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 يبحث أنه كانخطؤه األول ، حيض أبي فرصةمل 
؛ رمبا األمور كانت ستأخذ  وحيدا الطعام عن
خطؤه  خر لو كان برفقة شخص آخر .آ ىجمر 

 منطقةيف  جدا   بعيدا   تجوليكونه   الثاين واألكرب
ويقع املكان الذي خياطر  .الوادي أقصى خطرة

فيه ابجلري إىل اآلخرين بني التالل يف أعلى 
 ،كان هناك اثنان منهم ويف ابدئ األمر   .الوادي

ولكن أربعة تسللوا  معهم تالوقد حاول الق
 ينزفبعدها تركوه و  ،وحاصروه فأصبح حماطا 

                                                           
1 , This Is Your Brain on Nationalism, (Foreign Affairs, Feb 12, 2019)SapolskyRobert  
 : كتاب  ومؤلف . ستانفورد جبامعة ،العصبية والعلوم األعصاب وعلوم األعصاب وجراحة األحياء علوم بروفيسور يف  سابولسكي روبريت 2
 .أسوأهاألحياء اليت تعرب عن أفضل ما فينا أو "

 لتشويه الحق وقت يف عادوامث  ،املوت حىت
عشرين عملية يف هناية املطاف وقع حوايل و  ،جثته
وسيطر اآلخرون على  ،أحد  ى بعدهامل يتبققتل و 

 الوادي أبكمله .

 الدمالغزو  ملحمة يف الرواية أبطال إن 
 ميتاين جون احليواانت عاملِ  مقصه الذين هذه

 حديقة يف الشمبانزي همبل  ، أشخاص ا ليسوا
 ،على مدار عقد من الزمان ف . وطنيةأوغندا ال

 واحدةال موعةاجمل يف الذكور الشمبانزيكان 
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 هلم بقتل كل ذكر جماورمنهجي  بشكليقومون 
العمل و  احلياة قيد على لباقيةا اإلانث وخطف

هناك كما حتدث   .أراضيهم نطاق توسيععلى 
جمتمعات الشمبانزي يف أماكن  يف هجمات مماثلة

 هنإىل أ دراسةشارت أ 2014 يف عامو  . خمتلفة
فردا من مجاعة لشمبانزي أن يقتل  ا من املرجح

أكثر بثالثني مرة على أن يقتل فردا من  أخرى
 ذكور على مثانيةويف املتوسط , يتحد  .مجاعته

 .واحدةضحية 

و الواقع العنيف للحياة إذا كان هذا ه 
 البشر أن من املفاجئد , فهل و قر  ابعتبارهم

 من املائة يف 98 من أكثر يشاركون الذين
أن . الشمبانزي مع هبم اخلاص النووي احلمض

 ويذهبون "هم" و" حنن" إىل أيض ا العامل يقسمون
 املقارانت ؟ الفئات هذه على احلرب إىل

 نفس البشر شاركت. ي ابلطبع خطرية االختزالية
 ،البابون مع هبم اخلاص النووي احلمض من القدر
 مل الذيهذه املورواثت السلوك الوحشي  ومن

 .أحد به يسمع

 يقتلون ال البشر أن من الرغم وعلى 
 أيض ا ولكن الوادي إىل لوصولمن أجل ا فقط

 اإليديولوجيات مثل التجريدايت بسبب

 نظري ال فهم ، االقتصادية والقوةوامليتافيزيقيات 
 قضى) . سلوكهم تغيري على قدرهتم يف هلم

 أرجاءيعثون يف  عشر السابع القرن السويديون
 (.كما هم  فهم اليوم أما ؛ أورواب

 حلظات وأسوأ أفضل تنشأ ، ذلك ومع 
 بدءاشيء يشمل كل  نظام من البشري اجلنس

الثانية اليت تسبق النشاط العصيب إىل اخر  من
 معقدة جمموعة جانب إىل) مليون عام من التطور 

 (.االجتماعية العوامل من

 البشرية اجملموعة هوية ديناميكية لفهمو  
 الشكل هذا - القومية النزعة عودة ذلك يف مبا ،

 - اجملموعة داخل لالحنياز تدمريا   األكثر
 اليت واملعرفية البيولوجية األسس فهم يتطلب

 قليلة أسبااب   التحليل هذا مثل يقدم .تشكلها
 اجملموعة أعضاء بني أدمغتنا متيز .للتفاؤل

 تشجعناف ، الثانية من صغري جزء يف واألجانب
معادين  ولكن األول مع لطفاء نكون أن على
 وتظهر واعية وغري تلقائية التحيزات هذه .رلآلخ

هي بطبيعة احلال و  مذهل بشكل سن مبكر يف
قد نصبح غدا مثل ما هم غالبا . تعسفية وسلسة

 الفقراء عزاء سوى ليس هذا ولكنعليه اليوم 

  

https://www.nature.com/articles/nature13727
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-06-14/tribal-world
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 2017 أكتوبر ، روسيا ، كراسنوايرسك  يف للحيواانت حديقة يف مشبانزي الشجرة عن بعيد ا ليس

 

 تدمريا أقل ساحات إىل اجلماعي التنافس مسار حتول جمتمعات وبناء غرائزهم كبح  للبشر ميكن 
 ألمتهم والئهم أن الناس يدرك عندما حىت ، قائمة للقبلية النفسية القواعد تزال ال ذلك مع ،احلروب من
 ،البشري العقل مستوى على ،املعدنية العملة رمي مثل عشوائي الرايضي فريقهم أو إهلهم أو بشرهتم لون أو

 .أخرى مرة الغد أعداء يصبحوا أن من اجلدد زمالئه القليل مينع

 

 العقل القبلي 

 أن الدقيقة الدراسات من العديد أظهرت .جدا نزعة العقل البشري ابلنسبة لنا مقابل تفكريهم عميقة
  .للعقل حمرية وبسرعة تلقائي ا الفروق هذه مثل بعمل يقوم الدماغ

وميض تصوير الوجوه ومت عمل متطوع حتت املاسح الضوئي للدماغ  أجريت جتربة حيث مت إبقاء 
السريع حيث تظهر الصورة ابللون األبيض يف املاسح الضوئي ويتضح الوجه ابللون األسود وهبذا تظهر 

 شر األول من الثانية.الع   للوزة املخيخ وهي املنطقة املسئولة عن مشاعر اخلوف والعدوانية خال
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 والتنظيم الدافع يف للتحكم حيوية منطقة وهي اجلبهي الفص قشرة تظهر يف معظم احلاالت  
 ال تفكر هبذه الطريقة , هذا ليس أان": " اللوزة اول إصماتوحت  اثنيتني  أو اثنية بعد العمل يف العاطفي

 النتيجة هذهو  أفضل يعرفون الذين أولئك بني حىت ، خائفة فعل ردة عادة   هي األولية الفعل ردة, إال أن 
  .غريبة ليست

صا من الدماغ الرئيس يسمى العرق ينشط جزءا متخصنظر إىل وجه شخص من نفس وعند ال
القشرة املغزلية، اليت تتعرف على الوجوه، لكنها تكون أقل نشاط عندما يكون الوجه املعين لشخص ما 

مامية ألفإن القشرة احلزامية ارق وهو مطعون إببرة عِ ، وعند مشاهدة يد شخص من نفس المن جنس آخر
منطقة متورطة يف مشاعر التعاطف، ولذلك عندما يظهر الشيء نفسه بيد شخص ظهر نشاط عايل، وهي ت  

 . مهم متساويةالنشاط أقل، فليس أوجه اجلميع وآ من جنس آخر ينتج عنها

فرتض أنك ما ذاتية ومثقلة ابلقيم عن الفئات اجملتمعية، ولنيف كل منعطف يتخذ البشر أحكا
دوات مثل اختبار املصادقة الضمين عن ألكشف بعض استن وهو شيء ختفيه عادة، المتحامل ضد الغو 

مثل الضخم  نفعالاالشديدة حتيزك رغم ذلك، حيث تتبدل شاشة الكمبيوتر بني الوجوه واملصطلحات 
زرة تتوافق ألزواج ازرة، فإذا كانت أألطلب منك الضغط بسرعة على أحد اأو اجلاهل استجابة لذلك، وي  

جيايب، لإلليب، والزر ب للوجه البشري أو جه الغول أو أي مصطلح سمع حتيزاتك فاضغط على الزر أ لو 
  .املهمة ستصبح سهلة وسرتد بسرعة وبدقة

نساين أو املصطلح إلب منك الضغط على الزر أ للوجه اوطل قرتاناالولكن إذا ما مت عكس 
ط يف كل مرة، حيث جيايب فستتباطأ ردودك، وهناك أتخري بسيإلاالسليب والزر ب لوجه الغول أو املصطلح 

  .إن تنافر ربط الغول ابجلمال أو البشر ابلرائحة الكريهة سيصيبكم ببعض الرتدد

ف من التجارب تكون هذه التأخريات قابلة للكشف، ابلتايل تكشف عن ومع وجود عدد كا
ن امليتافيزيقية دايألثنية أو اإلعراق األفعلية مثل التحيز ضد بعض احتيزك ضد الغول أو يف حالة املوضوعات ال

  .أو الفئات عمرية أو أشخاص معينني

مع مرور الوقت. ومع ذلك غين عن القول، أبن يتم احلصول على العديد من هذه التحيزات و 
ا ما تكون موجودة منذ البداية حىت الرضع يفضلون أولئك الذين غالباملعرفية اليت حيتاجون إليها  يةفإن البن

إىل عرق شخاص الذين ينتمون ألاهنم يستجيبون بشكل أكثر إجيابية لوجوه يتحدثون لغة آابئهم، كما أ
  .شخاص الذين من عرقهم أو جنسهمألث سنوات إىل تفضيل االطفال يف عمر الثألآابئهم. وابملثل مييل ا
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مر أن أليتطلب ا الت عنصرية فطرية و طفال يولدون مبعتقداأليرجع السبب يف ذلك إىل أن ا ال
ية أو جنسية، على الرغم من أن ابء بتعليم أطفاهلم بشكل فعلي أو ضمين أي حتيزات عنصر آليقوم ا

ما هو  طفالألذلك حيب ا بدال من طفال ميكنهم التقاط هذه التأثريات البيئية يف سن مبكرة جد ا، و ألا
 . ية اخلاصة بوالديهما إىل نسخ التصنيفات العرقية واللغو مألوف وهذا يؤدي هبم غالب

كثر ألتعاون هي يف أصل اجلنس البشري احيان تكون أسس العواطف ومبادئ الأليف بعض ا
ا بعض النجاح ر هو املركب الذي اكتسبت مسعته مؤخوكسيتوسني و ألادافعية، وعلى سبيل املثال هرمون 

 ." الغامض حتضاناالابعتباره "هرمون 

عد على تكوين م والرضيع ويساألوكسيتوسني عنصرا أساسيا يف الرتابط بني األا عدي يف الثدييات
  .ويف البشر يروج جملموعة كاملة من السلوكيات املؤيدة للمجتمع . حادينيألزواج األروابط وثيقة بني ا

 أنه ومع ذلك تشري الوكسيتوسني تصبح أكثر سخاء وثقة وتعاطفا وتعبريية إألفاملواضيع املعطاة ل
اجملموعة على  وكسيتوسني يدفع الناس إىل التصرف هبذه الطريقة فقط جتاه أعضاءألتائج احلديثة إىل أن االن

  .جانبألعدوانية وأكثر كره لء الفريق يف لعبة ابملقابل جيعلهم أكثر السبيل املثال : زم

ف قوته يف بيئات ختتلاندرا ما تؤثر اهلرموانت على السلوك هبذه الطريقة فاملبدأ هو التأثري الذي 
،  وكسيتوسني خط الصدع يف أدمغتنا بني ثنائية "حنن" و "هم". ببساطةألاأنه ومع ذلك يعمق  الخمتلفة إ

ائنات إن البيولوجيا العصبية والغدد الصماء وعلم النفس التنموي كلها ترسم صورة قامتة حلياتنا كك
ت الشمبانزي اليت اليبدو البشر بعيدون عن عائ الاجلماعي ، ف نتماءابالمر ألاجتماعية، وعندما يتعلق ا

  .ساسي ملا هو مألوفألء الناس االعضها البعض يف غاابت أوغندا، فو تقتل ب

فأي شيء أو أي شخص آخر من املرجح أن ي قابل يف البداية ابلشك أو اخلوف أو العداء، 
وما حيدث بعد هذا عادة  خرينآلاه ااجتولكن مع املمارسة العملية ميكن للبشر أن يروضوا ميوهلم العدوانية 

  . حية اثنويةالخطوة إص

 ىمن العمامة إىل موضات اللح

نسانية حنو إلمتيل النزعة ا  لكن وبعد هذا التشاؤم، هناك فرق حاسم بني البشر وتلك الشمبانزي املتحاربة
التحيز داخل اجملموعة لكن بقيمة حمايدة نسبيا، على الرغم من أن البيولوجيا البشرية جتعل التكوين السريع 
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ا عن اجملموعة حكمه غري اثبت لكن من املمكن حتميا ،فإن من يعترب شخصا غريب راوالضمين لثنائياتنا أم
 .أن يتغري حكمه يف أي حلظة

تمي البشر إىل جمموعات متعددة ومتداخلة يف آن واحد، ولكل منها قائمة خاصة ابلغرابء فإما ني
عراق املختلفة أو من أولئك الذين يتحيزون لفريق رايضي خمتلف أو ألالدايانت أو اأن يكونوا من ذوي 

تلف على من أولئك الذين يعملون لصاحل شركة منافسة أو ببساطة من أولئك الذين لديهم تفضيل خم
  .. وبشكل حاسم يتغري ظهور هذه اهلوايت اجلماعية املختلفة طوال الوقتالسبيل املثال بيسي أو كو 

وتشاهد أحدهم يقرتب فإن اللوزة اخلاصة برأسك ستصرخ،  ال  ا تقوم ابلسري يف شارع مظلم ليفعندم
نفسه فإن اللوزة ستظل رايضي وتردد ابنسجام مع الفريق  إستادولكن لو جتلس جبوار نفس الشخص يف 

 . انئمة

ل إىل تصنيف صور وابملثل أظهر الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف سانتا ابربرا أن املوضوعات متي
سود ألشخاص من ذوي اللون األومع ذلك أظهر الباحثون صورا شخاص بسرعة حسب العرق، ألا

 ال  بد تصنيف الناس حسب الزي الرمسي  ا يفتلقائيشخاص ألبيض يرتدون زيني ملونني خمتلفني فبدأ األوا
 من لون البشرة . 

يرتبط توجههم  الموعة، وبعبارة أخرى تتجه معظم ميول البشر حنو التفكري داخل أو خارج اجمل
لكشف عن أي من ذلك تطورت هذه البنية املعرفية ل ال  بدالعرق .سمات إنسانية حمددة مثل لِ بشكل دائم 

يف البقاء على قيد احلياة من  الفردعية والتحالفات لزايدة فرصة جتماالندماجات االول اإشارات حمتملة ح
  .إخباره عن صديقه من عدوه لالخ

تمد اعتمادا كبريا على السياق ختتلف املميزات احملددة اليت يركز عليها البشر جلعل هذا التصميم يع
أن تتغري السمات اليت  اجملموعة اثبتة ميكن جتماعي وميكن معاجلته بسهولة، حىت عندما تظل حدودالا

ت املتحدة ملختلف الايء" فعلى سبيل املثال كيفية حتول تصورات الو الشخاص ضمنيا بـ "هؤ أليربطها ا
ىت مت رسم خط فاصل جمموعات املهاجرين، وتغريت مفاهيم جمموعات املهاجرين املختلفة مبرور الوقت، ح

  .مكان إىل مكان آخر فات والتفاواتت منالختالبني كل ا

أن أمريكا  الحقا ت يف أحد أحياء نيويورك مع توترات عرقية عميقة ولكين اكتشفتلقد نشأ 
الوسطى ابلكاد متيز بني أحياؤان القدمية وأحياؤهم، ويف الواقع يقضي بعض املمثلني حياهتم املهنية أبكملها 

اد الظريف إنساين فريد، ويف عتماالو سة الصيات من جمموعة وأخرى، وهذه السابلتناوب بني تصوير شخ
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علماء ف أخرى تعكس الفروق يف داخل أو خارج اجملموعة درجة الرتابط البيولوجي أو ما يسميه أصنا
 ."قاربألحياء ب "اختيار األا

التواقيع الفريومونية الثابتة  -الرائحة  اللقاء وأبناء العم والغرابء من خشألمتيز القوارض بني ا
ويف حالة الشمبانزي تتكون تلك اجملموعات القاتلة من إخوة , ا لذلكف تعاوهنا وفقوتكي -وراثيا واحملددة 

 ذى ابلغرابء. ألمعا وأحلقوا ا أو أبناء عمومة نشئوا

ة البشرية غالبا ما لكن عقلية اجملموعإن البشر قادرون على ممارسة العنف احلركي أبنفسهم ،  
من  البد ما عن هذه الروابط العائلية الغريزية، إذ تعتمد معظم اجملتمعات البشرية احلديثةتكون مستقلة متا

ا رتباط الوثيق مبا هم غرابء كلياليشعروا ابقارب احملدث وهي عملية تسمح للناس أن ألذلك على اختيار ا
طلب ذلك عملية نشطة للغاية من الغرس يف الذهن مع ما حيان يتألملعىن البيولوجي، ويف كثري من ااب

 . يصاحب ذلك

ب اجلدد الذين الخوة" أو الطإلعسكرية اليت ت نتج "جمموعة من اعتبار التدريبات الاللنأخذ بعني ا 
 مريكية"،ألسرة األستقبال املهاجرين يف "االإخوة، أو القيمة القدمية قة هلم ابلكلية ليصبحوا فيما بعد الع ال

مات تعسفية متكنهم من الإىل تبين عمن أن يكون اثبتا ووراثيا يدفع الناس أيضا  الهذا املسار املرن بد
م العألعلى امهية اليت تعلقها اجملتمعات املختلفة ألحميط من الغرابء ومن هنا أتيت ااكتشاف ثقافة أقارهبم يف 

 .بس أو شعر الوجهالأو امل

والعمامة وقبعة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" هذا الدور عن طريق إرسال تؤدي قصة اللحية 
ند مقارنتها ابملنطق وة على ذلك فإن هذه اجملتمعات الثقافية تعسفية عالنتماء القبلي، وعالة ابإشارات قوي

املهاجرين شياء تظهر هذا التعسف أفضل من جتربة أسر ألقرابء البيولوجي، فبعض األختيار االالثابت نسبيا 
 .حيث ميكن لعشوائية اليانصيب أن تقوم إبجراء تغيري جذري يف تعليم الطفل وفرصته املهنية وميوله الثقافية

 ا  لكاد صنعوه لرمبا أكون أكادمييلو كان أجدادي وأيب قد غابوا عن القطار الذي خرج من موسكو والذي اب
 معركة ستالينغراد اللوقد أتثرت ابلبكاء خ, مريكي ألاء من النوع اأكون مرتداي حذمن  البد ا  مدخن    ا  روسي
 بريل هاربور.  بدال  

اهلوايت الوطنية واملبادئ  -سرة الفردية فإن هوايت جمموعة صوران الكبرية ألوسيع نطاق اتريخ اوبت 
 . هي تعسفية بنفس القدر وختضع لتقلبات التاريخ -الثقافية اليت تبين حياتنا 
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فضل أو ألسواء ل فعالألجتعلهم أقل تبعية يف ا العشوائية حيث  –الوطنية وغريها  -هوايت جمموعتنا  إن
متلكات ت ميكن للقومية الوطنية أن تدفع الناس إىل دفع ضرائبهم ورعايتهم ملالسوأ، ويف أفضل احلاألل

التضامن ن هذا ألونظرا م  أبدا , قط ولن يلتقوا هب صلة هلم هبم ومل يلتقوا هبم الأمتهم مبا يف ذلك أشخاص 
سيما بسبب الالسهل زعزعة استقراره،  ا على أسس ثقافية قوية من القرابة الزائفة فإنه مناترخييا مبنيكان 

صلي لثقافتهم يشعرون أبهنم ألن كانوا يف وقت ما هم النموذج اقوى العوملة اليت ميكن أن جتعل الناس الذي
  .أبنواع خمتلفة جد ا من اجلريان أكثر مما كان عليه أجدادهمغري مهمني وجعلهم على اتصال 

ائب سريعا إىل ضطراب، ميكن أن تتحول القومية املدنية اليت تدفع الضر اليف مواجهة مثل هذا ا
و املسلمني يني "ابلصراصري" إنسانية حيث تصف اليهود "ابحلشرات"، والتوتس الشيء أشد كراهية و 

 ."رهابينيإل"اب

واليوم يعود هذا الطبع السام من القومية إىل العامل أبسره مدعوما من قبل الزعماء السياسيني الذين 
راء قوي جلذب شعور إلغنبعاث فإن االويف مواجهة هذا انتخابية، الالتحقيق الفائدة  اللهيتوقون إىل استغ

  .نيةالالناس ابلعق

القومية التعسفية فإن هذا املفهوم يبدو مثري ابلتأكيد إذا كان الناس جيب أن يفهموا كيف تكون 
على تفكيكها أيضا،  راراك قادإلدا اللسخرية، فالقومية هي نتاج إدراك بشري لذلك جيب أن يكون هذ

جتماعية املختلفة عشوائية من الالواقع عند معرفة أن روابطنا ا يف .فكار جمرد أمنياتألتزال هذه ا اللكن 
 . إضعافهاساس فلن تؤدي إىل ألا

وذج أثناء العمل يف سبعينيات القرن العشرين ، أطلق عامل النفس هنري اتجفيل على هذا "من
ل رمي البشكل عشوائي إىل جمموعتني من خ دىن" فقام أبخذ جمموعة من الغرابء وقسمهمألاجملموعة ا

ائق يصبحون أكثر عملة معدنية وكان املشاركون يعرفون معىن التقسيم ومع ذلك وجد أهنم يف غضون دق
 .ثقة و كر ما اجتاه أعضاء جمموعتهم

أتثري التفكري بـ"حنن" مقابل ضل أن تصبح مع جمموعة الرؤوس والعكس صحيح . إن تف الالذيول 
نقول شيئا عن ماهية  الجليا متاما ، كي جتماعية   الاستبداد احلدود اخرين" قوي حىت عندما يكون آل"ا

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-10-30/real-terrorist-threat-america
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-10-30/real-terrorist-threat-america
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يكونوا مسببني له يف  الناس من موقف ملميكنك استبعاد ال ء للوطن . و الدجمها يف قصة معقدة حول الو 
 . لألو املقام ا

خرى، وقد يكون ألنقسامات البشرية االيف القومية والعديد من ا قا قد يكون اجملتمع احلديث عال 
ب وكراهية من الرتويج للحرو  ال  من حماربتها أو إدانتها، بد الل هذه الديناميكيات بدالمن املفيد استغ

جانب، كما ينبغي على القادة أن يلتمسوا امليول اجلماعية الفطرية لدى الناس بطرق حتفز التعاون ألا
 .نسانإلواملسؤولية ورعاية ا

ثين ولكن يف القدرة إلينبع من القوة العسكرية للبلد أو من التجانس ا الختيل أن الفخر القومي  
طفال الذين أحرزوا درجات عالية يف اختبارات تعاطف أو لضمان درجة ألعلى العناية ابملسنني و تربية ا

 .جتماعيالعالية من احلراك ا

إن مثل هذه القومية التقدمية ستكون ابلتأكيد أفضل من تلك اليت بنيت على أساطري الضحية  
قل أنه ليس اخللط بني ما هو مألوف ومتفوق فإنه ما يزال عالقا يف العفتنة نتقام. ولكن مع الم االوأح

حسان وهبذا فإنه من ببعيد عن اجلنس البشري خوض حرب عشوائية على شعب بلد يقوم أبنبل أفعال اإل
 .غري املرجح أن يتم التغلب على أسوأ ما يف القومية يف أي وقت قريب

وتشاهد أحدهم يقرتب فإن اللوزة اخلاصة برأسك ستصرخ،  ال  ا تقوم ابلسري يف شارع مظلم ليفعندم
نفسه فإن اللوزة ستظل رايضي وتردد ابنسجام مع الفريق  إستادولكن لو جتلس جبوار نفس الشخص يف 

 .انئمة

 

ل إىل تصنيف صور وابملثل أظهر الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف سانتا ابربرا أن املوضوعات متي
سود ألشخاص من ذوي اللون األومع ذلك أظهر الباحثون صورا شخاص بسرعة حسب العرق، ألا

 ال  بد تصنيف الناس حسب الزي الرمسي  ا يفتلقائيشخاص ألبيض يرتدون زيني ملونني خمتلفني فبدأ األوا
 من لون البشرة . 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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يرتبط توجههم بشكل  الموعة، وبعبارة أخرى تتجه معظم ميول البشر حنو التفكري داخل أو خارج اجمل
لكشف عن أي إشارات من ذلك تطورت هذه البنية املعرفية ل ال  بدالعرق .سمات إنسانية حمددة مثل لِ دائم 

إخباره  لاليف البقاء على قيد احلياة من خ الفردعية والتحالفات لزايدة فرصة جتماالندماجات االول احمتملة ح
  .عن صديقه من عدوه

تمد اعتمادا كبريا على السياق ختتلف املميزات احملددة اليت يركز عليها البشر جلعل هذا التصميم يع
أن تتغري السمات اليت يربطها  اجملموعة اثبتة ميكن جتماعي وميكن معاجلته بسهولة، حىت عندما تظل حدودالا
ت املتحدة ملختلف جمموعات الايء" فعلى سبيل املثال كيفية حتول تصورات الو الشخاص ضمنيا بـ "هؤ ألا

ىت مت رسم خط فاصل بني كل املهاجرين، وتغريت مفاهيم جمموعات املهاجرين املختلفة مبرور الوقت، ح
  .مكان إىل مكان آخر فات والتفاواتت منالختالا

أن أمريكا الوسطى  الحقا ت يف أحد أحياء نيويورك مع توترات عرقية عميقة ولكين اكتشفتلقد نشأ 
ابلكاد متيز بني أحياؤان القدمية وأحياؤهم، ويف الواقع يقضي بعض املمثلني حياهتم املهنية أبكملها ابلتناوب بني 

ف أخرى اد الظريف إنساين فريد، ويف أصناعتماالو سة الصيات من جمموعة وأخرى، وهذه الستصوير شخ
حياء ب "اختيار ألعلماء اتعكس الفروق يف داخل أو خارج اجملموعة درجة الرتابط البيولوجي أو ما يسميه 

 ."قاربألا

التواقيع الفريومونية الثابتة واحملددة  -الرائحة  اللقاء وأبناء العم والغرابء من خشألمتيز القوارض بني ا
ويف حالة الشمبانزي تتكون تلك اجملموعات القاتلة من إخوة أو أبناء , ا لذلكف تعاوهنا وفقوتكي -وراثيا 

 ذى ابلغرابء. ألمعا وأحلقوا ا عمومة نشئوا

ة البشرية غالبا ما تكون لكن عقلية اجملموعإن البشر قادرون على ممارسة العنف احلركي أبنفسهم ،  
من ذلك على  البد ما عن هذه الروابط العائلية الغريزية، إذ تعتمد معظم اجملتمعات البشرية احلديثةمستقلة متا

ملعىن البيولوجي، ا ابرتباط الوثيق مبا هم غرابء كلياليشعروا ابقارب احملدث وهي عملية تسمح للناس أن ألاختيار ا
 . طلب ذلك عملية نشطة للغاية من الغرس يف الذهن مع ما يصاحب ذلكحيان يتألويف كثري من ا

 الب اجلدد الذين الخوة" أو الطإلعسكرية اليت ت نتج "جمموعة من اعتبار التدريبات الاللنأخذ بعني ا 
    هذا  مريكية"،ألسرة األستقبال املهاجرين يف "االإخوة، أو القيمة القدمية قة هلم ابلكلية ليصبحوا فيما بعد الع
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مات تعسفية متكنهم من اكتشاف الإىل تبين عمن أن يكون اثبتا ووراثيا يدفع الناس أيضا  الاملسار املرن بد
بس الم أو املالعألعلى امهية اليت تعلقها اجملتمعات املختلفة ألحميط من الغرابء ومن هنا أتيت اثقافة أقارهبم يف 

 .أو شعر الوجه

والعمامة وقبعة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" هذا الدور عن طريق إرسال تؤدي قصة اللحية 
ند مقارنتها ابملنطق وة على ذلك فإن هذه اجملتمعات الثقافية تعسفية عالنتماء القبلي، وعالة ابإشارات قوي

املهاجرين شياء تظهر هذا التعسف أفضل من جتربة أسر ألقرابء البيولوجي، فبعض األختيار االالثابت نسبيا 
 .حيث ميكن لعشوائية اليانصيب أن تقوم إبجراء تغيري جذري يف تعليم الطفل وفرصته املهنية وميوله الثقافية

لكاد صنعوه لرمبا أكون لو كان أجدادي وأيب قد غابوا عن القطار الذي خرج من موسكو والذي اب
معركة  اللوقد أتثرت ابلبكاء خ, مريكي ألاء من النوع اأكون مرتداي حذمن  البد ا  مدخن    ا  روسي ا  أكادميي

 بريل هاربور.  بدال   ستالينغراد

اهلوايت الوطنية واملبادئ  -سرة الفردية فإن هوايت جمموعة صوران الكبرية ألوسيع نطاق اتريخ اوبت 
 . هي تعسفية بنفس القدر وختضع لتقلبات التاريخ -الثقافية اليت تبين حياتنا 
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فضل أو ألسواء ل فعالألجتعلهم أقل تبعية يف ا العشوائية حيث  –الوطنية وغريها  -هوايت جمموعتنا  إن
متلكات أمتهم ت ميكن للقومية الوطنية أن تدفع الناس إىل دفع ضرائبهم ورعايتهم ملالسوأ، ويف أفضل احلاألل

التضامن كان ن هذا ألونظرا م  أبدا , قط ولن يلتقوا هب صلة هلم هبم ومل يلتقوا هبم المبا يف ذلك أشخاص 
سيما بسبب قوى الالسهل زعزعة استقراره،  ا على أسس ثقافية قوية من القرابة الزائفة فإنه مناترخييا مبني

صلي لثقافتهم يشعرون أبهنم غري ألن كانوا يف وقت ما هم النموذج االعوملة اليت ميكن أن جتعل الناس الذي
  .أبنواع خمتلفة جد ا من اجلريان أكثر مما كان عليه أجدادهممهمني وجعلهم على اتصال 
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ائب سريعا إىل شيء ضطراب، ميكن أن تتحول القومية املدنية اليت تدفع الضر اليف مواجهة مثل هذا ا
 ."رهابينيإليني "ابلصراصري" و املسلمني "ابإنسانية حيث تصف اليهود "ابحلشرات"، والتوتس الأشد كراهية و 

واليوم يعود هذا الطبع السام من القومية إىل العامل أبسره مدعوما من قبل الزعماء السياسيني الذين 
راء قوي جلذب شعور إلغنبعاث فإن االويف مواجهة هذا انتخابية، الالتحقيق الفائدة  اللهيتوقون إىل استغ

  .نيةالالناس ابلعق

القومية التعسفية فإن هذا املفهوم يبدو مثري ابلتأكيد إذا كان الناس جيب أن يفهموا كيف تكون 
على تفكيكها أيضا، لكن  راراك قادإلدا اللسخرية، فالقومية هي نتاج إدراك بشري لذلك جيب أن يكون هذ

ساس ألجتماعية املختلفة عشوائية من االالواقع عند معرفة أن روابطنا ا يف .فكار جمرد أمنياتألتزال هذه ا ال
 . إضعافهافلن تؤدي إىل 

وذج اجملموعة أثناء العمل يف سبعينيات القرن العشرين ، أطلق عامل النفس هنري اتجفيل على هذا "من
ل رمي عملة معدنية البشكل عشوائي إىل جمموعتني من خ دىن" فقام أبخذ جمموعة من الغرابء وقسمهمألا

ائق يصبحون أكثر ثقة و كر ما اجتاه وكان املشاركون يعرفون معىن التقسيم ومع ذلك وجد أهنم يف غضون دق
 .أعضاء جمموعتهم

أتثري التفكري بـ"حنن" مقابل ضل أن تصبح مع جمموعة الرؤوس والعكس صحيح . إن تف الالذيول 
نقول شيئا عن ماهية دجمها  الجليا متاما ، كي جتماعية   الاستبداد احلدود اخرين" قوي حىت عندما يكون آل"ا

 .لألو يكونوا مسببني له يف املقام ا الناس من موقف ملميكنك استبعاد ال ء للوطن . و اليف قصة معقدة حول الو 

خرى، وقد يكون ألنقسامات البشرية االيف القومية والعديد من ا قا قد يكون اجملتمع احلديث عال 
جانب، ألب وكراهية امن الرتويج للحرو  ال  من حماربتها أو إدانتها، بد الل هذه الديناميكيات بدالمن املفيد استغ

كما ينبغي على القادة أن يلتمسوا امليول اجلماعية الفطرية لدى الناس بطرق حتفز التعاون واملسؤولية ورعاية 
 .نسانإلا

ثين ولكن يف القدرة على إلينبع من القوة العسكرية للبلد أو من التجانس ا الختيل أن الفخر القومي  
طفال الذين أحرزوا درجات عالية يف اختبارات تعاطف أو لضمان درجة عالية من ألالعناية ابملسنني و تربية ا

 .جتماعيالاحلراك ا
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إن مثل هذه القومية التقدمية ستكون ابلتأكيد أفضل من تلك اليت بنيت على أساطري الضحية  
قل أنه ليس ببعيد اخللط بني ما هو مألوف ومتفوق فإنه ما يزال عالقا يف العفتنة نتقام. ولكن مع الم االوأح

حسان وهبذا فإنه من غري املرجح عن اجلنس البشري خوض حرب عشوائية على شعب بلد يقوم أبنبل أفعال اإل
 .أن يتم التغلب على أسوأ ما يف القومية يف أي وقت قريب

 

 


