعلق عليه عندما ) 19.2(وكانت املفاجأة الثانية يف الشكل  ً
ومن بني . ًأبلغتكم لتوي أن شعوبا بعينها جيب أن تكون لدهيا لغات بعينها

 السود والبيض واألقزام واخلويسان – يف إفريقيا املجموعات البرشية اخلمس
قزام وحدهم إىل أي لغة مميزة, إذ إن كل عصبة من  يفتقر األ–واإلندونيسيني 

ولكن إذا ما قارن . األقزام تتكلم اللغة التي يتكلم هبا جرياهنا من املزارعني السود
َاملرء لغة ما باعتبارها لغة حمكية من قبل األقزام كاللغة التي يتكلم هبا السود, فإن  ِ

 .صوات مميزةالنسخة اخلاصة باألقزام حتتوي عىل كلامت فريدة بأ
ًويف األصل, فإن شعبا له خصائصه كاألقزام يعيش يف مكان له خصائصه 
كالغابات اإلفريقية االستوائية املاطرة, معزولة إىل درجة متكنه من تطوير لغته 

, فإن )19.1( يف الشكل رأيناولكن هذه اللغات ذهبت اليوم, وكام . العائلية
, وهلذا فإن مالمح التوزيع واللغة تتحد التوزيع املعارص لألقزام مرشذم للغاية

َحمارص من قبل املزارعني السود والغزاة, الذين تبنى األقزام  وطن األقزام  لتعلن أن  ِ 
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 العائالت اللغوية يف إفريقيا: 19.2الشكل 

 
 ًورأينا سابقا أن اليشء. الباقون لغاهتم, تاركني جمرد آثار عىل شكل كلامت وأصوات

والفلبينيني النيغريتوس الذين ) سيامنغ(نسبة للامليزيني النيغريتوس ذاته صحيح بال
 . اآلسيوية من املزارعني املحيطني هبم–تبنوا اللغات االسرتونيزية واألسرتالية 
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, )19.2( الصحراء يف الشكل –يشري التوزيع املترشذم للغات حوض النيل 
ًضمنا أيضا, إىل أن الكثريين من متحدثي تلك اللغات  انوا حماطني بمتحدثني كً

 الكونغو, غري أن توزيع اللغات – آسيوية أو لغات النيجر –فرو باللغات األ
فهذه اللغات فريدة يف العامل كله . اخلويسانية يشهد عىل إحاطة أكثر دراماتيكية

 Kung( رأيت االسم لووإذا شعرت باحلرية  .كسواكنباستخدامهم النقرات 

Bushman !( ًجب ليست تعبريا مسبقا عن االندهاش, وإنام هذه هي  التععالمةفإن ً
  كلهاوتقترص اللغات اخلويسانية! كتابة النقرةمع عامل هبا اللغويون تالطريقة التي ي
وهذان االستثناءان متميزان, فهام مثقالن .  إفريقيا عدا استثناءينعىل جنويب

ُا عىل بعد أكثر من ألف  اللتني تاهتا يف تنزانيSandaweو  Hadzaبالنقرات ويسميان 
 . إفريقياميل من أقرب اللغات اخلويسانية يف جنويب
 وقلة من لغات النيجر, الكونغو Xhosaباإلضافة إىل ذلك, فإن لغة اهلوسا 

ومن الالفت وغري املتوقع أن نقرات اللغات اخلويسانية تظهر يف . مليئة بالنقرات
ينيا, بعيدتني عن شعوب اخلويسان  آسيويتني ينطق هبام السود يف ك–لغتني إفرو 

ويشري ذلك كله إىل أن .  يف تنزانياSandawe و Hadzaُاحلالية أكثر من بعد لغتي 
ًاللغات اخلويسانية والشعوب اخلويسانية امتدت سابقا نحو الشامل من مواقعها 

 ًيضا بالسود مثل األقزام, تاركنيجلنوب إفريقية احلالية, إىل أن حورصوا هم أا
ًهم إرثا لغويا حلضورهم السابقوراء ع األدلة اللغوية, زوهذه مسامهة فريدة يف تو. ً

 . ًوهو ما مل يكن سهال ختمينه من الدراسات اجلسامنية لألحياء وحدهم
لقد تركت اإلسهام األهم للغويات للمرحلة األخرية, فإذا نظرت ثانية إىل 

 إفريقيا كله عىل غريب الكونغو موزعة – أن لغات النيجر رتس) 19.2(الشكل 
ومعظم إفريقيا شبه االستوائية, دون أن يتوفر أي دليل حول املكان الذي تأصلت 

وعىل كل حال فقد أدرك . فيه اللغات املذكورة يف تلك املساحات الشاسعة
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 الكونغو مجيعها التي تتحدث هبا إفريقيا شبه االستوائية –غرينبريغ أن لغات النيجر 
تشمل هذه املجموعة الفرعية حوايل . وتلغوية فرعية تدعى البانتنتمي إىل جمموعة 

, وأكثر من نصف املتحدثني 1032 الكونغو البالغ عددها –نصف لغات النيجر 
غري أن تلك اللغات اخلمسامئة .  مليون200يف تلك املنطقة والبالغ عددهم حوايل 

باب املداعبة بأهنا البعض إىل درجة أنه يمكن وصفها ولو من كلها مشاهبة لبعضها 
 . هلجة للغة واحدة500

عائلة فرعية واحدة ذات أمهية منخفضة البانتو وبصورة مجاعية, تشكل لغات 
ً فرعا لغويا األخر متجمعة 176 الـ غري أن معظم , الكونغو–من عائلة النيجر  ً

.  الكونغو– إفريقيا, وهي جمرد جزء بسيط من سلسلة لغات النيجر يف غريب
 –وية كلغات النيجر تواللغات غري البانالبانتو اص فإن أهم لغات وبشكل خ

 يوية, حمشورة يف جزء صغري من الكامريون ورشقتًالكونغو القريبة جدا من البان
 .نيجرييا املالصق هلام

 إفريقيا, بينام نشأ  الكونغو يف غريب–وكام يبدو من األدلة, نشأت لغات النيجر 
قي من السلسلة, يف الكامريون ونيجرييا, ومن ثم انترشت يف اجلزء الرشالبانتو فرع 

وهذا االنتشار ال بد أن يكون . خارج ذلك الوطن إىل إفريقيا شبه االستوائيةالبانتو 
 لغة, غري أن 500لالنشقاق إىل البانتو ًقد بدأ قبل وقت طويل كان كافيا ليتيح للغة 

وملا . ًبام ألن التوالد وقع حديثاهذه اللغات الوليدة ما زالت تشابه بعضها البعض ر
من السود, مل نستطع البانتو  الكونغو وكذلك لغة –كان مجيع متحدثي لغة النيجر 

ْاالستدالل من خالل علم اإلنسان وحده من هاجر وإىل أي اجتاه َ. 
ًولتوضيح هذه االستنتاجات اللغوية, سأعطيكم مثاال مألوفا يتعلق باألصول  ً

فأكرب عدد يتحدث اللغة اإلنكليزية اليوم وجيعلها لغته . كليزيةاجلغرافية للغة اإلن
األوىل, موجود يف أمريكا الشاملية, مع أناس آخرين مبعثرين عرب العامل يف بريطانيا 
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ولو مل نعرف . ولكل من هذه الدول هلجاهتا اإلنكليزية. وأسرتاليا ودول أخر
 اللغة اإلنكليزية نشأت يف أمريكا ًشيئا آخر حول توزيعات اللغة والتاريخ, خلمنا أن

 .الشاملية وانتقلت عرب البحار إىل بريطانيا وأسرتاليا من خالل املستعمرين
لكن هذه اللهجات اإلنكليزية مجيعها تشكل جمموعة فرعية من عائلة اللغة 

 وتنحرش املجموعات الفرعية األخر وهي اللغات االسكندنافية واألملانية. اجلرمانية
وهي ) Frisian (الفريزيانوبشكل خاص فإن لغة .  أوروبادية يف شامل غريبواهلولن

ًاللغة اجلرمانية الثانية القريبة جدا من اإلنكليزية, حمصورة يف منطقة ساحلية صغرية 
وهكذا فإن اللغوي سيحسب بشكل صحيح أن اللغة .  أملانيامن هولندا وغريب

من أوروبا وانترشت حول العامل من اإلنكليزية نشأت يف الساحل الشاميل الغريب 
ويف احلقيقة, فإننا نعلم من التاريخ املسجل أن اإلنكليزية انطلقت من هناك . هناك
ساكسون يف القرنني اخلامس والسادس بعد −نجلو إنكلرتا عن طريق الغزاة األإىل

 .امليالد
وزعني املتالبانتو  أن املائتي مليون شخص من ويبلغنا التفكري العقالين ذاته

وإىل جانب األصول . عىل معظم خريطة إفريقيا, نشأوا يف الكامريون ونيجرييا
 الشامل إفريقية للساميني وأصول سكان مدغشقر اآلسيويني, فإن تلك نتيجة أخر

 .صل إليها دون أدلة لغويةنكن لنمل 
وقد استنتجنا لتونا من توزيعات اللغة اخلويسانية وعدم توفر لغات قزمية 

ً عىل مد أكثر اتساعا إىل أن انترشتاألقزام قد وأن شعوب اخلويسان خاصة, 
 تعني االحتضان  التيياديةاحلوقد استخدمت كلمة إحاطة . أحاط هبا السود

الكامل بغض النظر عام إذا كانت العملية قد انطوت عىل غزو أو طرد أو تزاوج أو 
 الكونغو أن السود الذي –وقد رأينا اآلن من توزيعات لغة النيجر . قتل أو أوبئة
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وتفيد األدلة اجلسامنية واللغوية التي نظرنا فيها حتى  .وتقاموا باإلحاطة هم البان
اآلن إىل االستدالل عىل تلك اإلحاطات التارخيية, لكنها مل حتل لنا غموضها, 

ما هي : وستساعد األدلة األخر التي سأقدمها اآلن يف اإلجابة عىل سؤالني آخرين
البانتو من طرد األقزام واخلويسان? ومتى وصل البانتو إىل ّبيات التي مكنت اإلجيا

 . السابقة? مواطن األقزام واخلويسان
و, لنتفحص النوع املتبقي من تكي نقرتب من السؤال اخلاص بإجيابيات البان

. األدلة, من احلياة احلارضة, وهي األدلة املشتقة من احليوانات والنباتات املدجنة
ود إىل كثافات يق رأينا يف فصول سابقة, فإن هذه األدلة مهمة ألن إنتاج الغذاء وكام

. سكانية وجراثيم وتكنولوجيا وتنظيامت سياسية, وغري ذلك من مقومات القوة
, هوهكذا فإن الشعوب التي ترث بحكم موقعها اجلغرايف, إنتاج الغذاء أو تطور

 .ًمتتعا بامليزاتًتصبح قادرة عىل اإلحاطة جغرافيا بشعب أقل 
 يف القرن اخلامس عرش, جنوب الصحراءعندما وصل األوروبيون إفريقيا 

وكانت ) 19.3الشكل (كان األفارقة يزرعون مخس جمموعات من املحاصيل 
 وحتظى شاميل.  إفريقيا ومتتد حتى أعايل إثيوبيااملجموعة األوىل تزرع فقط يف شاميل

كذلك تتمتع . املتكثف يف فصل الشتاءإفريقيا بمناخ متوسطي يتميز باملطر 
ًكاليفورنيا بطقس متوسطي يفرس ملاذا تفيض املياه يف الشتاء غالبا, يف قبو منزيل 

ويتمتع اهلالل اخلصيب الذي . ومنازل ماليني الكاليفورنيني ثم جتف يف الصيف
 .نشأت فيه الزراعة هبذا النوع من الطقس املتوسطي واملطر يف فصل الشتاء

 إفريقيا األصلية تربهن عىل أهنا متأقلمة مع التكاثر  فإن حماصيل شاميلوهكذا,
ِّ من األدلة األثرية أهنا دجنت يف اهلالل اخلصيب ومعروفوالنمو مع أمطار الشتاء,  ُ

 وانترشت حماصيل اهلالل اخلصيب إىل املناطق املجاورة. قبل حوايل عرشة آالف سنة
 وتضمنت . املرصية قواعد نشوء احلضارة  , وأرست  إفريقياًواملامثلة مناخيا يف شاميل
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ًمناطق أصول املحاصيل التي تزرع تقليديا يف إفريقيا, أي قبل وصول املحاصيل : 19.3الشكل  ُ

 .ن, مع أمثلة عن حمصولني من كل منطقةوالتي محلها املستعمرون األوروبي
 

 .ء والفاصوليا والعنبتلك املحاصيل مزروعات مألوفة مثل القمح والشعري والبازال
ًوهذه املحاصيل مألوفة لدينا نحن بالذات ألهنا تنترش مناخيا إىل املناطق املجاورة يف 
أوروبا, وبالتايل أمريكا وأسرتاليا, لتصبح من املحاصيل الرئيسية يف زراعة املناطق 

 .املعتدلة حول العامل
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مرة أخر يف منطقة ر  عرب الصحراء وجيابه املط يف إفريقياوعندما يسافر املرء
ً جنوب الصحراء, يالحظ أن أمطار الساحل تسقط يف الصيف بدال من الساحل
وحتى لو استطاعت حماصيل اهلالل اخلصيب التي تالءمت مع مطر الشتاء . الشتاء

أن تعرب الصحراء, فمن الصعب عليها أن تنمو يف منطقة الساحل ذات املطر 
 الربية أصوهلاتني من املحاصيل التي نبتت ًوبدال من ذلك, نجد جمموع. الصيفي

جنوب الصحراء مبارشة, والتي تالءمت مع أمطار الصيف ومع أطوال خمتلفة 
 من الغرب إىل تتوزع أصوهلاوتتضمن واحدة من املجموعتني نباتات . للنهار

ًوتشمل املجموعة حتديدا احلنطة .  الساحل وربام تم تدجينها هناك منطقةالرشق عرب
 اللؤلؤي اللذين أصبحا غذاء احلبوب الرئييس للكثري من مناطق إفريقيا والدخن

, وأثبتت احلنطة قيمتها إىل درجة أهنا تنمو اآلن يف مناطق حارة جنوب الصحراء
 .وجافة يف مجيع القارات بام فيها الواليات املتحدة

قد  الربية يف إثيوبيا ولعلها أصوهلاتتشكل املجموعة األخر من نباتات تقع 
ِّدجنت هناك, يف املرتفعات ُومعظمها ما زال يزرع حتى اآلن يف إثيوبيا ويبقى غري . ُ

 التي تشبه املخدرة واملزيتة اإلثيويب وأوراقه تمعروف لألمريكيني بام يف ذلك القا
أوراق املوز, ودخن اإلصبع الذي يستخدم إلنتاج البرية املحلية, واحلبوب الصغرية 

غري أن كل قارئ مدمن عىل القهوة . ع منها اخلبز الوطنيالتي تسمى التيف ويصن
يستطيع أن يشكر املزارعني اإلثيوبيني القدامى الذين دجنوا نبتة القهوة, وظلت 
مقصورة عىل إثيوبيا إىل أن أمسكت هبا اجلزيرة العربية ثم وصلت إىل العامل, وهي 

 . تدعم اليوم اقتصاديات دول مثل الربازيل وبابوا نيو غينيا
 إفريقيا ذي املناخ الرطب املجموعة قبل األخرية من وقد نشأت يف غريب

ًومن بني هذه املحاصيل األرز اإلفريقي الذي ظل حمصورا هناك, . املحاصيل الربية
, جنوب الصحراءأما غريها مثل اليام اإلفريقي فقد انترش إىل خمتلف املناطق اإلفريقية 
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وكان األفارقة الغربيون . لكوال قارات أخرووصل اثنان مها زيت النخيل وجوز ا
يمضغون جوز الكوال املحتوي عىل الكافيني كنوع من املخدرات, قبل وقت طويل 

 .كة كوكا كوال األمريكيني ومن ثم العامل بمرشوب مشتق من تلك الثمرةمن إغواء رش
, لكنها ة مع املناخات الرطباإلفريقيةوتالءمت آخر حزمة من املحاصيل 

اس كانت قفاملوز واليام اآلسيوي والقل). 19.3( أكرب مفاجأة يف الشكل قدمت
 يف القرن اخلامس عرش, وكان األرز جنوب الصحراءمنترشة باتساع يف إفريقيا 

 إفريقيا, لكن تلك املحاصيل نشأت يف جنوب يًاآلسيوي متأسسا عىل ساحل رشق
دهشة, إذ مل يدفعنا وجود ووجودها يف إفريقيا يسبب لنا ال.  آسيا االستوائييرشق

م بالقارة الشعب اإلندونييس يف مدغشقر إىل التفكري يف ارتباط إفريقيا القدي
سرتينزيون القادمون من بورنيو إىل الساحل اإلفريقي فهل تفضل األ. اآلسيوية

الرشقي بمحاصيلهم عىل املزارعني األفارقة املمتنني, وأخذوا معهم صيادي سمك 
ق الشمس الستعامر مدغشقر دون أن يرتكوا أي آثار و رشأفارقة وأبحروا مع

 .أخر يف إفريقيا? 
 كلها, بام يف ذلك التي املحليةتتعلق املفاجأة الباقية بأن املحاصيل اإلفريقية 

ً إفريقيا, نشأت أصال يف خط االستواء, لكن وغريب الساحل وإثيوبيا  منطقةتنبت يف
وهذا ما يمنحنا ملحة عن سبب . جنوب اخلطًأيا من املحاصيل اإلفريقية مل تنشأ 

 الكونغو القادمني من شامل خط االستواء أن حيلوا –استطاعة متحدثي لغة النيجر 
وال يعود فشل . حمل أقزام إفريقيا االستوائيني, والشعب اخلويساين شبه القاري

ن اخلويسان واألقزام يف تطوير الزراعة إىل عدم مالءهتم للمهمة كمزارعني, ولك
ومل يستطع . ألن الصدفة جعلت نباتات إفريقيا الربية بمعظمها غري صاحلة للتدجني

وال املزارعون البيض أصحاب التجربة الزراعية املمتدة آالف السنني البانتو ال 
 . إىل حماصيل غذائيةاملحليةتطوير نباتات إفريقيا 
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 التعرف عىل يمكن التعرف عىل احليوانات اإلفريقية املدجنة برسعة أكرب من
واحليوان الوحيد . النباتات, والسبب بسيط وهو أن تلك احليوانات قليلة للغاية

ًالذي نعلم علم اليقني أنه مدجن يف إفريقيا, ألن سلفه الربي كان حمصورا هناك, 
وكانت األسالف الربية لألبقار . هو طائر يشبه الديك الرومي ويدعى دجاجة غينيا

ُالب وقطط املنازل األليفة قد وجدت يف أمريكا الشاملية, واحلمري واخلنازير والك
ً آسيا أيضا, لذلك مل نتأكد بعد أين تم تدجينها أوال, رغم أن ولكن يف جنوب غريب ً

ِّالتواريخ املبكرة املعروفة حاليا تشري إىل أن احلمري والقطط قد دجنت يف مرص ُ ً .
ِّد دجنت بشكل مستقل يف شاميلن األبقار يمكن أن تكون قإوتقول الدالئل احلديثة  ُ 

ن هذه األنواع الثالثة قد سامهت يف إنتاج إ إفريقيا واهلند, وجنوب غريبوإفريقيا 
 ةوما مل يكن األمر كذلك, فإن بقي. النسل احلديث من األبقار األوروبية احلديثة

ِّالثدييات اإلفريقية ال بد وأن تكون قد دجنت يف مكان آخر وأدخلت إىل إفريقي ا ُ
أما .  آسيا فقط–كحيوانات مدجنة, ألن أسالفها الربية كانت موجودة يف يورو 

ِّأغنام إفريقيا وماعزها فقد دجنت يف جنوب   آسيا, فيام دجاجها يف جنوب ريبغُ
 . روسيا ومجاهلا ربام يف اجلزيرة العربية آسيا وخيلها يف جنويبيرشق

دجنة هي حصيلة سلبية, ومرة أخر فإن احلصيلة اإلفريقية للحيوانات امل
ًذلك أن الالئحة ال تضم ولو حيوانا واحدا من األنواع الثديي إفريقيا  التي تشتهر هبا ةً

 ووحيد والتي متلكها بوفرة عالية, مثل احلامر الوحيش واحليوانات املتوحشة والكركدن
وكام سنر فإن هذه احلقيقة كانت هلا نتائج عىل تاريخ . القرن والزرافة والبافالو
 املدجنة يف إفريقيا شبه املحلية لتأثريات غياب النباتات  بالنسبةإفريقيا, كام هي احلال

 .االستوائية
 لتظهر أن بعضها سافر يةتكفي تلك اجلولة الرسيعة عرب أغذية إفريقيا الرئيس

ففي إفريقيا كام يف .  بعيدة عن نقاط أصوله, سواء داخل إفريقيا أو خارجهامسافة
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ًأماكن أخر من العامل, كانت بعض الشعوب أوفر حظا من غريها, يف جمال 
ًوقياسا عىل إحاطة . النباتات واحليوانات الربية القابلة للتدجني التي ترثها من بيئتها

ىل القمح واألبقار, باألبورجني األسرتاليني املستعمرين الربيطانيني الذين يتغذون ع
 »املحظوظني«من صيادين وجامعي طعام, فلنا أن نشك بأن بعض األفارقة 

. تفاوضوا حول امليزات التي حيصلون عليها من خالل إحاطتهم بجرياهنم األفارقة
 .واآلن دعنا نعود إىل األدلة األثرية لنعرف من أحاط بمن ومتى

اآلثار أن يبلغنا بشأن التواريخ واألماكن الفعلية لنشوء ما الذي يمكن لعلم 
وسيسامح أي قاري متعمق يف تاريخ احلضارات . الزراعة والرعي يف إفريقيا

الغربية, الفرتاضه أن إنتاج الغذاء اإلفريقي بدأ يف حوض النيل بمرص أرض 
ك,  قبل امليالد, دون ش3000فمرص كانت بحلول العام . الفراعنة واألهرامات

ًموقعا للمجتمع اإلفريقي األكثر تعقيدا, وواحدا من أول مراكز الكتابة يف العامل ً ً .
ًولكن, يف احلقيقة, جاء الدليل األثري األكثر تغلغال يف الزمن الغابر ليخربنا أن 

 .إنتاج الغذاء يف إفريقيا بدأ يف الصحراء
ال تنبت فيها حتى  الطبع, جافة إىل درجة أنهمعظم الصحراء اإلفريقية اليوم ب

 قبل امليالد, كانت الصحراء أكثر 4000 إىل 9000احلشائش, ولكن يف الفرتة من 
ويف تلك الفرتة بدأ . رطوبة وفيها الكثري من البحريات ومليئة باحليوانات الربية

سكان الصحراء برعي األغنام وصناعة الفخار, واالحتفاظ باألغنام واملاعز, وربام 
ويسبق املجتمع الرعوي الصحراوي وصول . دجني احلنطة والدخنًبدأوا أيضا يف ت

 عام قبل امليالد, 5200عملية إنتاج الغذاء إىل مرص يف أبكر تاريخ معروف وهو 
كام .  آسيويةعىل شكل حزمة متكاملة من حماصيل وماشية الشتاء اجلنوب غريب

 قبل 2500عام لول ال إفريقيا وإثيوبيا, وبحنشأت عملية إنتاج الغذاء يف غريب
 . كينيا رعاة البقرة قد عربوا احلدود احلديثة من إثيوبيا إىل شاميلامليالد, كان
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ًوفيام تعتمد هذه االستنتاجات عىل أدلة أثرية, هناك أيضا طريق مستقل 
لتأريخ وصول احليوانات والنباتات املدجنة, وذلك من خالل مقارنة الكلامت 

تظهر مقارنة العبارات اخلاصة بالنباتات يف اللغات و. ديثةهبا يف اللغات احلاخلاصة 
 الكونغو اللغوية, أن الكلامت تقع يف –النيجريية اجلنوبية املشتقة من عائلة النيجر 

ًأوال هناك احلاالت التي تكون فيها الكلمة املستخدمة لتسمية . ثالث جمموعات
 أن هذه املحاصيل وتبني. ًحمصول معني متشاهبة جدا يف كل تلك اللغات النيجريية

هي من أمثال اليام الغرب إفريقي وزيت النخيل وجوز الكوال, تلك النباتات التي 
ً إفريقيا ودجنت هناك أوالًيعتقد طبقا ألدلة نباتية وغريها أهنا نشأت يف غريب ِّ وبام . ُ

 النيجريية اللغاتأن هذه هي املحاصيل الغرب إفريقية األقدم, فقد ورثت مجيع 
 .جمموعة الكلامت األصيلة ذاهتا التي تدل عىل تلك املحاصيلاحلديثة 

ثم تأيت حماصيل ذات أسامء تتسق فقط يف إطار لغات تقع ضمن فرع صغري 
ويتبني أن هذه املحاصيل, كام يعتقد, . من جمموعة من اللغات النيجريية اجلنوبية

ذه املحاصيل كذلك يستدل أن ه. هي إندونيسية األصل, مثل املوز واليام اآلسيوي
 نيجرييا بعد أن بدأت لغات باالنشقاق إىل جمموعات فرعية, بحيث وصلت جنويب

ابتكرت كل جمموعة فرعية أو تلقت أسامء للنباتات اجلديدة, ورثتها فقط تلك 
ًوأخريا تأيت أسامء حماصيل ال . اللغات احلديثة التابعة للمجموعة اللغوية املعينة

ًموعات لغوية, لكنها تتبع بدال من ذلك طرقا جتاريةتتسق عىل اإلطالق يف إطار جم ً .
علم أهنام نويثبت أن تلك هي من حماصيل العامل اجلديد مثل الذرة والفستق اللذين 

 للميالد, 1492أدخال إىل إفريقيا بعد بدء عبور املحيط األطليس بالسفن يف عام 
ءها امالب أسوانترشت منذ ذلك احلني عىل الطرق التجارية, لتحمل يف الغ

الربتغالية أو أسامء أجنبية أخر. 
وهكذا وحتى إذا مل يكن لدينا أي أدلة نباتية أو أثرية عىل اإلطالق, يمكننا أن 
ًنستنبط من الدليل اللغوي وحده أن املحاصيل الغرب إفريقية قد دجنت أوال, وأن  ِّ ُ



  555     كيف أصبحت إفريقيا سوداء     
 

. ًاءت أخريااملحاصيل اإلندونيسية وصلت بعد ذلك, وأن املنتجات األوروبية ج
 هذه كريستوفر إهيريتلوس انجيلوس كاليفورنيا بوقد طبق املؤرخ يف جامعة 

َاملقاربة اللغوية ليقر مد تتابع استخدام احليوانات والنباتات املدجنة من قبل  ِ
) Glottochronology(ومن خالل طريقة تسمى . شعب كل عائلة لغوية إفريقية

رض الكلامت للتغيري مع مرور التاريخ, ترتكز عىل حسابات حول مد رسعة تع
 .يستطيع اللغويون إعطاء تواريخ تقديرية لتدجني املحاصيل أو وصوهلا

لمحاصيل ذات األدلة اللغوية لومن خالل الربط بني األدلة األثرية املبارشة 
غري املبارشة, نستنتج أن الشعب الذي كان يدجن احلنطة والدخن يف الصحراء منذ 

وبشكل .  صحراوية حديثة– كان يتكلم لغات والدة للغات نيلية آالف السنني,
 إفريقيا كان مشابه, فإن الشعب الذي دجن ألول مرة حماصيل ريفية رطبة يف غريب

   ًوأخريا, فإن متحدثي اللغات .  الكونغو–يتكلم لغات والدة للغات النيجر 
 يف إثيوبيا, وقد حمليةصيل بام كانوا منغمسني يف تطوير حمار آسيوية الوالدة –فرو األ

 . إفريقياأدخلوا بالتأكيد حماصيل قادمة من اهلالل اخلصيب, إىل شاميل
وهكذا فإن الدليل املشتق من أسامء نباتات يف اللغات اإلفريقية احلديثة, 
ُيسمح لنا بأن نالحظ وجود ثالث لغات كان يتكلم هبا يف إفريقيا قبل آالف السنني 

 للنيجر والكونغو, ولغة  الصحراوية ولغة السلف–ية وهي لغة السلف النيل
وإضافة إىل ذلك, نستطيع أن نلحظ من خالل دليل لغوي . فرو آسيويةالسلف األ

آخر وجود سلف خويساين, ليس ألسامء حماصيل, ألن السلف اخلويساين مل يدجن 
 لغة, فإهنا من الضخامة بحيث 1500واآلن, وألن إفريقيا حتتضن . أي حماصيل

لكن هذه اللغات األخر . ضمت أكثر من أربع لغات سلفية قبل آالف السنني
كلها ال بد وأن تكون قد اختفت إما ألن الناس الذين يتحدثون هبا نجوا ولكن 

 .فقدوا لغتهم األصلية مثل األقزام, أو ألن الشعب ذاته اختفى



      أسلحة, جراثيم, وفوالذ     556
 

سرتونيزية ت األوال يعود بقاء أربع عائالت لغوية إفريقية خمتلفة عن اللغا
ًالتي وصلت حديثا ملدغشقر, إىل تفوق غريزي هلذه اللغات باعتبارها وسائط 
اتصال, بل جيب أن يعز بقاؤها إىل صدفة تارخيية, حيث أن املتحدثني باللغات 

 آسيوية, تصادف عيشهم يف –فرو لكونغو واأل ا– الصحراوية والنيجر –النيلية 
 حيوانات ونباتات مدجنة, دفعتهم إىل املكان والزمان الصحيحني ليحصلوا عىل

أما القلة الباقية من .  وإما احللول حمل شعوب أخر أو فرض لغتهم,التكاثر
 إفريقيا متحدثي اخلويسان احلديثني, فيعز بقاؤهم إىل عزلتهم يف مناطق من جنويب

َليست مالئمة لزراعتها من قبل البان  .وتِ
و, لنر ماذا سيخربنا علم اآلثار ت البانوقبل أن نتتبع بقاء اخلويسان وراء مد

ل التاريخ, حول أحد التحركات السكانية العظيمة األخر التي شهدهتا إفريقيا قب
تكشفوا مدغشقر فعلامء اآلثار الذين اس. سرتونيزي ملدغشقرأال وهو االستعامر األ

 بكروا  ميالدي وربام800سرتونيزيني وصلوا عىل األقل يف العام أثبتوا اآلن أن األ
ًسرتونيزيون هناك عاملا غريبا من احليوانات  وواجه األ. ميالدي300قدومهم إىل  ً

ت وكأهنا قادمة من كوكب آخر, ألن هذه احليوانات ميزة إىل درجة أهنا بداحلية وامل
ًوتضمنت تلك احليوانات طيورا . تطورت يف مدغشقر خالل عزلتها الطويلة

وأظهرت .  بحجم الغوريال, وكركدنات قزمةعمالقة كالفيلة, وحيوانات بدائية
حفريات أثرية ألول مستوطنات برشية يف مدغشقر, وجود أدوات حديدية, 
وماشية وحماصيل, لذلك مل يكن املستعمرون جمرد عدد صغري من الصيادين الذين 

 تلك الرحلة قبل التارخيية تفكيف حتقق. محلتهم الزوارق, بل شكلوا بعثة مكتملة
 .عة آالف ميل? وذات األرب

 Periplusوردت تلميحات يف كتاب قديم يتضمن إرشادات للبحارة بعنوان 

Of The Erythrean Sea ألفه تاجر جمهول اهلوية كان يعيش يف مرص حوايل العام ,
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 . إفريقياييصف التاجر جتارة مزدهرة تربط اهلند بمرص وسواحل رشق.  للميالد100

 للميالد, أصبحت جتارة املحيط اهلندي جيدة 800ومع انتشار اإلسالم بعد عام 
ًالتوثيق أثريا من خالل كميات غزيرة من املنتجات الرشق أوسطية وأحيانا حتى  ً

 يمثل الفخار والزجاج والبورسالن يف املستوطنات الساحلية برشق(!) الصينية 
 يبني رشقوكان التجار ينتظرون الريح املواتية لعبور املحيط اهلندي مبارشة . إفريقيا

 ورويب يبحر حولأوعندما أصبح املالح الربتغايل فاسكو دي غاما أول . إفريقيا واهلند
 ورأ 1498 إفريقيا, ووصل إىل شاطئ كينيا عام لح يف جنويبارأس الرجاء الص

 .ًمستوطنات جتارة سواحلية, انتقى له دليال أرشده إىل ذلك الطريق املبارش إىل اهلند
ًرة أخر مساوية يف القوة, من اهلند رشقا, بني اهلند ولكن كانت هناك جتا

 إىل اهلند من وصلوا ملدغشقر نيسرتونيزين األيولعل املستعمر. وإندونيسيا
 يإندونيسيا عرب الطريق الرشقي ثم تعرفوا عىل الطريق الغريب املؤدي إىل رشق

 بني الحتاد ا ويستمر.إفريقيا, حيث انضموا هناك إىل األفارقة يف اكتشاف مدغشقر
سرتونيزية بشكل  اليوم من خالل اللغة األسرتونيزيني واألفارقة الرشقينياأل

عىل البانتو التي حتتوي عىل بعض الكلامت املقرتضة من لغات وهي اللغة رئييس, 
رتونيزية مقرتضة, كام سأولكن ال توجد يف اللغات الكينية كلامت . الساحل الكيني

 الزايلفونولعل أدايت . ُلرب الرشق إفريقي تكاد ال تذكرسرتونيزيني يف اأن آثار األ
ً يف إفريقيا, مضافا  بقيوالزيفر املوسيقيني مها اإلرث اإلندونييس الوحيد الذي

وهذا ما . بالطبع إىل املحاصيل اإلندونيسية التي أضحت مهمة يف الزراعة اإلفريقية
من أن يسلكوا الطريق األسهل ًسرتونيزيون, بدال عل املرء يتساءل عام إذا كان األجي

 مبارشة عرب – وهذا ال يصدق – إفريقيا, قد أبحروا يإىل مدغشقر عرب اهلند ورشق
 واكتشفوا مدغشقر, ثم ويف وقت الحق ارتبطوا بخطوط التجارة ئاملحيط اهلاد

 .الرشق إفريقية
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  حول التوسع السكاين اآلخر الكبري يفبهما الذي يمكن لعلم اآلثار أن يبلغنا 
و? لقد رأينا ت, أال وهو التوسع الذي نفذه البانيخ اإلفريقي احلديثفرتة ما قبل التار

 جنوب الصحراءمن خالل توأم األدلة املتعلقة بالشعوب احلديثة ولغاهتا أن إفريقيا 
ن األقزام إًوبدال من ذلك, تقول لنا األدلة . ًمل تكن دائام قارة سوداء, كام نظنها اليوم

وم منترشين يف غابات إفريقيا الوسطى املاطرة, بينام انترشت الشعوب كانوا ذات ي
هل يمكن لعلم اآلثار أن . اخلويسانية يف مناطق أجف يف إفريقيا شبه االستوائية

 .يتفحص هذه االفرتاضات? 
 ملجرد أن علامء اآلثار مل يكتشفوا بعد »ليس بعد«يف حالة األقزام اجلواب هو 

فاجلواب هو . أما يف حالة اخلويسان. إفريقيا الوسطىهياكل عظمية من غابات 
 إىل الرشق من االمتداد اخلويساين احلديث, زامبيا إذ وجد علامء اآلثار يف »نعم«

مجاجم برش تشبه اخلويسان املعارصين, وأدوات حجرية تشبه أدوات كان ذلك 
 .الشعب يستخدمها عندما وصل األوروبيون

حمل اخلويسان الشامليني, فإن األدلة األثرية البانتو كيفية حلول بأما فيام يتعلق 
و, من غابات إفريقيا الوسطى تتوسع املزارعني األوائل من البان نإواللغوية تقول 

 قبل 3000كون قد بدأ يف العام يالداخلية إىل الغابات الساحلية األكثر رطوبة, ربام 
تظهر أنه كان البانتو  لغة وما زالت الكلامت املنترشة يف). 19.4الشكل (امليالد 

 منذ ذلك الوقت أبقار وحماصيل تثبت يف املناخ الرطب مثل اليام, ولكن البانتو لد
كانت تنقصهم املعادن, وكانوا ال يزالون منهمكني يف صيد السمك واحليوانات 

ًوكانوا أيضا يفقدون أبقارهم بسبب مرض حتمله ذباب التيس تيس . ومجع الطعام
وفيام انترشوا إىل منطقة الغابات االستوائية يف حوض الكونغو, وأزالوا . يف الغابات

بعض املناطق النباتية الربية, تزايدت أعدادهم وبدأوا حييطون بالصيادين وجامعي 
 .الطعام األقزام, وإجبارهم عىل البقاء داخل الغابة
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يف الزاوية ) H(طن سميناه  موالتي نشأت منالبانتو ممرات تقريبية محلت متحدثي لغة : 19.4الشكل 

م . ق3000 إفريقيا بني عام جنويبو ي رشقإىل التي متتد  إىل املنطقةالراهنة,البانتو الشاملية الغربية ملنطقة 
 .م. ب500و 
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من اجلانب الرشقي من البانتو  قبل امليالد, خرج 1000وبعد قليل من العام 
اك واجهوا بوتقة من وهن. ت العظمى إفريقيا الكبري والبحريايالغابة إىل وادي رشق

 الصحراويني الذين كانوا يزرعون احلنطة –ني ي آسيويني والنيل–فرو املزارعني األ
والدخن ويربون املاشية يف مناطق أجف, بموازاة الصيادين وجامعي الطعام من 

 وبفضل حماصيلهم الصاحلة للطقس الرطب والتي ورثوها من موطنهم .اخلويسان
  كانتإفريقيا يمن الفالحة يف مناطق رطبة من رشقالبانتو ريقي, متكن الغرب اإلف

ويف القرون األخرية من عصور ما قبل امليالد, .  تصلح جلميع أولئك الناسال
 . إفريقيايالزاحفون إىل ساحل رشقالبانتو وصل 

باحلصول عىل الدخن واحلنطة وعىل األسامء البانتو  إفريقيا, بدأ يويف رشق
رياهنم النيليني  الصحراوية هلذه املحاصيل, وبإعادة امتالك األبقار من ج–النيلية 

كام حصلوا عىل احلديد الذي بدأت وقتها عملية .  آسيويني–فرو الصحراويني, واأل
وما زالت أصول صناعة احلديد يف إفريقيا . تذويبه يف منطقة الساحل اإلفريقية

ويقرتب هذا التاريخ . غري واضحة قبل امليالد 1000 بعد العام جنوب الصحراء
ك صناعة احلديد إىل قرطاجنة عىل ني مواعيد وصول تكمنبطريقة مثرية للشكوك 
لذلك, يفرتض املؤرخون يف الغالب أن معرفة علوم . الساحل الشامل إفريقي

ومن ناحية أخر, كانت .  من الشاملجنوب الصحراءاملعادن وصلت إىل إفريقيا 
 2000الساحل منذ عام منطقة  يف صحراء إفريقيا الغربية وإذابة النحاس معروفة

وربام كان ذلك هو املمهد الكتشاف مستقل لصناعة . قبل امليالد عىل أقل تقدير
جنوب احلديد يف إفريقيا, وما يعزز هذه الفرضية أن وسائل احلدادين يف إفريقيا 

ط مما قد يشري إىل ً ختتلف كثريا عن تلك املستخدمة يف حوض البحر املتوسالصحراء
تطوير مستقل, إذ اكتشف احلدادون األفارقة كيف ينتجون حرارة عالية يف أفران 

 يف أوروبا »بيسمري« نقراهم وكيف يصنعون الفوالذ قبل ألفي عام من اكتشاف أفرا
 .وأمريكا يف القرن التاسع عرش
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اعدة قالبانتو وبإضافتهم أدوات حديدية إىل حماصيلهم رطبة املنشأ, أرسى 
 يف ذلك االستوائيةالرزمة الصناعية العسكرية غري القابلة للتوقف يف إفريقيا شبه 

 العرص احلديدي من قيا كان عليهم أن ينافسوا مزارعي إفرييففي رشق. العرص
ولكن إىل اجلنوب تقع بالد . ً آسيويني يفوقوهنم عددا– صحراويني وإفرو –نيليني 

وخالل بضعة قرون, ويف .  ولكن بضحالة سكانيةطوهلا ألفا ميل حيتلها اخلويسان
واحدة من أكثر عمليات الزحف االستعامري رسعة يف عصور ما قبل التاريخ, 
 .اكتسح البانتو الطريق كلها إىل ناتال عىل الشاطئ الرشقي من جنوب إفريقيا احلالية
ًمن السهل اإلفراط يف تبسيط ما يعترب توسعا رسيعا ودراماتيكيا, وتصوي ً ر ً

لكن األمور عىل . املتقدمالبانتو اخلويسان مجيعهم وكأهنم قد تعثروا أمام طوفان 
 إفريقيا فقد حصلت شعوب اخلويسان يف جنويب. ًأرض الواقع كانت أكثر تعقيدا

ولعل رواد . وتعىل األغنام واألبقار قبل بضعة قرون من الزحف الذي قام به البان
اروا مناطق الغابات الرطبة املالئمة لزراعة اليام ثم كانوا قلييل العدد وقد اختالبانتو 

قفزوا عن مناطق أجف تركوها للرعاة والصيادين وجامعي الطعام من شعوب 
و, الذين كان توقد تأسست التجارة وتبادل الزجيات بني اخلويسان والبان. اخلويسان

 نياملزارعبانتو الكل منهام حيتل مناطق متجاورة, مثلام هو حاصل اليوم بني األقزام و
يتكاثرون ويضمون األبقار البانتو وبالتدريج فقط, وفيام بدأ . يف إفريقيا االستوائية

واحلبوب الصاحلة لألرض اجلافة إىل اقتصادياهتم, أخذوا يمألون املناطق السابقة 
حيتلون البانتو لكن النتيجة النهائية كانت هي ذاهتا, فاملزارعون . التي قفزوا عنها

عظم أرايض اخلويسان السابقة, وتراجعت تأثريات السكان اخلويسان إىل اآلن م
 يف لغات غري خويسانية مبعثرة, إضافة إىل مجاجم مدفونة وأدوات »نقرات«جمرد 

حجرية ما زال يتعني عىل علامء اآلثار أن يعثروا عليها, وإىل بعض املالمح 
 .وتاناخلويسانية الظاهرة عىل بعض الشعوب اإلفريقية من الب
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ًما الذي حدث فعال لكل هؤالء اخلويسان الذين اختفوا? كل ما نستطيع قوله 
بالتأكيد أن األماكن التي عاشت فيها الشعوب اخلويسانية ربام عرشات اآلالف من 

ًنستطيع فقط أن نغامر بتخمني قياسا عىل . وتالسنني, هناك اآلن شعوب البان
ن وندما اصطدم مزارعون بيض مسلححوادث مشهود عليها يف العصور احلديثة ع

فهناك, . بالفوالذ بصيادين وجامعي طعام من أبورجني أسرتاليا وهنود كاليفورنيا
ُنعلم أن الصيادين وجامعي الطعام قد أبيدوا برسعة يف تركيبة من الوسائل, فقد 
ُطردوا أو قتل رجاهلم أو استعبدوا فيام أخذت النساء كزوجات وأصيب اجلنسان  ُ ُ ُ ُ

ومن األمثلة عىل تلك األمراض يف إفريقيا املالريا الذي حتمله . راض املزارعنيبأم
 املقاومة اجلينيةالبانتو البعوضة التي تتناسل يف قر الفالحني والتي طور الغزاة من 

 ., لكن الصيادين من اخلويسان مل يطوروهاهلا
ية حول التوزيعات السكانية اإلفريق) 19.1(وعىل أي حال فإن الشكل 

 إفريقيا مل جيتاحوا اخلويسان مجيعهم الذين بقوا يف مناطق بجنويبالبانتو ذكرنا بأن ي
ًتعمقا يف اجلنوب, وهو البانتو وقد وقف أكثر شعوب . غري صاحلة لزراعة البانتو

 500ُ إفريقيا وعىل بعد  عىل الساحل اجلنويب جلنويب»فيش« عىل هنر »اهلوسا«شعب 
 جاف وال  ذاتهصالحال يعود ذلك إىل أن رأس الرجاء وال. ميل رشق مدينة الكاب

ًوبدال من ذلك, فإن رأس .  سلة خبز جنوب إفريقيا احلديثةلزراعة, فهويصلح ل
الرجاء الصالح يتمتع بطقس متوسطي حيث هتطل األمطار يف الشتاء, وال تنمو يف 

 وهي 1652م وبحلول العا. توذلك املناخ حماصيل املطر الصيفي التي يمتلكها البان
السنة التي وصل فيها اهلولنديون إىل مدينة الكاب بمحاصيلهم ذات املطر الشتوي 

 .توسطي, مل يكن اهلوسا قد انترشوا وراء هنر فيش بعداملاألصل 
. تقول التفاصيل إن اجلغرافيا النباتية هلا مضاعفات هائلة عىل السياسات اليوم

 إفريقيا عىل القتل الرسيع أو الطرد أو يبومن هذه العواقب أنه ما إن أقدم بيض جنو
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العدو املرضية, للتخلص من سكان الكاب اخلويسان, فمن الصحيح أن يدعي 
غري أن ذلك . ولذلك فإن أولوية احلقوق هلمالبانتو البيض أهنم احتلوا الكاب قبل 

االدعاء جيب أال يؤخذ عىل حممل اجلد, ما دامت احلقوق السابقة للخويسان يف 
ًومن العواقب األشد ثقال أن . اب مل متنع البيض من حرماهنم من تلك احلقوقالك

 كان عليهم أن يقبلوا بوجود قليل للرعاة 1652املستوطنني اهلولنديني عام 
وعندما .  البانتو املزودين بالفوالذلكن ليس بكثافة سكانية من مزارعياخلويسان و

, بدأت 1702 عند هنر فيش عام »اهلوسا«ًانترش البيض أخريا باجتاه الرشق ملواجهة 
ورغم أن األوروبيني وقتها كان بإمكاهنم تزويد قواهتم من . ئسفرتة من القتال اليا

 سنة جليوشهم 175نة يف الكاب, فقد تطلب األمر تسع حروب و ّقاعدهتم املؤم
ًالتي كانت تتقدم ميال واحدا فقط يف السنة أن ختضع اهلوسا  فكيف نجح البيض يف. ً

ًتأسيس أنفسهم يف الكاب, إذا كانت السفن اهلولندية القليلة التي قدمت أوال قد 
 .واجهت كل تلك املقاومة الرشسة? 

ًنجم جزئيا عىل األقل من ت جنوب إفريقيا املعارص, مشاكللذلك, فإن 
ًوقد تصادف أن احتو الكاب الذي كان وطنا للخويسان, عىل . الصدفة اجلغرافية

حماصيل تعيش عىل البانتو ات الصاحلة للتدجني, وتصادف أن يرث قلة من النبات
املطر الصيفي من أسالفهم قبل مخسة آالف سنة, وتصادف أن يرث األوروبيون 

وكام . عن أسالفهم قبل عرشة آالف سنة املحاصيل التي تعيش عىل املطر الشتوي
ناميبيا املستقلة  يف عاصمة »شارع غورينغ«ُرتني تلك الالفتة التي كتب عليها ّذك

ًحديثا, فقد أثر مايض إفريقيا عميقا يف حارضها ً. 
واآلن لنتحول إىل . من اإلحاطة باخلويسان, وليس العكسالبانتو هكذا متكن 

ملاذا كان األوروبيون هم الذين استعمروا : السؤال املتبقي يف أحجية تاريخ إفريقيا
 إفريقيا ًريا بشكل خاص ألن وعدم حدوث العكس يعترب حمجنوب الصحراء?إفريقيا 
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 Homo Sapiensًهي مهد التطور اإلنساين ملاليني السنني, وربام تكون أيضا وطن الـ 
إىل هذه املزايا اإلفريقية اهلائلة التي أعطتها السبق, يمكننا أن نضيف . احلديث

 ًولعل زائرا. ًمناخات ومناطق سكنية متنوعة لعلها األكثر تنوعا يف تاريخ اإلنسان
ُلألرض من كوكب آخر قبل عرشة آالف سنة, كان سيعذر لو تنبأ بأن األمر سينتهي 

 . الصحراءجنوببأوروبا لتصبح جمموعة من اإلقطاعيات التابعة إلمرباطورية إفريقيا 
وكام . األسباب التقريبية الكامنة وراء صدام إفريقيا مع األوروبيني واضحة

يني, متتع األوروبيون الداخلون إىل حدث يف مواجهتهم مع األمريكيني األصل
إفريقيا بمزايا ثالثية تتضمن األسلحة وغريها من التكنولوجيا, وانتشار التعليم 
والتنظيم السيايس الرضوري للحفاظ عىل الربامج املكلفة اخلاصة باالستكشاف 

 .والغزو
. ًوكام رشحنا, فقد نشأت تلك املزايا الثالث تارخييا من تطور إنتاج الغذاء

 آسيا, بسبب –ً مقارنة مع يورو جنوب الصحراءلكن إنتاج الغذاء تأخر يف إفريقيا 
مساحتها وندرة احليوانات والنباتات الربية املحلية القليلة للتدجني يف إفريقيا, 

ًاألقل املالئمة إلنتاج الغذاء حمليا, عدا عن أن حمورها الشاميل الغريب كان يعيق 
 .لنتفحص الطريقة التي عملت هبا تلك العوامل. تانتشار الغذاء واالخرتاعا

ًأوال, وفيام يتصل باحليوانات املدجنة, رأينا أن تلك احليوانات املوجودة يف 
.  إفريقيا آسيا عدا قلة جاءت من شاميل– جاءت من يورو جنوب الصحراءإفريقيا 

بعد آالف  إال جنوب الصحراءونتيجة لذلك مل تصل احليوانات املدجنة إىل إفريقيا 
َالسنني من بدء استخدامها من قبل احلضارات اليورو  وهذا ما .  آسيوية الناهضة–ِ

ًيعترب مثريا لالستغراب من الناحية األولية, ألننا نفكر بإفريقيا باعتبارها قارة 
احليوانات الثديية الربية الكبرية, ولكن رأينا يف الفصل التاسع أن احليوان الربي, 

َّكي يدجن, ال  ً, وقابال للخضوع إىل اإلنسان, الكفايةًبد أن يكون مساملا بام فيه ُ
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ً التغذية وحمصنا ضد األمراض, وجيب أن ينمو برسعة وأن يتناسل جيدا يف رخيص ً
 آسيا من احليوانات –وكانت أبقار وأغنام وماعز وخيول وخنازير يورو . األرس

أما نظريهتا اإلفريقية . متحاناتالربية القليلة يف العامل التي نجحت يف مجيع تلك اال
 يسبقريات والكركدن وفرس املاء, فلم جمثل البافالو ومحار الوحش وخنزير الش
ِّأن دجنت وال حتى يف العصور احلديثة ُ. 

, »ترويضها«صحيح بالطبع أن بعض احليوانات اإلفريقية الضخمة قد تم 
ّروما, وربام روض  فيلة مروضة يف حربه غري الناجحة ضد هنيبعلوقد استخدم 

ًاملرصيون القدماء الزرافة وغريها من احليوانات, لكن أيا من هذه احليوانات 
ًاملروضة مل يتم تدجينه بالفعل, أي أن يتناسل يف األرس وأن يتعدل جينيا بالفعل 

ولو أن الكركدن وفرس النهر اإلفريقيني قد دجنا وأمكن . ًويصبح مفيدا لإلنسان
ً سالح فرسان قادرا عىل اخرتاق صفوف ووفراطعام اجليوش  قد ألكاناركوهبام 

متتطي الكركدن أن تطيح البانتو وكان بإمكان قوات من . الفرسان األوروبيني
 .ًباإلمرباطورية الرومانية, لكن ذلك مل حيدث أبدا

جنوب , يتعلق بالفرق بني إفريقيا ًا كان أقل تطرفْوهناك عامل آخر وإن
لقد أنتجت مناطق الساحل وإثيوبيا . ة يف النباتات املدجن آسيا– ويورو الصحراء
 –ً إفريقيا حماصيل حملية, لكنها كانت أقل تنوعا بكثري عن حماصيل يورو وغريب

 عملية ذي يمكن إلفريقيا أن تبدأ بهحدود للنبات الربي الآسيا, وبسبب التنوع امل
ني من بدئها يف اهلالل التدجني, فقد بدأت زراعة إفريقيا املبكرة بعد آالف السن

 .اخلصيب
لذلك, فإن السبق عندما يتعلق األمر بتدجني النبات واحليوان, هو عند 

 الثالث هو أن مساحة إفريقيا تبلغ نصف لوالعام. آسيا وليس إفريقيا–يورو
جنوب  آسيا, وعالوة عىل ذلك, فإن ثلث إفريقيا فقط يقع –مساحة يورو 
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 قبل 1000 احتله املزارعون والرعاة قبل عام  شامل خط االستواء التيالصحراء
 مليون مقارنة بأربعة 700واليوم فإن العدد اإلمجايل لسكان إفريقيا يقل عن . امليالد

ولكن لو كانت األمور الباقية متساوية فإن .  آسيا–باليني هم عدد سكان يورو 
ًأرضا أكثر وأناسا أكثر  خرتاعات, أي عني املزيد من املجتمعات املتنافسة واالتً

 .خطوات أوسع نحو التطور
أما العنرص املتبقي وراء تطور إفريقيا األبطأ يف عهد ما بعد العصور احلجرية 

 آسيا, فيتعلق بالتأقلم املختلف للمحاور الرئيسية للقارات –مقارنة مع يورو 
 جنوب, –فعىل غرار األمريكيتني, فإن حمور إفريقيا األسايس هو شامل . املذكورة

وفيام يتحرك املرء عىل طول ). 10.1الشكل ( رشق –ينام حمور يورو آسيا هو غرب ب
ًاملحور الشاميل اجلنويب, فإنه يعرب مناطق خمتلفة اختالفا كبريا يف املناخ واملسكن  ً

وهلذا فإن املحاصيل . وسقوط املطر وطول النهار وأمراض املحاصيل واملاشية
صول عليها يف جزء من إفريقيا جتد صعوبة واحليوانات التي يتم تدجينها أو احل
باملقارنة فإن احليوانات واملحاصيل تتحرك . كبرية يف االنتقال إىل أجزاء أخر

ُ آسيوية عىل بعد آالف األميال عندما تكون عىل –برسعة بني املجتمعات اليورو 
 .نفس خط العرض وتقتسم مناخات وأطوال هنار متساوية

و الوقف التام للمحاصيل وللامشية عرب املحور ويتسبب املرور البطيء أ
وعىل سبيل املثال, فإن املحاصيل املتوسطية التي .  يف نتائج مهمة اجلنويب–الشاميل 

 يف طول ًا موسميًاًأصحبت تشكل غذاء مرص الرئييس تتطلب أمطارا شتوية وتغري
 بعد ًلكن هذه املحاصيل عاجزة عن االنتشار جنوبا. النهار من أجل التكاثر

 أو ال تغري عىل اإلطالق يف ًا طفيفًا أمطار صيف وتغريألهنا تواجه هناكالسودان 
ومل يصل قمح وشعري مرص إىل مناخ املتوسط يف رأس الرجاء الصالح . ضوء النهار

, ومل يطور اخلويسان 1652 جلبها املستعمرون األوروبيون معهم عام أنإىل 
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 الساحل التي يالئمها مطر الصيف  منطقةاصيلوبشكل مشابه, فإن حم. ًالزراعة أبدا
 إفريقيا, لكنهم مل يستطيعوا زراعتها وعدم تغري ضوء النهار, جلبها البانتو إىل جنويب

أما املوز وغريه من . الزراعيالبانتو قف توسع ويف الكاب نفسها مما أد إىل 
ي تعترب اليوم من املحاصيل االستوائية اآلسيوية التي يالئمها املناخ اإلفريقي والت

ًأكثر األغذية االستوائية الرئيسية إنتاجا, فلم يكن ممكنا وصوهلا عرب الطرق الربية ً .
ويبدو أهنا مل تصل إال يف األلفية األوىل بعد امليالد, بعد وقت طويل من تدجينها يف 

 .آسيا, ألنه كان يتعني عليها انتظار نقلها يف قوارب ضخمة عرب املحيط اهلندي
فقد .  اجلنويب بشكل جدي, انتشار املاشية–عطل حمور إفريقيا الشاميل كام 

 خطورته »حاس القدحد«أثبت ذباب التيس تيس االستوائي اإلفريقي الناقل ملرض 
 عليها فاألبقار التي حصل.  إفريقية آسيوية والشامل–الشديدة عىل املاشية اليورو 

شلت يف البقاء عندما وصل توسع من مناطق الساحل اخلالية من الذباب فالبانتو 
ورغم أن اخليول وصلت إىل مرص حوايل العام . إىل الغابات االستوائيةالبانتو 
 إفريقيا, فإهنا مل تعرب الصحراء  قبل امليالد وغريت طريقة احلروب يف شاميل1800

 إفريقيا إىل أن حلت األلفية ملواجهة املاملك ذات اجليوش املعززة بالفرسان يف غريب
فيام و. ًاألوىل بعد امليالد, لكنها مل تعرب أبدا منطقة الطريان اخلاصة بذباب التيس تيس

وصلت األبقار واألغنام واملاعز إىل احلافة الشاملية من سرينغيتي يف األلفية الثالثة 
قبل امليالد, فقد احتاجت إىل أكثر من ألفي عام لعبور سرينغيتي والوصول إىل 

 . إفريقياجنويب
 اجلنويب شمل –ثل فإن بطء االنتشار عىل حمور إفريقيا الشاميل وبامل

التكنولوجيا البرشية, فأعامل الفخار التي سجلت يف السودان والصحراء يف حوايل 
ورغم أن .  قبل امليالد, مل تصل إىل الكاب إال يف العام األول للميالد8000العام 

يالد وانترشت بشكلها  قبل امل3000الكتابة يف مرص تطورت بحلول العام 
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دية ج ورغم أن الكتابة األب»مريوي«املعروفة باسم األبجدي من مملكة النوبة 
وصلت إثيوبيا من اجلزيرة العربية كام يبدو, فإن الكتابة مل تنشأ بشكل مستقل يف 

 .ُبقية أنحاء إفريقيا, حيث جلبت من اخلارج عن طريق العرب واألوروبيني
وروبا إلفريقيا ال عالقة له باالختالفات بني الشعوب باختصار, فإن استعامر أ

بل يعود إىل مصادفات جغرافية . األوروبية واإلفريقية ذاهتا كام يفرتض العنرصيون
جغرافية بشكل خاص, وإىل اختالف املناطق واملحاور وأنواع النباتات −وبيو

وبا ينشأ يف أي إن االختالف يف املسارات التارخيية إلفريقيا وأور. واحليوانات
 .النهاية من اختالفات يف األرض والعقار
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 قلب احلالة اإلنسانية, وتاريخ اإلنسان يف عهد ما بعد »يايل«لقد أصاب سؤال 
واآلن وبعد أن أكملنا تلك اجلولة املوجزة يف القارات, كيف . العصور احلجرية
 .? »يايل«سنرد عىل سؤال 

إن الفروقات املثرية بني التواريخ الطويلة لشعوب يف قارات : »يايل«أقول لـ 
. تعلق بالبيئةتفروقات فطرية بني الشعوب ذاهتا, ولكنها فروقات خمتلفة, ليست 

آسيا, خالل أواخر −ولو تم استبدال شعوب األبورجني األسرتالية بشعوب يورو
العرص احلجري, لكان األبورجني األسرتاليني اآلن هم الذين حيتلون معظم 

 –ن اليورو يوآسيا, ولكان األبورجني األصل−روني وأسرتاليا وكذلك يوتاألمريكي
وقد يميل . لوبني عىل أمرهمغن هم الذين حتولوا إىل سكان مرشذمني ومآسيويو

املرء يف البداية إىل رفض هذا الزعم باعتباره ال معنى له, ألن التجربة متخيلة 
لكن املؤرخني يستطيعون عىل أي . وادعائي حول نتائجها غري قابل للتأكد منه

. ن خالل اختبارات تتضمن الرجوع إىل املايضحال, تقييم فرضيات ذات صلة, م
 مزارعون »زرع«عىل سبيل املثال, يمكن للمرء أن يتفحص ما حصل عندما 

أوروبيون  يف غرينالند أو السهول الكرب يف الواليات املتحدة, أو عندما هاجر 
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حدرون يف النهاية من الصني إىل جزر تشاتام أو غابات بورنيو املمطرة تمزارعون ي
 إما ةتؤكد هذه التجارب أن الشعوب السالف.  الرتبة الربكانية جلاوة أو هاوايأو

انقرضت أو عادت إىل حياة الصيادين وجامعي الطعام, أو توجهت إىل بناء دول 
وباملثل فإن األبورجني األسرتاليني من الصيادين وجامعي . ًدا عىل بيئتهامعقدة اعتام

 ي وتسامنيا أو جنوب رشق فلندرزإىل جزر) نقلهم(الطعام الذين متت زراعتهم 
أسرتاليا انتهى األمر هبم إما إىل االنقراض أو إىل حياة الصيادين وجامعي الطعام 
بأبسط أدوات التكنولوجيا احلديثة, أو إىل بناة قنوات يديرون مزارع سمك منتجة, 

 .ًاعتامدا عىل البيئة التي وجدوا فيها
ت بيئية ال حتىص, وتؤثر عىل مسارات وبالطبع, ختتلف القارات بمواصفا

املجتمعات البرشية, لكن جمرد الئحة بكل خالف حمتمل ال تشكل إجابة عىل سؤال 
 .لكن أربع جمموعات من االختالفات تبدو بالنسبة يل هي األهم. »يايل«

تتكون أوىل هذه املجموعات من اختالفات قارية يف أنواع النبات واحليوان 
ًدأ هبا عملية التدجني, ذلك أن إنتاج الغذاء كان حاسام يف مسألة املتوفرة كامدة تب

تراكم الفوائض املمكن استخدامها يف إطعام األخصائيني من غري منتجي الغذاء, 
ولبناء جتمعات سكانية تتمتع بمزايا عسكرية ولو من الناحية العددية قبل تطوير 

 فقد اعتمدت التطورات وهلذين السببني,. املزايا التكنولوجية أو السياسية
ًاالقتصادية املعقدة والرتاتبية االجتامعية واملجتمعات املركزية سياسيا خارج 

 .مستو املشيخات الصغرية, عىل إنتاج الغذاء
 للتدجني, تها عدم صالحيتلكن معظم أنواع احليوان والنبات الربي قد أثبت
عملية وتبني أن .  واملحاصيلةًإذ اعتمد إنتاج الغذاء عىل عدد قليل نسبيا من املاشي

ً احليوانات والنباتات الربية املرشحة للتدجني ختتلف اختالفا كبريا بني قارة حتديد ً
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وأخر, جراء مساحة كل قارة, والنقراضات أواخر العصور احلجرية التي حدثت 
وكانت تلك االنقراضات قاسية أكثر يف أسرتاليا واألمريكيتني . للثدييات الكبرية

ًونتيجة لذلك انتهى األمر بيولوجيا بالنسبة إلفريقيا .  آسيا وإفريقيا– يف يورو امنه
ري, بينام قلت احلظوة  آسيوية األكرب بكث– كانت أقل حظوة من القارة اليورو التي

ًبة لألمريكيتني, وكان النصيب األقل ألسرتاليا, كام هو احلال أيضا أكثر بالنس
ً الذي يبلغ حجمه واحدا عىل سبعني من منطقة »ايلي« وطن ةبالنسبة لغينيا اجلديد

 . آسيا, والذي عانى من انقراض كل حيواناته الثديية يف أواخر العصور احلجرية–يورو 
يف كل قارة تركز تدجني احليوان والنبات يف مواطن قليلة منفصلة, ال تغطي 

لتكنولوجية وبالنسبة للمبتكرات ا. إال مساحة صغرية من املساحة الكلية للقارة
واملؤسسات السياسية, حتصل املجتمعات من املجتمعات األخر عىل أكثر بكثري 
مما خترتعه هي بنفسها, وهلذا فإن انتشار اهلجرة داخل القارة يساهم بشكل مهم يف 
تطوير جمتمعاهتا, التي متيل عىل املد البعيد إىل اقتسام تطوراهتا, بام تسمح به 

 التي ظهرت بشكل بسيط من خالل حروب البواريد التي بيئاهتا, بسبب العلميات
أي إن املجتمعات التي تنقصها إحد امليزات إما .  يف نيوزيلندا»املاوري«شنّها 

َ استبداهلا من قبل تلك املجتمعات, إذا  يتمحتصل عليها من جمتمعات متتلكها أو ِ
 .فشلت يف امتالك تلك امليزة

مل تتشكل من املد املؤثر لالنتشار وهكذا فإن جمموعة ثانية من العوا
وكان االنتشار واهلجرة أكثر رسعة يف . واهلجرة والذي خيتلف من قارة إىل أخر

 ة الغريب وعوائقها اإليكولوجية واجلغرافي– آسيا, بسبب حمورها الرشقي –يورو 
قوة  الذي يعتمد بةويعود السبب إىل استقامة حترك املحاصيل واملاشي. ًاملعتدلة نسبيا

لكن السبب نفسه ينطبق عىل انتشار . عىل املناخ, وبالتايل عىل خط العرض
املبتكرات التكنولوجية ما دام أفضل أوضاعها ال يتعلق بتعديل ما عىل بيئات 
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ًوكان االنتشار أبطأ يف إفريقيا ويف األمريكيتني خصوصا, بسبب املحاور . بعينها

 يف غينيا ًصعباوكان االنتشار . واجلغرافيةالشاملية اجلنوبية والعوائق اإليكولوجية 
  التياجلبال العالية ذات السلسلة الطويلة وًاجلديدة أيضا, حيث صعوبة التضاريس

 .منعت أي تقدم كبري جتاه التوحد السيايس واللغوي
وعىل اتصال بتلك املجموعة من العوامل التي تؤثر عىل االنتشار داخل 

ًثر عىل االنتشار بني القارات, وقد تساعد أيضا يف القارات, جمموعة أخر ثالثة تؤ
وختتلف سهولة االنتشار القاري ألن . بناء جتمع حميل للمدجنات والتكنولوجيا
وخالل الستة آالف سنة األخرية كان من .ًبعض القارات أكثر انعزاال من األخر 

 إىل إفريقيا  آسيا–األسهل تزويد إفريقيا بمعظم احتياجاهتا من املاشية, من يورو 
لكن االنتشار ما بني نصفي العامل مل يقدم أي مسامهات إىل . جنوب الصحراء

 آسيا يف خطوط العرض –جمتمعات األمريكيتني املعقدة, واملعزولة عن يورو 
 املرتفعة باجلغرافيا وباملناخ املالئم ويف اخلطوطاملنخفضة, باملحيطات العريضة, 
 –بالنسبة ألبورجني أسرتاليا املعزولني عن يورو و. فقط للصيادين وجامعي الطعام

 –آسيا باحلواجز املائية التي يشكلها األرخبيل اإلندونييس, كانت مسامهة يورو 
 .»الدينغو«آسيا الوحيدة املثبتة هي كلب 

وتتشكل رابع وآخر جمموعة من العوامل, من اختالفات قارية يف املساحة أو 
ساحة األكرب أو السكان األكثر, املزيد من وتعني امل. احلجم الكيل للسكان

املخرتعني املحتملني, واملجتمعات املتنافسة, وكذلك املزيد من االبتكارات اجلاهزة 
للتبني, واملزيد من الضغط لتبني االبتكارات واالحتفاظ هبا, ألن املجتمعات التي 

ي أصاب هذا املصري هو الذ: تفشل يف عمل ذلك, ستلغيها املجتمعات املنافسة
األقزام األفارقة والكثري من السكان الذين اعتمدوا الصيد ومجع الطعام حيث حل 

 غرينالند ًحل ذلك املصري أيضا بمزارعيوبشكل معاكس, فقد . املزارعون حملهم
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اإلسكندنافيني املحافظني العنيدين الذين حل مكاهنم صيادون وجامعو طعام من 
ً وتكنولوجيتهم أكثر تقدما بكثري من اإلسكيمو الذين كانت أساليب بقائهم

من بني الكتل األرضية يف العامل, وعدد . االسكندنافيني يف ظروف غرينالند
 آسيا هي األضخم, أما األصغر فأسرتاليا وغينيا –املجتمعات املتنافسة, كانت يورو 

 أما األمريكيتان فرغم ضخامة مساحتهام اإلمجالية, فقد. ًاجلديدة وخصوصا تسامنيا
رشذمتهام اجلغرافيا واإليكولوجيا, وعملتا بشكل فعال كعدد من القارات املرتبطة 

ًمع بعضها ارتباطا ضعيفا ً. 
هذه املجموعات األربع من العوامل تشكل فروقات بيئية كبرية يمكن قياسها 

وإن كان هناك من يستطيع حتدي انطباعي املؤكد . بشكل إجيايب وال ختضع ألي نزاع
ً آسيويني, فإن أحدا ال يستطيع إنكار –ينيا اجلديدة أذكى من اليورو بأن مواطني غ

ًامتالك غينيا اجلديدة, مساحة أصغر بكثري وعددا أقل بكثري من أنواع الثدييات, مما 
لكن ذكر هذه الفروقات البيئية يستدعي ما يسميه املؤرخون .  آسيا–متتلكه يورو 

ًويبدو االصطالح مثقال بإحياءات غري . , املحملة باخلالفات»اجلربية اجلغرافية«
ننا نحن البرش جمرد آالت سلبية إْسارة, كأن يقال إن اإلبداع البرشي ال مكان له, أو 
وبالطبع فإن هذه املخاوف ليست . يربجمنا الطقس والكتلة احليوانية والكتلة النباتية

ما نزال حتى اليوم يف حملها, فبدون القدرة البرشية عىل االخرتاع ال بد وأننا كنا 
. ًنقطع حلومنا بأدوات حجرية ونأكله نيئا كام كان أجدادنا قبل مليون سنة يفعلون

املخرتعون موجودون لد كل الشعوب, لكن بعض البيئات توفر مواد لالبتداء هبا 
ًأكثر من بيئات أخر, كام توفر ظروفا أكثر مالءمة الستخدام تلك االخرتاعات, 

من بيئات أخر. 
غري أن .  نفسه»يايل« أطول وأعقد مما أراد »يايل«ه األجوبة عىل سؤال هذ

 ألف سنة 13ن تضغط أف. ًاملؤرخني قد جيدوهنا خمترصة جدا ومفرطة يف البساطة
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, يعني صفحة لكل )باإلنكليزية( صفحة 400من تاريخ القارات كلها يف كتاب من 
مع ذلك, فإن .  ال مفر منهً سنة, مما جيعل االختصار والتبسيط أمرا150قارة كل 

نحك رؤية متالضغط له منفعة تعويضية, إذ إن املقارنات بني املناطق عىل مدد بعيدة 
معمقة ال يمكن كسبها من الدراسات القصرية ملجتمعات فراد. 

 بقيت دون »يايل«وبطبيعة احلال, فإن طائفة من القضايا التي أثارها سؤال 
ة بحثية للمستقبل, ندن نقدم أجوبة جزئية مع أجيف الوقت احلارض نستطيع أ. حل

فالتحدي اآلن تطوير تاريخ اإلنسان كعلم, . ًبدال من وضع نظرية مطورة بالكامل
لذلك . أسوة بالعلوم التارخيية األخر كالفلك واجليولوجيا والبيولوجيا التطورية

خ, وبإجياز بعض يبدو من املالئم اختتام هذا الكتاب بالنظر إىل مستقبل نظام التاري
 .القضايا التي مل حتل

ًإن أهم امتداد هلذا الكتاب هو تأسيس دور أكثر إقناعا لالختالفات القارية 
وإلظهار االختالفات . من خالل أربع جمموعات من العوامل التي تبدو أكثر أمهية

ة من ًيف املواد التي بدأ منها التدجني, قدمت أعدادا ملجموع احليوانات الثديية الكبري
واحلبوب ذات البذور األكرب يف ) 9.2(أكلة اللحوم العشبية يف كل قارة يف اجلدول 

 للبقوليات مثل ةومن االمتدادات املمكنة مجع أعداد مقابل). 8.1(اجلدول 
وإضافة إىل ذلك, أرشت إىل عوامل منعت تأهيل . الفاصوليا والبازالء والكرسنة

 عدد املرشحني غري املؤهلني جراء كل ثدييات ضخمة للتدجني, لكنني مل أحسب
سيكون من املهم عمل ذلك, وخاصة . عامل من العوامل ويف كل قارة من القارات

 آسيا, فام هي –إلفريقيا, حيث عدد املرشحني غري املؤهلني للتدجني أعىل من يورو 
 العوامل األكثر أمهية يف رفض التأهيل يف إفريقيا, وما احليوانات التي اختريت يف

القائلة ية ئإفريقيا وملاذا? جيب جتميع كمية كبرية من املعلومات الختبار حسابايت املبد
 . آسيوية واألمريكية واإلفريقية–إن نسب االنتشار ختتلف حسب املحاور اليورو 
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ويكون أي امتداد آخر أصغر من حيث املقاييس اجلغرافية وأقرص من حيث 
وعىل سبيل املثال فلعل السؤال التايل قد . تاباملقاييس الزمنية من مقاييس هذا الك

ملاذا كانت املجتمعات األوروبية وليس جمتمعات اهلالل : دار يف خلد القراء
 آسيوي, هي التي استعمرت –اخلصيب أو الصني أو اهلند, يف اإلطار اليورو 

األمريكيتني وأسرتاليا وأخذت قصب السبق يف التكنولوجيا وأصبحت املسيطرة 
ًا واقتصاديا يف العامل احلديث? إن أي مؤرخ عاش يف أي وقت بني عام سياسي ً

 بعد امليالد, وحاول يف ذلك الوقت أن يتنبأ 1450 قبل امليالد وعام 1500
باملسارات التارخيية املستقبلية, ال بد وأن يكون قد وضع أوروبا يف أسفل سلة 

 حتى امليالد قبل 8500فمن . التأخر خالل تلك األعوام العرشة آالف
 املخرتعات الرئيسية يف غرب , متت كل500صعوداليونان وبعدها إيطاليابعد عام 

يورو آسيا, كتدجني احليوانات والنباتات, والكتابة, وصناعة املعادن, والدواليب, 
وإىل أن انترشت طواحني املياه بعد . والدول, إىل آخره, يف اهلالل اخلصيب أو قربه

 تساهم أوروبا غرب أو شامل األلب بأي يشء ذي أمهية للعامل  للميالد مل900العام 
القديم من حيث التكنولوجيا أو احلضارة, بل كانت عىل العكس متلقية للتطورات 

 بعد 1000وحتى من العام .  املتوسط واهلالل اخلصيب والصني البحرمن رشق
 من املجتمعات  كان تدفق العلم والتكنولوجيا إىل أوروبا يأيت1450امليالد حتى 

 إفريقيا وليس العكس, وخالل تلك القرون اإلسالمية املمتدة من اهلند حتى شاميل
ذاهتا قادت الصني العامل تكنولوجيا, وأطلقت إنتاجها الغذائي يف وقت مقارب 

 .إلطالقه من اهلالل اخلصيب
رس اهلالل اخلصيب والصني تقدمهام اهلائل لصالح أوروبا خفلامذا إذن 

ة عن بدايتهام آالف السنوات? يستطيع املرء أن يشري إىل عوامل تقريبية وراء املتأخر
 حلقوق امللكية, والرأساملية, ومحاية با, ومن بينها تطويرها طبقة جتارصعود أورو

 وسحقها الرضائب, وتقليدها  مطلقنياالخرتاع, وفشلها يف تطوير حكام مستبدين
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ولكن ورغم تلك . اسم القائم عىل التجربةودي املسيحي يف البحث احلهاليوناين الي
العوامل التقريبية كلها, يسأل املرء عن السبب الذي جعل تلك العوامل تنشأ يف 

 .أوروبا وليس يف الصني أو اهلالل اخلصيب? 
بالنسبة للهالل اخلصيب, اجلواب واضح, فام إن خرس التقدم الذي متتع به 

تات وحيوانات قابلة للتدجني, فإنه مل يمتلك بفضل احلشد املحيل املتوفر لديه من نبا
ويمكن خلرسان ذلك التقدم أن يتتبع بالتفصيل, يف الوقت . أي مزايا جغرافية ملحة

فبعد صعود دول اهلالل . ًالذي تم فيه االنتقال غربا نحو اإلمرباطوريات القوية
خلصيب, وكان يدور اخلصيب يف األلفية الرابعة قبل امليالد, بقي مركز القوة يف اهلالل ا

ومن خالل الغزو اليوناين . بني اإلمرباطوريات كالبابلية واحلتية واآلشورية والفارسية
ًللمجتمعات املتقدمة مجيعها, من اليونان رشقا إىل اهلند بقيادة اإلسكندر الكبري يف 

. ً, غرباأواخر القرن الرابع قبل امليالد, اختذت السلطة أول حتوالهتا غري القابلة لالرتداد
وإزاء التحول نحو الغرب بعد غزو روما لليونان يف القرن الثاين قبل امليالد, وبعد 

 .سقوط اإلمرباطورية الرومانية حتركت مرة أخر نحو غرب أوروبا وشامهلا
ًويصبح العامل الرئييس وراء هذه التحوالت واضحا بعد أن يقارن املرء اهلالل 

 »اهلالل اخلصيب«فاليوم, تعترب مصطلحات مثل . ةاخلصيب احلديث مع أوصافه القديم
, فمناطق ضخمة من اهلالل اخلصيب السابق سخيفة »زعيم العامل يف إنتاج الغذاء«و

هي اليوم صحار أو شبه صحراء, أو أرض متدرجة, أو متآكلة أو ملحية جرداء ال 
مصدر وخيفي الثراء املؤقت لبعض دول املنطقة, واملتأسس عىل . تصلح للزراعة

 .واحد ال يتجدد وهو النفط, فقر املنطقة طويل األمد وصعوبة إطعام نفسها
 املتوسط  البحريف العصور القديمة, كان معظم اهلالل اخلصيب ومنطقة رشق

بام يف ذلك اليونان, مغطاة بالغابات, وقد رشح علامء النبات واآلثار حتول املنطقة 
اء, وقد أزيلت غابات من أجل رحمن أرض غابات خصبة إىل أرض متآكلة أو ص
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. الزراعة, أو قطعت للحصول عىل اخلشب للبناء أو التدفئة أو لصناعة اجلبص
 وبسبب انخفاض حجم األمطار ومن ثم انخفاض اإلنتاج بام يتواز مع هطول املطر,

خاصة يف وجود عمليات ة  إعادة إنامء اخلرضة مع تواصل دمارها غري ممكنكانت
ومع زوال القرشة الشجرية والعشبية, تواصل التآكل وتطينت . رعي مفرطة للامعز

بدأت هذه . مطار القليلة إىل تراكم األمالحقيعان الوديان, فيام قادت بيئة األ
وعىل . العمليات منذ العرص احلجري احلديث وتواصلت حتى العصور احلديثة

, أزاهلا دن احلديث النبطية يف األرسبيل املثال, فإن آخر غابات قرب مدينة البرتاء
 .األتراك العثامنيون قبل احلرب العاملية األوىل خالل إنشاء اخلط احلديدي احلجازي

 املتوسط أن ي البحرإذن كان من سوء حظ جمتمعات اهلالل اخلصيب ورشق
لقد ارتكبت تلك املجتمعات االنتحار اإليكولوجي . ًتنهض يف بيئة هشة إيكولوجيا

ًة, وانتقل مركز القوة غربا مع كل جمتمع رشق أوسطي كان  اإلنتاجيابتدمري قاعدهت
ومل يصب .  اهلالل اخلصيبيًيدمر نفسه, بدءا باملجتمعات القديمة الواقعة يف رشق

 أوروبا, ليس ألن سكاهنا كانوا أكثر حكمة, ولكن ألن  وغريباملصري ذاته شاميل
مطار أعىل, وحيث يعاد ًحظهم شاء أن يعيشوا يف منطقة بيئية أكثر حتمال مع نسبة أ

ًقادرا عىل  أوروبا وغرهبا وما زال اجلزء األكرب من شاميل. إنامء اخلرضاوات برسعة
 دعم زراعة منتجة ومكثفة حتى يومنا هذا, أي بعد سبعة آالف سنة من وصول إنتاج

با حماصيلها وماشيتها وتكنولوجيتها وأنظمتها وويف احلقيقة فقد أخذت أور. الغذاء
 .ًالل اخلصيب الذي بدأ يقيض عىل نفسه تدرجييا كمركز للقوة واالخرتاع من اهلالكتابية

 اهلائل عىل أوروبا, ولكن ملاذا خرست ههكذا خرس اهلالل اخلصيب تقدم
ًالصني تقدمها? للوهلة األوىل يبدو تراجعها مثريا لالستغراب ألن الصني متتعت 

ًصني يف الوقت ذاته تقريبا الذي ظهر بمزايا ال شك فيها, فقد ظهر إنتاج الغذاء يف ال
فيه يف اهلالل اخلصيب, ولدهيا تنوع إيكولوجي من الشامل إىل اجلنوب الصيني 
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يعطي الفرصة لتنوع يف املحاصيل واحليوانات والتكنولوجيا, وامتداد واسع ومنتج 
ً أيضا بيئة أقل جفافا وهشاشة ايغذي أكرب جتمع سكاين عىل وجه األرض, ولدهي ً

ّلوجية من اهلالل اخلصيب, مما مكن الصني من دعم زراعة منتجة منذ عرشة إيكو
آالف سنة عىل الرغم من تزايد مشكالهتا البيئية التي أصبحت أشد خطورة من 

 .مشكالت أوروبا الغربية
ّومكنت هذه امليزات والسبق الذي حققته الصني من منحها يف العصور 

وتتضمن الالئحة الطويلة من إنجازاهتا . لوجياالوسطى مركز القيادة العاملية للتكنو
واخرتاعاهتا إنتاج أول قالب حديدي وأول بوصلة, كام كانت أول من أنتج البارود 

كام قادت العامل يف القوة . ًوالورق والطباعة وغري ذلك الكثري مما ورد ذكره سابقا
 عرش أرسلت ويف أوائل القرن اخلامس. السياسية واملالحة والسيطرة عىل البحار

 400 يتشكل الواحد منها من مئات السفن التي يبلغ طول الواحدة أساطيل الكنوز
 إىل السواحل الرشق إفريقية ئً ألفا عرب املحيط اهلاد28قدم وبطواقم يبلغ عددها 

قبل عقود من عبور سفن كولومبس الثالث اهلزيلة املحيط األطليس الضيق إىل 
ذا مل تتقدم السفن الصينية حول رأس جنوب إفريقيا فلام. الساحل الرشقي األمريكي

ًغربا وتستعمر أوروبا قبل أن تدور سفن فاسكو دي غاما الثالث الضئيلة حول 
وملاذا مل تعرب .  آسيايرأس الرجاء الصالح وتطلق العنان الستعامر أوروبا رشق

صار ملاذا  الستعامر الساحل الغريب األمريكي? وباختئالسفن الصينية املحيط اهلاد
 .ًخرست الصني أسبقيتها التكنولوجية لصالح أوروبا املتخلفة سابقا? 

ً مفتاحا لإلجابة, فقد أبحرت سبعة من هذه أساطيل الكنوزتعطينا هناية 
تم إيقافها بعد ذلك ألسباب هلا و. 1433 و 1405األساطيل من الصني بني عامي 

فقد نشب رصاع .  العاملعالقة بانحراف سيايس روتيني حيصل يف أي مكان من
وكان املخصيون ). املخصيون وخصومهم( الصيني طسيايس بني فئتني يف البال
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 الطوىلمعروفني بإرسال السفن وقيادة األساطيل, ولذلك عندما أصبحت اليد 
للطرف اآلخر يف رصاع القو, أوقف الطرف األول إرسال األساطيل, وفككوا يف 

وتشبه هذه القصة الترشيع . بحار عرب املحيطاتالنهاية مرايس السفن ومنعوا اإل
الصادر يف لندن يف ثامنينات القرن التاسع عرش والذي منع إنارة الشوارع بالكهرباء, 
وعزلة الواليات املتحدة يف الفرتة بني احلرب العاملية األوىل واحلرب العاملية الثانية, 

لها تتعلق بقضايا سياسية  من اخلطوات الرتاجعية يف كثري من الدول, وكًاوكثري
. ًولكن يف الصني كان هناك فرق, ألن املنطقة كلها كانت موحدة سياسيا. داخلية

وأصبح هذا القرار ال رجعة عنه, . فقرار واحد أوقف األساطيل يف أنحاء الصني
َألنه مل تبق هناك مرايس خترج مها السفن, مما يدلل عىل غباء ذلك القرار املؤقت, 

 .اء تلك املرايسنأن يؤدي إىل إعادة بيفرتض الذي 
واآلن لنقارن حوادث الصني هذه بام حدث عندما بدأت أساطيل االستطالع 

ّكريستوفر كولومبس كان إيطاليا بالوالدة وبدل . ً أوروبا املرشذمة سياسياتبحر من ً
ًوعندما رفض األخري طلبه سفنا . والءه للدوق آنجو يف فرنسا, ثم مللك الربتغال

 الذي رفض طلبه » سيدونا−مدينا «تكشاف الغرب توجه كولومبس إىل دوق الس
ً, وأخريا ذهب إىل ملك وملكة إسبانيا »مدينا تشييل«ًأيضا, وكذلك األمر مع دوق 

فلو كانت أوروبا موحدة حتت قيادة أي من . ةّاللذين لبيا طلبه بعد رفضه مرة سابق
 . قد فشلاحلكام السابقني, لكان استعامر األمريكيتني

ّويف احلقيقة, فألن أوروبا كانت مقسمة, متكن كولومبس يف حماولته اخلامسة 
وهكذا تكون إسبانيا قد . من إقناع واحد من مئات األمراء األوروبيني بتبني طلبه

أطلقت محلت استعامر أمريكا, ورأت دول أوروبية أخر الثراء يتدفق عىل إسبانيا 
القصة ذاهتا تكررت مع .  استعامر األمريكيتنيليةموانضمت ست دول أخر إىل ع

مدفع أوروبا ومع اإلضاءة الكهربائية والطباعة واألسلحة الصغرية وما ال حيىص 



 ةاخلامت          582
 

من اخرتاعات, فكل من هذه االخرتاعات تم جتاهلها أو االعرتاض عليها يف 
حتى البداية يف بعض املناطق األوروبية ألسباب غريبة, ولكن ما أن كان يتم تبنيها 

 .كانت تنترش إىل أوروبا بكاملها
فبني وقت . وتقف نتائج الفرقة األوروبية يف تعارض حاد مع وحدة الصني

وآخر كان البالط الصيني يقر وقف نشاطات أخر غري املالحة ما وراء البحار, 
فقد ختىل عن تطوير آلة تدور بقوة املاء, وتراجع عن مشارف ثورة صناعية يف القرن 

, ودمر أو ألغى الساعات امليكانيكية بعد أن قاد العامل يف صناعة الرابع عرش
الساعات, وتراجع عن األجهزة امليكانيكية والتكنولوجيا بصورة عامة يف أواخر 

وقد ظهرت هذه التأثريات الضارة للوحدة مرة أخر يف . القرن اخلامس عرش
ينات والسبعينات من الصني احلديثة, وخاصة خالل جنون الثورة الثقافية يف الست

القرن املايض, عندما تم بقرار من قائد واحد أو قلة منهم إغالق مدارس الصني 
 .كلها مدة مخس سنوات

. وهناك تاريخ طويل لوحدة الصني التي تروح وتأيت ولفرقة أوروبا األبدية
ًفاملناطق األكثر إنتاجا يف الصني احلديثة توحدت سياسيا ألول مرة يف العام  ً221 

وكان لد الصني نظام كتابة . قبل امليالد وبقيت عىل ذلك النحو منذ ذلك احلني
واحد من بداية التعليم, ولغة واحدة سائدة لوقت طويل, ووحدة ثقافية جوهرية 

ًوباملقارنة, فإن أوروبا مل تقرتب أبدا من الوحدة السياسية, وكانت . ملدة ألفي سنة
 بعد 1500 يف العام 500قرن الرابع عرش و منقسمة إىل ألف دويلة مستقلة يف ال

 لغة, 45 أوروبا يفوما زال . امليالد, واآلن حوايل أربعني, وأنا أكتب هذه اجلملة
وتشهد االختالفات . لكل منها أبجدية معدلة, عدا التنوع الثقايف األكثر حدة

املستمرة حتى اآلن والتي حتبط املحاوالت الرامية لتوحيد أوروبا عن طريق 
 . عىل أعراض متأصلة ضد التوحد يف القارة األوروبيةاملجتمع االقتصادي األورويب
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 لذلك تكمن املشكلة احلقيقية يف فهم فقدان الصني تفوقها السيايس والتكنولوجي
ويتضح اجلواب أكثر . عىل أوروبا, يف فهم وحدة الصني املزمنة وفرقة أوروبا املزمنة

 املقابلة, فأوروبا لدهيا خط ساحيل كثري التكرس من اخلرائط املنشورة عىل الصفحة
 أشباه جزر كرب تقرتب من اجلزر لشدة عزلتها, وطورت كل منها لغات ةومخس

 مستقلة, وجمموعات عرقية, وحكومات, وهي اليونان وإيطاليا والدنمرك والنرويج
ا لكن اخلط الساحيل الصيني أكثر نعومة, وشبه اجلزيرة الكورية وحده. والسويد

 الكبريتاند أوروبا جزيرتان مها بريطانيا وإيرلندا, لو.  بأمهية منفصلةحظيتالتي 
بام يكفي لتأكيد استقالهلام واالحتفاظ بلغاهتام وأعراقهام, وواحدة منهام وهي 
بريطانيا كبرية وقريبة من الشاطئ األورويب بحيث تستطيع أن تصبح قوة أوروبية 

 أقل مساحة من نان صينيتني ومها تايوان وهاي أكرب جزيرتنيً كال منلكن. عظمى
نصف مساحة إيرلندا, ومل تكن أي منهام قوة مستقلة إىل أن صعدت تايوان يف 

 العزلة اليابانية حتى وقت قريب أكثر عزلة عن الشاطئ أبقتهاالعقود األخرية, وقد 
 وحدات وتقسمت أوروبا إىل.  من عزلة بريطانيا عن أوروبا الربً سياسيا,اآلسيوي

 مستقلة بفعل اجلبال العالية مثل البرينس واأللب ولغوية سياسية وعرقية 
والكارباتيان وجبال احلدود النروجيية, بينام تعترب اجلبال الصينية رشق التبت 

ويرتبط قلب الرب الصيني من الرشق . ًحواجز أقل صمودا من احلواجز األوروبية
, وطميية للمالحة يف منطقة وديان غنية إىل الغرب بشبكتي هنرين طويلني وقابلني

ًوهذا النهران مها يانغتيس والنهر األصفر, ويتصل قلب الرب الصيني أيضا من 
ً سهلة نسبيا بني هاتني الشبكتني اللتني تم توصيلهام بوصالتالشامل إىل اجلنوب 
ًونتيجة لذلك أصبحت الصني يف وقت مبكر جدا مسيطرا عليها. ًأخريا عرب قنوات ً 

َمن قبل حمورين جغرافيني كبريين وذوي إنتاجية عالية, ومنفصلني عن بعضهام  ِ
ًانفصاال رخوا مما   ومها   األكرب  أوروبا  هنراأما . واحدة كتلة  انصهارها يف  عجل يف  ً
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ويالحظ أن الشاطئ األورويب ميلء . مقارنة بني سواحل الصني وأوروبا رسمت عىل مقياس واحد

 .يه أشباه جزر ضخمة وجزيرتان وفبالنتوءات
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 وعىل عكس الصني, فلد. الراين والدانوب, فأصغر وال يربطان الكثري من أوروبا
ليس بينها منطقة كبرية قادرة عىل  الصغرية, بحيث املناطق املركزيةأوروبا الكثري من 

ً عىل غريها وقتا طويال, وتبقى لذلك مراكز السيطرة  . مزمنة االستقالللدولً
 قبل امليالد, مل يكن هناك جمال 221ً أن توحدت الصني أخريا يف عام وبعد

ًورغم أن أوقاتا من الالوحدة قد . ً تبقى عىل هذا النحو طويالةلنشوء دولة مستقل
 قبل امليالد, فإهنا رسعان ما كانت تعود 221مرت عىل الصني عدة مرات منذ العام 

فلح حتى بجهود غزاة مصممني مثل لكن توحيد أوروبا مل ي. إىل وحدهتا من جديد
شارملان ونابليون وهتلر, وحتى اإلمرباطورية الرومانية يف ذروة سلطتها مل تسيطر 

 .إال عىل نصف مساحة أوروبا
وحتققت للصني منافع مبدأية جراء التواصل اجلغرايف واعتدال العوائق 

ًاعا خمتلفة من  الصني والساحل والداخل أنو الصني وجنويبوينتج شاميل. الداخلية
املحاصيل واملاشية والتكنولوجيا واملالمح الثقافية لدولة موحدة هي الصني, 
ًوتكنولوجيا الربونز والكتابة, بينام نشأ حصاد األرز وتكنولوجيا القوالب احلديدية 

ويف أماكن كثرية من هذا الكتاب ركزت عىل أن انتشار .  الصنييف جنويب
لكن التواصل الصيني . لعوائق غري املمكن جتاوزهاالتكنولوجيا حيدث يف غياب ا

ًأصبح يف النهاية سلبيا, ألن قرارا من شخص واحد مستبد يمكن أن يوقف  ً
ًاخرتاعا, وقد أوقفه مرارا وتكرارا ً باملقارنة, فإن نموذج البلقنة يف أوروبا نتج عنه . ً

 .عرشات بل مئات الدويالت املستقلة واملتنافسة والتي أصبحت مراكز لالخرتاعات
ًوإذا مل تتابع دويلة ما اخرتاعا معينا, تتابعه غريها, مما حيفز الدويالت املجاورة  ىل عً

وكانت العوائق . عمل اليشء ذاته أو أهنا ستتعرض للغزو أو التخلف االقتصادي
 السياسية, لكنها مل تكن كافية لوقف انتشار األوروبية كافية ملنع الوحدة

فلم يكن هناك مستبد واحد قادر عىل إقفال حنفية أوروبا . التكنولوجيا واألفكار
 .كلها, كام يف الصني
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 له تأثريات إجيابية وأخر كانتتبلغنا هذه املقارنات أن التواصل اجلغرايف 
عيد, ربام تكون التكنولوجيا قد وكنتيجة عىل املد الب. سلبية عىل تطور التكنولوجيا

ًتطورت أرسع يف مناطق ذات تواصل معتدل ال عاليا جدا, ال منخفضا ً ويفرس . ً
 يف الصني وأوروبا وربام يف شبه القارة ةاملسار التكنولوجي خالل األلف سنة املاضي

يل اهلندية هذه التأثريات العالية واملتوسطة واملنخفضة, للتواصل اجلغرايف, عىل التوا
 .يف األماكن الثالثة

كون عوامل إضافية قد أسهمت يف تنوع املسارات التارخيية تومن الطبيعي أن 
وعىل سبيل املثال, اختلف تعرض اهلالل اخلصيب . آسيا−يف مناطق خمتلفة من يورو

والصني وأوروبا للتهديد املتواصل الذي شكلته الغزوات الرببرية لرعاة بدو آسيا 
وقد متكنت إحد تلك املجموعات البدوية . أحصنتهمالوسطى املمتطني 

ًمن تدمري شبكات الري القديمة يف إيران والعراق, لكن أيا من البدو ) املنغوليون(
ًاآلسيويني مل ينجحوا أبدا يف تأسيس أنفسهم داخل غابات أوروبا الغربية, وراء 

ًسط جغرافيا للهالل ًوتتضمن العوامل البيئية أيضا املوقع املتو. السهول اهلنغارية
 اخلصيب, من خالل حتكمه بالطرق التجارية التي تربط الصني واهلند بأوروبا, وابتعاد

  آسيا األخر املتقدمة, مما جعل من الصني جزيرة–الصني الكبري عن حضارات يورو 
وتعود عزلة الصني النسبية إىل تبنيها ثم رفضها للتكنولوجيا, . عمالقة داخل قارة

نا برفض تسامنيا وجزر أخر كام ورد يف الفصلني الثالث عرش واخلامس مما يذكر
غري أن هذا النقاش املخترص ربام يشري إىل صلة العوامل البيئية بأنامط التاريخ . عرش

 .بنمطه األوسعذات املديني القصري واملتوسط, إضافة إىل النمط التارخيي 
ً درسا مفيدا للعامل غري أن تاريخ كل من اهلالل اخلصيب والصني حيمل ً

ًن الصدارة املاضية ليست ضامنا لصدارة أاحلديث وهو أن الظروف تتغري, و
 استخدمتويمكن للمرء أن يتساءل ما إذا كانت احلقائق اجلغرافية التي . مستقبلية
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طوال هذا الكتاب قد أصبحت غري ذات صلة يف العرص احلديث, حيث تنترش 
ت والشحن اجلوي ينقل البضائع خالل ساعات بني األفكار يف حلظتها عرب اإلنرتن

ًويبدو أن أحكاما جديدة بالكامل تنطبق عىل املنافسات بني الشعوب, . القارات
 .ًوأنه نتيجة لذلك, تظهر قو جديدة مثل تايوان وكوريا وماليزيا, واليابان خصوصا
ت من خالل التأمل, نستطيع أن نفرتض أن األحكام اجلديدة هي جمرد تنوعا

 الواليات ينعم, لقد اخرتع الرتانزستور يف خمتربات بيل يف رشق. حكام قديمةأل
 آالف ميل ليدشن صناعة إلكرتونية يف اليابان, لكنه مل 8 وقفز 1947املتحدة عام 

إن األمم التي تصعد نحو قوة جديدة ما . يقم بقفزة أقرص إىل زائري أو باراغواي
 قبل آالف السنني إىل مراكز اهليمنة القديمة  التي تم ضمها ذاهتازالت هي األمم

وعىل . املرتكزة عىل إنتاج الغذاء, أو متت إعادة إسكاهنا بأناس من تلك املراكز
عكس زائري أو باراغواي, متكنت اليابان وغريها من القو اجلديدة من استثامر 

املعدنية الرتازستور برسعة ألن سكاهنا مزودون بتاريخ طويل من التعليم واآلالت 
وما زالت مراكز إنتاج الغذاء القديمة مثل اهلالل اخلصيب . واحلكومات املركزية

 كالصني ةوالصني تسيطر عىل العامل احلديث إما من خالل دول خلفتها مبارش
ًاحلديثة, أو من خالل أول جماورة تأثرت سابقا هبذين املركزين, مثل اليابان وكوريا 

َيق دول أعيد إسكاهنا أو حكمت من قبل مهاجرين, وماليزيا وأوروبا, أو عن طر ُِ
وتبقى احتامالت أن تسيطر إفريقيا . مثل الواليات املتحدة وأسرتاليا والربازيل

 أو األبورجني األسرتاليني أو األمريكيني األصليني عىل العامل, جنوب الصحراء
 . آالف عام ثقيلة علينا8يد التاريخ املمتدة منذ ف. ضعيفة

, عوامل ثقافية وأخر »يايل«امل األخر املهمة وذات الصلة بسؤال من العو
وإذا نظرنا إىل العوامل الثقافية, نجد جتلياهتا عىل تنوع . تتعلق بنفوذ األشخاص

وبعض هذا التنوع الثقايف هو دون شك نتاج تنوع بيئي بحثته . شديد يف أنحاء العامل
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ك سؤال مهم يتعلق باألمهية ولكن هنا. من خالل عدة أمثلة يف هذا الكتاب
فقد ينشأ مظهر ثقايف ثانوي . املحتملة لعوامل ثقافية حملية ال عالقة هلا بالبيئة

ألسباب حملية ثانوية أو مؤقتة, ثم يتحول إىل مظهر ثابت قبل أن يستميل املجتمع 
 تطبيقات نظرية الفوىض عىل حقول تطرحهنحو خيارات ثقافية أكثر أمهية, كام 

 أي ذات »دوارة«ًتعترب مثل هذه العمليات الثقافية, أوراقا . حقول العلمأخر من 
 . قد جتعل التاريخ غري قابل للتنبؤ بهقيمة بديلة عالية

) كي بورد (لوحة مفاتيحاخلاص برتتيب ) Qwerty(ومن أحد األمثلة, مثال 
ًدئيا من وقد تم تبنيه مب. اآلالت الكاتبة, وهو ما حتدثت عنه يف الفصل الثالث عرش

بني عدة تصميامت منافسة ألسباب معينة وتافهة تتعلق بإنشاء ماكينات الطباعة 
األوىل يف أمريكا يف الستينات من القرن التاسع عرش, وسياسة املبيعات, حيث اختذ 

 االختزال د من سيدة تدعى املسز لونغيل التي أسست معه1882قرار عام 
 نجم الطباعة فرانك ماكغورين الذي تغلب تلميذها ونجاح ,والطباعة يف سينسنايت

لويس توب يف ) Qwerty( اآلخر الذي ال يستخدم طريقة تلميذهابسهولة عىل 
وكان القرار سيذهب إىل . 1888 واسعة عام إعالميةمبارزة طباعية حظيت بتغطية 

يف أي وقت خالل الفرتة من ستينات القرن التاسع عرش إىل لوحة مفاتيح أخر 
عىل منافساته, ) Qwerty(ومل يكن هناك يشء يف البيئة األمريكية يفضل . هثامنينيات

مرتسخة إىل درجة ) Qwerty (لوحة مفاتيحولكن ما أن اختذ القرار حتى أصبحت 
.  يف الكمبيوتر بعد قرن من ذلك التاريخلوحة املفاتيحأنه تم اختيارها لتصاميم 

التاريخ البعيد, ربام كانت تكمن وراء ًكذلك فإن أسبابا معينة وتافهة فقدت اآلن يف 
 وهو ما قاد إىل ساعتنا احلديثة 10ً بدال من 12تبني السومريني نظام عد يرتكز عىل 

ً شهرا وإىل دائرة من 12 ساعة وإىل سنة من 24 دقيقة وإىل يوم من 60املقسمة إىل 
 20ىل عً درجة, مقارنة مع نظام عد كان شائعا يف أمريكا الوسطى يرتكز 360
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ً يوما واألخر 260ويقود إىل رزنامة تستخدم دائرتني متزامنتني واحدة تضم 
 ! .ً يوما يف السنة365

مل تؤثر التفاصيل املتعلقة باآلالت الكاتبة والساعة وتصميم التقويم بالنجاح 
عىل سبيل املثال, . ر ذلكوالتنافيس للمجتمعات التي تبنتها, ولكن من السهل تص

ن اليابان إ  األمريكي يف أماكن أخر من العامل, أو لنقل Qwertyنظام لو مل يتم تبني 
, فربام كان لذلك القرار »دفوراك« الذي ابتكره أأو أوروبا تبنتا نظام احلروف األكف

اهلاميش الذي أخذ يف القرن التاسع عرش نتائج كبرية عىل املوقف التنافيس 
 .للتكنولوجيا األمريكية يف القرن العرشين

شكل مشابه, فقد أظهرت دراسة أجريت عىل أطفال صينيني, أهنم وب
يتعلمون الكتابة بشكل أرسع عندما يتم التعليم عن طريق أبجدية لألصوات 

, وأن هذا األسلوب أفضل من تعلم الكتابة التقليدية )Pinyin(الصينية تسمى 
 نشأت بسبب ن الطريقة األخريةإوقد قيل . الصينية بآالف اإلشارات التي تتضمنها

ٍصالحيتها للتفريق بني األعداد الضخمة من الكلامت الصينية التي حتتوي عىل معان 
وإذا كان . Homophonesخمتلفة لألصوات نفسها وهو ما يسمى باإلنكليزية 

الوضع كذلك, فإن وفرة الكلامت ذات املعاين املختلفة واألصوات الواحدة, تركت 
ًتأثرا كبريا عىل دور التعليم  يف املجتمع الصيني, ومع ذلك يبدو من غري املحتمل أن ً

. Homophonesيكون هناك أي يشء يف البيئة الصينية يدفع الختيار لغة غنية بالـ 
ًفهل نحمل عامال لغويا أو ثقافيا مسؤولية الفشل املحري يف متكن احلضارات  ً ً

 اهلند يستميل اإلنديزية املتقدمة من تطوير الكتابة? وهل كان ثمة يشء يف بيئة
املجتمع إىل قوالب اجتامعية اقتصادية جامدة مع عواقب خطرية عىل تطور 
التكنولوجيا يف اهلند? وهل كان ثمة يشء يف البيئة الصينية يدفع باجتاه فلسفة 

ًا يف التاريخ تأثريا هائال? وملاذا كانت تكونفوشية وحمافظة ثقافية, ربام تكونان قد أثر ً
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كام تفعل املسيحية واإلسالم قوة حمركة لالستعامر والغزو بني الدعوة إىل الدين 
 .لكن ليس بني الصينيني? واألوروبيني والغرب آسيويني 

مثل هذه األمثلة تظهر املد الواسع لألسئلة املتعلقة بالشذوذ الثقايف الذي ال 
ل هذه ومث. صلة له بالبيئة, والذي قد يتحول إىل ظاهرة ثقافية متنفذة وطويلة األمد

ًاألمهية تشكل سؤاال مهام ال جواب متوفرا عليه ً ويمكن االقرتاب منه بأفضل . ً
طريقة من خالل تركيز االنتباه عىل األنامط التارخيية التي تظل حمرية بعد أخذ 

 .العوامل البيئية الرئيسية باالعتبار
ة ? ومن األمثلة املعارصة املألوفأشخاص هلم خصوصية فرديةوماذا عن تأثري 

.  وفشل انتفاضة متزامنة يف برلني1944 يوليو 20 اغتيال هتلر يف  حماولةالفشل يف
َ املحاولتان من قبل أملانوخططت  مقتنعني بأن احلرب ال يمكن كسبها وراغبني  كانواِ

يف السالم آنئذ, يف وقت كانت فيه اجلبهة الرشقية بني اجليشني األملاين والرويس واقعة 
وقد جرح هتلر جراء انفجار قنبلة موقوتة يف حقيبة . دود الروسيةيف معظمها داخل احل
وكان يمكن قتله لو أن احلقيبة وضعت أقرب . يف أحد املؤمتراتُوضعت حتت مائدة 

وكان من املحتمل أن تتغري خريطة أوروبا الرشقية . إىل الكريس الذي كان جيلس عليه
 .ٍاحلرب العاملية الثانية حينئذُومسار احلرب الباردة لو قتل هتلر وقتها وانتهت 

 فوهناك حادثة سري أقل شهرة ولكن ذات نتائج مصريية أهم وقعت يف صي
 قبل سنتني من استيالء هتلر عىل السلطة يف أملانيا, وذلك عندما كان 1930عام 

شاحنة ب, أي املقعد األمامي األيمن, واصطدمت السيارة »مقعد املوت«يركب يف 
السائق الفرامل يف الوقت املناسب لتجنب اجتياح سيارة هتلر ثقيلة, وقد استخدم 

ًوبسبب الدرجة التي قرر فيها هتلر نفسيا وشخصيا السياسة النازية . وسحقه ً
ًونجاحها, فإن شكل احلرب العاملية الثانية التي قامت ربام كان خمتلفا لو استخدم 

 .سائق الشاحنة الفرامل بعد ثانية
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خصيات أخر ذات عقول أثرت عىل التاريخ كام يمكن للمرء أن يفكر بش
فعل هتلر, ومنهم اإلسكندر الكبري وأغسطس, وبوذا, واملسيح, ولينني, ومارتن 

, وملك الزولو شاك, الفاتح وإمرباطور اإلنكا باتشاكويت, وحممد, وويليام ,لوثر
فإىل أي حد أثر كل من هؤالء يف األحداث ألنه كان هو وليس غريه . وغريهم

شخص الصحيح يف الزمن واملكان الصحيحني? ففي جانب نجد رأي املؤرخ ال
التاريخ العاملي, تاريخ ما أنجزه اإلنسان يف هذا العامل, هو يف «: توماس كاراليل

, ونجد يف الطرف اآلخر ما قاله »أسفل التاريخ الذي صنعه الرجال العظامء
لداخيل للسياسات عىل السيايس الربويس أوتو فون بيزمارك الذي خرب العمل ا

إن مهمة السيايس هي أن يسمع خطوات اهللا تعرب «: عكس كاراليل, حيث قال
 .»التاريخ, وأن حياول التعلق بمعطفه وهو يمر

إىل  »الدوارة«ومثل املصادفات الثقافية فإن املصادفات الفردية تقذف أوراقها 
إطار القو البيئية أو أي وهي قد جتعل التاريخ غري قابل للتفسري يف . مسار التاريخ

وألهداف هذا الكتاب فإهنا ذات صلة قليلة, ألن أهم . أسباب عامة أخر
, ستجد من الصعب تفسري النمط األوسع من »الرجل العظيم«مكونات نظرية 

 »كزو« قد ريولعل اإلسكندر الكب. »الرجال العظامء«التاريخ عىل أساس قلة من 
نتجة للغذاء وذات الدول املزودة باحلديد, إال أنه ال  آسيا املتعلمة وامل–مسار يورو 

 آسيا قد احتضنت الدول املتعلمة واملنتجة للغذاء –عالقة له بحقيقة أن غرب يورو 
 حتتضن قبائل من الصيادين وجامعي ا أسرتاليهواملزودة باحلديد يف وقت كانت في

ل اخلاص بمد سعة ومع ذلك يبقى السؤا. الطعام التي تنقصها األدوات املعدنية
 .ًوتأثري العقول الفردية عىل التاريخ, مفتوحا عىل مرصاعيه

ويف . ً التاريخ ال يعترب علام بشكل عام, لكنه يشء قريب من اإلنسانياتحقلإن 
وفيام يوصف . أحسن األحوال يصنف التاريخ بني العلوم االجتامعية, األقل علمية
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, »العلوم االقتصادية«حدث جائزة نوبل عن , وتت»العلوم السياسية«حقل احلكومة بـ 
, هذا إذا حدث وسمت » العلوم التارخييةقسم« التاريخ نفسها أقسامفقلام تسمي 
وال يفكر معظم املؤرخني بأنفسهم عىل أهنم علامء, وال يتلقون إال . نفسها كذلك

فاالستعارات اللفظية . القليل من التدريب عىل معرفة العلوم أو مناهج البحث
التاريخ ليس أقل أو أكثر من «, أو »إن التاريخ هو جمرد حقيقة تلو األخر«القائلة 
 .من األقوال املأثورة املعربة عنه, »التاريخ ال قانون له, فهو كثري التقلب«, أو »هراء

ال يستطيع املرء اإلنكار بأن استخراج مبادئ عامة من دراسة التاريخ هي 
ال تبدو يل صعوبات ْولكن ارات الكواكب, بصعوبة استخراجها من دراسة مد

فصعوبات مماثلة تنطبق عىل موضوعات تارخيية أخر هلا مكان مأمون . كهذه قاتلة
بني العلوم الطبيعية, مثل الفلك وعلم املناخ واإليكولوجيا واألحياء التطورية 

ومن سوء احلظ أن انطباع الناس عن العلم . وعلم طبقات األرض وعلم الكواكب
ويميل علامء . تكز يف الغالب عىل الفيزياء وحقول أخر ذات مناهج بحث مماثلةير

يف هذه املجاالت, إىل ازدراء جاهل حلقول ال تناسبها مناهج البحث تلك, وال بد 
بالتايل إىل السعي وراء مناهج أخر, ما ينطبق عىل مناطق البحث اخلاصة يب يف 

ولكن عليك أن تتذكر أن كلمة علوم . جمايل اإليكولوجيا واألحياء التطورية
Science وأصلها من الالتينية »معرفة«  تعني Scire ْليعرف« أي« »To Know« 

, التي جيب احلصول عليها بغض النظر عن »Knowledge« أي املعرفة Scientiaو
 مع طلبة التاريخ اإلنساين أشعرلذلك فإنني . الوسائل األكثر مالءمة للحقل املعني

 .عوبات التي يعانوهناجراء الص
العلوم التارخيية باملعنى العريض بام يف ذلك الفلك وما شابه, تتقاسم الكثري 
ًمن الصفات التي جتعلها علوما غري تارخيية مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء 

وأستطيع فرز أربعة من هذه الصفات وهي منهاج البحث والتسبيب . اجلزيئية
 .والتكهن والتعقيد
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لفيزياء, تعترب التجارب املختربية الوسيلة الرئيسية لكسب املعرفة, حيث يف ا
ًيستطيع املرء استخدام نطاق حمدود, مشكوك يف تأثريه, وجيري جتارب مسيطرا  ُ

 األخر دائمة طوال ةًعليها يف ذلك النطاق املحدود, مبقيا النطاقات املحارص
.  للحصول عىل معلومات كميةالتجربة, ويكرر إدارة التجربة مع السيطرة عليها

ًهذه االسرتاتيجية التي تعمل جيدا يف الكيمياء واألحياء اجلزيئية, مرتبطة بالعلوم 
لكن . يف أذهان الكثري من الناس إىل درجة أن التجربة تعترب لب الطريقة العلمية

ستطيع وال ي. التجربة املختربية ال دور هلا كام هو واضح, يف كثري من العلوم التارخيية
ت أو أن يبدأ أو يوقف األعاصري والعصور اجلليدية, رااملرء أن يوقف تشكيل املج

أو أن جيعل الدببة تنقرض يف جتارب جيرهيا يف بعض حدائق احليوان, أو أن يعيد 
ًبدال من ذلك, يستطيع املرء أن يكسب معرفة يف هذه . مسار تطور الديناصور

الحظة أو املقارنة وإجراء التجارب التي تسمى العلوم التارخيية بوسائل أخر, كامل
 .)وهو ما سأعود إليه خالل حلظة(طبيعية, 

يف معظم الفيزياء . هتتم العلوم التارخيية بسلسلة األسباب التقريبية والنهائية
, بال معنى, »الوظيفة« و»اهلدف«, و »السبب النهائي«والكيمياء تعترب أفكار مثل 

 أنظمة احلياة بشكل عام والنشاطات اإلنسانية بشكل ا مع ذلك جوهرية لفهمهلكن
وعىل سبيل املثال, فإن دراسة عامل أحياء تطورية أرانب قطبية يتغري لون . خاص

فرائها من بني يف الصيف إىل أبيض يف الشتاء, ال تكتفي باألسباب التقريبية الدنيوية 
. رتكيب الكياموي احليويللون الفراء فيام يتعلق بكيانات التلون اجلزيئي وممرات ال

) تغيري اللون ضد احليوانات املفرتسة?(وتتعلق األسئلة األكثر أمهية بالوظيفة 
اخليار الطبيعي يبدأ بأرنب من السلف مل يتغري لون فرائه حسب (والسبب النهائي 

ًا ال يرضيه وصف احلالة يف أوروبا يف عامي يًوباملثل, فإن مؤرخا أوروب). املواسم?
 ومن الرضوري. , بأهنا جمرد حتقيق للسالم بعد حرب أوروبية مكلفة1918 و 1815

فهم سلسلة األحداث املقارنة التي أدت إىل معاهديت السالم, لفهم السبب الذي 
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 وليس بعد بضعة 1918أد إىل اندالع حرب أخر بعد بضعة عقود من عام 
 الصطدام جزيئيني ًلكن الكيميائيني ال حيددون هدفا وال وظيفة. 1815عقود من 

 .من غاز ما, كام ال يسعون إىل حتديد سبب هنائي للصدام
. ويعترب التكهن, من االختالفات األخر بني العلوم التارخيية وغري التارخيية

ًففي الكيمياء والفيزياء, ينطوي اختبار حلمض ما, عىل ما إذا كان املرء قادرا عىل 
خر نقول إن الفيزيائيني يميلون إىل التكهن بمسلك احلمض املستقبيل, ومرة أ

ويف . ازدراء األحياء التطورية والتاريخ ألن مثل هذه احلقول تفشل يف ذلك االختبار
ومثال عىل ذلك أن نسأل . العلوم التارخيية يمكن للمرء أن يقدم تفسريات ما بعدية

اصورات  مليون سنة إىل انقراض الدين66 أد اصطدام نيزك باألرض قبل  ربامملاذا
لكن التكهنات املسبقة أصعب بكثري, فلن نكون . ولكن بقيت الكثري من احليوانات

متأكدين أن احليوانات ستتعرض لالنقراض لو مل نكن مزودين باحلدث املايض 
 يتكهنون وخيتربون وعلامء التاريخعىل أي حال, فإن املؤرخني . الفعيل لريشدنا

 .ستقبل من معلومات حول أحداث مرتتكهناهتم بشأن ما ستحمل اكتشافات امل
د حماوالت التكهن, بعدة ّويمكن وصف خصائص األنظمة التارخيية التي تعق

ويستطيع املرء أن يشري إىل أن املجتمعات البرشية والديناصورات . طرق بديلة
مسألة معقدة للغاية, لتميزها بعدد هائل من املتغريات التي تتغذ كل  منها عىل 

منخفض قد تقود إىل ونتي. األخر جة لذلك, فإن تغريات صغرية عىل مستو
ومن النامذج املثالية, مد تأثري ردة فعل ذلك . تغريات بارزة عىل مستو أعىل

 كاد يقل هتلر, عىل حياة مائة 1930السائق عندما فرمل شاحنته يف حادث سري عام 
غم أن معظم علامء ور. مليون شخص قتلوا أو أصيبوا يف احلرب العاملية الثانية

األحياء يتفقون عىل أن األنظمة البيولوجية تقررها يف النهاية خصائص جسامنية, 
 الكم, فإن تعقيد األنظمة يعني, ألهداف عملية, أن ميكانيكاوتستجيب لقوانني 
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 ال تساعد الكم امعرفة ميكانيكو. التسبيب املحتوم ال يرتجم إىل قدرة عىل التكهن
 إىل إبادة كل تلك األنواع من قادت مفرتيس املشيمةسباب التي املرء عىل فهم األ

احليوانات اجلرابية يف أسرتاليا, أو ملاذا انترصت قوات احللفاء عىل دول املحور يف 
 .احلرب العاملية األوىل
ي أو سديم فضائي, أو إعصار أو جمتمع برشي, وكل نوع دإن كل جبل جلي

ًمنتج جنسيا, هي أمور فريدة ألهنا بيولوجي وحتى كل شخص وكل خلية نوع 
وباملقارنة, فإن . ًتتأثر بمتغريات كثرية للغاية وتتشكل أيضا من أجزاء كثرية التغري

بة إليهام, هي وأفراد وجزيئيات الكيميائي, تعترب بالنسذرات ونظائر الفيزيائي 
ون لذلك يستطيع الفيزيائيون والكيامئي. الكيان كله, متامثلة مع بعضها البعض

تشكيل القوانني العاملية اجلربية عىل املستو الشامل والكبري, لكن علامء األحياء 
وأستطيع أن . والتاريخ قادرون فقط عىل تشكيل اجتاهات معززة باإلحصاءات

 طفل قادم يولدون يف املركز 1000أتكهن, مع نصيب كبري من الصحة, بأنه من بني 
ن يقل عدد األوالد بني هؤالء املواليد عن الطبي بجامعة كاليفورنيا حيث أعمل, ل

ّ وسائل ألعلم مسبقا أن طفيل املقبلني ي, ولكن ليس لد520 ولن يزيد عن 480 ً
وباملثل, يالحظ املؤرخون أن املجتمعات القبلية قابلة للتحول إىل . سيكونان ذكرين

ً كبريا وكثيفا أو إذا كانت هناك إنيمشيخات إذا كان عدد السكان املحلي مكانية ً
ولكن . لفائض غذائي, أكثر من قابليتها للتحول يف حال مل تتحقق تلك الرشوط

تبقى لكل جمتمع حميل مواصفاته اخلاصة, مع معرفة أن املشيخات نشأت يف مرتفعات 
 .املكسيك وغواتيامال وبريو ومدغشقر, ولكن ليس يف غينيا اجلديدة وغوادالكنال

األنظمة التارخيية وعدم قابلية ومن الوسائل األخر لوصف تعقيدات 
التكهن جتاهها رغم احلتمية النهائية, مالحظة أن سلسلة طويلة من التسبيب قد 
تفصل التأثريات النهائية عن األسباب النهائية التي تقع خارج إطار ذلك احلقل من 
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عىل سبيل املثال, كان يمكن للديناصورات أن تنقرض بتأثري نيزك قررته . العلم
ولكن لو قيض لبعض علامء اإلنسان األول . ل قوانني امليكانيكا الكالسيكيةبالكام

 باقرتاب هناية الديناصورات, ألن ليتنبأوا مليون سنة, مل يكونوا 67أن يعيشوا قبل 
وباملثل فقد . ً بيولوجيا بالديناصوراتلهالنيازك تنتمي إىل حقل من العلوم ال عالقة 

 بعد امليالد يف انقراض 1500 إىل 1300دي الصغري من يساهم العرص اجلل
ِاإلسكندنافيني يف غرينالند, ولكن مل يكن ألي مؤرخ وال حتى عامل مناخ معارص أن 

 .يتنبأ بحلول ذلك العرص اجلليدي الصغري
وهكذا فإن الصعوبات التي تواجه املؤرخني يف تأسيس عالقة بني السبب 

إىل حد كبري الصعوبات التي تواجه والتأثري يف تاريخ املجتمعات البرشية, تشبه 
علامء الفلك واملناخ واإليكولوجيا وعلامء األحياء التطورية, وعلامء طبقات 

وبنسب متفاوتة, فإن كل حقل من هذه احلقول . األرض وعلامء اإلنسان القديم
ه هدخالت جتريبية مكررة ومسيطر عليها, كام تواجتتصيبه استحالة إجراء 

عن عدد ال حيىص من املتغريات, والتفرد الناتج لكل نظام, التعقيدات الناشئة 
واالستحالة الناجتة التي حتول دون تشكيل قوانني عامة, عدا عن صعوبات التنبؤ 

التنبؤ يف التاريخ, كام يف العلوم التارخيية . بخصائص بارزة أو مسلك مستقبيل
 حيزات تذا عىل قياسات ضخمة يًاألخر, يكون ممكنا بصورة أكرب إذا أجر

ومثلام . مفتوحة وعىل امتداد زمني طويل, حيث ال مكان ملاليني األحداث الصغرية
ّاستطعت التنبؤ بنسبة الذكور بني ألفي مولود, وعجزت عن التنبؤ بجنس طفيل, 

 –جتمعات اليورو امليستطيع املؤرخ التعرف عىل العوامل التي جعلت الصدام بني 
 ألف سنة من التطورات املنفصلة, لكنهم 13فر منه بعد ًآسيوية واألمريكية أمرا ال م

وكان يمكن . 1960مل يتمكنوا من التنبؤ بنتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام 
 أن يعطي 1960ز عام فلتفاصيل ما قاله هذا املرشح أو ذاك يف نقاش واحد متل
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شحان من تفاصيل مل  قاله املر ماًالنرص االنتخايب لنيكسون بدال من كنيدي, ولكن
 .يكن ليوقف الغزو األورويب للمواطنني األمريكيني

كيف يمكن لطالب التاريخ اإلنساين أن يستفيدوا من خربة علامء يف علوم 
 ?وسائل مقارنة, وما يسمى  يتضمن منهاج بحث أثبت فائدته,هناكتارخيية أخر 

كل املجرات أو وفيام ال يستطيع علامء فلك يدرسون تش. بالتجارب الطبيعية
مؤرخو التاريخ اإلنساين استخدام أنظمتهم يف إجراء جتارب خمتربية مسيطر عليها, 
فباستطاعة اجلانبني اإلفادة من التجارب الطبيعية, من خالل املقارنة بني أنظمة 

وعىل . ختتلف بوجود أو غياب عامل تسبيب جممع عليه, أو قوة أو ضعف تأثريه
األوبئة الذين منعوا من إطعام أناس كميات كبرية من امللح سبيل املثال, فإن علامء 

عىل سبيل التجربة, ما زالوا غري قادرين عىل معرفة تأثري كميات ضخمة من امللح 
كام أن علامء . عىل اإلنسان, مقارنة مع جمموعات برشية خيتلف استهالكها للملح
نسانية بوفرة من الثقافة اإلنسانية العاجزين منذ قرون عن تزويد جمموعات إ

الثروات ألغراض التجربة, ما زالوا يدرسون التأثريات بعيدة املد لوفرة الثروات 
عىل املجتمعات البرشية, من خالل مقارنة جمموعات سكانية بولينيزية تقيم عىل 

ويستطيع طالب التاريخ اإلنساين إجراء جتارب . جزر ختتلف يف طبيعة ثرواهتا
إذ يمكن . جراء املقارنات فقط بني القارات اخلمس املأهولةًطبيعية أخر بدال من إ

ًللمقارنات أن تستخدم اجلزر الكبرية التي طورت جمتمعات معقدة ومقدارا كبريا  ً
من العزلة مثل اليابان ومدغشقر وهسيبانيوال األمريكية األصلية, وغينيا اجلديدة, 

زر األصغر واملجتمعات ي وغريها كثري, وكذلك املجتمعات يف مئات من اجلاوهاو
 .اإلقليمية يف القارات كلها

اإليكولوجيا أو التاريخ وتفتح التجارب الطبيعية يف أي جمال سواء يف 
وتتضمن تلك التجارب .  أمام االنتقادات املرتكزة عىل منهج بحثياإلنساين

 هتامم,تأثريات مربكة بشأن تناول املتغريات اإلضافية, إىل جانب التأثريات املثرية لال
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عالوة عىل مشاكل يف االستدالل عىل سلسلة املسببات التي يمكن مالحظتها من 
وقد بحثت تلك املشاكل املنهجية بتفصيل كبري يف بعض . الرتابط بني املتغريات

ُ علم األوبئة الذي يعنى بالتوصل جلأوعىل وجه اخلصوص, فقد . العلوم التارخيية
 من خالل مقارنات بني جمموعات من إىل استدالالت حول األمراض البرشية

 الشعوب تتم يف العادة عرب دراسات تارخيية اسرتجاعية, بنجاح ومنذ وقت طويل,
 إجراءات معينة للتعامل مع مشكالت تشبه تلك التي تواجه مؤرخي إىل تطبيق

كام أعطى اإليكولوجيون الكثري من االهتامم إىل مشكالت . املجتمعات اإلنسانية
ليه يف حاالت كثرية حيث إبيعية, وهو إجراء بحثي جيب اللجوء التجارب الط

تكون التدخالت التجريبية املبارشة للتالعب بمتغريات إيكولوجية ذات صلة, إما 
ًلقد جلأ علامء األحياء التطورية مؤخرا إىل . غري أخالقية أو غري قانونية أو مستحيلة

ملقارنة بني خمتلف النباتات ًتطوير وسائل أكثر تقدما الستخالص النتائج من ا
 .واحليوانات ذات التاريخ التطوري املعروف

ًباختصار, أعرتف أنه من األصعب كثريا فهم التاريخ اإلنساين, من فهم 
مشكالت يف حقول من العلم يكون فيها التاريخ غري مهم, وحيث ال حيدث إال 

لبحث الناجحة لتحليل ويف كل األحوال, فإن مناهج ا. القليل من املتغريات الفردية
 ونتيجة لذلك, فإن تاريخ الديناصورات. املشاكل التارخيية قد تم تطبيقها يف حقول عدة

والسديم وجبال اجلليد يعرتف هبا بشكل عام بأهنا تنتمي إىل العلوم وليس إىل 
لكن تأمل النفس يعطينا رؤية أقرب إىل الوسائل التي متكننا من مراقبة . اإلنسانيات

وإنني متفائل بأن الدراسات التارخيية للمجتمعات . ن أكثر من الديناصوراتاإلنسا
ًالبرشية يمكن مواصلتها علميا كالدراسات اخلاصة بالديناصورات, بام يفيد 

 .ّجمتمعنا اليوم, وبإبالغنا بام شكل العامل اجلديد, وما يمكن أن يشكل مستقبلنا
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 يف ثقافته وبيئته, األميزمن بني القو العاملية احلديثة, يعترب الشعب الياباين 
إذ إنه ال توجد لغة أخر . لغوية مدعاة للنزاعللكن أصول لغته من أكثر القضايا ا

من هم اليابانيون, .  ما زال ارتباطها باللغات األخر موضع شكملرئيسية يف العا
ن أين جاءوا وكيف طوروا لغتهم الفريدة? هذه األسئلة مركزية وعىل صلة متى وم

وجتعل اهليمنة . باالنطباع الذايت لليابانيني, وكيف تنظر إليهم الشعوب األخر
اهنا, من املهم أكثر من أي وقت ًالصاعدة لليابان وعالقاهتا احلساسة أحيانا مع جري

 .عزل األساطري وإجياد األجوبة
أسلحة, جراثيم «غطية الطفيفة لليابان يف الطبعات السابقة من وكانت الت

وقد شجعتني معلومات جديدة .   تشكل الفراغ اجلغرايف األهم يف كتايب»وفوالذ
حول األصول اجلينية واللغوية اليابانية, تراكمت منذ أوىل طبعات الكتاب, الختبار 

 .مكان اليابان يف إطار عميل كله
جهة, فمن . رة متضاربة للغايةب ألن األدلة املتوفالبحث عن األجوبة صع

يعترب الشعب الياباين غري مميز من الناحية البيولوجية, ذلك أن مظهره وجيناته 
وكام حيب اليابانيون أن . ًمشاهبة جدا آلسيويني رشقيني آخرين, وخاصة الكوريني
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ًاك فروق ضئيلة جدا تني الثقافية والبيولوجية متامثلون, فهنييؤكدوا, فإهنم من الناح
) Ainu(ًبني الناس يف أنحاء خمتلفة من اليابان عدا شعب خمتلف جدا يدعى اإلينو 

تبدو هذه احلقائق وكأهنا تؤكد أن . ًو اجلزيرة اليابانية األقىص شامالداملقيم يف هوكاي
ًاليابانيني وصلوا إىل اليابان حديثا من الرب الرشق آسيوي وحلوا حمل اإلينو الذين 
ًيمثلون السكان األصليني, ولكن لو كان ذلك صحيحا, فال بد من توقع بعض 
االرتباطات الوثيقة لبعض اللغات يف الرب الرشقي آلسيا, مثلام ترتبط اللغة 

ًاإلنكليزية ارتباطا وثيقا  ساكسون –نجلو  بلغات جريمانية أخر, ذلك أن األً
حل نفكيف . ن السادس للميالدلوا عىل إنكلرتا يف القروالقادمني من القارة است

ذلك التناقض بني لغة اليابان املفرتض أن تكون قديمة, ومجيع األدلة األخر التي 
 .تعترب بأن أصوهلا حديثة? 

حت أربع نظريات لكل منها شعبيتها يف بعض الدول, وغري شعبية يف  لقد اقرتُ
ًاليابانيني حتدروا تدرجييا ن إًالنظرية األكثر تعاطيا يف اليابان هي القائلة . دول أخر

من شعب قديم من العرص اجلليدي احتل اليابان قبل امليالد بأكثر من عرشين ألف 
حدرون من بدو كانوا تكام تنترش يف اليابان نظرية أخر تقول إن اليابانيني ي. عام

 يركبون اخليل يف أواسط آسيا مروا من كوريا لغزو اليابان يف القرن الرابع امليالدي,
أما النظرية التي يفضلها علامء آثار غربيون كثريون . لكنهم بالتأكيد ليسوا كوريني

ن اليابانيني هم أحفاد إن, وهي نظرية غري شعبية يف اليابان, فتقول ووكذلك كوري
.  قبل امليالد400مهاجرين كوريني وصلوا إىل اليابان وزرعوا األرز حوايل العام 

شعوب الواردة يف النظريات الثالث السابقة ربام تكون ن الإوتقول النظرية الرابعة 
 .قد اختلطت لتشكل الشعب الياباين احلديث

عندما تثار أسئلة مماثلة حول أصول شعوب أخر, يمكن بحثها دون 
لقد حققت . لكن ذلك ال ينطبق عىل األسئلة اخلاصة باألصول اليابانية. حساسيات
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ًاليابان إنجازا رائعا مل حتققه دول  أخر كثرية غري أوروبية, وحافظت عىل استقالهلا ً
ًالسيايس وعىل ثقافتها فيام كانت تنهض من العزلة وتنشئ جمتمعا صناعيا يف أواخر  ً

ويمكن اآلن فهم اهتامم اليابان باحلفاظ عىل تقاليدها يف . القرن التاسع عرش
ن لغتهم وثقافتهم ويريد اليابانيون أن يعتقدوا أ. مواجهة ضغوط ثقافية غربية هائلة

ان إىل درجة أهنام تطلبا عملية تطور معقدة, ختتلف عن لغات وثقافات أخر تفريد
ويامثل االعرتاف بأن اللغة اليابانية هلا صلة بأي لغة أخر, التخيل . عاملة, يف العامل

 . عن اهلوية الثقافية
 من ِّ تدرس التالميذ أسطورةة, كانت املدارس الياباني1946حتى العام 

.  ميالدي720  و 712ُالتاريخ الياباين ترتكز عىل مدونات كتبت بني العامني 
ُ التي ولدت من العني اليرس »آماترياسو«تتحدث هذه املدونات عن آهلة الشمس 

 إىل األرض عىل اجلزيرة »نينيجي« فأرسلت حفيدها »إيزاناجي«لإلله اخلالق 
 بمساعدة طري »نينيجي« حفيد »جيمو«وأصبح .  ليتزوج من إهلة»كيوشو«اليابانية 

.  قبل امليالد660 إمرباطور لليابان عام مقدس ومبهر وقادر عىل شل أعدائه أول
ً قبل امليالد وأول ملوك يابانيني مسجلني تارخييا, ابتدعت 660ومللء الفرتة ما بني 

ً إمرباطورا آخر من اخليال أيضا13املدونات  ً. 
ًلثانية, وعندما أبلغ اإلمرباطور هريوهيتو أخريا وقبل هناية احلرب العاملية ا

الشعب الياباين بأنه ليس من نسل إهلي, كان ال بد لعلامء اآلثار واملؤرخني اليابانيني 
ن اليوم بحرية وورغم أهنم يتمتع. تالءم مع الترصيح اجلديدتأن جيهزوا تفسرياهتم ل

لنصب األثرية اليابانية التي وما زالت أهم ا. تفسري أكرب, فام زالت القيود موجودة
ً قربا عمالقا تسمى 158تضم  ً»Kofun« 686 إىل 300 أنشئت يف الفرتة من 

ًميالدية ويعتقد أهنا حتوي بقايا الساللة اإلمرباطورية وعائالهتم, ملكا لوكالة البيت 
ويمنع إجراء أي حفريات يف هذه القبور ألن مثل هذا العمل يمثل . اإلمرباطوري
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ً وربام يؤدي أيضا إىل إلقاء ضوء غري مرغوب فيه عىل حقيقة املكان الذي ًتدنيسا,
 ) .ربام?... ًمثال من كوريا(مرباطورية إجاءت منه العائلة 

َوفيام تركت البقايا األثرية يف الواليات املتحدة من قبل املواطنني األمريكيني  ِ ُ
ن البقايا األثرية يف اليابان ُغري املتصلني بمعظم األمريكيني احلاليني, فإنه يعتقد بأ

َبغض النظر عن قدمها, قد تركت من قبل أجداد اليابانيني احلاليني ِ ُِ لذلك يدعم . َ
علم اآلثار يف اليابان بمبالغ وميزانيات فلكية, وجيتذب الكثري من االهتامم الشعبي, 

انيون كل وحيفر علامء اآلثار الياب. إىل درجة غري مفهومة يف أي مكان آخر من العامل
ولذلك فقد .  ألف شخص50سنة عرشة آالف موقع ويعمل يف هذا احلقل حوايل 

ُ يف اليابان تفوق ما اكتشف يف الصني من العرص احلجري األخرياكتشفت مواقع 
تقارير شبه يومية حول احلفريات األثرية يف التلفزيون الياباين بث ُوت. عرشين مرة

ىل إثبات أن أجداد اليابانيني املعارصين ومن خالل التصميم ع. وكربيات الصحف
جاءوا إىل اليابان يف املايض السحيق, يؤكد علامء اآلثار كيف أن سكان اليابان 

 يف أي مكان آخر, وكم هم مماثلون ليابانيي ةالقدماء خمتلفون عن الشعوب املعارص
ة له حول ِوعىل سبيل املثال, يمكن لعامل آثار أن يلفت األنظار أثناء حمارض. اليوم

ًمة كان سكان املوقع يرمون نفاياهتم فيها, مشريا امموقع عمره ألف عام, إىل حفر للق
 .إىل أن يابانيي ذلك الزمان الغابر مارسوا النظافة التي يفتخر هبا أحفادهم اليوم

وما جيعل من الصعب بشكل خاص بحث اآلثار اليابانية, تلك التفسريات 
ِفمن من شعوب رشق. ثري تارخيهم عىل مسلكهم احلارضالتي يقوهلا اليابانيون لتأ ْ  يَ

آسيا نقل الثقافة إىل من, ومن هو األعىل ثقافة ومن هو الرببري ومن لديه مطالب 
تارخيية بأرايض من? وعىل سبيل املثال هناك الكثري من األدلة األثرية عىل تبادل 

ويفرس .  بعد امليالد700 إىل 300الناس واملواد بني اليابان وكوريا يف الفرتة من 
ًن اليابان غزت كوريا وقتها وجلبت عبيدا وفنانني كوريني إاليابانيون ذلك بالقول 
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أما التفسري الكوري فهو أن كوريا غزت اليابان وأن مؤسيس العائلة . إىل اليابان
 .اإلمرباطورية اليابانية هم كوريون

, احتفل 1910 عام وهكذا عندما أرسلت اليابان قوات إىل كوريا وضمتها
وعىل . »استعادة لرتتيب رشعي قديم«القادة العسكريون اليابانيون بالضم عىل أنه 

مد السنوات اخلمس والثالثني التالية حاولت قوات االحتالل الياباين أن متحو 
الثقافة الكورية وأن تستبدل اللغة الكورية باليابانية يف املدارس, وما زالت عائالت 

. يف اليابان منذ عدة أجيال جتد صعوبة يف احلصول عىل اجلنسية اليابانيةكورية تعيش 
ُ ألف كوري قطعت وأرسلت 20 حتوي أنوف »األنوف«ويف اليابان ما زالت قبور  ُ

وليس من . إىل اليابان كجائزة عىل غزو ياباين لكوريا يف القرن السادس عرش
ابانيني واحتقار اليابانيني املستغرب أن تنترش كراهية الكوريني ونفورهم من الي

 .للكوريني
ية, لننظر إىل أشهر فوكمثال عىل كم من املشاعر تثري النزاعات األثرية اخل

 الشهري الذي يعود تارخيه فوناياما –اآلثار اليابانية ما قبل التدوين, وهو سيف إيتا 
ًإىل القرن اخلامس للميالد والذي يعترب كنزا وطنيا وحيتفظ به يف املتح ف الوطني ً

 من يُوحفرت بالفضة عىل السيف احلديدي كتابة باحلروف الصينية, وه. بطوكيو
ِّأقدم نامذج الكتابة يف اليابان, ويشري إىل ملك عظيم ومسؤول خيدمه ومعلم كوري 

والعديد من احلروف الصينية غري مكتملة وصدئة, أو مفقودة مما . اسمه تشوان
ن احلروف الناقصة عىل أهنا  الدارسون اليابانيوّوفرس. يشجع عىل التكهن بام تكون

 واكي صاحب األسنان اجلميلة –أن امللك هو اإلمرباطور الياباين ميزوها تعني 
, صدم املؤرخ 1966ويف عام . الذي ورد اسمه يف مدونات القرن الثامن للميالد

يف الكوري كيم سوكيونغ الدارسني اليابانيني عندما قال إن االسم الناقص هو 
, وإن املسؤول الذي ورد اسمه عىل السيف هو أحد »كايرو«احلقيقة امللك الكوري 
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الرتتيب «فامذا كان . مساعديه الكوريني الذين كانوا حيتلون وقتها أجزاء من اليابان
 . ? »الرشعي لألثر القديم

تعترب اليابان وكوريا اليوم عمالقني اقتصاديني يتواجهان عرب مضيق تسوهيام, 
وحيمل . ران إىل بعضهام بعدسات من أساطري كاذبة ومذابح ماضية وحقيقيةوينظ

.  آسيا, ما مل جيد هذان الشعبان العظيامن أرضية مشرتكةيذلك, الرش ملستقبل رشق
ُوسيكون جوهريا للعثور عىل هذه األرضية املشرتكة, أن يفهم بشكل صحيح من  ً

ً املرتبط به ارتباطا وثيقاهو الشعب الياباين, وكيف انقسم عن الشعب الكوري ً. 
. وللبدء يف فهم تفرد الثقافة اليابانية, جيب االلتفات إىل اجلغرافيا والبيئة

ًوللوهلة األوىل قد تبدو اليابان مشاهبة جدا لربيطانيا, فكالمها أرخبيالن كبريان 
ولكن, يف التفصيل, هناك .  آسيوية من الرشق والغرب–يطالن عىل القارة اليورو 

 ألف 146وتبلغ مساحة اليابان . ٍّتالفات مهمة, فاليابان أكرب إىل حد ما وأبعداخ
ًميل مربع أي ضعف ونصف ضعف مساحة بريطانيا, ومساوية تقريبا ملساحة 

ً ميال فقط من الساحل الفرنيس, لكن اليابان 22ُكاليفورنيا, وتقع بريطانيا عىل بعد 
ً ميال عن 180رشق آسيوي يف كوريا, و  أميال عن أقرب نقطة إىل الرب ال110تبعد 

 .ً ميال عن الرب الصيني460األرض الروسية, و 
ًونتيجة لذلك, ربام كانت بريطانيا منشغلة طوال تارخيها انشغاال دقيقا بالرب  ً

وعىل سبيل املثال, فقد تعرضت .  اليابان بالرب اآلسيويأكثر من انشغالاألورويب 
ربع غزوات ناجحة انطلقت من القارة األوروبية, بريطانيا منذ زمن املسيح إىل أ

ًلكن اليابان مل تتعرض للغزو إال إذا كان الكوريون قد غزوا فعال يابان ما قبل 
وباملقابل فقد حاربت القوات الربيطانية يف القارة يف كل قرن منذ الغزو . املدونات

ًالتاسع عرش خاليا , فيام كان الرب اآلسيوي قبل أواخر القرن 1066النورماندي عام 
من القوات اليابانية باستثناء كوريا ما قبل املدونات, والعقد األخري من القرن 

 .السادس عرش
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 بوصة يف السنة, جيعلها 160وبالنسبة ملناخ اليابان, فإن مطرها الذي يصل إىل 
ًالدولة األكثر مطرا واعتداال يف العامل معظم د ووباملقارنة مع أمطار الشتاء التي تس. ً

ومتنح تركيبة املطر الغزير . أوروبا, ترتكز أمطار اليابان يف موسم الزراعة الصيفي
وخيصص . وموسم الزراعة الصيفي اليابان أعىل إنتاج ألي دولة يف املناطق املعتدلة

نصف أراضيها القليلة لزراعة األرز عن طريق الري بكثافة تتطلب وفرة يف األيدي 
ًزيرا, ويسهل ذلك وفرة األهنار املتدفقة من جبال مبللة نحو ًالعاملة وتعطي إنتاجا غ

من أرض اليابان من جبال ليست % 80وفيام يتشكل . سهول املنحدرات املنخفضة
فقط أرض زراعية, فإن ما يعطيه امليل املربع الواحد من % 14مالئمة للزراعة و

ويف .  املربع للربيطانينياألرض الزراعية لليابانيني يبلغ ثامنية أضعاف ما يعطيه امليل
 .الواقع تعترب اليابان أكثر املجتمعات البرشية يف العامل كثافة

وتضمن غزارة األمطار يف اليابان إعادة توالد غاباهتا الرسيع بعد قطع الشجر 
لالستفادة من خشبه, ورغم آالف السنني من االحتالل البرشي, فإن أول ما يلفت 

من أرضها الربية ما زالت مغطاة بالغابات % 70, ألن النظر يف اليابان هو خرضهتا
ورغم كل هذه الغابات, فإنه ال توجد أرض . فقط يف بريطانيا% 10مقارنة مع 

ّوتقليديا, فإن احليوان الوحيد الذي يربى عىل نطاق واسع . ٍحشائش أو مراع طبيعية ُ ً
ّة تقريبا, وتربى األبقار يف اليابان هو اخلنزير, أما اخلراف واملاعز فلم يكن هلام أمهي ً

 أما تربية األبقار من أجل اللحم, فتبقى. جلر املحاريث والعربات ولكن ليس للغذاء
 . جنيه اسرتليني100حمصورة يف قلة من األغنياء ذلك أن رطل حلم البقر قد يصل إىل 

ويتفاوت تركيب الغابات اليابانية حسب خط العرض واالرتفاع, فالغابات 
 عىل ارتفاع منخفض, والغابات املورقة  تقعمة اخلرضة يف اجلنوباملورقة دائ
. ٍ يف الشامل عىل ارتفاع عال فتقعالغابات الصنوبريةأما  يف الشامل,  تقعاملوسمية

ًوكانت األشجار املوسمية بالنسبة إلنسان ما قبل التاريخ هي األكثر إنتاجا لوفرة ما 
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والكستناء وكستناء احلصان, والبلوط يمكن أكله من ثامرها اجلوزية, مثل اجلوز 
 فالبحريات واألهنار والبحار ,ومثل غابات اليابان فإن ماءها منتج للغاية. والزان

 إىل الرشق متوج باألسامك مثل ئالداخلية وبحر اليابان إىل الغرب واملحيط اهلاد
 وتعترب ).الكود(اكاريل والفسيخ والبقلة ملالساملون والرتاوت والتونا والرسدين وا

كام أن مياه اليابان . ِّاليابان اليوم أكرب صائد ومصدر ومستهلك لألسامك يف العامل
غنية باحللزون واملحار وغريه من األسامك الصدفية والسلطعونات والربيان 

وكام سنر, فقد كانت تلك . والكركند واألعشاب البحرية الصاحلة لألكل
 .ً احللوة والبحار, مفتاحا ليابان ما قبل التاريخاإلنتاجية العالية عىل األرض, واملياه

وقبل أن نتحول إىل األدلة األثرية, دعنا ننظر يف أدلة حول األصول اليابانية 
من األحياء والعلوم اللغوية والرسوم األوىل والتاريخ املسجل, وإن التضارب بني 

ليابانية مثرية هذه األنواع األربعة املألوفة من األدلة هو الذي جيعل األصول ا
 .للجدل إىل هذا احلد

من اجلنوب الغريب إىل الشامل الرشقي, هناك أربع جزر يابانية رئيسية هي 
وإىل أن بدأت اهلجرة اليابانية . وهوكايدو) األكرب(كيوشو وشيكوكو وهونشو 

 يف أواخر القرن التاسع عرش, فإن تلك اجلزيرة وكذلك هوكايدوواسعة النطاق إىل 
َاملية كانتا يف العصور التارخيية مسكونتني بشكل رئييس من قبل هونشو الش  »اإلينو«ِ

ًوهم شعب من الصيادين وجامعي الطعام الذي اعتمد اعتامدا بسيطا عىل الزراعة,  ً
وكام تشهد جيناهتم وهياكلهم . بينام احتل اليابانيون اجلزر الثالث األخر
ً شبها شديدا رشق آسيويني آخرين العظمية, يشبه اليابانيون يف مظهرهم اخلارجي ً

بام يف ذلك الصينيون الشامليون والسيبرييون الرشقيون, وعىل وجه اخلصوص 
وحتى أصدقائي من اليابانيني والكوريني يقولون إهنم جيدون يف بعض . الكوريني

 .األحيان صعوبة يف التفريق بني الكوري والياباين من جمرد النظر إىل وجهه أو وجهها
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 عنه الكتابة بشأن أصوهلم تالنسبة لإلينو, فإن مظهرهم املختلف نتجأما ب
فرجال اإلينو يمتلكون حلى كثة, . وعالقاهتم أكثر من أي شعب آخر يف العامل

وإذا أضفنا إىل تلك احلقائق بعض الصفات . وشعر جسم أغزر من أي شعب
ًالبا ما قاد إىل املوروثة كأنامط بصامت األصابع ونوع الشمع اخلارج من آذاهنم, غ

لكنهم ينتمون . ُ التي تطلق عىل اإلنسان األبيضةتصنيفهم كقوقازيني وهي الصف
يف الرتكيب اجليني الكيل إىل رشق آسيويني آخرين بمن فيهم اليابانيون والكوريون 

ربام يتضمن مظهرهم اخلارجي املميز قلة نسبية من جينات . وأهايل جزيرة أوكيناوا
القات اجلنسية بعد هجرهتم من الرب اآلسيوي وعزلتهم يف نشأت عن طريق الع

تباعهم نظام حياة الصيادين اويقود املظهر املميز لإلينو و. األرخبيل الياباين
ًتباعهم نمط حياة زراعيا, إىل اوجامعي الطعام, واملظهر غري املميز لليابانيني و

 من سكان اليابان حدرونتاالعتقاد بأن التفسري املخترص لذلك هو أن اإلينو ي
األصليني الذين عاشوا كصيادين وجامعي طعام, وأن اليابانيني احلاليني هم غزاة 

 .أكثر حداثة جاءوا من الرب اآلسيوي
ولكن من الصعب املواءمة بني هذه الفكرة ومتيز اللغة اليابانية التي يقر اجلميع 

أخر يف العامل, كام بأهنا ال حتمل بصمة العالقة التفصيلية الوثيقة مع أي لغة 
وإذا كان من يشء يقال حول عالقات اللغات . الفرنسية قريبة من اإلسبانية

ًاليابانية, فإن الكثري من اللغويني يعتربوهنا عضوا معزوال يف عائلة لغة الطية أو  ً
 يالتي تضم اللغات الرتكية واملنغولية, ولغة التونغاس يف رشق) Altaic(التاتيش 
ًبا ما تعترب اللغة الكورية عضوا منعزال يف هذه العائلة اللغوية, ويف وغال. سيبرييا ً ً

ًإطار هذه العائلة يمكن للغتني اليابانية والكورية أن تكونا أكثر اتصاال من أي لغة 
, وعىل أي حال, تقترص املتشاهبات يف اللغتني اليابانية والكورية )Altaic(من عائلة 

ًمن الكلامت الرئيسية, بدال من % 15حوايل عىل مظاهر قواعدية عامة وعىل 
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. املواصفات التفصيلية املتامثلة يف القواعد والكلامت التي جتمع الفرنسية واإلسبانية
ًوإذا افرتض املرء أن اليابانيني والكوريني هم فعال أقرباء, مهام كانت صفة القرابة 

ني بدأتا رحلة االنقسام من الكلامت, يعني أن اللغت% 15بعيدة, فإن تقاسم اجلانبني 
ً ألف عام, بدال من األلفي سنة التي مضت عىل انقسام 50عن بعضهام قبل أكثر من 

أما بالنسبة للغة اإلينو, فإن عالقاهتا مشكوك فيها, وقد ال . الفرنسية واإلسبانية
 .يكون هلا أي عالقة باليابانية

ل أصول اليابانيني, من يت النوع الثالث من أدلتنا حووبعد األحياء واللغة, يأ
ًإن أقدم متاثيل حمتفظ هبا وحتمل شبها مع يابانيي اليوم هي . تصويرات قديمة ُ

وكام .  عام1500ُ والتي نصبت خارج القبور قبل حوايل Haniwaالتامثيل املسامة 
ًيدل شكل العينني بشكل خاص, فإن هذه التامثيل تصور دون جمال للخطأ, أناسا 

فهم ال يشبهون اإلينو ذوي اللحى الكثة, . ابانيني أو الكورينيرشق آسيويني, كالي
وإذا مل حيل اليابانيون حمل اإلينو يف اليابان جنوب هوكايدو, فإن اإلحالل البرشي 

 ميالدي, فبعد أن أسس اليابانيون مراكز جتارية يف هوكايدو عام 500ربام تم قبل 
ريقة تشبه تعامل األمريكيني مع , أخذوا يتعاملون مع اإلينو يف هوكايدو بط1615

وقد متت هزيمة اإلينو وجتنيدهم وإجبارهم عىل العمل يف . األمريكيني األصليني
. ٍاملراكز التجارية وطردهم من أراض يريدها اليابانيون, كام تم قتلهم إذا ثاروا

ًن جهودا و بذل املعلمون الياباني1869وعندما ضمت اليابان جزيرة هوكايدو عام 
 أي من م انقرضت تلك اللغة وربام مل يبقواليو. ة لطمس اللغة والثقافة اإلينويملحة

 .اإلينو األنقياء
تأيت أوىل معلوماتنا حول اليابان من مدونات صينية, ذلك أن الصني طورت 

 بعد 313 قبل امليالد إىل 108ومن عام . التعليم قبل انتشاره إىل كوريا أو اليابان
.  مستوطنة يف كوريا الشاملية وتبادلت املبعوثني مع اليابانامليالد, احتلت الصني
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, فقد أطلق عىل »بربرية«ويف تقارير صينية حول شعوب عدة أشري إليها عىل أهنا 
وقيل إن سكاهنا مقسمون إىل أكثر بقليل من مائة دولة كانت ) Wa(اليابان اسم وا 

قليل باللغة اليابانية  خمطوطات كورية ورغم أن. ًتقتتل كثريا مع بعضها البعض
 712ُ ميالدي, فإن مدونات مطولة كتبت يف اليابان عامي 700 قبل العام حفظت

ورغم أن هذه املدونات اليابانية والكورية ترمي . ً ميالدي والحقا يف كوريا720و 
إىل التحدث عن فرتات تارخيية سابقة, فهي مليئة بفربكات واضحة هدفها تعظيم 

ن إمرباطورهم سليل آهلة إومنحها الرشعية, مثل قول اليابانيني العائالت احلاكمة 
ومع ذلك, فإن هذه املدونات تكفي لتوضح أنه كان هناك نفوذ . الشمس آماترياسو

هائل لكوريا نفسها, وللصني من خالل كوريا عىل اليابان, مما أد إىل إدخال 
َالبوذية والكتابة وعلم املعادن وغري ذلك من احلرف والو سائل البريوقراطية إىل ِ

ًواملدونات مليئة أيضا بتقارير عن كوريني يف اليابان ويابانيني يف كوريا, وهو . اليابان
ّما فرسه مؤرخون يابانيون عىل أنه دليل عىل غزو اليابان لكوريا, أو العكس كام 

 .يفرسه مؤرخون كوريون
أن تكون لدهيم كتابة,  إىل اليابان قبل وصلواوهكذا رأينا أن أسالف اليابانيني 

ًوأن علم األحياء يبلغنا بأن الوصول تم حديثا, لكن لغتهم تقول بوصول تم قبل 
وسنر . لنعد اآلن إىل األدلة األثرية يف حماولة حلل هذه األحجية. مخسة آالف سنة

 .أن املجتمعات اليابانية القديمة كانت من أكثرها روعة يف العامل
 آسيا, ولذلك أصبحت ي اليابان وسواحل رشقحتيط بحار ضحلة بكثري من

ًهذه البحار أرضا جافة خالل العصور اجلليدية, عندما كان الكثري من مياه 
ًاملحيطات حمجوزا من خالل جبال اجلليد, وكان مستو البحر وقتها يقل بمقدار 

يف تلك العصور, كانت جزيرة هوكايدو يف أقىص .  قدم عن مستواه احلايل500
ُتصلة بجرس بري فوق ما يعرف اآلن بجزيرة ساخالني املؤدية إىل الرب الشامل م
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وكانت جزيرة كيوشو اجلنوبية متصلة بجرس أريض آخر يؤدي إىل كوريا . الرويس
 ةُاجلنوبية فوق ما يعرف اآلن بمضيق تسوشيام, وكانت مجيع اجلزر اليابانية متصل

ف اآلن بالبحر األصفر وبحر ببعضها البعض, بينام كان كثري من االمتداد املعرو
لذلك ال يفاجئنا إذا . الصني الرشقي يتشكل من امتدادات أرضية للرب الصيني

ضمت الثدييات الذاهبة إىل اليابان يف أيام اجلسور األرضية ليس فقط أسالف 
ًالدببة والقرود اليابانية احلديثة, ولكن برشا قدماء قبل وقت طويل من اخرتاع 

ألدوات احلجرية إىل وصول اإلنسان قبل حوايل نصف مليون وتشري ا. الزوارق
 اليابان, األدوات احلجرية يف كوريا وتشبه األدوات احلجرية القديمة يف شاميل. سنة

 .ُ الصني, مما يشري إىل أن اجلرسين الشاميل واجلنويب قد استخدماوجنويب
ًمل تكن يابان العرص اجلليدي مكانا رائعا للسكنى, إذ رغم أن  معظم اليابان ً

نجا من اجلليد الذي غطى بريطانيا وكندا, فقد كانت اليابان باردة وجافة ومغطاة 
ومثل هذه . ًبكثافة, بغابات الصنوبر والسندرة, وال تقدم شيئا حلياة اإلنسان

فقبل . العقبات جتعل النضج العقيل املبكر لليابانيني يف العرص اجلليدي أكثر إثارة
سنة كان اليابانيون من أوائل الناس الذين طوروا األدوات حوايل ثالثني ألف 

 ويف علم اآلثار الربيطاين, .ادة وليس فقط مدورة أو رقيقةاحلواف احلاحلجرية ذات 
ًتعترب األدوات ذوات احلواف إنجازا حضاريا كبريا يفصل العرص  ً  اجلديد احلجريً

ال مع وصول الزراعة قبل عن العرص احلجري القديم, لكنها مل تظهر يف بريطانيا إ
 . أقل من سبعة آالف سنة

وقبل حوايل ثالثة عرش ألف سنة, وفيام ذابت جبال برسعة عىل امتداد العامل, 
ًحتسنت الظروف بالنسبة لليابان حتسنا مذهال, فيام خيص اإلنسان زادت درجات . ً

تويات العالية احلرارة وكمية األمطار والرطوبة مما رفع اإلنتاجية النباتية إىل املس
ومتددت . احلديثة التي اشتهرت فيها اليابان بني دول العامل ذات الطقس املعتدل
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 األشجار املورقة املوسمية املليئة بأشجار اجلوز والتي كانت تقترص عىل جنويب
ًاليابان يف العصور اجلليدية, شامال عىل حساب الغابات الصنوبرية, مستبدلة بالتايل 

وقطع ارتفاع مستو البحر اجلسور . ات ذات إنتاجية لإلنسانغابات عقيمة بغاب
 اليابان من قطعة من القارة اآلسيوية إىل أرخبيل كبري, والسهول إىل ّوحولالربية 

بحار ضحلة غنية, وخلق آالف األميال من السواحل اجلديدة ذات العدد الذي ال 
هنار والتي تعج مجيعها ُحيىص من اجلزر واخللجان وأرايض املد املسطحة وفروع األ

 .بغذاء البحر
واحد من أهم تغريين حاسمني يف التاريخ  هناية العرص اجلليدي د رافقوق

فألول مرة يف التجربة البرشية, أصبح لد اإلنسان . الياباين وهو اخرتاع الفخار
وبقدرة تلك . اآلن أوعية ال خير منها املاء جاهزة لالستعامل يف أي شكل مرغوب به

عية عىل غيل الطعام أو سلقه بالبخار أو تسخينه, أمكن استخدام الفخار يف األو
ً الغذائية كان من الصعب استغالهلا سابقا مثل اخلرضاوات املوارداستثامر الكثري من 

ُاملورقة التي كانت ستحرق أو جيف ماؤها إذا طبخت   النار, واألسامك الصدفية فوقُ
غذية املفيدة مثل البلوط وكستناء اخليل التي التي يمكن اآلن فتحها بسهولة واأل

ّوإن كانت سامة أو مرة, يمكن نزع سمها من خالل النقع ّ وأصبح باإلمكان إطعام . ُ
ّلطري املغيل لألطفال الصغار, مما مكن األمهات من فطمهم يف وقت أكرب االغذاء 

 أسناهنم والذي أما املسنون الذين فقدوا. وبالتايل إنتاج النساء املزيد من األطفال
أصبحوا قابلني لإلطعام يعتربون مستودع معلومات يف جمتمعات ما قبل التعليم, 

ّ إىل انفجار سكاين مكن وأدت كل تلك النتائج اهلائلة لألوعية الفخارية. والعيش أطول
 .سكان اليابان من الزيادة من بضعة آالف إىل ربع مليون

ب الوحيد القديم الذي يملك الفخار, وبطبيعة احلال, مل يكن اليابانيون الشع
لكن . فقد تم اخرتاعه بصورة مستقلة يف عدة عصور وأمكنة حول العامل القديم
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وعندما أعلنت هذه .  عام12700أقدم فخار معروف فقد صنع يف اليابان قبل 
, مل يصدق ذلك حتى العلامء 1960التواريخ عقب قياسات باألشعة الكربونية عام 

وحسب خربة علامء اآلثار, يفرتض يف االخرتاعات أن تتدفق .  البدايةاليابانيون يف
من الرب الرئييس إىل اجلزر, وال يفرتض يف املجتمعات اجلانبية أن تسهم بإنجازات 

وحسب جتربة علامء اآلثار اليابانيني, فإن الصني هي التي تعترب . ثورية لبقية العامل
, كالزراعة والكتابة وصناعة املعادن  آسيايمصدر االخرتاقات احلضارية يف رشق

واليوم وبعد حوايل أربعني سنة من قياس التواريخ األوىل . وكل يشء آخر ذي أمهية
 علامء اآلثار مصدومني مما أفاد به القياس ما زاللصناعة الفخار يف اليابان, 

 .وك روسيا بالقرب من فالديفوستيًوعثر عىل فخار أيضا يف الصني ويف رشق. الكربوين
ويف احلقيقة فقد . ويسعى علامء اآلثار اآلسيويون إىل التغلب عىل التاريخ الياباين

لكن . استمعت إىل شائعات تقول إن الصينيني والروس عىل وشك حتقيق ذلك
اليابانيني ما زالوا حيملون الرقم العاملي, بحيث أن عمر فخارهم أكرب من عمر أقدم 

 . من السننيفخار يف اهلالل اخلصيب بعدة آالف
ًمل يصدم سكان اجلزر فقط ألن اليابانيني حققوا إنجازا عامليا باخرتاعهم الفخار  ً
قبل أن ينتجه الرب القاري, ولكن ألن اليابانيني األوائل كانوا صيادين وجامعي طعام, 

فالفخار متلكه يف العادة جمتمعات مستقرة, . ًوهذا أيضا فيه انتهاك آلراء متأسسة
أن حيملوا جمموعة من الفخار الثقيل إضافة إىل األسلحة واألطفال كلام فكيف للبدو 

أرادوا تغيري مكان اإلقامة? لذلك فإن الصيادين وجامعي الطعام ال يقتنون يف العادة 
الفخار, ألن معظم املجتمعات املستقرة يف أماكن أخر من العامل نشأت مع تبني 

دة من األماكن القليلة يستطيع سكاهنا أن الزراعة, لكن البيئة اليابانية كانت واح
لقد . ًيستقروا ويصنعوا فخارا, ويف ذات الوقت يعيشون كصيادين وجامعي طعام

 بيئتهم مواردساعد الفخار أولئك الصيادين وجامعي الطعام اليابانيني الستغالل 
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ملقارنة, مل با. ل عرشة آالف سنة من وصول الزراعة املكثفة إىل اليابانبالغذائية الغنية ق
 .يتم تبني الفخار يف اهلالل اخلصيب إال بعد ألف سنة من تبني الزراعة

ًوال غرابة أن يكون الفخار الياباين األول بسيطا من الناحية التكنولوجية مع 
ًكان ينقصه اللمعان, وكان يصنع باليد بدال من دواليب . مستويات هذه األيام ُ

بدل األفران, وبدرجة حرارة أقل مما هو متاح ُ, وكان خيبز يف نار مفتوحة الفخار
ًعترب فنا يولكن مع مرور الوقت, أصبح الفخار يصنع بأشكال ال حرص هلا و. اليوم

وكان الكثري منه يزين بتمرير خيط أو حبل فوقه أو . ًعظيام باملقارنة مع أي فن آخر
عني ت) Jomon(وألن الكلمة اليابانية جومون . دحرجته عليه وهو بعد طري

 والناس األقدمني »فخار«, فقد أصبحت هذه الكلمة تعني اآلن »التعليم باخليط«
الذين كانوا يصنعونه, وكل الفرتة التي سبقت التاريخ وبدأت باخرتاع الفخار 

 .وانتهت بعد ذلك بعرشة آالف سنة
 عام من كيوشو اجلزيرة اليابانية 12700 فخاري عمره »جومون«ويأيت أقدم 

ًلذلك فقد انترش الفخار شامال ووصل إىل ضواحي طوكيو احلديثة . ًااألقىص جنوب
 سنة, وقد 7000ل بً سنة, وجزيرة هوكايدو األقىص شامال ق9500قبل حوايل 

ًانترش الفخار شامال بعد االنتشار شامال أيضا الذي حققته الغابات املوسمية الغنية  ً ً
و الذي سمح بحياة االستقرار ه بأنواع اجلوز, مما يشري إىل أن االنفجار الغذائي

ًومما يعزز التفسري القائل إن اخرتاعا واحدا للفخار يف . وانفجار صناعة الفخار ً
ٍاجلنوب انترش من ذلك املصدر, هو نوع اجلومون األول حيث أنه متساو من حيث 

ومع مرور الوقت تطورت حوايل عرشة أنواع من . الشكل يف كل أنحاء اليابان
 . ميل هي طول األرخبيل الياباين1500متداد الفخار عىل ا

كيف كان يعيش شعب اجلومون? لدينا أدلة وافرة من النفايات التي كانوا 
خيلفوهنا يف مئات اآلالف من املواقع األثرية املحفورة, ومن جبال الصدف املوزعة 
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ا فقد تبني أهنم صيادون وجامعو طعام وصائدو سمك متتعو. عىل مجيع أنحاء اليابان
 .ن يصفقونيبتنوع غذائي مدهش ومتوازن سيجعل خرباء الغذاء املعارص

وكانت حبوب اجلوز وعىل األخص اجلوز العادي والكستناء, وكستناء اخليل 
ّوالبلوط التي تفصل عنها السموم املرة, من األغذية الرئيس وكان باإلمكان . ةيُ
ء يف حفر حتت األرض حصاد اجلوز يف اخلريف بكميات كبرية ومن ثم خزهنا للشتا

وتضمنت األغذية األخر األعناب . بعمق يصل إىل ستة أقدام بعرض ستة أقدام
وقد صنف علامء اآلثار . الربية والفواكه واحلبوب وأوراق الشجر واللب واجلذور

 .ً نوعا من النباتات الصاحلة لألكل64الذين فرزوا نفايات اجلومون 
ًبانيني اليوم هم بني أكثر سكان العامل استهالكا ا يف املايض, فإن الياوومثلام كان
اقع فكانت تدفع نحو روكانت التونا تصاد يف عرض املحيط أما الق. ألغذية البحر

ُاملياه الضحلة ثم ترضب باهلراوات أو الرماح, وكانت الفقمة تقتل عىل الشاطئ 
امك تصطاد هنار, كام كانت أنواع عريضة من األسوجماميع الساملون تستغل يف األ

بالشباك وتؤرس يف املصائد والكامئن والسنانري املأخوذة من قرون األيائل, أما 
ُسامك الصدفية والسلطعونات وأعشاب البحر فقد كانت جتمع يف املناطق التي األ

َجتمع من قبل الغواصنيترحل عنها املياه وقت اجلزر أو  ِ وقد ظهرت عىل هياكل  .ُ
 عظمي غري عادي يف ورما يسميه علامء اإلنسان مم اجلومون العظمية نسبة عالية

 .اآلذان كالذي يالحظ يف غوايص هذه األيام
ومن بني احليوانات األرضية, كانت الفريسة األكثر عرضة للصيد هي اخلنزير 

ك باالربي والغزال, ويتبعهام املاعز والدب, وكانت هذه احليوانات الربية تصطاد بش
وظهرت عظام اخلنازير يف .  الكالبتطاردهاا السهام أو احلفر أو تطلق عليه

عصور اجلومون يف اجلزر املواجهة للشواطئ حيث ال توجد اخلنازير عادة, مما جيعل 
 .املرء يتساءل ما إذا كان اجلومون قد بدأوا ترويض اخلنازير
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ًوغالبا ما . ومن أكثر األسئلة إثارة للجدل بشأن طعام اجلومون دور الزراعة
توي مواقع اجلومون عىل بقايا نباتات صاحلة لألكل من النبات الياباين الربي حت

والتي تنمو اليوم كمحاصيل, بام يف ذلك فاصوليا األدزوكي وفاصوليا املانغ ونوع 
وال تشري بقايا عرص اجلومون بوضوح إىل مواصفات الرتكيبة النباتية . من الدخن

 لذلك ال تعرف إن كانت هذه النباتات قد  الربية,وأصوهلاللتفريق بني املحاصيل 
 طعام يؤكل أو ياًواحتوت املواقع أيضا عىل بقا. علاُمجعت يف الربية أو نبتت بفعل ف

ُيستفاد منه من أصول غري يابانية, وال بد أن تكون هذه النباتات قد جلبت من الرب 
ه بالزجاجة, اآلسيوي بسبب قيمتها, ومنها احلنطة السوداء والبطيخ والقرع الشبي

 قبل 1200وحوايل العام . والقنب والشيسو أو البرييال التي تستخدم للتطييب
امليالد وعند هناية فرتة اجلومون, بدأت تظهر بعض حبات األرز والشعري ودخن 

وكانت كل هذه .  آسيايذيل الثعلب ودخن املكانس, وكان الطعام الرئييس يف رشق
إىل أن شعب اجلومون بدأ بعض عمليات اإلشارات الدالة عىل الضجر تومئ 

إحراق الغابات هبدف توفري مساحات للزراعة, غري أن هذه املامرسة مل يكن هلا إال 
 .تأثري صغري عىل غذائهم

ال أريد أن أترك االنطباع بأن كل واحد من تلك األغذية كان يؤكل يف كل 
ات, كانت حفر خزن يف غابات الشامل الياباين الغنية باجلوزي. مكان من اليابان

ويف اجلنوب الغريب . اجلوز مهمة بشكل خاص إىل جانب صيد الفقامت واألسامك
الفقري باجلوزيات, كان لألسامك الصدفية دور أكرب, غري أن التنوع ظل يميز أغذية 

وعىل سبيل املثال, وكام يظهر من بقايا . اجلومون بام يف ذلك الوجبات الفردية
د كان شعب اجلومون خيلط طحني الكستناء واجلوز, حمفوظة من الوجبات, فق

 بسكويت مسزوحلم اخلنزير والغزال والدم وبيض الطيور بنسب متفاوتة إلنتاج 
وكان .  الغني بالربوتني»ماك جومون بريغر«جومون غني بالنشويات, أو 
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ًالصيادون وجامعو الطعام العرصيون من اإلينو يبقون قدرا من السرياميك يغيل 
وربام كان أسالفهم من . رار عىل النار, ثم يرمون فيه كل أنواع الطعامباستم

 .اجلومون الذين عاشوا يف ذات األماكن قد فعلوا اليشء نفسه
, )بام يف ذلك قطع ثقيلة يصل طوهلا إىل ثالثة أقدام(لقد ذكرت أن فخارهم, 

أن يامرسوا يشري إىل أن الصيادين وجامعي الطعام من اجلومون كانوا مستقرين بدل 
وتأيت أدلة أخر حول أماكن اإلقامة املستقرة من أدواهتم . حياة البدو الرحل

احلجرية الثقيلة, وبقايا بيوت مهمة حتت سطح األرض مع دالئل عىل تفصيلها 
وتفرق . ًوحتويرها, ومواقع قر كبرية تضم مائة أو أكثر من املساكن, ومقابر أيضا

ون عن الصيادين وجامعي الطعام احلديثني هذه املواصفات كلها شعب اجلوم
وامللتزمني الذين يغريون قواعدهم كل بضعة أسابيع, وال يبنون إال مالجئ مؤقتة 

وقد أصبحت احلياة . وال حيملون أنفسهم إال القليل من املمتلكات سهلة التنقل
ومون  الالزمة للسكن واملتوفرة لشعب اجلاملواردع يف نواملستقرة ممكنة من خالل الت

ُعىل بعد مسافات قليلة من املوقع املركزي, كالغابات واألهنار والسواحل 
 .واملحيطات املفتوحة

لقد عاش شعب اجلومون يف بعض أكثر األماكن كثافة سكانية بالنسبة 
للصيادين وجامعي الطعام, وخاصة يف وسط اليابان وشامهلا حيث الغابات الغنية 

تشري التقديرات إىل أن عدد شعب . ة والبحار املنتجر يف األهناباجلوزيات والساملون
اجلومون يف اليابان وصل يف ذروته إىل ربع مليون, وهو عدد بسيط باملقارنة مع عدد 

ولعل . سكان اليابان احلديثة, لكنه الفت للنظر بالنسبة لصيادين وجامعي طعام
سكان الشاطئ م اهلنود األمريكيون من همنافسيهم األقرب يف العصور احلديثة 

, والذين كانوا يقتاتون عىل اجلوزيات والساملون  من كاليفورنياالشاميل الغريب
 .والبحار املنتجة, وهي حالة بارزة من حاالت التطور املتقاربة للمجتمعات اإلنسانية
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ًمع تركيزنا عىل ما كان بحوزة شعب اجلومون, علينا أن نكون واضحني أيضا 
 لدهيم زراعة مكثفة, وربام مل تكن هناك زراعة عىل  تكنفلم. بشأن ما مل يمتلكوه

ويبدو أنه مل تكن لدهيم حيوانات مدجنة عدا الكالب, وربام اخلنازير, كام . اإلطالق
ومل تكن قر اجلومون ومقابرهم . مل يمتلكوا أدوات معدنية أو كتابة أو حياكة

عدد كبري من العامة, بل تتشكل من عدد قليل من البيوت والقبور املزينة مقارنة مع 
كانت كلها متامثلة, مما يشري إىل عدم وجود نظام اجتامعي تراتبي يقسم الناس إىل 

وال يشري التنوع اإلقليمي يف أنامط الفخار إىل تقدم يف املركزية . زعامء وعامة
 وتتناقض هذه املواصفات السلبية كلها مع مواصفات ملجتمعات. السياسية أو الوحدة

ُكانت تقع عىل بعد مئات األميال فقط عن اجلومون اليابانيني, وذلك يف معارصة 
 . قبل امليالد200كل من الصني وكوريا, ومع تغريات اجتاحت اليابان ذاهتا بعد عام 

ً آسيا يف ذلك الوقت كانت يابان اجلومون عاملا يقرغم متيزها حتى يف رش
ربكانية القاسية للغاية والتي وأظهر توزيع الفخار والصخور ال. ًمعزوال بالكامل

تصلح لألدوات احلجرية, أن الطوافات املائية اخلاصة باجلومون ربطت سلسلة 
كام يشهد الفخار والصخور . ً ميال جنوب طوكيو180 التي متتد »إيزو«جزر 

  الصيد عىل بعض التجارة التي أجراها اجلومون مع كوريا وروسياوصناراتالربكانية 
شهد عىل ذلك نصف دستة من املحاصيل اآلسيوية الربية التي وأكيناوا, كام ت

غري أن علامء اآلثار الذين يدرسون يابان اجلومون مل جيدوا أدلة . حتدثت عنها للتو
عىل استرياد مبارش من الصني, مقارنة مع تأثري الصني الكبري عىل التاريخ الياباين فيام 

 حول يابان اجلومون ليس وجود وباملقارنة مع عصور الحقة, فإن الالفت. بعد
لقد . بعض االتصال مع العامل اخلارجي, ولكن عدم تأثري ذلك عىل جمتمع اجلومون

 ًكانت يابان اجلومون عاملا صغريا حمافظا, متسك بعزلته ومل يتغري إال قليال عىل مد ّ ً ً ً
 .بعرشة آالف عام, حتى أضحى جزيرة من االستقرار يف عامل معارص هش ورسيع التقل
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ر أنفسنا ّوكي نضع يابان اجلومون املختلفة يف منظار معارص, علينا أن نذك
ُبالكيفية التي كانت تعيش هبا جمتمعات الرب اآلسيوي عىل بعد بضع مئات من 

 قبل امليالد, فيام كان نمط احلياة اجلومونية عىل 400األميال غرب اليابان يف العام 
كل من ممالك ذات نخب غنية وعامة أفقر, كانت الصني وقتها تتش. وشك االنتهاء

 يف مدن حماطة باجلدران, وعىل أعتاب توحد سيايس أصبح فيام بعد أكرب تعيش
 قبل امليالد, طورت الصني زراعة 7500ًوابتداء من العام . إمرباطورية يف التاريخ

شاملة ارتكزت عىل الدخن يف الشامل واألرز يف اجلنوب, إضافة إىل اخلنازير 
وكانت الصني متتلك الكتابة منذ تسعامئة سنة, واألدوات . جاج وبافالو املاءوالد

املعدنية منذ ألف ومخسامئة سنة, وكانت قد اخرتعت لتوها أول قوالب حديدية يف 
وكانت هذه التطورات الصينية تنترش إىل كوريا التي امتلكت الزراعة لبضعة . العامل

 قبل امليالد, واملعادن يف عام 2200العام آالف من السنني بام يف ذلك األرز يف 
 . قبل امليالد1000

وبالنظر إىل كل هذه التطورات التي جرت عىل مد آالف السنني عرب مضيق 
قي مقابل اليابان, يبدو من الغريب, للوهلة األوىل, أن رشتسوشيام وبحر الصني ال

ب أجر بعض التجارة  قبل امليالد حمتلة من شع400اليابان كانت ما تزال يف العام 
ًمع كوريا وظل جمتمعا أميا من الصيادين وجامعي الطعام وعىل مد التاريخ . ً

 الدول املركزية ذات األسلحة املعدنية واجليوش املدعومة بكثافة كانتالبرشي, 
. ًسكانية زراعية, تتغلب عىل السكان األقل عددا من الصيادين وجامعي الطعام

 .يابان من البقاء طوال تلك املدة? ولكن كيف متكن جومون ال
 قبل امليالد 400لنفهم اإلجابة عىل هذه املفارقة, علينا أن نتذكر أنه حتى العام 

  املزارعني األغنياء عن الصيادين وجامعي الطعام الفقراءتسوشياممل يفصل مضيق 
. ً, بل فصل أيضا املزارعني الفقراء عن الصيادين وجامعي الطعام األغنياءفحسب
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 كانتًوبدال من ذلك, . ومل تكن الصني نفسها ويابان اجلومون عىل اتصال مبارش
 الصني الدافئ اتصاالت اليابان التجارية مع كوريا, لكن األرز تم تدجينه يف جنويب

م وًوانترش فقط ببطء شامال نحو كوريا األبرد, ذلك أن تطوير ساللة أرز جديد يقا
ًالربد تطلب وقتا طويال ستخدمت زراعة األرز الكورية املبكرة وسائل وقد ا. ً

لذلك فإن . ًاحلقول اجلافة بدال من احلقول املروية, ومل تكن منتجة بشكل جيد
الزراعة الكورية األوىل مل تستطع منافسة الصيد ومجع الطعام الذي جلأ إليه شعب 

بني ومل يستطع اجلومون أنفسهم أن يروا ميزة ما تدعوهم لت. اجلومون الياباين
الزراعة الكورية للحفاظ عىل وجودهم, ومل يمتلك املزارعون الكوريون الفقراء 

وكام سنر, فإن امليزات انعكست يف . كنهم من شق طريقهم نحو اليابانمتميزات 
 .النهاية فجأة وبصورة دراماتيكية

 عام ونشوء شعب 12700ًقلت قبال إن اخرتاع الفخار يف كيوشو قبل حوايل 
وبدأ . ًذلك, كان واحدا من أهم التغريات احلاسمة يف تاريخ اليابانليجة اجلومون نت

 400التغري الثاين احلاسم الذي أطلق رشارة االنفجار السكاين الثاين, حوايل العام 
وتركز . من كوريا اجلنوبية) وربام شعب?(قبل امليالد مع وصول نمط حياة جديدة 

من هم اليابانيون? فهل تعني تلك : ىل سؤالناهذه العملية االنتقالية الثانية بحدة ع
العملية استبدال شعب اجلومون بمهاجرين من كوريا هم أسالف اليابانيني احلاليني? 

 .أم أهنا تؤرش فقط إىل استمرار اجلومون يف احتالل اليابان وتعلم حيل قيمة جديدة? 
جلزيرة كيوشو,  الساحل اجلنويب الغريب ًظهر نمط احلياة اجلديد أوال يف شاميل

وكانت أهم العنارص . مبارشة عرب مضيق تسوشيام الذي يفصلها عن كوريا اجلنوبية
أول عملية زراعة مؤكدة وُاجلديدة أول أدوات يابانية معدنية صنعت من احلديد, 

واهتا نومتت تلك الزراعة عىل شكل حقول أرز مروية وكاملة مع ق. عىل نطاق شامل
 علامء يويسم. هتا, كام أكدت ذلك احلفريات األثريةوسدودها وضفافها وتقسيام
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 1884 نسبة إىل حي يف طوكيو تم فيه عام »يايوي«اآلثار نوع احلياة اجلديدة هذه 
 وعىل عكس فخار اجلومون, كانت أشكال فخار. التعرف عىل أول فخار ياباين متميز

 »يايوي«ظاهر ثقافة ومن بني م. ً مشاهبة جدا للفخار الكوري اجلنويب املعارص»يايوي«
 اجلديدة كثري من العنارص التي كانت كورية دون شك, وغريبة عن اليابان قبل ذلك,

وهي األدوات الربونزية واحلياكة وخرز الزجاج وحفر خزن األرز حتت األرض, 
 . املوتى يف جرار, وطريقة الكوريني يف صنع األدوات وبناء املنازلرفاتوعادة دفن 

 27, فقد متت زراعة »يايوي«ن أهم حمصول يف حقبة ورغم أن األرز كا
ًحمصوال جديدا  وربام يكون مزارعو .  اليابان إضافة إىل تربية خنازير مدجنةيفً

 قد مارسوا قطف املحاصيل املزدوج, حيث كان يتم ري حقول األرز »يايوي«
إلنتاجه يف الصيف, ثم جتفيف احلقول ذاهتا حلصد الدخن والشعري والقمح يف 

وكان ال بد هلذا النظام الزراعي عايل اإلنتاجية أن يطلق العنان النفجار . لشتاءا
 أكثر من مواقع »يايوي«سكاين فوري يف كيوشو حيث عثر علامء اآلثار عىل مواقع 

 .»اليايوي« ضعف فرتة 14اجلومون, رغم أن حقبة اجلومون استمرت 
و ك الرئيسيتني شيكو يف كيوشو إىل اجلزيرتني»يايوي«وبرسعة, قفزت زراعة 

 سنة, وإىل الطرف 200وهونشو املجاورتني ووصلت إىل منطقة طوكيو يف غضون 
ألوىل, خالل قرن  ا»يايوي«ن مستوطنات عشو التي تبعد ألف ميل نالشاميل من هو

 »يايوي« يف كيوشو, األنواع اجلديدة من »يايوي« مواقع واحتوت أول. آخر
 »يايوي«التخيل عن األخري فيام انترشت ثقافة والقديمة من اجلومون, لكنه تم 

ِوعىل أي حال فإن بعض عنارص ثقافة اجلومون مل ختتف . شونًوفخاره شامال عرب هو
 باستخدام بعض أنواع األدوات احلجرية »يايوي«فقد استمر مزارعو . بالكامل

. الرقيقة التي تم استبداهلا بحلول ذلك الوقت بأدوات معدنية يف كوريا والصني
وفيام . وقد بنيت بعض بيوت اليايوي عىل الطراز الكوري, أو طراز اجلومون
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انترشت ثقافة اليايوي شامل طوكيو إىل مناطق أبرد حيث إنتاج األرز أقل, وحيث 
عاش اجلومون من الصيادين وجامعي الطعام يف أعىل الكثافات السكانية, نشأت 

 من املعدن فقد اختذت الصناراتعت ثقافة خمتلطة من اجلومون واليايوي, ففيام صن
ًأما القدور املصنوعة طبقا ألشكال اليايوي املعدلة, فقد محلت . أشكال اجلومون

وبعد أن احتل مزارعو يايوي لفرتة قصرية الطرف الشاميل . عالمة اخليط اجلوموين
 شو, تركوا تلك املنطقة ربام ألن زراعة األرز هناك مل تستطع منافسةنالبارد من هو

وعىل مد األلفي سنة القادمة . نمط حياة الصيادين وجامعي الطعام من اجلومون
شو الشامليون منطقة متقدمة, خارج إطار جزيرة هوكايدو الواقعة نبقي سكان هو

و وهم من الصيادين وجامعي نيف أقىص الشامل الياباين والذين مل يعترب سكاهنا اإلي
 .مها يف القرن التاسع عرشًالطعام جزءا من اليابان إىل أن تم ض

استورد اليايوي األدوات املعدنية من كوريا بكميات هائلة, إىل أن بدأت 
كام تطلب األمر عدة قرون . ًإذابة احلديد وإنتاجه حمليا يف اليابان بعد عدة قرون

ليابان اليايوي إلظهار أول عالمات الرتاتبية االجتامعية, كام انعكس ذلك يف املقابر 
 قبل امليالد, بدأت أجزاء من املقابر حتجز وحدها لقبور 100 وبعد العام .ًخصوصا

من بدا أهنم نخبة طبقية أخذت تظهر, كام متيزت تلك احلقبة بقطع مجيلة من الزمرد 
واصل االنفجار السكاين عند توفيام . واملرايا الربونزية التي تم استريادها من الصني

جليدة أو السهول التي تصلح لزراعة األرز, فقد اليايوي, وامتألت كل املستنقعات ا
أخذت تربز أدلة أثرية عىل احلروب, مثل إنتاج رؤوس األسهم بكميات كبرية 
وإقامة اخلنادق الدفاعية املحيطة بالقر, وهياكل مدفونة أصيبت برؤوس 

عالمات احلرب هذه يف يابان يايوي أكدهتا تقارير أوىل عن اليابان يف . املقذوفات
 ووحداهتا السياسية الصغرية والبالغ »وا«دونات الصينية التي وصفت أرض امل

 .عددها مائة, والتي تقتتل مع بعضها البعض
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ة عب بعد امليالد, مكنتنا احلفائر األثرية والتقارير املت700 إىل 300يف الفرتة من 
. ًالشدة غموضها يف مدونات الحقة, من إلقاء ملحة عىل ظهور يابان موحدة سياسي

ًوابتداء من حوايل .  بعد امليالد كانت قبور النخبة صغرية وذات تنوع300قبل عام 
 بعد امليالد, أخذ يتزايد النزوع إىل بناء قبور ذات كومة هائلة من الرتاب 300العام 

 عىل شكل فتحة مفتاح, وذلك يف منطقة كيناي ثم ظهرت يف كامل »كوفون«تسمى 
ملاذا منطقة . ي السابقة من كيوشو إىل شامل هونشواملنطقة اخلاضعة لثقافة يايو

كيناي? ربام ألهنا حتوي أفضل أرايض اليابان الزراعية, حيث تربى األبقار من أجل 
 .1868حلمها باهظ الثمن, وحيث أقيمت العاصمة كيوتو إىل أن نقلت إىل طوكيو عام 

مما  قدم 100 قدم وارتفاعها 1500يصل طول قبور الكوفون حتى حوايل 
ويدل العدد الكبري من . جيعلها عىل األرجح أكرب قبور من نوعها يف العامل القديم

ّالعامل الذين حيتاجه  بناؤها, وانتشار هذا الطراز يف مجيع أنحاء اليابان, عىل حكام مُ
ّأقوياء يأمرون عددا ضخام من العامل, وعىل أن اليابان كانت منهمكة يف عملية  ُ ً ً

لك الكوفون التي تم حفرها أدوات دفن فاخرة, لكن وضمت ت. توحد سيايس
ًحفر مجيع القبور الضخمة ما زال ممنوعا ألنه يعتقد أهنا تضم رفات أسالف اخلط 

ويعزز هذا الدليل املرئي عىل التوحد السيايس الذي وفرته . اإلمرباطوري الياباين
نات اليابانية الكوفون التقارير التي حتدثت عن عرص الكوفون الياباين يف املدو

 –وأد النفوذ الكوري اهلائل عىل اليابان خالل عرص الكوفون . والكورية الالحقة
سواء من خالل غزو كوريا لليابان حسب الرأي الكوري أو غزو اليابان لكوريا 

 إىل نقل البوذية والكتابة, وركوب اخليل, وأساليب صناعة –حسب الرأي الياباين 
 .بان من الرب اآلسيوي واملعادن إىل اليااخلزف

 بعد امليالد, والتي 712ًوأخريا وضع انتهاء املدونة اليابانية األوىل عام 
تضمنت كتابة أساطري يف جزء منها وحقائق يف جزء آخر, خرجت اليابان إىل الضوء 
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 أصبح سكان اليابان يابانيني دون شك, وأطلقت 712فمنذ عام . التارخيي الكامل
ويعترب . انية القديمة, وكانت هي سلف اللغة اليابانية احلاليةعىل لغتهم صفة الياب

اإلمرباطور أكيهيتو الذي حيكم اليوم الثاين والثامنني يف سلسلة األباطرة الذين 
ً, ويعترب تقليديا السليل املبارش رقم 712حكموا اليابان منذ كتابة املدونة األوىل عام 

 .ماترياسوآهلة  حفيد اآل»جيمو« لإلمرباطور األسطوري 125
م هي طول عرص ا ع700تعرضت احلضارة اليابانية إىل التغيري الراديكايل يف 

. اليايوي, أكثر مما تعرضت له يف عصور اجلومون التي استغرقت تسعة آالف سنة
, والتغري اجلذري الذي حققه اليايوي )حمافظته(ومتثل املقارنة بني استقرار اجلومون 

ًومن الواضح أن شيئا مهام حدث عام .  يف التاريخ الياباينًامللمح األكثر إهبارا ً400 
فام هو? هل كان شعب اجلومون أم شعب اليايوي أو خليط من االثنني . قبل امليالد

ًازداد سكان اليابان ازديادا مدهشا بمقدار ما يمثله . سلف اليابانيني العرصيني ً
ري? لقد ثار جدل عاطفي فام الذي سبب التغي.  خالل عرص اليايوي70العامل 

 .حول ثالث فرضيات تبادلية
ن شعب الصيادين وجامعي الطعام من اجلومون هم إتقول إحد النظريات 

وألهنم عاشوا حياة مستقرة يف القر آالف . الذين حتولوا إىل اليابانيني العرصيني
ويف مرحلة اليايوي . ًالسنني, فقد أصبحوا متوائمني سلفا مع قبول الزراعة

 جمتمعهم تلقى حبوب األرز مل حيدث يشء آخر للجومون سو أناالنتقالية, ربام 
ّاملقاوم للربد ومعلومات حول الزراعة بالري من كوريا, ما مكن الناس من إنتاج 

ًهذه النظرية تلقى قبوال من بعض اليابانيني . مزيد من الطعام وزيادة أعدادهم
ينية غري املرحب هبا يف ساحة اجلينات املعارصين, ألهنا تقلل من املسامهة اجل

اليابانية, وألهنا تنقل صورة الشعب الياباين كعشب ياباين متفرد لالثني عرش ألف 
 .عام األخرية
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لون النظرية األوىل, إن فرتة ضتقول نظرية ثانية ال تريض اليابانيني الذين يف
رسات الزراعية اليايوي االنتقالية متثل هجرة ضخمة من كوريا حاملة معها املام

وكانت كيوشو ستبدو كجنة ملزارعي األرز الكوريني, . والثقافة واجلينات الكورية
ًوطبقا . ً جيعلها مكانا أفضل لزراعة األرز ماألهنا أدفأ وأكثر مستنقعات من كوريا,

ألحد التقديرات, فقد استقبلت يابان اليايوي عدة ماليني من املهاجرين الكوريني 
ُلقضاء متاما عىل املسامهة اجلينية لشعب اجلومون الذي يعتقد أهنم كانوا مما أد إىل ا ً

ّوإذا صح ذلك, فإن اليابانيني . ً ألفا قبل فرتة اليايوي االنتقالية75يعدون 
املعارصين هم أحفاد املهاجرين الكوريني الذين طوروا حضارة معدلة خاصة هبم 

 .يف األلفي سنة األخرية
ة واألخرية أدلة حول اهلجرة من كوريا, لكنها تنكر أهنا تقبل النظرية الثالث

ًوبدال من ذلك, فقد مكنت الزراعة عالية اإلنتاج عددا حمدودا من . كانت شاملة ً ّ ً
مزارعي األرز املهاجرين من إعادة إنتاجه بصورة أرسع من الصيادين وجامعي 

سبيل املثال لو أن وعىل .  اجلومونوجتاوزهمالطعام اجلومون مما أد إىل تكاثرهم 
ّمخسة آالف كوري فقط قدموا إىل كيوشو, فقد مكنتهم زراعة األرز من إطعام 

وهذه النسبة أعىل من نسبة .  باملائة يف السنةطفال وزيادة أعدادهم بنسبة واحداأل
.  باملائة يف السنة4.5وتنمو كينيا اليوم بنسبة . تكاثر الصيادين وجامعي الطعام

كون اخلمسة آالف مهاجر قد خلفوا مخسة ماليني حفيد,  سنة سي700وخالل 
ومثل النظرية الثانية, فإن هذه النظرية تعترب اليابانيني . ًليغرقوا أيضا شعب اجلومون

 .ًاملعارصين كوريني معدلني قليال, لكنها ترفض احلاجة إىل اهلجرة واسعة النطاق
مل, تبدو يل النظريتان باملقارنة مع عمليات انتقالية يف أماكن أخر من العا

 سنة املاضية, نشأت 12000وخالل الـ . ًالثانية والثالثة أكثر قبوال من األوىل
الزراعة يف أماكن ال تتعد التسعة عىل امتداد العامل من بينها الصني واهلالل 
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 ألف سنة, كان كل سكان األرض 12وقبل . اخلصيب وأماكن أخر قليلة
ومل .  كلنا مزارعون أو نأكل مما يطعمنا إياه املزارعونواآلن. صيادين وجامعي طعام

حيدث انتشار الزراعة من تلك املواقع األصلية القليلة ألن الصيادين وجامعي 
 الطعام يميلون إىل تبنوا الزراعة, فالصيادون وجامعوالطعام يف أماكن أخر 

د, بل إن  قبل امليال400 إىل 10700املحافظة مثل شعب اجلومون يف الفرتة من 
الزراعة انترشت بشكل رئييس بسبب تناسل املزارعني بصورة أكرب من تناسل 

, مما أد إىل تطور تكنولوجيا أكثر فعالية, ومن ثم قتل الطعامالصيادين وجامعي 
ّ حل ةيف العصور احلديث. الصيادين أو طردهم من مجيع األرايض الصاحلة للزراعة

, وحمل أمريكا الشاملية ين اهلنود يف غريباملزارعون األوروبيون حمل الصياد
ّوباملثل فقد حل مزارعون .  إفريقيا يف جنويب»سان«األبورجني األسرتاليني وشعب 

يستخدمون األدوات احلجرية حمل الصيادين يف حقبة ما قبل التاريخ يف أوروبا 
فوق ومقارنة مع امليزة الوحيدة املتواضعة التي ت.  آسيا وإندونيسيايوجنوب رشق

ّهبا املزارعون عىل الصيادين يف تلك التوسعات ما قبل التارخيية, فقد متكن 
 قبل امليالد من التمتع بميزة كبرية األمهية عىل 400املزارعون الكوريون يف عام 

الصيادين من اجلومون, ألن الكوريني كانوا يمتلكون وقتها األدوات احلديدية 
ًوشكال مطورا من الزراعة املكثفة ً. 

 تصلح لليابان? الطريقة الوحيدة املبارشة للرد عىل هذا لثالثأي النظريات ا
السؤال هي مقارنة هياكل وجينات اجلومون واليايوي مع هياكل وجينات اليابانيني 
واإلينو املعارصين, وقد أجريت بالفعل املقاسات الالزمة للكثري من اهلياكل, كام 

من اهلياكل القديمة إلجراء ) DNA(نووي بدأ علامء اجلينات باستخراج احلمض ال
وما جيده املرء هو أن هياكل . مقارنة بني جينات اليابانيني القدماء واملعارصين

فاجلومون يميلون إىل أن يكونوا أقرص قامة . اجلومون واليايوي قابلة للتفريق املبارش
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ذوي ًوذوي أذرع أطول وأرجل أقرص وعينني أكثر تباعدا ووجوه أقرص وأوسع و
. ًتقاطيع وجهية أكثر وضوحا مع حواجب وأنف ذات قواعد مرتفعة بشكل واضح

أما اليايوي فكانوا يزيدون بمعدل بوصة إىل اثنتني عن اجلومون وكانت املسافة بني 
. العينني أقرص, وذوي وجوه مرتفعة وضيقة وقواعد منبسطة للحواجب واألنوف

ًن يف املظهر, لكن ذلك كان متوقعا وكانت بعض هياكل فرتة اليايوي تشبه اجلومو
وبحلول عهد الكوفون كانت مجيع اهلياكل . يف الفرتة املشرتكة االنتقالية للجانبني

وتشبه اليابانيني والكوريني اليابانية تشكل جمموعة متجانسة, عدا اإلينو, 
 .املعارصين

شبه ويف مجيع هذه احلاالت, ختتلف مجاجم اجلومون عن مجاجم اليابانيني, وت
وعىل . أكثر ما تشبه اإلينو املعارصين, بينام تشبه مجاجم اليايوي اليابانيني املعارصين

افرتاض أن الشعب الياباين املعارص نشأ كخليط من سكان من اليايوي يشبهون 
الكوريني, وسكان من اجلومون يشبهون اإلينو, فقد نجحت الدراسات اجلينية يف 

من اجلانبني الكوري واليايوي كان هو املسيطر بشكل االستنتاج أن املسامهة القادم 
 اليابان, حيث كان وكان إسهام اجلومون واإلينو هو األقل يف جنوب غريب. عام

 ًاملهاجرون الكوريون يفدون بوجود القليل من اجلومون, وأكثر نسبيا يف شاميل
جومون, اليابان, حيث الغابات الغنية باجلوزيات والكثافة السكانية األعىل لل

ًوحيث حققت زراعة األرز عن طريق اليايوي نجاحا كبريا ً. 
وهكذا فإن املهاجرين من كوريا قدموا مسامهة كبرية لليابانيني املعارصين, مع 
أننا ال نستطيع أن نقول بعد, ما إذا كان سبب ذلك يعز إىل اهلجرة الواسعة أو إىل 

 األرجحأما اإلينو فهم عىل . نهجرة متواضعة أدت إىل ارتفاع كبري يف عدد السكا
أحفاد اجلومون القدماء املختلطني مع اجلينات الكورية للمستعمرين من اليايوي 

 .ومع اليابانيني املعارصين
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وبالنظر إىل امليزة الطاغية التي أعطتها زراعة األرز للمزارعني الكوريني عىل 
النرص فجأة, بعد أن الصيادين من اجلومون, يتساءل املرء ملاذا حقق املزارعون 

وكنت قد . حققوا القليل يف اليابان آلالف السنني, بعد وصول الزراعة إىل كوريا
ًذكرت بأن الزراعة الكورية كانت يف بدايتها غري منتجة نسبيا, وجعلت الصيادين 

وما أد إىل تغيري كفة امليزان يف النهاية . ًاألغنياء أعىل شأنا من املزارعني الفقراء
املزارعني وأطلق العنان للفرتة االنتقالية لليايوي, ربام تشكل من أربعة صالح ل

ة األرض عًعوامل متداخلة وهي تطوير زراعة األرز عن طريق الري بدال من زرا
اجلافة, واستمرار حتسني سالالت األرز املتالئمة مع الطقس البارد, والنمو 

ريني للهجرة إىل اليابان, السكاين للمزارعني الكوريني الذين ضغطوا عىل الكو
 للمجرفة اخلشبيةوتطوير األدوات احلديدية للمساعدة يف إنتاج واسع النطاق 

ولذلك فإن حقيقة وصول . واملنكاش وغري ذلك من األدوات الالزمة لزراعة األرز
 .احلديد والزراعة املكثفة لليابان يف وقت واحد, مل يكن جمرد صدفة

َ اليابان من قبل اقتسامىل التفسري الشفاف لكيفية  باإلشارة إبدأت هذه القطعة ِ
يف ظاهرها, يبدو وكأن . اإلينو ذوي املظهر الفريد واليابانيني ذوي املظهر العادي

حدرون من السكان األصليني لليابان, وأن تتلك احلقائق تقول بأن اإلينو ي
دلة املركبة من علم لقد رأينا اآلن أن األ. حدرون من قادمني أكثر حداثةتاليابانيني ي

 .اآلثار وعلم اإلنسان وعلم اجلينات تدعم هذه الرؤية
لكنني أرشت يف البداية إىل اعرتاض قوي يدفع معظم الناس وعىل األخص 

فإذا كان اليابانيون كوريني وصلوا . اليابانيني أنفسهم للبحث عن تفسريات أخر
. ًانية والكورية متشاهبتني جداًحديثا من كوريا, فأنت تتوقع أن تكون اللغتان الياب

أما إذا نشأ اليابانيون من خليط ما عىل جزيرة كيوشو, ضم شعب اجلومون الشبيه 
و وغزاة اليايوي القادمني من كوريا, فإن اللغة اليابانية جيب أن تظهر نباإلي
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ولكن عىل العكس من ذلك, فال . ارتباطات وثيقة مع لغات الكوريني واإلينو
كيف . ية بعيدةبني اليابانية واإلينوية, بينام العالقة بني اليابانية والكورعالقة ظاهرة 

 سنة فقط? اقرتح احلل 2400إذا حدثت عملية اخللط قبل يكون األمر كذلك, 
من غري املحتمل أن تكون لغات سكان اجلومون يف كيوشو : التايل هلذه املفارقة

 .الكورية احلديثة عىل التوايلًوالغزاة اليايوي مشاهبة جدا للغات اإلينوية و
ًوإذا أخذنا أوال اللغة اإلينوية, فإن هذه اللغة كام نعرفها, هي اللغة التي كان 
. يتحدث هبا شعب اإلينو يف جزيرة هوكايدو الشاملية اليابانية يف العصور احلديثة

ايدو من اجلومون يتحدثون لغة مشاهبة للغة اإلينو, كلذلك لربام كان سكان هو
ويبلغ طول األرخبيل .  سكان كيوشو من اجلومون مل يتحدثوا هبا بالتأكيدلكن

علم ن ميل, و1500الياباين من الطرف اجلنويب لكيوشو إىل الطرف الشاميل هلوكايدو 
ًأن هذا األرخبيل دعم يف عصور اجلومون تنوعا إقليميا كبريا من وسائل البقاء,  ً ً

 آالف سنة من االحتالل 10وخالل . ًسياًوأنواع الفخار, لكنه مل يكن موحدا سيا
ًاجلوموين, ال بد وأن يكون شعب اجلومون قد طور تنوعا لغويا عظيام ً ولعل لغاهتم . ً

 ألف سنة, لو أن شعب اجلومون الشاميل واجلنويب وصال 12كانت قد تنوعت قبل 
 .عرب اجلسور الربية من روسيا وكوريا عىل التوايل, كام تشري األدلة األثرية

 ويف احلقيقة, تتضمن كثري من أسامء األماكن اليابانية يف هوكايدو وشاميل
, لكن Shiri, ومثل رأس وهي Betsu أو Nai وهي »هنر«هونشو كلامت إينوية مثل 

 رواد اليايوي نوهذا ما يشري إىل أ . اليابانمثل هذه األسامء ال نراها يف جنويب
ن املحلية لألسامء, كام استخدم األمريكيون واليابانيني تبنوا الكثري من كلامت اجلومو

البيض أسامء من األمريكيني األصليني, مثل ماساتشوستس وميسيسيبي إىل آخره, 
أما لغة اجلومون يف . لكن اإلينو كانت لغة اجلومون فقط يف أقىص شامل اليابان

ًكيوشو فربام اقتسمت سلفا مشرتكا  سرتونيزية التي مع إحد لغات العائلة األً
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وكام أشار . تتضمن اللغات البولينيزية واإلندونيسية واللغات األبورجينية يف تايوان
الكثري من اللغويني, تظهر اللغة اليابانية بعض التأثر باللغات االسرتونيزية من 

وكان . »Hi-Ro-Hi-To«مثل ) الساكن الذي يتلوه حرف علة(خالل تقاسم املقاطع 
ًار انترش أحفادهم جنوبا ورشقا وغربا, كام ذهب ّالتايوانيون القدماء جوايب بح ً ً

 . إىل كيوشوًشامالبعضهم 
ًأي أن اللغة اإلينوية احلديثة يف هوكايدو ليست نموذجا للغة اجلومون 

ًويف نفس املفهوم, ربام كانت اللغةالكورية احلديثة نموذجا سيئا . القديمة يف كيوشو ً
.  قبل امليالد400اجرون الكوريون يف العام للغة اليايوي القديمة التي حتدث هبا امله

 بعد امليالد, تكونت البالد 676ًويف القرون التي سبقت توحد كوريا سياسيا عام 
 وهي »سيال«حدر اللغة الكورية احلديثة من لغات مملكة توت. من ثالث مالك

 مل تكن اململكة التي »سيال«ّاململكة التي خرجت منترصة ووحدت كوريا, لكن 
وختربنا املدونات الكورية . مت عالقات وثيقة مع اليابان يف القرون السابقةأقا

وبام أن لغات اململكتني اللتني . األوىل أن املاملك املختلفة كانت لدهيا لغات خمتلفة
ً غري معروفة جيدا, فإن الكلامت القليلة املحفوظة من إحد »سيال«هزمتهام 

اليابانية القديمة منها إىل الكلامت الكورية , أقرب إىل »كوغوريو«اململكتني وهي 
 قبل امليالد, قبل أن تصل 400ًوربام كانت اللغات الكورية أكثر تنوعا عام . احلديثة

 إىل وأشك يف أن اللغة الكورية التي نقلت. الوحدة السياسية, إىل مرحلة املاملك الثالث
 كانت خمتلفة عن لغة ة احلديثة,حتولت إىل الياباني قبل امليالد والتي 400اليابان عام 

لذلك جيب أال تندهش ألن اليابانيني .  الكورية احلديثة إىل التي حتولت»سيال«
 .والكوريني احلديثني يشبهون بعضهم يف املظهر أكثر مما يشبهون بعضهم باللغة

هذه النتيجة قد ال تكون شعبية يف اليابان أو كوريا, بسبب النفور املتبادل بني 
وعىل غرار العرب واليهود, . ًالتاريخ يعطيهم أسبابا جيدة لذلك النفور. الشعبني
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غري أن .  يف عداوة تقليدية»حمشوران«يربط الدم الكوريني واليابانيني, لكن الشعبني 
ورغم تردد .  آسيا أو الرشق األوسطيالعداوة مدمرة بصورة تبادلية سواء يف رشق

إن الطرفني أشبه بتوأمني اقتسام سنوات اليابانيني والكوريني يف االعرتاف, ف
 آسيا يف كثري منه عىل نجاحات اليابانيني يويعتمد املستقبل السيايس لرشق. التشكل

 .والكوريني يف إعادة اكتشاف الروابط القديمة بينهم
 
 



 
 
 

  2003ما بعد 
  أسلحة، جراثيم، وفوالذ اليوم

 

بأسباب نشوء املجتمعات ) GGS (»أسلحة, جراثيم, وفوالذ«يتعلق كتاب 
. البرشية املعقدة بطرق خمتلفة يف قارات خمتلفة خالل الثالثة عرش ألف عام األخرية

ومنذ ذلك احلني, كنت . 1997نرشت عام و, 1996أهنيت مراجعة املخطوطة عام 
ًمكا يف العمل بمشاريع أخر, وخاصة كتايب اجلديد اخلاص باهنيار منه

). GGS( كتابة عىلواآلن تفصلني سبع سنوات من الوقت والرتكيز . املجتمعات
كيف يبدو الكتاب إذا أعدنا النظر إىل ما مىض, وماذا حدث ليغري أو يضيف إىل 

 املركزية للكتاب قد االستنتاجات منذ نرشه? بنظريت املنحازة أعرتف أن الرسالة
 ةًصمدت بشكل جيد, وأن التطورات األكثر لفتا لالهتامم منذ نرشه, تضمنت أربع

 ., إىل العامل احلديث والتاريخ املعارصأضافتها القصةامتدادات 
كان استنتاجي الرئييس أن املجتمعات تطورت بشكل خمتلف يف قارات 

. س يف البيولوجيا اإلنسانيةخمتلفة, بسبب اختالفات يف البيئات القارية ولي
 فالتكنولوجيا املتقدمة والتنظيم السيايس املركزي وغري ذلك من مواصفات املجتمعات
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املعقدة ال يمكن أن تنشأ إال يف جتمعات سكانية مستقرة قادرة عىل مراكمة فوائض 
غذائية, وهي التجمعات التي اعتمدت يف غذائها عىل نشوء الزراعة التي بدأت 

لكن أنواع النباتات واحليوانات الربية القابلة .  قبل امليالد8500لعام حوايل ا
للتدجني والرضورية لنشوء الزراعة وزعت بطريقة غري عادلة عىل القارات, وقد 
تركزت معظم األنواع الربية يف تسعة أماكن صغرية من العامل وهي األماكن التي 

ون يف هذه املواطن املواقع وحقق السكان األصلي. أصبحت أقدم مواطن الزراعة
ير األسلحة واجلراثيم والفوالذ, وأصبحت لغات وجينات هؤالء واألوىل نحو تط

 . هي املهيمنة يف العاملني القديم واحلديثم وحماصيلهمالسكان وكذلك ماشيته
وقد أسهمت االكتشافات التي حققها علامء اآلثار واجلينات واللغويات 

 يف إثراء فهمنا هلذه القصة دون تغيري خطوطها خالل السنوات الست املاضية
دعوين أورد ثالثة أمثلة منها أن أحد الفجوات الكرب يف تغطية الكتاب . ةيالرئيس

ًا حول فرتة ما قبل التاريخ  شيئ1996 يف عام اجلغرافية, تتعلق باليابان التي مل أقل
 احلديث هو نتيجة توسع وتشري األدلة اجلينية األخرية إىل أن الشعب الياباين. فيها

, فتوسع املزارعني الكوريني )GGS(زراعي يشبه توسعات أخر متت مناقشتها يف 
 اليابان ثم تقدموا إىل الشامل  قبل امليالد باجتاه جنوب غريب400بدأ حوايل العام 

وجلب املهاجرون زراعة أرز كثيفة وأدوات . الرشقي نحو األرخبيل الياباين
 قرابة لإلينو احلديثني, وبالسكان األصليني لليابان وهم ذومعدنية, واختلطوا 

 اليابانيني املعارصين, مثلام اختلط مزارعو اهلالل اخلصيب مع سكان أوروبا لينتجوا
 .األصليني من الصيادين وجامعي الطعام إلنتاج األوروبيني احلديثني

ا والقرع وكمثال آخر, افرتض علامء اآلثار أن الذرة املكسيكية والفاصولي
 ي املكسيك ورشقي الواليات املتحدة عرب شامل رشقيوصلت إىل جنوب رشق

 الواضح اآلن أن نلكنه أصبح م. تكساس, أي من خالل الطريق األكثر مبارشة
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ًهذا الطريق كان جافا جدا للزراعة, وأن تلك املحاصيل احتاجت بدال من ذلك إىل  ً ً
 الواليات املتحدة إلطالق العنان طريق أطول ينترش من املكسيك إىل جنوب غريب

ً هناك, ومن ثم االنتشار رشقا من نيومكسيكو »أناسازي«لظهور جمتمعات 
 . الواليات املتحدةي إىل جنوب رشقالكربوكولورادو عرب وديان السهول 

وكمثال أخري, قارنت يف الفصل العارش بني رسعة التدجني املستقل واملتكرر 
 اجلنويب لألمريكيتني, ا أو قريبتها عىل طول املحور الشاميلوبطء انتشار النبتة ذاهت

وبني التدجني الفردي الطاغي ورسعة االنتشار عرب املحور الرشقي الغريب الرسيع 
 وظل املزيد من األمثلة بشأن هذين النمطني املتنافسني .آسيوية−روللمحاصيل اليو

آسيا −يع ثدييات يورويظهر بني احلني واآلخر, ولكن يبدو اآلن أن معظم أو مج
الكرب اخلمس املدجنة خضعت لعمليات تدجني أخر مستقلة يف مناطق خمتلفة 

  .آسيوية, ولكن مثل النباتات األمريكية−آسيا, عىل عكس النباتات اليورو−من يورو
وتضيف هذه االكتشافات وغريها تفاصيل تظل تدهشني, إىل فهمنا لكيفية 

وعىل . جمتمعات معقدة تعتمد عليها يف العامل القديمإطالق الزراعة العنان لنهوض 
أي حال فإن البناء عىل هذا الكتاب وحتقيق إنجازات من وراء ذلك, يعني أن 

ومنذ نرشه . يتضمن امتدادات إىل مناطق مل تكن يف إطار الرتكيز الرئييس للكتاب
ًخصيا كتب آالف األشخاص واتصلوا وبعثوا برسائل عرب اإلنرتنت أو أبلغوين ش

عن متوازيات أو مقارنات الحظوها بني العمليات القارية القديمة التي طرحها 
)GGS (سأحدثكم عن أربع من . والعمليات احلديثة أو األخرية التي يدرسوهنا

يف نيوزيلندا, »البواريد« باختصار, النموذج امليضء حلروب  وهي:تلك الرؤ 
, وبتفصيل أكرب, املتوازيات بني »?ملاذا أوروبا وليس الصني«والسؤال املستديم 

 احلديث, ودور الكتاب يف تفسري السبب األعاملاملنافسات يف العامل القديم وعامل 
 .الذي جعل بعض املجتمعات أغنى من غريها اليوم
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, خصصت فقرة قصرية يف الفصل الثالث عرش لظاهرة يف 1996يف عام 
يها حروب البواريد أو البنادق, تاريخ نيوزيلندا يف القرن التاسع عرش أطلق عل
ً كانت حروب البواريد حروبا .كنموذج النتشار التكنولوجيات اجلديدة والقوية

ي املاورًمعقدة وغري مفهومة جيدا, وهي عبارة عن سلسلة حروب قبلية بني شعب 
 وثالثينيات القرن التاسع عرش, حيث 1818النيوزيلندي األصيل بني عامي 

وروبية بني القبائل التي كانت تقتتل يف السابق بأسلحة حجرية انترشت البنادق األ
وقد نرش كتابان منذ ذلك احلني زادا من فهمنا لتلك الفرتة الفوضوية من . أو خشبية

التاريخ النيوزيلندي, ووضعاها يف إطارها التارخيي األعرض, وجعلت عالقتها 
 .بكتابنا أوضح

واملبرشون وصيادو احليتان يف أوائل القرن التاسع عرش بدأ التجار 
 سنة قبل ذلك مزارعون 600األوروبيون يزورون نيوزيلندا التي احتلها 

وقد تركز الزوار األوروبيون األوائل . بولينيزيون وصيادو سمك يعرفون باملاوري
يف الطرف الشاميل من نيوزيلندا, وأصبح أولئك املاوري الذين كانوا أول من اتصل 

ً حاز أيضا عىل البنادق , التي أعطتهم ميزة عسكرية كبرية عىل باألوروبيني أول من
واستخدم املاوري بنادقهم يف . مجيع القبائل األخر التي تنقصها تلك البنادق

لكنهم استخدموا البنادق . ًتسوية حساباهتم مع القبائل املجاورة املعادية هلم تقليديا
فة عىل قبائل املاوري التي لنوع آخر من احلروب, وهي شن غارات طويلة املسا

ُتعيش عىل بعد مئات األميال, وذلك للتغلب عىل املنافسني يف جمال احلصول عىل 
 .واهليبةالعبيد, 

ومثلام جعلت البنادق األوروبية الغارات البعيدة ممكنة, كانت هناك أمهية 
 ت كانمماثلة للبطاطا التي أدخلها األوروبيون والتي نشأت يف أمريكا اجلنوبية, إذ

 مما أعطته زراعة املاوري التقليدية  أكثرًتعطي أطنانا أخر من الغذاء لكل فدان
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وكان القيد الرئييس الذي منع املاوري يف السابق من . املرتكزة عىل البطاطا احللوة
ًااللتزام بغارات بعيدة مشكلة مزدوجة وهي إطعام املقاتلني بعيدا عن وطنهم 

. عتمدين عىل املقاتلني لزراعة وجني البطاطا احللوةوإطعام النساء واألطفال امل
وحلت البطاطا املشكلة, ولذلك فإن االسم األقل بطولة حلروب البواريد هي 

 .حروب البطاطا
البطاطا مدمرة للغاية /بغض النظر عن التسمية, فقد كانت حروب البواريد

 من القتىل يقع وكان العدد األكرب.  حوايل ربع السكان املاوري األصلينيتوقتل
عندما هتاجم قبيلة ما متتلك الكثري من البواريد والبطاطا, قبيلة أخر لدهيا القليل 

ًوقد أبيدت بعض القبائل متاما . أو ال يشء عىل اإلطالق من تلك البواريد والبطاطا
ًألهنا مل تكن أوائل احلاصلني عىل البواريد والبطاطا, بينام بذلت قبائل أخر جهودا 

ومن مآيس تلك . لحصول عليها الستعادة التوازن العسكري السابقل ملحة
احلروب غزو قبائل املاوري لقبائل املوريوري وقتلهم باجلملة كام وصفت يف 

 .الفصل الثاين
البطاطا املسار الرئييس للتاريخ خالل آخر عرشة /تظهر حروب البواريد

اجلراثيم والفوالذ, أو ذات بنادق ولآالف سنة, فاملجموعات البرشية التي متتلك ا
املزايا العسكرية والتكنولوجية, تنترش عىل حساب جمموعات أخر, إىل أن يتم 

ويزودنا التاريخ احلديث . إحالل آخرين مكاهنا, أو يقتسم اجلميع, املزايا اجلديدة
يف كثري . بأمثلة ال حرص هلا فيام كان األوروبيون يتوسعون نحو القارات األخر

كن مل تسنح فرصة لغري األوروبيني حليازة بنادق, وانتهى هبم األمر بفقدان من األما
غري أن اليابان نجحت يف امتالك أو إعادة امتالك األسلحة, . حياهتم أو حريتهم

فحافظت عىل استقالهلا, ويف غضون مخسني سنة, استخدمت أسلحتها اجلديدة 
. 1905 و 1904يابانية لعامي إلحلاق اهلزيمة بقوة أوروبية يف احلرب الروسية ال
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وقد حصل هنود السهول الكرب يف أمريكا الشاملية وهنود األروكانيان يف أمريكا 
اجلنوبية, واملاوري يف نيوزيلندا, واإلثيوبيون عىل األسلحة واستخدموها لوقف 

واليوم تبذل دول العامل . الغزو األورويب لوقت طويل, رغم أهنم هزموا يف النهاية
 عىل مزاياه احلصول قصار جهدها للحاق بالعامل األول من خالل الثالث

 يف الناشئوال بد أن يكون انتشار التكنولوجيا والزراعة . التكنولوجية والزراعية
النهاية عن منافسة بني املجموعة البرشية, قد حدث يف أزمان وأماكن ال تعد وال 

 .حتىص خالل العرشة آالف سنة األخرية
البطاطا, /هوم, مل يكن هناك يشء غري عادي يف حروب البواريدضمن هذا املف

 حملية مقترصة عىل نيوزيلندا, فإن هلا أمهية ةورغم أن تلك احلروب كانت ظاهر
ًعاملية ألهنا تعطي نموذجا واضحا لكثري من الظواهر املحلية املامثلة واملحصورة يف  ً

 الطرف الشاميل من ويف غضون عقدين من إدخاهلام إىل. وقت ومكان معينني
يف .  ميل إىل الطرف اجلنويب منها900نيوزيلندا انترشت البواريد والبطاطا مسافة 

ًاملايض كانت الزراعة والكتابة وأسلحة ما قبل البندقية تستغرق وقتا أطول بكثري 
لالنتشار إىل مسافات أكرب, غري أن العمليات االجتامعية املتعلقة باالستبداالت 

واآلن نتساءل عام إذا كانت . ملنافسة, كانت عىل القدر ذاته من األمهيةالسكانية وا
األسلحة النووية ستنترش حول العامل عرب عملية العنف التي حتصل يف الغالب, 

 .ًخارج إطار الدول الثامين التي متتلكها حاليا
ملاذا «ٍم يف جمال ثان يمكن إمجاله حتت عنوان د والنقاش حمت1997ومنذ عام 

ًيف معظمه, معنيا بالفروقات بني القارات, ) GGS( فقد كان »وبا وليس الصني?أور
ً آسيويني بدال من –مثل املسألة املتعلقة بالسبب الذي جعل بعض اليوور 

 أو املواطنني األمريكيني جنوب الصحراءاألبورجني األسرتاليني واألفارقة 
وعىل أي حال, فقد . ألخريةاألصليني, هم الذين توسعوا حول العامل يف األلفية ا
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 آسيويني, –ملاذا من بني اليورو «ًأدركت أن الكثريين من القراء سيتساءلون أيضا 
 وكنت أعلم أن قراءي لن »كان األوروبيون وليس الصينيني هم الذين توسعوا?

 . أن أختم كتايب دون قول يشء حول هذا السؤال الواضحقبليرتكوين أفلت 
ن السبب الكامن إوقلت . ا األمر باختصار يف اخلامتةوهلذا فقد نظرت يف هذ

وراء تفوق أوروبا عىل الصني, هو يشء أعمق من العوامل التقريبية التي يتحدث 
عنها الكثريون من املؤرخني مثل الكونفوشية الصينية مقابل التقاليد اليهودية 

لية األوروبية, املسيحية األوروبية, وصعود العلم الغريب, وصعود التجارة والرأسام
خلف هذه . إىل آخره..  مناجم الفحمواستثامروالقضاء عىل الغابات الربيطانية 

 الذي يمثل العوامل »مبدأ التشظي األفضل«وغريها من العوامل التقريبية, رأيت 
ًاجلغرافية النهائية التي قادت إىل توحيد الصني مبكرا وبقائها معظم الوقت موحدة, 

ِّوأد تشظي أوروبا ومل تؤد وحدة الصني إىل . شظاة بشكل دائمفيام بقيت أوروبا م
تعزيز تقدم التكنولوجيا والعلوم والرأساملية من خالل تعزيز التنافس بني الدول 

 .وتزويد املخرتعني بمصادر بديلة من الدعم ومالذات تؤمنهم ضد االضطهاد
ووحدة , )أو رشذمتها(ًطبقا لذلك أشار يل مؤرخون بأن تشظي أوروبا 

فاحلدود اجلغرافية . ًالصني, والقوة النسبية لكل منهام أكثر تعقيدا مما نقلته يف كتايب
 أو »أوروبا«االجتامعية التي يمكن تصنيفها حتت مسمى /يف املجاالت السياسية

قادت الصني أوروبا يف التكنولوجيا حتى القرن .  تذبذبت عىل مر القرون»الصني«
قد تفعل ذلك ثانية يف املستقبل, مما يعني يف هذه احلالة اخلامس عرش عىل األقل, و

 يشري إىل ظاهرة رسيعة الزوال دون ام رب»ملاذا أوروبا وليس الصني«ن السؤال أ
ًوللتشظي السيايس تأثريات أكثر تعقيدا من جمرد توفري منتد . تقديم تفسري عميق

ًيمكن للتنافس أن يكون مدمرا وليس فقط بنّاءإذ للتنافس,   يف احلربني ولنفكر, ً
والتشظي ذاته مفهوم متعدد الوجوه أكثر منه ذو وجه . العامليتني األوىل والثانية
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هي عىل عوامل مثل احلرية التي تستطيع وواحد, وتعتمد تأثرياته عىل االخرتاع, 
األفكار والناس عبور احلدود بني األماكن املتناثرة سواء كانت متفاوتة أو و

ً, يتفاوت طبقا »األفضل« كانت الرشذمة هي وما إذا. ا البعضمستنسخة عن بعضه
ملقياس األفضلية املستخدم, فدرجة التشظي السيايس األفضل لالبتكار 
التكنولوجي قد ال تكون هي األفضل لإلنتاج االقتصادي واالستقرار السيايس أو 

 .السعادة اإلنسانية
وا حيبذون التفسريات أن أغلبية كبرية من علامء االجتامع ما زالوأحسب 

وعىل سبيل املثال, أكد . التقريبية للمسارات املختلفة للتارخيني األورويب والصيني
ًجاك غولدستون يف مقالة تثري الفكر مؤخرا, عىل أمهية التطبيقات العلمية يف تطوير 

مشكلتني واجهتا اقتصاديات ما قبل «دستون أن لوكتب غو. املاكينات واملحركات
فكمية الطاقة امليكانيكية املتاحة . يام يتعلق بالطاقة, ومها الكم والكثافةالصناعة ف

 عىل تدفقات املياه, واحليوانات أو البرش الذين ةألي اقتصاد قبل الصناعة, مقصور
يمكن إطعامهم, والريح التي يمكن أرسها, والكمية املتاحة يف أي مساحة جغرافية 

 .ثابتة, هي كمية حمددة بدقة
د أو أول قوة اُالصعب اإلفراط يف إيضاح مزية متنح ألول اقتصمن ... 
سياسية ابتكرت وسيلة الستخراج عمل مفيد من الطاقة املوجودة يف /عسكرية
وقد كان تطبيق قوة البخار يف غزل النسيج, والنقل وصناعة ... األحفوريالوقود 

ع العمليات الطوب وتذرية احلبوب وصناعة احلديد, واجلرف, والبناء وكل أنوا
ًكان األمر, بناء عىل و...  االقتصاد الربيطاينأدخلت حتوالت إىلالتصنيعية التي 

أن التطوير الغني لعلم كام ًذلك, بعيدا عن التطور الرضوري للحضارة األوروبية, 
ِّ النتيجة التصادفية لظروف طارئة قدر هلا أن تنشأ يف بريطانيا يف شكلاملحركات  ُ
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وإذا صح ذلك املنطق, فإن البحث عن . » والثامن عرشالقرنني السابع عرش
 .ًتفسريات جغرافية أو إيكولوجية لن يكون مربحا

 )GGS(وكان الرأي املعاكس لألقلية, واملامثل لرأيي الذي عربت عنه يف خامتة 
َقد نوقش بالتفصيل من قبل غرايم النغ ساعدت الفروقات بني أوروبا والصني «: ِ

لوجيا واجلغرافيا, يف تفسري املصريين املختلفني للعلم يف فيام يتعلق باإليكو
ًفأوال, مل توفر الزراعة املعتمدة عىل املطر يف أوروبا, أي دور للدولة التي . املنطقتني

بقيت بعيدة عن املجتمعات املحلية معظم الوقت, وعندما أنتجت الثورة الزراعية 
ًيف أوروبا فائضا زراعيا, ساعد ذلك يف نمو بل دات ذات حكم ذايت نسبي باملوازاة ً

مع مؤسسات حرضية مثل اجلامعات, قبيل ظهور الدول املركزية يف العصور 
وباملقارنة فإن الزراعة عن طريق الري والسيطرة عىل املاء يف . الوسطى املتأخرة

 يف وديان األهنر الرئيسية, فيام مل حتقق تطفلية وقهريةالصني, حبذت تطور دول 
ًثانيا, مل حتبذ .  مؤسساهتا درجة احلكم الذايت املوجودة يف أوروباالبلدات وال

ًوبدال من ذلك . جغرافيا الصني, عىل عكس أوروبا, احلياة الطويلة للدول املستقلة
سهلت جغرافية الصني الغزو والتوحيد يف منطقة شاسعة, وتبعتها فرتات طويلة 

 معظم قمع نظام الدولة الناتجوقد . من االستقرار النسبي يف ظل حكم إمرباطوري
والتفسري الوارد أعاله فيه بالتأكيد إفراط ... الظروف املطلوبة لظهور العلم احلديث

يف التبسيط, ولكن من مزايا هذا النوع من التقارير هو أنه يتجنب التكرار الذي 
يزحف يف العادة إىل التفسريات التي ال تتعمق يف االختالفات بني أوروبا والصني 

ومثل هذه التفسريات يمكن حتدهيا . خارج إطار االختالفات االجتامعية والثقافية
ملاذا كانت أوروبا والصني خمتلفتني فيام يتعلق بتلك العوامل : بسؤال آخر

االجتامعية والثقافية? أما التفسريات التي تتجذر يف اجلغرافيا واإليكولوجيا, فقد 
 .وصلت إىل منتهاها
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 املقاربات املختلفة يف اإلجابة عىل توافقاملؤرخني يف يبقى التحدي أمام 
وقد تكون للجواب نتائج مهمة حول . »ملاذا أوروبا وليس الصني?«: السؤال

وعىل سبيل املثال, فمن وجهة نظر النغ . أفضل السبل حلكم الصني وأوروبا اليوم
نات من القرن ووجهة نظري, أن كارثة الثورة الثقافية الصينية يف الستينات والسبعي

املايض, عندما متكنت قلة من القادة املضللني من إغالق شبكة املدارس يف أكرب 
 ينذردولة يف العامل مخس سنوات, مل تكن جمرد شذوذ فريد ملرة واحدة, بل ربام 

بحدوث مزيد من تلك الكوارث يف املستقبل, ما مل تدخل الصني املزيد من 
وباملقابل, فإن عىل أوروبا يف اندفاعتها نحو الوحدة . الالمركزية إىل نظامها السيايس

كرس فكرها أكثر يف كيفية جتنب تفكيك األسباب تالسياسية االقتصادية اليوم, أن 
 . الكامنة وراء نجاحاهتا خالل القرون اخلمسة األخرية

ًوكان االمتداد احلديث الثالث لرسالة الكتاب إىل العامل احلديث األقل توقعا 
ًفبعيد نرش الكتاب استعرضه إجيابيا, بيل غيتس. يلبالنسبة   ثم بدأت أتلقى رسائل ,ُ

من رجال أعامل واقتصاديني أشاروا إىل املتوازيات املمكنة بني تواريخ املجتمعات 
وتعلق . وتواريخ جمموعات يف عامل األعامل) GGS(اإلنسانية كافة التي تم بحثها يف 

ما هي أفضل الطرق لتنظيم املجموعات : هذا التواصل بالسؤال العريض التايل
اإلنسانية, واملنظامت, واألعامل ملضاعفة اإلنتاجية واإلبداع واالخرتاع والثروة? 

 أم هل )االتدكتاتور يف أقىص احل( مركزي وهل جيب أن يكون ملجموعتك توجه
جيب أن يكون هناك انتشار للقيادة أو حتى للفوىض? وهل جيب أن يكون األفراد 

ن ختتارهم منظمني يف جمموعة واحدة, أو منقسمني إىل جمموعات صغرية أو الذي
ًكبرية? وهل جيب أن حتتفظ باتصاالت مفتوحة بني جمموعاتك أو تبني جدرانا من 
ًالرسية بينهم? وهل جيب أن تبني جدرانا من التعرفة احلامئية ضد اخلارج, أم عليك 

 .أن تعرض أعاملك أمام املنافسة احلرة? 
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. تظهر مثل هذه األسئلة عىل مستويات خمتلفة وللكثري من أنواع املجموعات
وينطبق ذلك عىل تنظيم دول بأكملها, وعليك أن تتذكر اجلدل الدائم حول ما إذا 

 احلرية فوىضكان أفضل شكل من احلكم هو دكتاتورية محيدة أو نظام فدرايل, أم 
 الرشكات يف إطار الصناعة وتنشأ األسئلة ذاهتا حول تنظيم خمتلف. للجميع
ًة جدا يف اآلونة جح كانت نا»مايكروسوفت« أن ةوكيف ننظر إىل حقيق. الواحدة

ًالتي كانت ناجحة سابقا, ثم أجرت تغيريات جذرية ) IBM(األخرية, فيام تراجعت 
يف تنظيمها وحسنت من نجاحها? وكيف لنا أن نفرس النجاحات املختلفة ألحزمة 

 احلزام الصناعي املحيط أنمو يف بوسطن, كانًدما كنت صبيا صناعية خمتلفة? عن
يقود العامل يف جمال اإلبداع واخليال ) Route 128(ببوسطن, واملعروف باسم 

إن .  مركز االبتكار»وادي سيليكون«لكن هذا احلزام تراجع, وأصبح اآلن . العلمي
ًخمتلفة متاما, ) Route 128(العالقات املتصلة باألعامل لكل من وادي سيليكون و 

 .ما أد إىل تلك النتائج املختلفة
ًوبالطبع هناك أيضا االختالفات الشهرية بني املردود اإلنتاجي القتصاديات 

 وثمة يف الواقع اختالفات. دول بكاملها, كاليابان والواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا
عىل سبيل املثال, . ذاهتاكبرية بني إنتاجية وثراء قطاعات عمل خمتلفة داخل الدولة 

هتا, صناعتنا نحن, لكن مجيع الصناعات ءتساوي صناعة الفوالذ الكورية يف كفا
ما هو اليشء املختلف يف عملية . الكورية األخر متأخرة عن مثيالهتا األمريكية

 .التنظيم الكورية التي تعترب مسؤولة عن التفاوت يف اإلنتاجية داخل الدولة ذاهتا? 
ح, أن األجوبة عىل هذه األسئلة اخلاصة باالختالفات يف تنظيم من الواض

عىل سبيل املثال, من املؤكد أن . ًالنجاح تعتمد جزئيا عىل طريقة األفراد يف التفكري
حتى يف إطار .  له عالقة باملواهب الشخصية لبيل غيتس»مايكروسوفت«نجاح 
ما كانت لتنجح يف ظل , فإن مايكروسوفت  املتفوق املنسوب إىل الرشكةالتنظيم
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لو كانت كل األمور : ومع ذلك ما زال بإمكان املرء أن يسأل. قائد غري فعال
األخر متساوية, أو ستصبح كذلك عىل املد البعيد أو باملعدل, ما هو الشكل 

 .التنظيمي األفضل للمجموعات البرشية? 
ْاقرتحت مقارنتي بني تواريخ الصني وشبه القارة اهلندية وأور وبا يف خامتة َ

. ًالكتاب, جوابا عىل هذا السؤال كام يطبق عىل االبتكارات التكنولوجية يف الدول
 أن املنافسة بني الكيانات السياسية املختلفة استنتجتوكام رشحت يف السابق, فقد 

ًشجعت االبتكار يف أوروبا املجزأة سياسيا, وأن االفتقار إىل هذه املنافسة جعل 
ًقعا متأخرا يف الصني املوحدةاالبتكار يأخذ مو ًفهل يعني ذلك أن قدرا أكرب من . ً

ًالتجزئة السياسية يف أوروبا سيكون أفضل? ربام ال, فاهلند كانت أكثر جتزئة وتشظيا 
وهذا ما قادين إىل . ًمن أوروبا, لكنها كانت أقل ابتكارا من الناحية التكنولوجية

قدم بصورة أرسع يف جمتمعات ذات مبدأ األفضلية للتشظي, أي أن االبتكار يت
درجة متوسطة من الترشذم, أي أن املجتمع املفرط يف التوحد أو التشظي سيكون 

 .ًسلبيا
 ه من مدراء معهد ماكنزي العاملي نظر بيل لويس وغرياالستنتاجلفت هذا 

ري دراسات مقارنة جتوهو مؤسسة استشارات رائدة مركزها واشنطن العاصمة, 
وقد بلغ اندهاش املدراء من . اعات دول يف شتى أنحاء العاملالقتصاديات وصن

ً التارخيية, حد توزيعهم نسخا واستنتاجايت بني جتارهبم العملية املعقودةاملتوازيات 
عىل رشكاء املؤسسة وهم باملئات, كام زودوين بنسخ عن تقاريرهم ) GGS(من 

يا واليابان والربازيل بشأن اقتصاديات الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا وكور
 تشجيع يفًوالتقطوا هم أيضا الدور الرئييس للمنافسة واحلجم السكاين . وغريها
وفيام ييل بعض االستنتاجات التي توصلت إليها من حمادثايت مع مدراء . االبتكار

 :ماكنزي, ومن تقاريرهم
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كفاءة نتصور نحن األمريكيني أن الصناعات األملانية واليابانية مفرطة يف ال
ويف احلقيقة, هذا ليس . بحيث تتفوق عىل الصناعات األمريكية يف اإلنتاجية

ًصحيحا, إذ إن اإلنتاجية الصناعية األمريكية أعىل باملعدل العام لكل الصناعات, 
غري أن متوسط هذه األرقام خيفي اختالفات كبرية . من اإلنتاجية اليابانية أو األملانية

 عالقة باختالفات يف التنظيم, وهذه االختالفات ذات بني صناعات كل دولة, هلا
ودعوين أعطيكم مثالني من دراسة ملاكنزي حول صناعة البرية يف . داللة تعليمية

 .أملانيا, وصناعة األغذية املحفوظة يف اليابان
األملان يصنعون برية مدهشة, ويف كل مرة نسافر فيها زوجتي وأنا إىل أملانيا 

ارغة كي نمألها ببرية أملانية لد عودتنا إىل الواليات املتحدة نأخذ معنا حقيبة ف
مع ذلك, فإن إنتاجية صناعة البرية األملانية تبلغ . لنستمتع هبا عىل مد العام التايل

من ناحية ثانية تتساو إنتاجية أملانيا من . فقط من اإلنتاج األمريكي للبرية% 43
وما دام األملان قادرين . اإلنتاجية األمريكيةاألعامل املعدنية وصناعات الفوالذ مع 

ًمتاما وباألدلة, عىل تنظيم صناعاهتم بشكل جيد, فلامذا ال حيققون ذلك عندما يتعلق 
 .األمر بالبرية? 

. يتبني أن صناعة البرية األملانية تعاين من عمليات إنتاج عىل نطاق صغري
ها من املنافسة مع بعضها البعض فهناك يف أملانيا ألف رشكة صغرية للبرية حتمي نفس

أما . من خالل االحتكار املحيل, كام أهنا حممية من التنافس مع البرية املستوردة
ً بليون لرت سنويا, بينام ينتج 23ً مصنع برية رئيسيا تنتج 67 الواليات املتحدة فلدهيا

كا وهكذا فإن مصنع البرية الواحد يف أمري. ألف مصنع أملاين نصف هذه الكمية
 . ضعف ما ينتجه مصنع أملاين واحد باملعدل31ينتج باملعدل 

فشاربو . تنشأ هذه احلقيقة نتيجة لألذواق املحلية وسياسات احلكومة األملانية
البرية األملان لدهيم والء شديد لصنفهم املحيل, ولذلك ال توجد يف أملانيا أصناف 
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ًال من ذلك, فإن معظم البرية األملانية وبد.  وميلر وكورزالبادمايزروطنية مقابلة لبريتنا 
ًتستهلك يف إطار ثالثني ميال من املصنع الذي أنتجت فيه ولذلك فإن صناعة البرية . ُ

ويف صناعة البرية, كام يف .  من اقتصاديات واسعة النطاقحتقيق الربحاألملانية ال يمكنها 
فكلام كربت . لكمية املنتجةًغريها من الصناعات, تقل تكاليف اإلنتاج كثريا مع ازدياد ا

وحدة التربيد اخلاصة بصنع البرية, وكلام طال خط التجميع اخلاص بملء علب البرية, 
أما تلك الرشكات األملانية الصغرية الصانعة للبرية فهي . كلام انخفضت كلفة اإلنتاج

 .ال توجد منافسة, هناك فقط ألف احتكار حميل. ًغري كفؤة نسبيا
ِّاألملانية التي تصعب املنافسة مع البرية األجنبية, الوالءات وتعزز القوانني 

ولد احلكومة األملانية ما يسمى قوانني . للبرية املحلية لد شارب البرية األملاين
وال غرابة يف أن ترتكز مواصفات . نقاء البرية التي حتدد بالضبط ما تصنع منه البرية

ع األملانية يف البرية, وليس عىل ما حتب النقاء احلكومية عىل ما تضعه تلك املصان
وبسبب تلك القوانني ال . املصانع األمريكية الفرنسية والسويدية أن تضعه يف البرية

يصدر الكثري من البرية األجنبية إىل أملانيا, وبسبب عدم الكفاءة واألسعار العالية 
وقبل أن .  مما هو ممكنفإن ما يباع يف اخلارج من البرية األملانية الرائعة, أقل بكثري

 متوفرة عىل نطاق واسع يف الواليات »لوفينرباو«ن البرية األملانية إتعرتض بالقول 
أهنا ليست : املتحدة, يرجى قراءة امللصق عىل الزجاجة املقبلة التي سترشهبا هنا

منتجة يف أملانيا ولكن يف أمريكا الشاملية برتخيص, ويف مصانع كبرية بإنتاجية 
 . شاملية ومستو ذي كفاءة عاليةأمريكية

كذلك تعاين صناعة الصابون األملاين وصناعة اإللكرتونيات االستهالكية من 
عدم الكفاءة , فرشكاهتام ال تتعرضان للتنافس فيام بينها, كام ال تتعرضان للمنافسة 
ُاألجنبية, فمتى آخر مرة اشرتيت فيها جهاز تلفزة صنع يف أملانيا? لكن تلك 

ات ال تقتسمها صناعات املعادن والفوالذ األملانية, حيث يتعني عىل السلبي
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مع الرشكات العاملية, والرشكات األملانية الكبرية أن تتنافس مع بعضها البعض, 
 . الدوليةالتدريباتولذلك فإهنا تضطر للحصول عىل أفضل 

 يتعلق نموذجي الثاين املفضل من تقارير ماكنزي بصناعة األغذية املحفوظة
نحن األمريكيني نعاين من الوسوسة جتاه الكفاءة اليابانية, وهي بالفعل : اليابانية
إن كفاءة .  يف بعض الصناعات, ولكن ليس يف صناعة األغذية املحفوظةةهائل

 67هناك يف اليابان . من كفاءتنا% 32صناعة األغذية املحفوظة اليابانية ال تزيد عن 
ً ألفا يف الواليات املتحدة التي يبلغ عدد 21 ألف رشكة حفظ لألغذية مقارنة بـ
وهكذا فإن الرشكة األمريكية املنتجة لألغذية . سكاهنا ضعفي عدد سكان اليابان

فلامذا تتشكل صناعة .  تنتج باملعدل ستة أضعاف ما تنتجه الرشكة اليابانيةاملحفوظة
كات صغرية األغذية املحفوظة اليابانية, مثل صناعة البرية األملانية, من رش

 .الذوق املحيل وسياسات احلكومة: ًواحتكارات حملية? اجلواب أساسا هو ذاته
 اليابانيون متعصبون للغذاء الطازج, وأي علبة حليب يف سوبرماركت أمريكي

ًحيمل تارخيا واحدا هو تاريخ انتهاء الصالحية  وعندما زرت زوجتي وأنا سوبرماركت. ً
 زوجتي, دهشتنا الكتشافنا أن علبة احلليب يف طوكيو برفقة أحد أبناء عمومة

 تاريخ الصناعة وتاريخ وصول احلليب إىل السوبرماركت:  ثالثة تواريختاليابانية محل
ً دائام يف الدقيقة األوىل بعد يبدأإنتاج احلليب يف اليابان . وتاريخ انتهاء الصالحية

ح اليوم التايل لذي يذهب إىل السوق يف صباامنتصف الليل, بحيث يمكن للحليب 
ً مساء, 11:59وإذا أشارت ساعة صناعة احلليب إىل . أن حيتسب بأنه حليب اليوم

 .فإن تاريخ الصناعة يصبح أمس, ولن يشرتهيا أي مستهلك ياباين
وال يأمل منتج . نتيجة لذلك تتمتع رشكات حفظ األغذية اليابانية باالحتكار

 اليابان, ألن نقل احلليب إىل هناك نويبً اليابان أن ينافس أحدا يف جحليب يف شاميل
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هذه االحتكارات . حيتاج إىل يوم أو اثنني, وهو سلبية قاتلة يف نظر املستهلكني
املحلية تعززها احلكومة اليابانية التي تعطل استرياد غذاء حمفوظ من خالل فرض 

يون تصور كيف سيشعر املستهلكون اليابان. منع مدته عرشة أيام من بني قيود أخر
وهلذا ال . جتاه غذاء عمره عرشة أيام وهم ينفرون من غذاء عمره يوم واحد فقط

تتعرض رشكات إنتاج الغذاء املحفوظ اليابانية إىل أي منافسة حملية أو أجنبية, وال 
ونتيجة لذلك, ولو بصفة جزئية, . يتعلمون أفضل الوسائل العاملية إلنتاج الغذاء

 مرتفعة للغاية, فأفضل رطل من حلم البقر يكلف فإن أسعار األغذية يف اليابان
 .ً دوالرا25 دوالر بينام يبلغ سعر رطل الدجاج 200

غري أن بعض الصناعات اليابانية منظمة بشكل خمتلف عن صانعي األغذية 
وعىل سبيل املثال, فإن الفوالذ الياباين واملعادن والسيارات وقطع . املحفوظة

ات اإللكرتونيات االستهالكية تتنافس برشاسة السيارات وآالت التصوير ورشك
لكن الصابون والبرية وصناعة . ولدهيا إنتاجية أعىل من مثيالهتا األمريكية

الكمبيوتر, هي عىل غرار صناعات األغذية املحفوظة, ذات إنتاجية منخفضة وال 
تعرض للمنافسة, وال تطبق أفضل املامرسات, ولدهيا بالتايل إنتاجيات أقل من 

وإذا نظرت يف منزلك, قد جتد جهازك . صناعات املامثلة يف الواليات املتحدةال
ًالتلفزيوين وآلتك التصويرية وريام سيارتك أيضا يابانية, ولكن ليس جهاز 

 .الكمبيوتر أو الصابون
ًوأخريا تنطبق هذه الدروس عىل مقارنة خمتلف أحزمة الصناعة أو جماالت 

, أمضيت الكثري من الوقت )GGS(ومنذ نرش . العمل داخل الواليات املتحدة
, حيث أبلغوين أن هذين 128أحتدث مع أناس من وادي السيليكون والطريق 

فوادي . ًاحلزامني الصناعيني خمتلفان متاما فيام يتعلق بثقافة الرشكات الضخمة
ومع . فسة بقوة مع بعضها البعضاالسيليكون يتكون من كثري من الرشكات املتن
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. ك تعاون كبري, وتدفق للمعلومات واألشخاص واألفكار بني الرشكاتذلك, فهنا
 أكثر رسية وعزلة عن بعضها 128ويقال يل باملقارنة, إن جماالت العمل يف الطريق 

 .البعض, مثل رشكات إنتاج احلليب الياباين
, أصبح لدي )GGS( ? منذ نرش IBMماذا عن املنافسة بني مايكروسوفت و 

فهي . سوفت وتعلمت الكثري حول تنظيم هذه املؤسسة الفريدةأصدقاء يف مايكرو
تتشكل من كثري من الوحدات, تضم كل منها بني مخسة أشخاص وعرشة, مع 

ً, بل متنح قدرا كبريا دقيقة بني الوحدات التي ال تدار بطريقة حرةوجود اتصاالت  ً
 مايكروسوفت وتتنافس هذه املنظمة غري العادية يف. من احلرية يف متابعة أفكارها

 مع منظمة ةىل العديد من الوحدات املتنافسة شبه املستقلإاملنقسمة يف جوهر األمر 
IBM ىل ما قبل بضع سنوات, من جمموعات أكثر عزلة مما أسفر إ التي كانت تتشكل

ّ عىل مدير تنفيذي جديد غري IBMثم حصلت . عنه فقدان الرشكة القدرة التنافسية
 الرشكة اآلن نظام مماثل لنظام مايكروسوفت, وقيل األمور بشكل جذري, ولد

 .  قد حتسنت نتيجة لذلكIBMن ابتكارات إيل 
يتعلق االمتداد املتبقي للكتاب بواحد من األسئلة املركزية يف االقتصاديات 

ملاذا دول كالواليات املتحدة وسويرسا غنية, ودول أخر مثل باراغواي : العاملية
 يف الدول األغنى مائة  اإلمجايل الناتج القوميدل الفرد منمع غومايل فقرية? ويبل

ل وال يتعلق باألمر هنا بمجرد حتد نظري يتضمن تشغي. ضعفه يف الدول األفقر
وإذا استطعنا . ًتعلق أيضا بتطبيقات سياسية مهمةي أساتذة يف علوم االقتصاد, لكنه

 تغيري األمور التي تبقيها حتديد اإلجابات, يصبح بإمكان الدول الفقرية أن تركز عىل
 .فقرية, وعىل تبني األمور التي جتعل الدول األخر غنية

 من اإلجابة يعتمد عىل االختالفات يف املؤسسات ًامن الواضح أن جزء
ويأيت الدليل األوضح عىل هذه الرؤية, من أزواج من الدول تقتسم البيئة . اإلنسانية
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 ة, ترتبط بمتوسط خمتلف للناتج القومينفسها, لكن لدهيا مؤسسات خمتلفة للغاي
ومن األمثلة الصارخة أربعة هي كوريا اجلنوبية مع كوريا الشاملية, وأملانيا . اإلمجايل

الغربية السابقة مع أملانيا الرشقية السابقة, ومجهورية الدومنيكان مع هايتي, 
الستشهاد ا التي جيري »املؤسسات اجليدة«ومن بني . وإرسائيل مع جرياهنا العرب

ً لتفسري الثراء األكرب للدولة املسامة أوال يف كل من األزواج املذكورة, احلكم هبا
الفعال للقانون, تطبيق العقود, محاية حقوق امللكية اخلاصة, قلة الفساد, انخفاض 
عمليات االغتيال, االنفتاح عىل التجارة وتدفق رأس املال, حوافز االستثامر, وإىل 

 .آخره
.  املؤسسات اجليدة هي جزء من اجلواب عىل اختالف ثراء األممال شك بأن

ويذهب الكثري من االقتصاديني وربام معظمهم إىل االعتقاد بأن املؤسسات اجليدة 
وختضع الكثري من احلكومات والوكاالت . هي التفسري األهم بصورة شاملة

من خالل واملؤسسات سياساهتا ومساعدهتا اخلارجية وقروضها لذلك التفسري, 
 .جعل تطوير املؤسسات اجليدة يف الدول الفقرية عىل رأس أولوياهتا
ًلكن هناك اعرتفا متزايدا بأن نظرة املؤسسات اجليدة هذه  ليست مكتملة        ً

 وأن عوامل أخر مهمة تتطلب املعاجلة −  ليست خاطئة, لكنها ليست مكتملة−
. االعرتاف تطبيقاته السياسية اخلاصةوهلذا . إذا أريد للدول الفقرية أن تصبح غنية

ُفاملرء ال يستطيع فقط أن يدخل املؤسسات اجليدة إىل الدول الفقرية مثل باراغواي 
يتوقع من هذه الدول أن تتبنى املؤسسات وتصل إىل متوسط الناتج العام وومايل 

ادات من نوعني لنظرة املؤسسات اجليدة, تقهناك ان. للواليات املتحدة وسويرسا
يعرتف أحدمها بأمهية متغريات تقريبية أخر إىل جانب املؤسسات اجليدة, مثل 
الصحة العامة والقيود املناخية وقيود الرتبة التي تفرض عىل اإلنتاجية الزراعية, 

 .ويعرتف النوع الثاين بأصل املؤسسات اجليدة. واهلشاشة البيئية
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ًريبيا ال ً اجليدة نفوذا تقبالنسبة لالنتقاد األخري, ال يكفي اعتبار املؤسسات
فاملؤسسات اجليدة ليست ذات متغريات .  األمهية العمليةعالقة ألصوله بمزيد من

عشوائية يمكن هلا أن حتدث فجأة يف أي مكان من العامل, يف الدنمرك أو الصومال, 
ًفبدال من ذلك, يبدو يل, أن املؤسسات اجليدة كانت دائام . مع أرجحية متساوية ً

 طويلة من االرتباطات التارخيية, ترتاوح بني أسباب هنائية ةاء سلسلتظهر جر
وجيب .  تعتمد عىل املؤسساتةري مستقلغمتجذرة يف اجلغرافيا إىل متغريات تقريبية 

علينا أن نفهم هذه السلسلة إذا كنا نأمل اآلن, بإنتاج مؤسسات جيدة وبرسعة يف 
 .الدول التي حتتاج إليها

إن األمم التي تصعد اليوم «ً, قلت معلقا )GGS( فيه يف الوقت الذي كتبت
باجتاه القوة ما زالت األمم التي اندجمت قبل آالف السنني يف مراكز اهليمنة 
َالقديمة املرتكزة عىل إنتاج الغذاء, أو التي أعيد إسكاهنا من قبل شعوب تلك  ِ

وقد . »نام تعتمد بثقل علي. ق8000ويد املسار التارخيي يف عام ... املراكز
بوكستيت,  و أولسون وهيبز علامء االقتصادمهاجديدتان أعدأخضعت ورقتان 

وتبني . تشاندا, وبوترمان يد التاريخ الثقيلة املفرتضة هذه إىل جتارب تفصيليةو
ًأن دوال يف مناطق ذات تاريخ طويل من جمتمعات الدول أو الزراعة, لدهيا 

قصري, حتى بعد السيطرة عىل متوسط ناتج قومي أعىل من دول ذات تاريخ 
ًويفرس التأثري جزءا كبريا من التبدل يف. متغريات أخر  الناتج  معدل الفرد منً

 منخفض إىل اآلن, أو  إمجايلوحتى بني دول ذات ناتج قومي.  اإلمجايلالقومي
ًكان منخفضا مؤخرا يف مناطق ذات تاريخ طويل من جمتمعات الدول أو الزراعة  ً

ذات  لدهيا نسب نمو أكرب من دول وبية واليابان والصني, فإنمثل كوريا اجلن
تاريخ قصري مثل غينيا اجلديدة والفلبني, رغم أن بعض الدول ذات التاريخ 

 . الطبيعيةاملواردالقصري أغنى من حيث 
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ثمة أسباب كثرية واضحة لتأثريات التاريخ هذه, مثل تلك التجربة الطويلة 
ن جمربني, وخربة يف يي التجربة التي تفرز مديرلدول املجتمعات والزراعة, وه

ًومن الناحية اإلحصائية, فإن جزءا من التأثري النهائي . اقتصاد السوق, وإىل أخره
. للتاريخ يربهن أنه عىل اتصال بأسباب تقريبية مألوفة تتعلق باملؤسسات اجليدة

 اإلجراءات لكن يظل هناك جزء كبري من تأثري التاريخ, بعد أن يسيطر املرء عىل
لذلك ال بد أن تكون هناك آليات تقريبية . االعتيادية اخلاصة باملؤسسات اجليدة

ًولذلك أيضا فإن مشكلة رئيسية تكمن يف فهم السلسلة التفصيلية . أخر موصلة
للتسبيب من خالل دراسة تاريخ طويل من جمتمعات الدولة والزراعة, وكذلك 

 مساعدة الدول النامية بالتقدم عرب تلك النمو االقتصادي احلديث, حتى يمكن
 .السلسلة برسعة أكرب

ليس فقط قوة دافعة يف العامل القديم, بل ) GGS(باختصار, تبدو يل أفكار 
 .ً أيضااحلديث للدراسة يف العامل جاهزةمنطقة 

 



  
  
  

  انـرفـع
 

. يسعدين أن أبدي عرفاين وتقديري ملسامهات الكثريين يف هذا الكتاب
عرفوين عىل روعة  Roxbury Latin School »روكسربي التني سكول«فأساتذيت يف 

ا اجلديدة, وهو ما يتضح من لكثري ألصدقائي العديدين يف غيني, وأدين باالتاريخ
 من أصدقائي ري العرفان أدين به لكثوثمة قدر مماثل من. طريقة رسدي لتجاريب

ضوعات املعنية بصرب ودقة منهم, والعلامء وزمالئي املحرتفني الذين فرسوا امل
وبشكل خاص, قرأ املخطوطة بكاملها, كل من بيرت بيلوود, . وقرأوا مسودايت

كام قرأ عدة فصول منها . وكنت فالنريي, وباتريك كريتش, وزوجتي ماري كوهني
ارنيل ي, وديفيد كيتيل, وبروس سميث, وريتشارد االبن هايزر كل من تشارلز
وظهرت صيغ سابقة لعدة فصول عىل شكل مقاالت يف جملتي . ودانيال زوهاري

مت كل من  ودع»Natural Historyناترشال هستوري « و »Discoverديسكوفر «
اجلمعية اجلغرافية الوطنية وصندوق احلياة الربية العاملي, وجامعة كاليفورنيا يف 

ًوكنت حمظوظا لدور جون . ئلوس أنجيلوس عميل امليداين يف جزر املحيط اهلاد
روكامن وكاتينكا ماتسون كوكيلني يل, ولعمل لوري آيفرسن ولوري روزن ب

موديكي كرسامة للخرائط مل إلني  يف أبحاثي وكسكرتريين, ولعتنيكمساعد
, ونيل بيلتون وويل »نودبليو دبليو نورت«واجلداول, ولعمل دونالد الم من 

, ومارك زابلودوف ومارك »فيرش«, ووييل كوهلر من »جوناثان كيب«سالكني من 
ال ناترش«, وإلني غولدنسون وأالن ترينيس من »ديسكوفر«ويلر وبويل شوملان من 

  . ملسودايت, كمحررين»هستوري
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  قـراءات أخــرى
FURTHER READINGS 

 
 
These suggestions are for those interested in reading further. Hence, in addition 
to key books and papers, I have favored references that provide comprehensive 
listings of the earlier literature. A journal title (in italics) is followed by the 
volume number, followed after a colon by the first and last page numbers, and 
then the year of publication in parentheses. 

 

Prologue 

 

Among references relevant to most chapters of this book is an enormous 
compendium of human gene frequencies entitled The History and Geography of 
Human Genes, by L. Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, and Alberto Piazza 
(Princeton: Princeton University Press, 1994). This remarkable book 
approximates a history of everything about everybody, because the authors 
begin their accounts of each continent with a convenient summary of the 
continent’s geography, ecology, and environment, followed by the prehistory, 
history, languages, physical anthropology, and culture of its peoples. L. Luca 
Cavalli-Sforza and Francisco Cavalli-Sforza, The Great Human Diasporas 
(Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1995), covers similar material but is written 
for the general reader rather than for specialists. 

Another convenient source is a series of five volumes entitled The Illustrated 
History of Humankind, ed. Goran Burenhult (San Francisco: Harper Collins, 
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1993—94). The five individual volumes in this series are entitled, respectively, 
The First Humans, People of the Stone Age, Old World Civilizations, New 
World and Pacific Civilizations, and Traditional Peoples Today. 

Several series of volumes published by Cambridge University Press 
(Cambridge, England, various dates) provide histories of particular regions or 
eras. One series consists of books entitled The Cambridge History of [X], where 
X is variously Africa, Early Inner Asia, China, India, Iran, Islam, Japan, Latin 
America, Poland, and Southeast Asia. Another series is The Cambridge 
Encyclopedia of[X], where X is variously Africa, China, Japan, Latin America 
and the Caribbean, Russia and the former Soviet Union, Australia, the Middle 
East and North Africa, and India, Pakistan, and adjacent countries. Still other 
series include The Cambridge Ancient History, The Cambridge Medieval 
History, The Cambridge Modern History, The Cambridge Economic History of 
Europe, and The Cambridge Economic History of India. 

Three encyclopedic accounts of the world’s languages are Barbara Grimes, 
Ethnologue: Languages of the World, 13th ed. (Dallas: Summer Institute of 
Linguistics, 1996), Merritt Ruhlen, A Guide to the World’s Languages, 
(Stanford: Stanford University Press, 1987), and C. F. Voegelin and E M. 
Voegelin, Classification and Index of the World’s Languages (New York: 
Elsevier, 1977). 

Among large-scale comparative histories, Arnold Toynbee, A Study of 
History, 12 vols. (London: Oxford University Press, 1934—54), stands out. An 
excellent history of Eurasian civilization, especially western Eurasian 
civilization, is William McNeill, The Rise of the West (Chicago: University of 
Chicago Press, 1991). The same author’s A World History (New York: Oxford 
University Press, 1979), despite its title, also maintains a focus on western 
Eurasian civilization, as does V. Gordon Childe, What Happened in History, 
rev. ed. (Baltimore: Penguin Books, 1954). Another comparative history with a 
focus on western Eurasia, C. D. Darlington, The Evolution of Man and Society 
(New York: Simon and Schuster, 1969), is by a biologist who recognizes some 
of the same links between continental history and domestication that I discuss. 
Two books by Alfred Crosby are distinguished studies of the European overseas 
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expansion with emphasis on its accompanying plants, animals, and germs: The 
Columbian Exchange: Biological Consequences of 1492 (Westport, Conn.: 
Greenwood, 1972) and Ecological Imperialism: The Biological Expansion of 
Europe, 900—1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986). Marvin 
Harris, Cannibals and Kings: The Origins of Cultures (New York: Vintage 
Books, 1978), and Marshall Sahlins and Elman Service, eds., Evolution and 
Culture (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960), are comparative 
histories from the perspective of cultural anthropologists. Ellen Semple, 
Influences of Geographic Environment (New York: Holt, 1911), is an example 
of earlier efforts to study geographic influences on human societies. Other 
important historical studies are listed under further readings for the Epilogue. 
My book The Third Chimpanzee (New York: HarperCollins, 1992), especially 
its chapter 14, on the comparative histories of Eurasia and the Americas, 
provided the starting point for my thinking about the present book. 

The best-known or most notorious recent entrant into the debate about group 
differences in intelligence is Richard Herrnstein and Charles Murray, The Bell 
Curve: Intelligence and Class Structure in American Life (New York: Free 
Press, 1994). 

 

Chapter 1 

 

Excellent books about early human evolution include Richard Klein, The 
Human Career (Chicago: University of Chicago Press, 1989), Roger Lewin, 
Bones of Contention (New York: Simon and Schuster, 1989), Paul Mellars and 
Chris Stringer, eds., The Human Revolution: Behavioural and Biological 
Perspectives on the Origins of Modern Humans (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1989), Richard Leakey and Roger Lewin, Origins 
Reconsidered (New York: Doubleday, 1992), D. Tab Rasmussen, ed., The 
Origin and Evolution of Humans and Humanness (Boston: Jones and Bartlett, 
1993), Matthew Nitecki and Doris Nitecki, eds., Origins of Anatomically 
Modern Humans (New York: Plenum, 1994), and Chris Stringer and Robin 
McKie, African Exodus (London: Jonathan Cape, 1996). Three popular books 
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dealing specifically with the Neanderthals are Christopher Stringer and Clive 
Gamble, In Search of the Neanderthals (New York: Thames and Hudson, 
1993), Erik Trinkaus and Pat Shipman, The Neandertals (New York: Knopf, 
1993), and Ian Tattersall, The Last Neanderthal (New York: Macmillan, 1995). 

Genetic evidence of human origins is the subject of the two books by L. Luca 
Cavalli-Sforza et al. already cited under the Prologue, and of chapter 1 of my 
book The Third Chimpanzee. Two technical papers with recent advances in the 
genetic evidence are J. L. Mountain and L. L. CavalliSforza, “Inference of 
human evolution through cladistic analysis of nuclear DNA restriction 
polymorphism,” Proceedings of the National Academy of Sciences 91:6515—19 
(1994), and D. B. Goldstein et al., “Genetic absolute dating based on 
microsatellites and the origin of modern humans,” ibid. 92:6723—27 (1995). 

References to the human colonization of Australia, New Guinea, and the 
Bismarck and Solomon Archipelagoes, and to extinctions of large animals 
there, are listed under further readings for Chapter 15. In particular, Tim 
Flannery, The Future Eaters (New York: Braziller, 1995), discusses those 
subjects in clear, understandable terms and explains the problems with claims of 
very recent survival of extinct big Australian mammals. 

The standard text on Late Pleistocene and Recent extinctions of large 
animals is Paul Martin and Richard Klein, eds., Quaternary Extinctions 
(Tucson: University of Arizona Press, 1984). More recent updates are Richard 
Klein, “The impact of early people on the environment: The case of large 
mammal extinctions,” pp. 13—34 in J. E. Jacobsen and J. Firor, Human Impact 
on the Environment (Boulder, Cob.: Westview Press, 1992), and Anthony 
Stuart, “Mammalian extinctions in the Late Pleistocene of Northern Eurasia and 
North America,” Biological Reviews 66:453—62 (1991). David Steadman 
summarizes recent evidence that extinction waves accompanied human 
settlement of Pacific islands in his paper “Prehistoric extinctions of Pacific 
island birds: Biodiversity meets zooarchaeobogy,” Science 267:1123—31 
(1995). 

Popular accounts of the settlement of the Americas, the accompanying 
extinctions of large mammals, and the resulting controversies are Brian Fagan, 
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The Great Journey: The Peopling of Ancient America (New York: Thames and 
Hudson, 1987), and chapter 18 of my book The Third Chimpanzee, both of 
which provide many other references. Ronald Carlisle, ed., Americans before 
Columbus: Ice-Age Origins (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 1988), 
includes a chapter by J. M. Adovasio and his colleagues on pre-Cbovis evidence 
at the Meadowcroft site. Papers by C. Vance Haynes, Jr., an expert on the 
Cbovis horizon and reported pre-Cbovis sites, include “Contributions of 
radiocarbon dating to the geochronobogy of the peopling of the New World,” 
pp. 354—74 in R. E. Taylor, A. Long, and R. S. Kra, eds., Radiocarbon after 
Four Decades (New York: Springer, 1992), and “Cbovis-Folson 
geochronobogy and climate change,” pp. 219— 36 in Olga Soffer and N. D. 
Prasbov, eds., From Kostenki to Clovis: Upper Paleolithic Pa leo-Indian 
Adaptations (New York: Plenum, 1993). Pre-Cbovis claims for the Pedra 
Furada site are argued by N. Guidon and G. Delibrias, “Carbon-14 dates point 
to man in the Americas 32,000 years ago, Nature 321:769—71 (1986), and 
David Meltzer et al., “On a Pleistocene human occupation at Pedra Furada, 
Brazil,” Antiquity 68:695—714 (1994). Other publications relevant to the pre-
Cbovis debate include T. D. Dillehay et al., “Earliest hunters and gatherers of 
South America,” Journal of World Prehistory 6:145—204 (1992), T. D. 
Dillehay, Monte Verde: A Late Pleistocene Site in Chile (Washington, D.C.; 
Smithsonian Institution Press, 1989), T. D. Dillehay and D. J. Meltzer, eds., The 
First Americans: Search and Research (Boca Raton: CRC Press, 1991), 
Thomas Lynch “Glacial-age man in South America?—a critical review,” 
American Antiquity 55:12—36 (1990), John Hoffecker et al., “The colonization 
of Beringia and the peopling of the New World,” Science 259:46—53 (1993), 
and A. C. Roosevelt et al., “Paleoindian cave dwellers in the Amazon: The 
peopling of the Americas,” Science 272:373—84 (1996). 

 

Chapter 2 

 

Two outstanding books explicitly concerned with cultural differences among 
Polynesian islands are Patrick Kirch, The Evolution of the Polynesian 
Chiefdoms (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), and the same 
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author’s The Wet and the Dry (Chicago: University of Chicago Press, 1994). 
Much of Peter Bellwood’s The Polynesians, rev. ed. (London: Thames and 
Hudson, 1987), also deals with this problem. Notable books dealing with 
specific Polynesian islands include Michael King, Moriori (Auckland: Penguin, 
1989), on the Chatham Islands, Patrick Kirch, Feathered Gods and Fishhooks 
(Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), on Hawaii, Patrick Kirch and 
Marshall Sahlins, Anahulu (Chicago: University of Chicago Press, 1992), also 
on Hawaii, Jo Anne Van Tilburg, Easter Island (Washington, D.C.: 
Smithsonian Institution Press, 1994), and Paul Bahn and John Flenley, Easter 
Island, Earth Island (London: Thames and Hudson, 1992). 

 

Chapter 3 

 

My account of Pizarro’s capture of Atahuallpa combines the eyewitness 
accounts by Francisco Pizarro’s brothers Hernando Pizarro and Pedro Pizarro 
and by Pizarro’s companions Miguel de Estete, Cristَbal de Mena, Ruiz de 
Arce, and Francisco de Xerez. The accounts by Hernando Pizarro, Miguel de 
Estete, and Francisco de Xerez have been translated by Clements Markham, 
Reports on the Discovery of Peru, Hakluyt Society, 1st ser., vol. 47 (New York, 
1872); Pedro Pizarro’s account, by Philip Means, Relation of the Discovery and 
Conquest of the Kingdoms of Peru (New York: Cortés Society, 1921); and 
Cristَbal de Mena’s account, by Joseph Sinclair, The Conquest of Peru, as 
Recorded by a Member of the Pizarro Expedition (New York, 1929). The 
account by Ruiz de Arce was reprinted in Boletin de la Real Academia de 
Historia (Madrid) 102:327—84 (1933). John Hemming’s excellent The 
Conquest of the Incas (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1970) gives a 
full account of the capture and indeed of the whole conquest, with an extensive 
bibliography. A 19th-century account of the conquest, William H. Prescott’s 
History of the Conquest of Peru (New York, 1847), is still highly readable and 
ranks among the classics of historical writing. Corresponding modern and 
classic 19th-century accounts of the Spanish conquest of the Aztecs are, 
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respectively, Hugh Thomas, Conquest: Montezuma, Cortés, and the Fall of Old 
Mexico (New York: Simon and Schuster, 1993), and William Prescott, History 
of the Conquest of Mexico (New York, 1843). Contemporary eyewitness 
accounts of the conquest of the Aztecs were written by Cortês himself 
(reprinted as Hernando Cortés, Five Letters of Cortés to the Emperor [New 
York: Norton, 1969]) and by many of Cortés’s companions (reprinted in 
Patricia de Fuentes, ed., The Conquistadors [Norman: University of Oklahoma 
Press, 1993]). 

 

Chapters 4—10 

 

References for these seven chapters on food production will be combined, 
since many of the references apply to more than one of them. 

Five important sources, all of them excellent and fact-filled, address the 
question how food production evolved from the hunter-gatherer lifestyle: Kent 
Flannery, “The origins of agriculture,” Annual Reviews of Anthropology 
2:271—310 (1973); Jack Harlan, Crops and Man, 2nd ed. (Madison, Wis.: 
American Society of Agronomy, 1992); Richard MacNeish, The Origins of 
Agriculture and Settled Life (Norman: University of Oklahoma Press, 1992); 
David Rindos, The Origins of Agriculture: An Evolutionary Perspective (San 
Diego: Academic Press, 1984); and Bruce Smith, The Emergence of Agriculture 
(New York: Scientific American Library, 1995). Notable older references about 
food production in general include two multi-author volumes: Peter Ucko and 
G. W Dimbleby, eds., The Domestication and Exploitation of Plants and 
Animals (Chicago: Aldine, 1969), and Charles Reed, ed., Origins of Agriculture 
(The Hague: Mouton, 1977). Carl Sauer, Agricultural Origins and Dispersals 
(New York: American Geographical Society, 1952), is a classic early 
comparison of Old World and New World food production, while Erich Isaac, 
Geography of Domestication (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1970), 
addresses the questions of where, when, and how regarding plant and animal 
domestication. 
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Among references specifically about plant domestication, Daniel Zohary and 
Maria Hopf, Domestication of Plants in the Old World, 2nd ed. (Oxford: Oxford 
University Press, 1993), stands out. It provides the most detailed account of 
plant domestication available for any part of the world. For each significant 
crop grown in western Eurasia, the book summarizes archaeological and genetic 
evidence about its domestication and subsequent spread. 

Among important multi-author books on plant domestication are C. Wesley 
Cowan and Patty Jo Watson, eds., The Origins of Agriculture (Washington, 
D.C.: Smithsonian Institution Press, 1992), David Harris and Gordon Hillman, 
eds., Foraging and Farming: The Evolution of Plant Exploitation (London: 
Unwin Hyman, 1989), and C. Barigozzi, ed., The Origin and Domestication of 
Cultivated Plants (Amsterdam: Elsevier, 1986). Two engaging popular accounts 
of plant domestication by Charles Heiser, Jr., are Seed to Civilization: The Story 
of Food, 3rd ed. (Cambridge: Harvard University Press, 1990), and Of Plants 
and People (Norman: University of Oklahoma Press, 1985). J. Smartt and N. 
W. Simmonds, ed., Evolution of Crop Plants, 2nd ed. (London: Longman, 
1995), is the standard reference volume summarizing information about all of 
the world’s major crops and many minor ones. Three excellent papers describe 
the changes that evolve automatically in wild plants under human cultivation: 
Mark Blumler and Roger Byrne, “The ecological genetics of domestication and 
the origins of agriculture,” Current Anthropology 32:23—54 (1991); Charles 
Heiser, Jr., “Aspects of unconscious selection and the evolution of domesticated 
plants,” Euphytica 37:77—81 (1988); and Daniel Zohary, “Modes of evolution 
in plants under domestication,” in W. F. Grant, ed., Plant Biosystematics 
(Montreal: Academic Press, 1984). Mark Blumler, “Independent inventionism 
and recent genetic evidence on plant domestication,” Economic Botany 46:98—
111 (1992), evaluates the evidence for multiple domestications of the same wild 
plant species, as opposed to single origins followed by spread. 

Among writings of general interest in connection with animal domestication, 
the standard encyclopedic reference work to the world’s wild mammals is 
Ronald Nowak, ed., Walker’s Mammals of the World, 5th ed. (Baltimore: Johns 
Hopkins University Press, 1991). Juliet Clutton-Brock, Domesticated Animals 
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from Early Times (London: British Museum [Natural History], 1981), gives an 
excellent summary of all important domesticated mammals. I. L. Mason, ed., 
Evolution of Domesticated Animals (London: Longman, 1984), is a multi-author 
volume discussing each significant domesticated animal individually. Simon 
Davis, The Archaeology of Animals (New Haven: Yale University Press, 1987), 
provides an excellent account of what can be learned from mammal bones in 
archaeological sites. Juliet Clutton-Brock, ed., The Walking Larder (London: 
UnwinHyman, 1989), presents 31 papers about how humans have domesticated, 
herded, hunted, and been hunted by animals around the world. A compre-
hensive book in German about domesticated animals is Wolf Herre and 
Manfred Rohrs, Haustiere zoologisch gesehen (Stuttgart: Fischer, 1990). 
Stephen Budiansky, The Covenant of the Wild (New York: William Morrow, 
1992), is a popular account of how animal domestication evolved automatically 
from relationships between humans and animals. An important paper on how 
domestic animals became used for plowing, transport, wool, and milk is 
Andrew Sheratt, “Plough and pastoralism: Aspects of the secondary products 
revolution,” pp. 261—305 in Ian Hodder et al., eds., Pattern of the Past 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1981). 

Accounts of food production in particular areas of the world include a 
deliciously detailed mini-encyclopedia of Roman agricultural practices, Pliny, 
Natural History, vols. 17—19 (Latin text side-by-side with English translation 
in the Loeb Classical Library edition [Cambridge: Harvard University Press, 
1961]); Albert Ammerman and L. L. Cavalli-Sforza, The Neolithic Transition 
and the Genetics of Populations in Europe (Princeton: Princeton University 
Press, 1984), analyzing the spread of food production from the Fertile Crescent 
westward across Europe; Graeme Barker, Prehistoric Farming in Europe 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1985), and Alasdair Whittle, 
Neolithic Europe: A Survey (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 
for Europe; Donald Henry, From Foraging to Agriculture: The Levant at the 
End of the Ice Age (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989), for 
the lands bordering the eastern shore of the Mediterranean; and D. E. Yen, 
“Domestication: Lessons from New Guinea,” pp. 558—69 in Andrew Pawley, 
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ed., Man and a Half (Auckland: Polynesian Society, 1991), for New Guinea. 
Edward Schafer, The Golden Peaches of Samarkand (Berkeley: University of 
California Press, 1963), describes the animals, plants, and other things imported 
into China during the T’ang dynasty. 

The following are accounts of plant domestication and crops in specific parts 
of the world. For Europe and the Fertile Crescent: WilIem van Zeist et al., eds., 
Progress in Old World Palaeoethnobotany (Rotterdam: Balkema, 1991), and 
Jane Renfrew, Paleoethnobotany (London: Methuen, 1973). For the Harappan 
civilization of the Indus Valley, and for the Indian subcontinent in general: 
Steven Weber, Plants and Harappan Subsistence (New Delhi: American 
Institute of Indian Studies, 1991). For New World crops: Charles Heiser, Jr., 
“New perspectives on the origin and evolution of New World domesticated 
plants: Summary,” Economic Botany 44(3 suppl.):111—16 (1990), and the 
same author’s “Origins of some cultivated New World plants,” Annual Reviews 
of Ecology and Systema tics 10:309—26 (1979). For a Mexican site that may 
document the transition from hunting-gathering to early agriculture in 
Mesoamerica: Kent Flannery, ed., Guilل Naqui tz (New York: Academic Press, 
1986). For an account of crops grown in the Andes during Inca times, and their 
potential uses today: National Research Council, Lost Crops of the Incas 
(Washington, D.C.: National Academy Press, 1989). For plant domestication in 
the eastern and / or southwestern United States: Bruce Smith “Origins of agri-
culture in eastern North America,” Science 246:1566—71 (1989); William 
Keegan, ed., Emergent Horticultural Economies of the Eastern Woodlands 
(Carbondale: Southern Illinois University, 1987); Richard Ford, ed., Prehistoric 
Food Production in North America (Ann Arbor: University of Michigan 
Museum of Anthropology, 1985); and R. G. Matson, The Origins of 
Southwestern Agriculture (Tucson: University of Arizona Press, 1991). Bruce 
Smith, “The origins of agriculture in the Americas,” Evolutionary Anthropology 
3:174—84 (1995), discusses the revisionist view, based on accelerator mass 
spectrometry dating of very small plant samples, that the origins of agriculture 
in the Americas were much more recent than previously believed. 

The following are accounts of animal domestication and livestock in specific 
parts of the world. For central and eastern Europe: S. Bokonyi, History of 
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Domestic Mammals in Central and Eastern Europe (Budapest: Akadémiai 
Kiadَ, 1974). For Africa: Andrew Smith, Pastoralism in Africa (London: Hurst, 
1992). For the Andes: Elizabeth Wing, “Domestication of Andean mammals,” 
pp. 246—64 in F. Vuilleumier and M. Monasterio, eds., High Altitude Tropical 
Biogeography (Oxford: Oxford University Press, 1986). 

References on specific important crops include the following. Thomas 
Sodestrom et al., eds., Grass Systematics and Evolution (Washington, D.C.: 
Smithsonian Institution Press, 1987), is a comprehensive multi-author account 
of grasses, the plant group that gave rise to our cereals, now the world’s most 
important crops. Hugh Iltis, “From teosinte to maize: The catastrophic sexual 
transmutation,” Science 222:886—94 (1983), gives an account of the drastic 
changes in reproductive biology involved in the evolution of corn from teosinte, 
its wild ancestor. Yan Wenming, “China’s earliest rice agricultural remains,” 
Indo-Pacific Prehistory Association Bulletin 10:118—26 (1991), discusses 
early rice domestication in South China. Two books by Charles Heiser, Jr., are 
popular accounts of particular crops: The Sunflower (Norman: University of 
Oklahoma Press, 1976) and The Gourd Book (Norman: University of Oklahoma 
Press, 1979). 

Many papers or books are devoted to accounts of particular domesticated 
animal species. R. T. Loftus et al., “Evidence for two independent 
domestications of cattle,” Proceedings of the National Academy of Sciences 
U.S.A. 91:2757—61 (1994), uses evidence from mitochondrial DNA to 
demonstrate that cattle were domesticated independently in western Eurasia and 
in the Indian subcontinent. For horses: Juliet Clutton-Brock, Horse Power 
(Cambridge: Harvard University Press, 1992), Richard Meadow and Hans-Peter 
Uerpmann, eds., Equids in the Ancient World (Wiesbaden: Reichert, 1986), 
Matthew J. Kust, Man and Horse in History (Alexandria, Va.: Plutarch Press, 
1983), and Robin Law, The Horse in West African History (Oxford: Oxford 
University Press, 1980). For pigs: Cohn Groves, Ancestors for the Pigs: 
Taxonomy and Phylogeny of the Genus Sus (Technical Bulletin no. 3, 
Department of Prehistory, Research School of Pacific Studies, Australian 
National University [1981j). For llamas: Kent Flannery, Joyce Marcus, and 
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Robert Reynolds, The Flocks of the Wamani (San Diego: Academic Press, 
1989). For dogs: Stanley Olsen, Origins of the Domestic Dog (Tucson: 
University of Arizona Press, 1985). John Varner and Jeannette Varner, Dogs of 
the Conquest (Norman: University of Oklahoma Press, 1983), describes the 
Spaniards’ use of dogs as military weapons to kill Indians during the Spanish 
conquests of the Americas. Chive Spinnage, The Natural History of Antelopes 
(New York: Facts on File, 1986), gives an account of the biology of antelopes, 
and hence a starting point for trying to understand why none of these seemingly 
obvious candidates for domestication was actually domesticated. Derek Good-
win, Domestic Birds (London: Museum Press, 1965), summarizes the bird 
species that have been domesticated, and R. A. Donkin, The Muscovy Duck 
Cairina moschata domestica (Rotterdam: Balkema, 1989), discusses one of the 
sole two bird species domesticated in the New World. 

Finally, the complexities of calibrating radiocarbon dates are discussed by G. 
W. Pearson, “How to cope with calibration,” Antiquity 61:9.8—103 (1987), R. 
E. Taylor, eds., Radiocarbon after Four Decades: An Interdisciplinary 
Perspective (New York: Springer, 1992), M. Stuiver et al., “Calibration,” 
Radiocarbon 35:1—244 (1993), S. Bowman “Using radiocarbon: An update,” 
Antiquity 68:838—43 (1994), and R. E. Taylor, M. Stuiver, and C. Vance 
Haynes, Jr., “Calibration of the Late Pleistocene radiocarbon time scale: Clovis 
and Folsom age estimates,” Antiquity vol. 70 (1996). 

 

Chapter 11 

 

For a gripping account of the impact of disease on a human population, 
nothing can match Thucydides’ account of the plague of Athens, in book 2 of 
his Peloponnesian War (available in many translations). 

Three classic accounts of disease in history are Hans Zinsser, Rats, Lice, and 
History (Boston: Little, Brown, 1935), Geddes Smith, A Plague on Us (New 
York: Commonwealth Fund, 1941), and William McNeill, Plagues and Peoples 
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(Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976). The last book, written by a 
distinguished historian rather than by a physician, has been especially 
influential in bringing historians to recognize the impacts of disease, as have 
been the two books by Alfred Crosby listed under the further readings for the 
Prologue. 

Friedrich Vogel and Arno Motulsky, Human Genetics, 2nd ed. (Berlin: 
Springer, 1986), the standard textbook on human genetics, is a convenient 
reference for natural selection of human populations by disease, and for the 
development of genetic resistance against specific diseases. Roy Anderson and 
Robert May, Infectious Diseases of Humans (Oxford: Oxford University Press, 
1992), is a clear mathematical treatment of disease dynamics, transmission, and 
epidemiology. MacFarlane Burnet, Natural History of Infectious Disease 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1953), is a classic by a distinguished 
medical researcher, while Arno Karlen, Man and Microbes (New York: 
Putnam, 1995), is a recent popular account. 

Books and articles specifically concerned with the evolution of human 
infectious diseases include Aidan Cockburn, Infectious Diseases: Their 
Evolution and Eradication (Springfield, Ill.: Thomas, 1967); the same author’s 
“Where did our infectious diseases come from?” pp. 103—13 in Health and 
Disease in Tribal Societies, CIBA Foundation Symposium, no. 49 (Amsterdam: 
Elsevier, 1977); George Williams and Randolph Nesse, “The dawn of 
Darwinian medicine,” Quarterly Reviews of Biology 66:1— 62 (1991); and Paul 
Ewald, Evolution of Infectious Disease (New York: Oxford University Press, 
1994). 

Francis Black, “Infectious diseases in primitive societies,” Science 
187:515—18 (1975), discusses the differences between endemic and acute 
diseases in their impact on, and maintenance in, small isolated societies. Frank 
Fenner, “Myxoma virus and Oryctolagus cuniculus: Two colonizing species,” 
pp. 485—501 in H. G. Baker and G. L. Stebbins, eds., Genetics of Colonizing 
Species (New York: Academic Press, 1965), describes the spread and evolution 
of Myxoma virus among Australian rabbits. Peter Panum, Observations Made 
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during the Epidemic of Measles on the Faroe Islands in the Year 1 846 (New 
York: American Public Health Association, 1940), illustrates how the arrival of 
an acute epidemic disease in an isolated nonresistant population quickly kills or 
immunizes the whole population. Francis Black, “Measles endemicity in insular 
populations: Critical community size and its evolutionary implication,” Journal 
of Theoretical Biology 11:207—11 (1966), uses such measles epidemics to 
calculate the minimum size of population required to maintain measles. Andrew 
Dobson, ‘The population biology of parasite-induced changes in host behavior,” 
Quarterly Reviews of Biology 63:139—65 (1988), discusses how parasites 
enhance their own transmission by changing the behavior of their host. Aidan 
Cockburn and Eve Cockburn, eds., Mummies, Diseases, and Ancient Cultures 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), illustrates what can be learned 
from mummies about past impacts of diseases. 

As for accounts of disease impacts on previously unexposed populations, 
Henry Dobyns, Their Number Became Thinned (Knoxville: University of 
Tennessee Press, 1983), marshals evidence for the view that European-
introduced diseases killed up to 95 percent of all Native Americans. Subsequent 
books or articles arguing that controversial thesis include John Verano and 
Douglas Ubelaker, eds., Disease and Demography in the Americas 
(Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, 1992); Ann Ramenofsky, 
Vectors of Death (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1987); 
Russell Thornton, American Indian Holocaust and Survival (Norman: 
University of Oklahoma Press, 1987); and Dean Snow, “Microchronology and 
demographic evidence relating to the size of the pre-Columbian North 
American Indian population,” Science 268:1601— 4 (1995). Two accounts of 
depopulation caused by European-introduced diseases among Hawaii’s 
Polynesian population are David Stannard, Before the Horror: The Population 
of Hawaii on the Eve of Western Contact (Honolulu: University of Hawaii 
Press, 1989), and 0. A. Bushnell, The Gifts of Civilization: Germs and Genocide 
in Hawaii (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993). The near-
extermination of the Sadlermiut Eskimos by a dysentery epidemic in the winter 
of 1902—3 is described by Susan Rowley, “The Sadlermiut: Mysterious or 
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misunderstood?” pp. 361— 84 in David Morrison and Jean-Luc Pilon, eds., 
Threads of Arctic Prehistory (Hull: Canadian Museum of Civilization, 1994). 
The reverse phenomenon, of European deaths due to diseases encountered 
overseas, is discussed by Philip Curtin, Death by Migration: Europe’s 
Encounter with the Tropical World in the 19th Century (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989). 

Among accounts of specific diseases, Stephen Morse, ed., Emerging Viruses 
(New York: Oxford University Press, 1993), contains many valuable chapters 
on “new” viral diseases of humans; so does Mary Wilson et al., eds., Disease in 
Evolution, Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 740 (New York, 
1995). References for other diseases include the following. For bubonic plague: 
Cohn McEvedy, “Bubonic plague,” Scientific American 258(2):118—23 
(1988). For cholera: Norman Longmate, King Cholera (London: Hamish 
Hamilton, 1966). For influenza: Edwin Kilbourne, Influenza (New York: 
Plenum, 1987), and Robert Webster et al., “Evolution and ecology of influenza 
A viruses,” Microbiological Reviews 56:152—79 (1992). For Lyme disease: 
Alan Barbour and Durland Fish, “The biological and social phenomenon of 
Lyme disease,” Science 260:1610—16 (1993), and Allan Steere, “Lyme 
disease: A growing threat to urban populations,” Proceedings of the National 
Academy of Sciences 91:2378—83 (1994). 

For the evolutionary relationships of human malarial parasites: Thomas 
McCutchan et al., “Evolutionary relatedness of Plasmodium species as 
determined by the structure of DNA,” Science 225:808—11 (1984), and A. P. 
Waters et al., “Plasmodium falciparum appears to have arisen as a result of 
lateral transfer between avian and human hosts,” Proceedings of the National 
Academy of Sciences 88:3140—44 (1991). For the evolutionary relationships of 
measles virus: E. Norrby et al., “Is rinderpest virus the archevirus of the 
Morbillivirus genus?” Intervirology 23:228—32 (1985), and Keith Murray et 
al., “A morbilhivirus that caused fatal disease in horses and humans,” Science 
268:94—97 (1995). For pertussis, also known as whooping cough: R. Gross et 
al., “Genetics of pertussis toxin,” Molecular Microbiology 3:119—24 (1989). 
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For smallpox: Donald Hopkins, Princes and Peasants: Smallpox in History 
(Chicago: University of Chicago Press, 1983); E Vogel and M. R. Chakravartti, 
“ABO blood groups and smallpox in a rural population of West Bengal and 
Bihar (India),” Human Genetics 3:166—80 (1966); and my article “A pox upon 
our genes,” Natural History 99(2):26—30 (1990). For monkeypox, a disease 
related to smallpox: Zdenèk Je~ek and Frank Fenner, Human Monkeypox 
(Basel: Karger, 1988). For syphilis: Claude Quetel, History of Syphilis 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990). For tuberculosis: Guy 
Youmans, Tuberculosis (Philadelphia: Saunders, 1979). For the claim that 
human tuberculosis was present in Native Americans before Columbus’s 
arrival: in favor, Wilmar Salo et al., “Identification of Mycobacterium 
tuberculosis DNA in a pre-Columbian Peruvian mummy,” Proceedings of the 
National Academy of Sciences 91:2091—94 (1994); opposed, William Stead et 
al., “When did Mycobacterium tuberculosis infection first occur in the New 
World?” American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 151:1267—
68 (1995). 

 

Chapter 12 

 

Books providing general accounts of writing and of particular writing 
systems include David Diringer, Writing (London: Thames and Hudson, 1982), 
I. J. Gelb, A Study of Writing, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 
1963), Geoffrey Sampson, Writing Systems (Stanford: Stanford University 
Press, 1985), John DeFrancis, Visible Speech (Honolulu: University of Hawaii 
Press, 1989), Wayne Senner, ed., The Origins of Writing (Lincoln: University of 
Nebraska Press, 1991), and J. T. Hooker, ed., Reading the Past (London: British 
Museum Press, 1990). A comprehensive account of significant writing systems, 
with plates depicting texts in each system, is David Diringer, The Alphabet, 3rd 
ed., 2 vols. (London: Hutchinson, 1968). Jack Goody, The Domestication of the 
Savage Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), and Robert 
Logan, The Alphabet Effect (New York: Morrow, 1986), discuss the impact of 
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literacy in general and of the alphabet in particular. Uses of early writing are 
discussed by Nicholas Postgate et al., “The evidence for early writing: Utili-
tarian or ceremonial?” Antiquity 69:459—80 (1995). 

Exciting accounts of decipherments of previously illegible scripts are given 
by Maurice Pope, The Story of Decipherment (London: Thames and Hudson, 
1975), Michael Coe, Breaking the Maya Code (New York: Thames and 
Hudson, 1992), John Chadwick, The Decipherment of Linear B (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992), Yves Duhoux, Thomas Palaima, and John 
Bennet, eds., Problems in Decipherment (Louvain-la Neuve: Peeters, 1989), 
and John Justeson and Terrence Kaufman, “A decipherment of epi-Olmec 
hieroglyphic writing,” Science 259:1703—11 (1993). 

Denise Schmandt-Besserat’s two-volume Before Writing (Austin: University 
of Texas Press, 1992) presents her controversial reconstruction of the origins of 
Sumerian writing from clay tokens over the course of nearly 5,000 years. Hans 
Nissen et al., eds., Archaic Bookkeeping (Chicago: University of Chicago Press, 
1994), describes Mesopotamian tablets that represent the earliest stages of 
cuneiform itself. Joseph Naveh, Early History of the Alphabet (Leiden: Brill, 
1982), traces the emergence of alphabets in the eastern Mediterranean region. 
The remarkable Ugaritic alphabet is the subject of Gernot Windfuhr, “The 
cuneiform signs of Ugarit,” Journal of Near Eastern Studies 29:48—51 (1970). 
Joyce Marcus, Mesoamerican Writing Systems: Propaganda, Myth, and History 
in Four Ancient Civilizations (Princeton: Princeton University Press, 1992), and 
Elizabeth Boone and Walter Mignolo, Writing without Words (Durham: Duke 
University Press, 1994), describe the development and uses of Mesoamerican 
writing systems. William Boltz, The Origin and Early Development of the 
Chinese Writing System (New Haven: American Oriental Society, 1994), and 
the same author’s “Early Chinese writing,” World Archaeology 17:420—36 
(1986), do the same for China. Finally, Janet Klausner, Sequoyah’s Gift (New 
York: HarperCollins, 1993), is an account readable by children, but equally 
interesting to adults, of Sequoyah’s development of the Cherokee syllabary. 



  أخرقراءات          670
 

Chapter 13 

 

The standard detailed history of technology is the eight-volume A History of 
Technology, by Charles Singer et al. (Oxford: Clarendon Press, 1954—84). 
One-volume histories are Donald Cardwell, The Fontana History of Technology 
(London: Fontana Press, 1994), Arnold Pacey, Technology in World 
Civilization (Cambridge: MIT Press, 1990), and Trevor Williams, The History 
of Invention (New York: Facts on File, 1987). 

R. A. Buchanan, The Power of the Machine (London: Penguin Books, 1994), 
is a short history of technology focusing on the centuries since A.D. 1700. Joel 
Mokyr, The Lever of Riches (New York: Oxford University Press, 1990), discusses 
why the rate of development of technology has varied with time and place. 
George Basalla, The Evolution of Technology (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988), presents an evolutionary view of technological change. Everett 
Rogers, Diffusion of Innovations, 3rd ed. (New York: Free Press, 1983), summarizes 
modern research on the transfer of innovations, including the QWERTY 
keyboard. David Holloway, Stalin and the Bomb (New Haven: Yale University 
Press, 1994), dissects the relative contributions of blueprint copying, idea 
diffusion (by espionage), and independent invention to the Soviet atomic bomb. 

Preeminent among regional accounts of technology is the series Science and 
Civilization in China, by Joseph Needham (Cambridge: Cambridge University 
Press), of which 5 volumes in 16 parts have appeared since 1954, with a dozen 
more parts on the way. Ahmad al-Hassan and Donald Hill, Islamic Technology 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992), and K. D. White, Greek and 
Roman Technology (London: Thames and Hudson, 1984), summarize 
technology’s history for those cultures. 

Two conspicuous examples of somewhat isolated societies adopting and then 
abandoning technologies potentially useful in competition with other societies 
involve Japan’s abandonment of firearms, after their adoption in A.D. 1543, and 
China’s abandonment of its large oceangoing fleets after A.D. 1433. The former 
case is described by Noel Perrin, Giving Up the Gun (Boston: Hall, 1979), and 
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the latter by Louise Levathes, When China Ruled the Seas (New York: Simon 
and Schuster, 1994). An essay entitled “The disappearance of useful arts,” pp. 
190—210 in W. H. B. Rivers, Psychology and Ethnology (New York: Harcourt, 
Brace, 1926), gives similar examples among Pacific islanders. 

Articles on the history of technology will be found in the quarterly journal 
Technology and Culture, published by the Society for the History of 
Technology since 1959. John Staudenmaier, Technology’s Storytellers 
(Cambridge: MIT Press, 1985), analyzes the papers in its first twenty years. 

Specific fields providing material for those interested in the history of 
technology include electric power, textiles, and metallurgy. Thomas Hughes, 
Networks of Power (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983), 
discusses the social, economic, political, and technical factors in the 
electrification of Western society from 1880 to 1930. Dava Sobel, Longitude 
(New York: Walker, 1995), describes the development of John Harrison s 
chronometers that solved the problem of determining longitude at sea. E. J. W. 
Barber, Prehistoric Textiles (Princeton: Princeton University Press, 1991), sets 
out the history of cloth in Eurasia from its beginnings more than 9,000 years 
ago. Accounts of the history of metallurgy over wide regions or even over the 
world include Robert Maddin, The Beginning of the Use of Metals and Alloys 
(Cambridge: MIT Press, 1988), Theodore Wertime and James Muhly, eds., The 
Coming of the Age of Iron (New Haven: Yale University Press, 1980), R. D. 
Penhallurick, Tin in Antiquity (London: Institute of Metals, 1986), James 
Muhly, “Copper and Tin,” Transactions of the Connecticut Academy of Arts 
and Sciences 43:155—535 (1973), and Alan Franklin, Jacqueline Olin, and 
Theodore Wertime, The Search for Ancient Tin (Washington, D.C.: Smithsonian 
Institution Press, 1978). Accounts of metallurgy for local regions include R. F 
Tylecote, The Early History of Metallurgy in Europe (London: Long-man, 1987), 
and Donald Wagner, Iron and Steel in Ancient China (Leiden: Brill, 1993). 

 

Chapter 14 

 

The fourfold classification of human societies into bands, tribes, chiefdoms, 
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and states owes much to two books by Elman Service: Primitive Social 
Organization (New York: Random House, 1962) and Origins of the State and 
Civilization (New York: Norton, 1975). A related classification of societies, 
using different terminology, is Morton Fried, The Evolution of Political Society 
(New York: Random House, 1967). Three important review articles on the 
evolution of states and societies are Kent Flannery, “The cultural evolution of 
civilizations,” Annual Review of Ecology and Systematics 3:399—426 (1972), 
the same author’s “Prehistoric social evolution,” pp. 1—26 in Carol and Melvin 
Ember, eds., Research Frontiers in Anthropology (Englewood Cliffs: Prentice-
Hall, 1995), and Henry Wright, “Recent research on the origin of the state,” 
Annual Review of Anthropology 6:379—97 (1977). Robert Carneiro, “A theory 
of the origin of the state,” Science 169:733—38 (1970), argues that states arise 
through warfare under conditions in which land is ecologically limiting. Karl 
Wittfogel, Oriental Despotism (New Haven: Yale University Press, 1957), 
relates state origins to large-scale irrigation and hydraulic management. Three 
essays in On the Evolution of Complex Societies, by William Sanders, Henry 
Wright, and Robert Adams (Malibu: Undena, 1984), present differing views of 
state origins, while Robert Adams, The Evolution of Urban Society (Chicago: 
Aldine, 1966), contrasts state origins in Mesopotamia and Mesoamerica. 

Among studies of the evolution of societies in specific parts of the world, 
sources for Mesopotamia include Robert Adams, Heartland of Cities (Chicago: 
University of Chicago Press, 1981), and J. N. Postgate, Early Mesopotamia 
(London: Routledge, 1992); for Mesoamerica, Richard Blanton et al., Ancient 
Mesoamerica (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), and Joyce 
Marcus and Kent Flannery, Zapotec Civilization (London: Thames and Hudson, 
1996); for the Andes, Richard Burger, Chavin and the Origins of Andean 
Civilization (New York, Thames and Hudson, 1992), and Jonathan Haas et al., 
eds., The Origins and Development of the Andean State (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987); for American chiefdoms, Robert Drennan 
and Carlos Uribe, eds., Chiefdoms in the Americas (Lanham, Md.: University 
Press of America, 1987); for Polynesian societies, the books cited under 
Chapter 2; and for the Zulu state, Donald Morris, The Washing of the Spears 
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(London: Jonathan Cape, 1966). 

 

Chapter 15 

 

Books covering the prehistory of both Australia and New Guinea include 
Alan Thorne and Robert Raymond, Man on the Rim: The Peopling of the 
Pacific (North Ryde: Angus and Robertson, 1989), J. Peter White and James 
O’Connell, A Prehistory of Australia, New Guinea, and Sahul (Sydney: 
Academic Press, 1982), Jim Allen et al., eds., Sunda and Sahul (London: 
Academic Press, 1977), M. A. Smith et al., eds., Sahul in Review (Canberra: 
Australian National University, 1993), and Tim Flannery, The Future Eaters 
(New York: Braziller, 1995). The first and third of these books discuss the 
prehistory of island Southeast Asia as well. A recent account of the history of 
Australia itself is Josephine Flood, Archaeology of the Dreamtime, rev. ed. 
(Sydney: Collins, 1989). Some additional key papers on Australian prehistory 
are Rhys Jones, “The fifth continent: Problems concerning the human 
colonization of Australia,” Annual Reviews of Anthropology 8:445—66 (1979), 
Richard Roberts et al., “Thermoluminescence dating of a 50,000-year-old 
human occupation site in northern Australia,” Nature 345:153—56 (1990), and 
Jim Allen and Simon Holdaway, “The contamination of Pleistocene 
radiocarbon determinations in Australia,” Antiquity 69:101—12 (1995). Robert 
Attenborough and Michael Alpers, eds., Human Biology in Papua New Guinea 
(Oxford: Clarendon Press, 1992), summarizes New Guinea archaeology as well 
as languages and genetics. 

As for the prehistory of Northern Melanesia (the Bismarck and Solomon 
Archipelagoes, northeast and east of New Guinea), discussion will be found in 
the above-cited books by Thorne and Raymond, Flannery, and Allen et a!. 
Papers pushing back the dates for the earliest occupation of Northern Melanesia 
include Stephen Wickler and Matthew Spriggs, “Pleistocene human occupation 
of the Solomon Islands, Melanesia,” Antiquity 62:703—6 (1988), Jim Allen et 
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al., “Pleistocene dates for the human occupation of New Ireland, Northern 
Melanesia,” Nature 331:707—9 (1988), Jim Allen et a!., “Human Pleistocene 
adaptations in the tropical island Pacific: Recent evidence from New Ireland, a 
Greater Australian outlier,” Antiquity 63:548—61 (1989), and Christina 
Pavlides and Chris Gosden, “35,000-year-old sites in the rainforests of West 
New Britain, Papua New Guinea,” Antiquity 68:604—10 (1994). References to 
the Austronesian expansion around the coast of New Guinea will be found 
under further readings for Chapter 17. 

Two books on the history of Australia after European colonization are Robert 
Hughes, The Fatal Shore (New York: Knopf, 1987), and Michael Cannon, The 
Exploration of Australia (Sydney: Reader’s Digest, 1987). Aboriginal 
Australians themselves are the subject of Richard Broome, Aboriginal 
Australians (Sydney: Allen and Unwin, 1982), and Henry Reynolds, Frontier 
(Sydney: Allen and Unwin, 1987). An incredibly detailed history of New 
Guinea, from the earliest written records until 1902, is the three-volume work 
by Arthur Wichmann, Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea (Leiden: Brill, 
1909—12). A shorter and more readable account is Gavin Souter, New Guinea: 
The Last Unknown (Sydney: Angus and Robertson, 1964). Bob Connolly and 
Robin Anderson, First Contact (New York: Viking, 1987), movingly describes 
the first encounters of highland New Guineans with Europeans. 

For detailed accounts of New Guinea’s Papuan (i.e., non-Austronesian) 
languages, see Stephen Wurm, Papuan Languages of Oceania (Tubingen: 
Gunter Narr, 1982), and William Foley, The Papuan Languages of New Guinea 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986); and of Australian languages, 
see Stephen Wurm, Languages of Australia and Tasmania (The Hague: 
Mouton, 1972), and R. M. W Dixon, The Languages of Australia (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1980). 

An entrance into the literature on plant domestication and origins of food 
production in New Guinea can be found in Jack Golson, “Bulmer phase II: 
Early agriculture in the New Guinea highlands,” pp. 484—91 in Andrew 
Pawley, ed., Man and a Half (Auckland: Polynesian Society, 1991), and D. E. 



  675           أخرقراءات
 

Yen, “Polynesian cultigens and cultivars: The question of origin,” pp. 67—95 in 
Paul Cox and Sandra Banack, eds., Islands, Plants, and Polynesians (Portland: 
Dioscorides Press, 1991). 

Numerous articles and books are devoted to the fascinating problem of why 
trading visits of Indonesians and of Torres Strait islanders to Australia produced 
only limited cultural change. C. C. Macknight, “Macassans and Aborigines,” 
Oceania 42:283—321 (1972), discusses the Macassan visits, while D. Walker, 
ed., Bridge and Barrier: The Natural and Cultural History of Torres Strait 
(Canberra: Australian National University, 1972), discusses connections at 
Torres Strait. Both connections are also discussed in the above-cited books by 
Flood, White and O’Connell, and Allen et al. 

Early eyewitness accounts of the Tasmanians are reprinted in N. J. B. 
Plomley, The Baudin Expedition and the Tasmanian Aborigines 1802 (Hobart: 
Blubber Head Press, 1983), N. J. B. Plomley, Friendly Mission: The Tasmanian 
Journals and Papers of George Augustus Robinson, 1829— 1834 (Hobart: 
Tasmanian Historical Research Association, 1966), and Edward Duyker, The 
Discovery of Tasmania: Journal Extracts from the Expeditions of AbelJanszoon 
Tasman and Marc-Joseph Marion Dufresne, 1642 and 1772 (Hobart: St. 
David’s Park Publishing, 1992). Papers debating the effects of isolation on 
Tasmanian society include Rhys Jones, “The Tasmanian Paradox,” pp. 189—
284 in R. V. S. Wright, ed., Stone Tools as Cultural Markers (Canberra: 
Australian Institute of Aboriginal Studies, 1977); Rhys Jones, “Why did the 
Tasmanians stop eating fish?” pp. 11— 48 in R. Gould, ed., Explorations in 
Ethnoarchaeology (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1978); D. 
R. Horton, “Tasmanian adaptation,” Mankind 12:28—34 (1979); I. Walters, 
“Why did the Tasmanians stop eating fish?: A theoretical consideration,” 
Artefact 6:71—77 (1981); and Rhys Jones, “Tasmanian Archaeology,” Annual 
Reviews of Anthropology 24:423—46 (1995). Results of Robii~ Sim’s 
archaeological excavations on Flinders Island are described in her article 
“Prehistoric human occupation on the King and Furneaux Island regions, Bass 
Strait,” pp. 358—74 in Marjorie Sullivan et a!., eds., Archaeology in the North 
(Darwin: North Australia Research Unit, 1994). 
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Chapters 16 and 17 

 

Relevant readings cited under previous chapters include those on East Asian 
food production (Chapters 4—10), Chinese writing (Chapter 12), Chinese 
technology (Chapter 13), and New Guinea and the Bismarcks and Solomons in 
general (Chapter 15). James Matisoff, “Sino-Tibetan linguistics: Present state 
and future prospects,” Annual Reviews of Anthropology 20:469—504 (1991), 
reviews Sino-Tibetan languages and their wider rela tionships. Takeru Akazawa 
and Emoke Szathmary, eds., Prehistoric Mongoloid Dispersals (Oxford: Oxford 
University Press, 1996), and Dennis Etler, “Recent developments in the study of 
human biology in China: A review,” Human Biology 64:567—85 (1992), 
discuss evidence of Chinese or East Asian relationships and dispersal. Alan 
Thorne and Robert Raymond, Man on the Rim (North Ryde: Angus and 
Robertson, 1989), describes the archaeology, history, and culture of Pacific 
peoples, including East Asians and Pacific islanders. Adrian Hill and Susan 
Serjeantson, eds., The Colonization of the Pacific: A Genetic Trail (Oxford: 
Clarendon Press, 1989), interprets the genetics of Pacific islanders, Aboriginal 
Australians, and New Guineans in terms of their inferred colonization routes 
and histories. Evidence based on tooth structure is interpreted by Christy Turner 
III, “Late Pleistocene and Holocene population history of East Asia based on 
dental variation,” American Journal of Physical Anthropology 73:305— 
21(1987), and “Teeth and prehistory in Asia,” Scientific American 260 (2):88—
96 (1989). 

Among regional accounts of archaeology, China is covered by Kwangchih 
Chang, The Archaeology of Ancient China, 4th ed. (New Haven: Yale 
University Press, 1987), David Keightley, ed., The Origins of Chinese Civi-
lization (Berkeley: University of California Press, 1983), and David Keightley, 
“Archaeology and mentality: The making of China,” Representations 18:91—
128 (1987). Mark Elvin, The Pattern of the Chinese Past (Stanford: Stanford 
University Press, 1973), examines China’s history since its political unification. 
Convenient archaeological accounts of Southeast Asia include Charles Higham, 
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The Archaeology of Mainland Southeast Asia (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989); for Korea, Sarah Nelson, The Archaeology of Korea 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1993); for Indonesia, the Philippines, 
and tropical Southeast Asia, Peter Bellwood, Prehistory of the Indo-Malaysian 
Archipelago (Sydney: Academic Press, 1985); for peninsular Malaysia, Peter 
Bellwood, “Cultural and biological differentiation in Peninsular Malaysia: The 
last 10,000 years,” Asian Perspectives 32:37—60 (1993); for the Indian subcon-
tinent, Bridget and Raymond Allchin, The Rise of Civilization in India and 
Pakistan (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); for Island Southeast 
Asia and the Pacific with special emphasis on Lapita, a series of five articles in 
Antiquity 63:547—626 (1989) and Patrick Kirch, The La pita Peoples: 
Ancestors of the Oceanic World (London: Basil Blackwell, 1996); and for the 
Austronesian expansion as a whole, Andrew Pawley and Ma!-colm Ross, 
“Austronesian historical linguistics and culture history,” Annual Reviews of 
Anthropology 22:425—59 (1993), and Peter Bellwood et a!., The 
Austronesians: Comparative and Historical Perspectives (Canberra: Australian 
National University, 1995). 

Geoffrey Irwin, The Prehistoric Exploration and Colonization of the Pacific 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992), is an account of Polynesian 
voyaging, navigation, and colonization. The dating of the settlement of New 
Zealand and eastern Polynesia is debated by Atholl Anderson, “The chronology 
of colonisation in New Zealand,” Antiquity 65:767—95 (1991), and “Current 
approaches in East Polynesian colonisation research,” Journal of the Polynesian 
Society 104:110—32 (1995), and Patrick Kirch and Joanna Ellison, 
“Palaeoenvironmental evidence for human colonization of remote Oceanic 
islands,” Antiquity 68:310—21 (1994). 

 

Chapter 18 

 

Many relevant further readings for this chapter will be found listed under 
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those for other chapters: under Chapter 3 for the conquests of the Incas and 
Aztecs, Chapters 4—10 for plant and animal domestication, Chapter 11 for 
infectious diseases, Chapter 12 for writing, Chapter 13 for technology, Chapter 
14 for political institutions, and Chapter 16 for China. Convenient worldwide 
comparisons of dates for the onset of food production will be found in Bruce 
Smith, The Emergence of Agriculture (New York: Scientific American Library, 
1995). 

Some discussions of the historical trajectories summarized in Table 18.1, 
other than references given under previous chapters, are as follows. For 
England: Timothy Darvill, Prehistoric Britain (London: Batsford, 1987). For 
the Andes: Jonathan Haas et a!., The Origins and Development of the Andean 
State (Cambridge: Cambridge University Press, 1987); Michael Moseley, The 
Incas and Their Ancestors (New York: Thames and Hudson, 1992); and 
Richard Burger, Chavin and the Origins of Andean Civilization (New York: 
Thames and Hudson, 1992). For Amazonia: Anna Roosevelt, Parmana (New 
York: Academic Press, 1980), and Anna Roosevelt et a!., “Eighth millennium 
pottery from a prehistoric shell mid-den in the Brazilian Amazon,” Science 
254:1621—24 (1991). For Mesoamerica: Michael Coe, Mexico, 3rd ed. (New 
York: Thames and Hudson, 1984), and Michael Coe, The Maya, 3rd ed. (New 
York: Thames and Hudson, 1984). For the eastern United States: Vincas 
Steponaitis, “Prehistoric archaeology in the southeastern United States, 1970—
1985,” Annual Reviews of Anthropology 15:363—404 (1986); Bruce Smith, 
“The archaeology of the southeastern United States: From Dalton to de Soto, 
10,500— 500 B.P.,” Advances in World Archaeology 5:1—92 (1986); William 
Keegan, ed., Emergent Horticultural Economies of the Eastern Woodlands 
(Carbondale: Southern Illinois University, 1987); Bruce Smith, “Origins of 
agriculture in eastern North America,” Science 246:1566—71 (1989); Bruce 
Smith, The Mississippian Emergence (Washington, D.C.: Smithsonian 
Institution Press, 1990); and Judith Bense, Archaeology of the Southeastern 
United States (San Diego: Academic Press, 1994). A compact reference on 
Native Americans of North America is Philip Kopper, The Smithsonian Book of 
North American Indians before the Coming of the Europeans (Washington, 
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D.C.: Smithsonian Institution Press, 1986). Bruce Smith, “The origins of 
agriculture in the Americas,” Evolutionary Anthropology 3:174—84 (1995), 
discusses the controversy over early versus late dates for the onset of New 
World food production. 

Anyone inclined to believe that New World food production and societies 
were limited by the culture or psychology of Native Americans themselves, 
rather than by limitations of the wild species available to them for 
domestication, should consult three accounts of the transformation of Great 
Plains Indian societies by the arrival of the horse: Frank Row, The Indian and 
the Horse (Norman: University of Oklahoma Press, 1955), John Ewers, The 
Black feet: Raiders on the Northwestern Plains (Norman: University of 
Oklahoma Press, 1958), and Ernest Wallace and E. Adamson Hoebel, The 
Comanches: Lords of the South Plains (Norman: University of Oklahoma Press, 
1986). 

Among discussions of the spread of language families in relation to the rise 
of food production, a classic account for Europe is Albert Ammerman and L. L. 
Cavalli-Sforza, The Neolithic Transition and the Genetics of Populations in 
Europe (Princeton: Princeton University Press, 1984), while Peter Bellwood, 
“The Austronesian dispersal and the origin of languages,” Scientific American 
265(1):88—93 (1991), does the same for the Austronesian realm. Studies citing 
examples from around the world are the two books by L. L. Cavalli-Sforza et a!. 
and the book by Merritt Ruhlen cited as further readings for the Prologue. Two 
books with diametrically opposed interpretations of the Jndo-European 
expansion provide entrances into that controversial literature: Cohn Renfrew, 
Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987), and J. P. Mallory, In Search of the Indo-
Europeans (London: Thames and Hudson, 1989). Sources on the Russian 
expansion across Siberia are George Lantzeff and Richard Pierce, Eastward to 
Empire (Montreal: McGill-Queens University Press, 1973), and W. Bruce 
Lincoln, The Conquest of a Continent (New York: Random House, 1994). 

As for Native American languages, the majority view that recognizes many 



  أخرقراءات          680
 

separate language families is exemplified by Lyle Campbell and Marianne 
Mithun, The Languages of Native America (Austin: University of Texas, 1979). 
The opposing view, lumping all Native American languages other than Eskimo-
Aleut and Na-Dene languages into the Amerind family, is presented by Joseph 
Greenberg, Language in the Americas (Stanford: Stanford University Press, 
1987), and Merritt Ruhlen, A Guide to the World’s Languages, vol. 1 (Stanford: 
Stanford University Press, 1987). 

Standard accounts of the origin and spread of the wheel for transport in 
Eurasia are M. A. Littauer and J. H. Crouwel, Wheeled Vehicles and Ridden 
Animals in the Ancient Near East (Leiden: Bril!, 1979), and Stuart Piggott, The 
Earliest Wheeled Transport (London: Thames and Hudson, 1983). 

Books on the rise and demise of the Norse colonies in Greenland and 
America include Finn Gad, The History of Greenland, vol. 1 (Montreal: 
McGill-Queens University Press, 1971), G. J. Marcus, The Conquest of the 
North Atlantic (New York: Oxford University Press, 1981), Gwyn Jones, The 
Norse Atlantic Saga, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 1986), and 
Christopher Morris and D. James Rackham, eds., Norse and Later Settlement 
and Subsistence in the North Atlantic (Glasgow: University of Glasgow, 1992). 
Two volumes by Samuel Eliot Morison provide masterly accounts of early 
European voyaging to the New World: The European Discovery of America: 
The Northern Voyages, A.D. 500—1600 (New York: Oxford University Press, 
1971) and The European Discovery of America: The Southern Voyages, A.D. 
1492—1616 (New York: Oxford University Press, 1974). The beginnings of 
Europe’s overseas expansion are treated by Fehipe Fernndez-Armesto, Before 
Columbus: Exploration and Colonization from the Mediterranean to the 
Atlantic, 1229—1492 (London: Macmillan Education, 1987). Not to be missed 
is Columbus’s own day-by-day account of history’s most famous voyage, 
reprinted as Oliver Dunn and James Kelley, Jr., The Diario of Christopher 
Columbus’s First Voyage to America, 1492—14 93 (Norman: University of 
Oklahoma Press, 1989). 

As an antidote to this book’s mostly dispassionate account of how peoples 
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conquered or slaughtered other peoples, read the classic account of the 
destruction of the Yahi tribelet of northern California and the emergence of Ishi, 
its solitary survivor: Theodora Kroeber, Ishi in Two Worlds (Berkeley: 
University of California Press, 1961). The disappearance of native languages in 
the Americas and elsewhere is the subject of Robert Robins and Eugenius 
Uhlenbeck, Endangered Languages (Providence: Berg, 1991), Joshua Fishman, 
Reversing Language Shift (Clevedon: Multilingual Matters, 1991), and Michael 
Krauss, “The world’s languages in crisis,” Language 68:4—10 (1992). 

 

Chapter 19 

 

Books on the archaeology, prehistory, and history of the African continent 
include Roland Oliver and Brian Fagan, Africa in the Iron Age (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1975), Roland Oliver and J. D. Fage, A Short 
History of Africa, 5th ed. (Harmondsworth: Penguin, 1975), J. D. Fage, A 
History of Africa (London: Hutchinson, 1978), Roland Oliver, The African 
Experience (London: Weidenfeld and Nicolson, 1991), Thurstan Shaw et al., 
eds., The Archaeology ofAfrica: Food, Metals, and Towns (New York: 
Routledge, 1993), and David Philhipson, African Archaeology, 2nd ed. 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1993). Correlations between 
linguistic and archaeological evidence of Africa’s past are summarized by 
Christopher Ehret and Merrick Posnansky, eds., The Archaeological and 
Linguistic Reconstruction of African History (Berkeley: University of California 
Press, 1982). The role of disease is discussed by Gerald Hart-wig and K. David 
Patterson, eds., Disease in African History (Durham: Duke University Press, 
1978). 

As for food production, many of the listed further readings for Chapters 4—
10 discuss Africa. Also of note are Christopher Ehret, “On the antiquity of 
agriculture in Ethiopia,” Journal of African History 20:161—77 (1979); J. 
Desmond Clark and Steven Brandt, eds., From Hunters to Farmers: The Causes 
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and Consequences of Food Production in Africa (Berkeley: University of 
California Press, 1984); Art Hansen and Della McMillan, eds., Food in Sub-
Saharan Africa (Boulder, Cob.: Rienner, 1986); Fred Wendorf et al., “Saharan 
exploitation of plants 8,000 years B.P.,” Nature 359:721—24 (1992); Andrew 
Smith, Pastoralism in Africa (London: Hurst, 1992); and Andrew Smith, 
“Origin and spread of pastoralism in Africa,” Annual Reviews of Anthropology 
21:125-41 (1992). 

For information about Madagascar, two starting points are Robert Dewar and 
Henry Wright, “The culture history of Madagascar,” Journal of World 
Prehistory 7:417—66 (1993), and Pierre Verin, The History of Civilization in 
North Madagascar (Rotterdam: Balkema, 1986). A detailed study of the 
linguistic evidence about the source for the colonization of Madagascar is Otto 
Dahl, Migration from Kalimantan to Madagascar (Oslo: Norwegian University 
Press, 1991). Possible musical evidence for Indonesian contact with East Africa 
is described by A. M. Jones, Africa and Indonesia: The Evidence of the 
Xylophone and Other Musical and Cultural Factors (Leiden: Brill, 1971). 
Important evidence about the early settlement of Madagascar comes from dated 
bones of now extinct animals as summarized by Robert Dewar, “Extinctions in 
Madagascar: The loss of the subfossil fauna,” pp. 574—93 in Paul Martin and 
Richard Klein, eds., Quaternary Extinctions (Tucson: University of Arizona 
Press, 1984). A tantalizing subsequent fossil discovery is reported by R. D. E. 
MacPhee and David Burney, “Dating of modified femora of extinct dwarf Hip 
popotamus from Southern Madagascar,” Journal of Archaeological Science 
18:695—706 (1991). The onset of human colonization is assessed from 
paleobotanical evidence by David Burney, “Late Hobocene vegetational change 
in Central Madagascar,” Quaternary Research 28:130—43 (1987). 

 

Epilogue 

 

Links between environmental degradation and the decline of civilization in 
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Greece are explored by Tjeerd van Andel et al., “Five thousand years of land 
use and abuse in the southern Argolid,” Hesperia 55:103—28 (1986), Tjeerd 
van Andel and Curtis Runnels, Beyond the Acropolis: A Rural Greek Past 
(Stanford: Stanford University Press, 1987), and Curtis Runnels, 
“Environmental degradation in ancient Greece,” Scientific American 
272(3):72—75 (1995). Patricia Fall et al., “Fossil hyrax middens from the 
Middle East: A record of paleovegetation and human disturbance,” pp. 408—27 
in Julio Betancourt et al., eds., Packrat Middens (Tucson: University of Arizona 
Press, 1990), does the same for the decline of Petra, as does Robert Adams, 
Heartland of Cities (Chicago: University of Chicago Press, 1981), for 
Mesopotamia. 

A stimulating interpretation of the differences between the histories of China, 
India, Islam, and Europe is provided by E. L. Jones, The European Miracle, 2nd 
ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1987). Louise Levathes, When 
China Ruled the Seas (New York: Simon and Schuster, 1994), describes the 
power struggle that led to the suspension of China’s treasure fleets. The further 
readings for Chapters 16 and 17 provide other references for early Chinese 
history. 

The impact of Central Asian nomadic pastoralists on Eurasia’s complex 
civilizations of settled farmers is discussed by Bennett Bronson, “The role of 
barbarians in the fall of states,” pp. 196—218 in Norman Yoffee and George 
Cowgill, eds., The Collapse of Ancient States and Civilizations (Tucson: 
University of Arizona Press, 1988). 

The possible relevance of chaos theory to history is discussed by Michael 
Shermer in the paper “Exorcising Laplace’s demon: Chaos and antichaos, 
history and metahistory,” History and Theory 34:59—83 (1995). Shermer’s 
paper also provides a bibliography for the triumph of the QWERTY keyboard, 
as does Everett Rogers, Diffusion of Innovations, 3rd ed. (New York: Free 
Press, 1983). 

An eyewitness account of the traffic accident that nearly killed Hitler in 1930 
will be found in the memoirs of Otto Wagener, a passenger in Hitler’s car. 
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Those memoirs have been edited by Henry Turner, Jr., as a book, Hitler: 
Memoirs of a Confidant (New Haven: Yale University Press, 1978). Turner 
goes on to speculate on what might have happened if Hitler had died in 1930, in 
his chapter “Hitler’s impact on history,” in David Wetzel, ed., German History: 
Ideas, Institutions, and Individuals (New York: Praeger, 1996). 

The many distinguished books by historians interested in problems of long-
term history include Sidney Hook, The Hero in History (Boston: Beacon Press, 
1943), Patrick Gardiner, ed., Theories of History (New York: Free Press, 1959), 
Fernand Braudel, Civilization and Capitalism (New York: Harper and Row, 
1979), Fernand Braudel, On History (Chicago: University of Chicago Press, 
1980), Peter Novick, That Noble Dream (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1988), and Henry Hobhouse, Forces of Change (London: Sedgewick and 
Jackson, 1989). 

Several writings by the biologist Ernst Mayr discuss the differences between 
historical and nonhistorical sciences, with particular reference to the contrast 
between biology and physics, but much of what Mayr says is also applicable to 
human history. His views will be found in his Evolution and the Diversity of 
Life (Cambridge: Harvard University Press, 1976), chap. 25, and in Towards a 
New Philosophy of Biology (Cambridge: Harvard University Press, 1988), 
chaps. 1—2. 

The methods by which epidemiologists reach cause-and-effect conclusions 
about human diseases, without resorting to laboratory experiments on people, 
are discussed in standard epidemiology texts, such as A. M. Lilienfeld and D. E. 
Lilienfeld, Foundations of Epidemiology, 3rd ed. (New York: Oxford 
University Press, 1994). Uses of natural experiments are considered from the 
viewpoint of an ecologist in my chapter “Overview: Laboratory experiments, 
field experiments, and natural experiments,” pp. 3—22 in Jared Diamond and 
Ted Case, eds., Community Ecology (New York: Harper and Row; 1986). Paul 
Harvey and Mark Pagel, The Comparative Method in Evolutionary Biology 
(Oxford: Oxford University Press, 1991), analyzes how to extract conclusions 
by comparing species. 
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Who Are the Japanese? 

 

The most recent book-length account of the origins of the Japanese people is 
Mark Hudson, Ruins of Identity: Ethno genesis in the Japanese Islands 
(Honolulu: University of Hawaii Press, 1999). Among the leading earlier 
accounts are C. Melvin Aikens and Takayasu Higuchi, Prehistory of Japan 
(New York: Academic Press, 1982), and Keiji Imamura, Prehistoric Japan: 
New Perspective on Insular East Asia (Honolul: University of Hawaii Press, 
1996). For a corresponding account of Korea, see Sarah Milledge Nelson, The 
Archaeology of Korea (Cambridge: Cambridge University Press, 1993). 

Whereas Hudson’s book concentrates on the time up to the origins of the 
Japanese state, Japan’s history from state formation until modern times is the 
focus of Edwin Resichauer, Japan: The Story of a Nation, 3rd ed. (Tokyo: 
Tuttle, 1981). Conrad Totman, Early Modern Japan (Berkeley: University of 
California Press, 1993), concentrates on the years from 1568 to 1868. A Korean 
view of Korea’s contribution to the origins of the Japanese state is offered by 
Wontack Hong, Paekche of Korea and the Origin of Yamato Japan (Seoul: 
Kudara International, 1994). 

For readers interested in recent worldwide surveys of the spread of agri-

culture that can supplement and update my account in Guns, Germs, and Steel, I 

recommend two books: Peter Bellwood and Cohn Renfrew, eds., Examining the 

Farming/Language Dispersal Hypothesis (Cambridge: McDonald Institute of 

Archaeological Research, 2003), and Peter Bell-wood, First Farmers: The 

Origins of Agricultural Studies (Oxford: Black-well, 2005). Two brief review 

articles covering similar ground are my “Evolution, consequences and future of 

plant and animal domestication” Nature 418:34—41 (2002), and Jared 

Diamond and Peter Bellwood, “Farmers and their languages: The first 

expansions,” Science 300:597—603 (2003). 
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Two articles and one book summarize discoveries of the last half-dozen years 

about domestication of plants and animals, spreads of language families, and the 

relation of the spreads of language families to food production: Jared Diamond, 

“Evolution, consequences and the future of plant and animal domestication,” 

Nature 418:34—41 (2002); Jared Diamond and Peter Bellwood, “The first 

agricultural expansions: archaeology, languages, and people,” Science, in press; 

and Peter Bellwood and Cohn Renfrew, Examining the Language/Farming 

Dispersal Hypothesis (Cambridge: McDonald Institute for Archaeological 

Research, 2002). Those two articles and that book give references to the 

detailed recent literature. A recent book-length account of the role of 

agricultural expansion in the origins of the modern Japanese people is Mark 

Hudson’s Ruins of Identity: Ethnogenesis in the Japanese Islands (Honolulu: 

University of Hawaii Press, 1999). 

For a detailed account of New Zealand’s Musket Wars, see the book by R.D. 

Crosby, The Musket Wars: a History of Inter-Iwi Conflict 1806-45 (Auckland: 

Reed, 1999). Those wars are summarized much more briefly but placed in a 

larger context in two books by James Behich: The New Zealand Wars and the 

Victorian Interpretation of Racial Conflict (Auckland: Penguin, 1986) and 

Making Peoples: A History of the New Zealanders (Auckland: Penguin, 1996). 

Two recent efforts by social scientists to identify proximate causes behind 

Europe’s and China’s divergence include an article by Jack Gold-stone, 

“Efflorescences and economic growth in world history: rethinking the ‘rise of 

the West’ and the Industrial Revolution,” journal of World History 13:323—89 

(2002), and a book by Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, 

Europe, and the Making of the Modern World Economy (Princeton: Princeton 



  687           أخرقراءات
 

University Press, 2000). The opposite approach, the search for ultimate causes, 

is exemplified by a recent article by Graeme Lang, “State systems and the 

origins of modern science: a comparison of Europe and China,” East—West 

Dialog 2:16—30 (1997), and by a book by David Cosandey, Le Secret de 

l’Occident (Paris: Arléa, 1997). Those articles by Goldstone and by Lang are 

the sources of my quotations above. 

The two papers analyzing the connection between economic indicators of 

modern ealth or growth rate, on the one hand, and long history of state societies 

or agriculture, on the other hand, are: Ola Ohsson and Douglas Hibbs, 

“Biogeography and long-term economic development,” in press in European 

Economic Review; and Valerie Bockstette, Areendam Chanda, and Louis 

Putterman, “States and markets: the advantage of an early start,” Journal of 

Economic Growth 7:35 1—73 (2002). 
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