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ي فرصة اتت اليه ولكن خطؤه االول انه حبث عن الطعام وحيدا بينما كان حاله سيختلف اذا مل يتواىن عن ا
كان بصحبته  شخص اخر. اما خطؤه الثاين االعظم كان حني بدا ابلتجول بعيدا عن الوادي اىل مناطق 

 خطرة ووعرة وخاصة حني اختذه طريقا ليخاطر بنفسه ويهرب من االخرين . 

اطاً ابربعة تسللوا من خلفه وتركوه ينزف حىت املوت دايًة كان هناك اثب نني حاول قتاهلم ولكنه اصبح ُمح
جسده وتعاقبت حاالت القتل واحدة بعد اخرى اىل ان انتهى املطاف ابستيالء القتلة على  مث عادوا لتشويه

                                                           
1 , This Is Your Brain on Nationalism, (Foreign Affairs, Feb 12, 2019)SapolskyRobert  

 
حياء وجراحة االعصاب والعلوم العصبية ومؤلف علم االحياء البشرية في افضل واسوء حاالتها في جامعة روبرت سابولسكي استاذ علم اال 2
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عة الوغندا ،ومت اخباران الوادي . ابطال هذه القصة هم الشمبانزي املتواجدون حاليا يف احلديقة الوطنية التاب
 ميتاين ( .  عنهم من ِقبل اول رئيس للجامعة ) جون

كان ذكور الشمبانزي على مر عقود من الزمان يتشكلون يف جمموعات من الذكور وتقوم هذه 
وقد مت رصد حوادث مشاهبة  اجملموعات بقتل ذكور اجملموعات اجملاورة مث خيطفون اانثهم لتوسيع اراضيهم . 

نه وخالل ذلك العام أب ٢٠١٤يف عام  الدراسةمات جمموعات الشمبانزي يف اماكن متفرقة كما وجدت هلج
ت الشمبانزي من جمموعات مشبانزي ايضا جماورة هلم والذي حالة قتل لذكور جمموعا ٣٠ـمايقارب ال  حدثت

رجال جيتمعون على ضحية   لقتلها . فاذا كان هذا العنف بينجماعات الشمبانزي هو السلوك  ٨بلغ مبعدل 
 مع النووي محضهم من  ٪٩٨فليس من الغريب ان يسود ايضا على البشر الذين يشرتكون يف اكثر من  السائد

لذا هل ستكون حربنا استنادا على هذاالتقسيم ؟ هلذا   هم"" و "حنن"ايضا مت   تقسيم العامل لـ .  الشمبانزي
ستكون املقارانت ضعيفة وخطرية بطبيعة  احلال الن البشر والقرود امحاضهم النووية متعادلة ومتساوية فبالتايل 

 .  سيكون هذا السلوك الوحشي   والذي مل يسمع به من قبل متعادل ايضا

وعلى الرغم من أن البشر ال يقتصرون على الوصول إىل الوادي فحسب ، بل أيًضا على األفكار 
التجريدية مثل األيديولوجية والدين والقوة االقتصادية اال اهنم غري قادرين على تغيري سلوكهم فمثال ) أمضى 

لون اليوم هم السويديون.( ومع ذلك السويديون القرن السابع عشر يف شوارع  أورواب ولكنهم اىل اليوم اليزا
فإن أفضل حلظات البشرية وأسوأها تنشأ من نظام يضم كل شيء بدءا من النشاط العصيب الثاين إىل آخر 
ماليني السنني من التطور )إىل جانب جمموعة معقدة من العوامل االجتماعية( .وحىت يكون ابمكاننا فهم 

واليت حيتمل أن تكون أشد أشكال التدمُّر  - ذلك عودة النزعة القومية ديناميكية هوية اجملموعة البشرية مبا يف
فهي تتطلب استيعاب األسس البيولوجية واملعرفية اليت تشكلها. لذلك مثل هذا  -يف التحيز داخل اجملموعة 

 التحليل يقدم القليل من األسباب للتفاؤل. 

د اجملموعات االخرى خالل جزء من الثانية ، ومن االدمغة البشرية قادرة على التمييز بني افرادها وافرا
 خالل هذا التمييز فهي تشجعنا على ان نكون لطفاء مع مجاعتنا وخصوم للجماعات االخرى .

https://www.nature.com/articles/nature13727
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-06-14/tribal-world
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هذه التحيزات التلقائية والالواعية تربز يف سن مبكرة للغاية و هحم بطبيعة احلال يكونون تعسفيني وغالبا 
 كن أن يصبحوا غًدا "حنن" لكن هذا فيه عزاء ضعيف ليس اال.مايكونون سلسني . اليوم "هم" ومي

 2017 اكتوبر ، روسيا ، كراسنوايرسك ، احليوان حديقة يف مشبانزيليس بعيدا عن االشجار : 

 

يستطيع البشر كبح غرائزهم وبناء جمتمعات حتول مسار اجملموعات إىل ساحات أقل تدمريا من احلروب .ومع 
 القواعد النفسية للقبلية ما زالت قائمة حىت عندما يفهم الناس أن والئهم ألمتهم ولون بشرهتمذلك فإن 

عشوائي مثل رمي العملة . لذلك فان العقل البشري مينع اصدقاء اليوم من  م ، أو انفريقهم الرايضي هووإهله
 ان يصبحو ابلغد اعداء .

 

 العقول القبلية 

إن ميل العقل البشري يف التفكري بني " حنن " و " هم " يكون عميًقا وقد أظهرت العديد من الدراسات 
على ان يصنع مثل هذا التمييز تلقائياً وبسرعة ُمرية للعقل. جرب ان تدخل متطوعا الدقيقة أن الدماغ قادر 
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يف جهاز املاسح الضوئي للدماغ والتقط صورة سريعة لوجهه ، سرتى رجال اسود بني االشياء البيضاء وهذا 
 تعترب منطقة يسمى بتنشيط اللوزة الدماغية اذ ينشط الوجه اللوزة الدماغية يف اقل من عحشر الثانية واليت

 مركزية ملشاعر اخلوف والعدوان . 

وهناك مايعرف مبنطقة قشرة الفص اجلبهي واليت تسيطر على االنفعاالت والعواطف يف اغلب 
احلاالت ، واليت تنطلق اىل   العمل اثنية او اثنيتني وكاهنا خترب اللوزة املخية ابنه " الجيب عليك العمل هبذه 

رد الفعل األويل يكون عادًة هو اخلوف وابلطبع فان هذه النتيجة  نذا "ومع ذلك فإالطريقة فاان ال اعمل هك
ينشط ما يسمى بـ القشرة املغزلية واليت بدورها  ليست خارجية ، لذلك فان رؤيتك لشخص من نفس عرقك

ورؤيتك تبدا ابلتعرف على الوجوه ولكنها تعمل بتاثري اقل حني يكون الشخص املعين من جنس اخر . 
لشخص من نفس عرقك يصبح كوخز االبرة والذي يقوم بدوره بتنشيط   القشرة احلزامية االمامية املسؤولة 

عن عن مشاعر التقمص العاطفي ، هذه املنطقة يقل اتثريها حينما تكون متقابلة مع شخص التعرفه ابلتايل 
 يقل نشاطها . 

ول اجملموعات االجتماعية . لذا لنفرتض هذه املرة يف كل مرة ايخذ البشر قرارات تلقائية قّيمة ح
انك خصم للغيالن وهو   االمر الذي ختفيه عادة ولكن سيكون هناك ادوات ستكشف رغم ذلك عن 

حتيزك . لدينا ايضا شاشة الكمبيوترواليت ميكنها   من تبادل الوجوه واملشاعر مثل " البطويل " او " اجلاهل " 
املفتاحني . وابلطبع ستاتيك خيارات تناسب  مر سريع ابلضغط على احد هذهولالستجابة لذلك ايتيك ا

 Bليظهر لك وجهالغول او املصطلح السليب ، او اضغط على الزر  Aحتيزاتك فمثال ) اضغط على الزر 
ليظهر لك وجه انسان او مصطلح اجيايب ( وستستجيب انت لذلك بسرعة الهنا مهمة سهلة وال   تتطلب 

لوجه إنساين أو  Aثري من الوقت .ولكن اذا مت تبديل هذه املفاتيح حبيث تكون )"اضغط علىالزر الك
لوجه الغول أو مصطلح إجيايب"( ، فسوف تكون استجابتك الحد االمرين بطيئة .  Bمصطلح سليب   وزر 

كـ " مجيل "او ان   والتاخري سيتكرر كل مرة بسبب   انه ليس من املنطقي ان يرتبط الغول مع مصطلح اجيايب
" كريه الرائحة  " . اما االن ومع وجود عدد كاف من التجارب فيمكننا  يرتبط البشر مبصطلح سليب مثل 
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اليت تكون ضد اعراق معينة كاالداين  ان نعرف هذه التحيزات ليس فقط ضد الغيالن ولكن ايضا التحيزات
 او االعمار اوانواع االجسام. 

عن القول أن العديد من هذه التحيزات اتيت مبرور الوقت الن اهلياكل املعرفية اليت حيتاجوهنا  وغين
غالبا ما تكون موجودة منذ البداية النك ستجد انه حىت الرضع يفضلون من يتحدثون لغة والديهم كما أهنم 

اهنم يتذكرون بشكل سريع الناس من جهة والديهم ابالضافة اال يستجيبون بشكل أكثرإجيابية لوجهات 
من نفس عرقهم وجنسهم . ومن اجللي ان هذه سنوات يفضلون من هم  ٣وابملثل فان البالغون من العمر 

التحيزات ال يرجع سببها اىل اهنم يولدون مبعتقدات عنصرية فطرية وال يتطلب ايضا من االابء تعليم ابناءهم 
االطفال من االنقياد هلا يف سن مبكرة جدا. ويف املقابل مما ميكن  عن هذه التحيزات الهنا تعترب حتيزات بيئية

حيب االطفال الرضع الوجوه املألوفة وهذا غالباماجيعلهم ايخذون  نسخة عن اابئهم ليستطيعو رؤية من 
حوهلم . ولكن ويف بعض األحيان تشكل أسس املودة والتعاون جذور للدوافع الغامضة للبشرية. لذا لنلقي 

ة على " االوكسيتوسني " وهو مركب اكتسب مسعة وجناحا ابهراويعرف ايضا ابنه " هرمون العناق او نظر 
االحتضان" فمثال يف الثدايت يعترب هذا اهلرمون مهم جدا النه يربط بني االم وطفلها ويساعد ايضا على 

لوكيات االجتماعية لذا تصبح االزواج . اما ابلنسبة للبشر فانه يعزز جمموعة كاملة من الس خلق روابط بني
 املميزات املمنوحة لألوكسيتوسني أكثر سخاًء وثقة وتعاطًفا وتعبريًا.

ولكن توصلت االحباث االخرية اىل نتائج تشري إىل أن األوكسيتوسني يطالب الناس ابلتصرف هبذه 
فهو يشجعهم ابن يكونو أي زمالئهم يف الفريق ، اما مع الغرابء  -اجملموعة فقط  الطريقة جتاه أعضاء

عدوانيني . اما ابلنسبة للهرموانت فهي اندا ما تؤثر على السلوكيات هبذه الطريقة ولكننا سناخذ قاعدة ابن 
حسب اختالف اوضاعها اما االوكستوسني فهو الذي يفصل بني هذه التاثريات ختتلف قوهتا وبساطتها 

ة ،فإن علم األعصاب والغدد الصماء وعلم النفس التطوري ادمغتنا وبني " هحم " و " حنن " . لذا و ببساط
يرمسون صورة قامتة حلياتنا ككائنات اجتماعية.  ولكن عندما يتعلق األمر ابنتماء اجملموعة ، ال يبدو البشر 
بعيدين عن عائالت الشمبانزي الذين يقتلون بعضهم البعض يف غاابت أوغندا: والء الناس االساسي هو 
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من احملتمل ان يتم استيفاء شيء او شخص اخر ولكن يكون هناك   من التشكيك او  املالوف ولكن
 اخلوف يف البداية. 

يف املمارسة العملية ميكن لإلنسان أن خيمن ميوله العدواين جتاه اآلخرين ، لكن القيام بذلك عادة 
 ما يكون خطوة تصحيحية  اثنوية.

 

 العمامة حتب اللحى

مع وجود كل هذا التشاؤم اال ان هناك فرق جوهري بني البشر وتلك الشمبانزي . عند البشر يتجه امليول 
اجملموعة بشكل ُمايد نسبيا ، على الرغم من أن علم األحياء البشري جيعل التكوين السريع   للتحيز داخل
واليت تعترب غري اثبتة وميكن أن تتغري يف  -ومهااالنقسامات   اليت ال ميكن تفاديها فعلًيا  –والضمين لنا 

 حلظة.

واحد ، كل منها حيتوي أوالً ، ينتمي البشر إىل جمموعات متعددة متداخلة يف جمموعات يف آن 
أولئك الذين يتجذرون يف فريق رايضي خمتلف  كمجموعة من دين أو عرق خمتلف.  على مواضيع خاصة به 

لذلك  لـ مثال كوكاكوال أو بيبسي. ؛ او الذين يعملون يف شركة منافسة ؛ أو ببساطة لديهم تفضيالت خمتلفة
 ملختلفة هذه طوال الوقت.وبشكل حاسم يتغري بروز هوايت اجملموعات ا

ان كنت متشي يف احد الليايل املظلمة وحدك ورايت احدهم يقرتب منك ، فستخرج اللوزة اخلاصة  
ولكن ان جلست ابلقرب من نفس الشخص يف احد مدرجات املالعب لتهتف  بك وتصرخ لتحذرك .

 انه . اليوجد ماحتذرك بش لفريقك املفضل فستبقى هذه اللوزةانئمة النه

وقد اظهرت الباحثة سانتا ابربرا يف جامعة كاليفورنيا تصنيفات مشاهبة ابن املوضوعات متيل اىل 
تصنيف صور االشخاص بسرعة وبشكل تلقائي حسب اجلنس . وإذا أظهر الباحثون صورهم ألشخاص من 

من خالل زيهم مع  السود والبيض يرتدون لباسني خمتلفني ابأللوان ، سيبدأ األشخاص تلقائيا ابلتصنيف
 ابداء اهتمام أقل بكثري للعرق.
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ومبعىن آخر ، فإن الكثري من ميل البشر حنو التفكري داخل / خارج اجملموعة ، ال يرتبط بشكل دائم 
بصفات إنسانية ُمددة    مثل العرق ولكن بداًل من ذلك ، تطورت هذه البنية املعرفية للكشف عن أي 

فات والتحالفات االجتماعية لزايدة فرصة البقاء على قيد احلياة من خالل إخبار إشارات ُمتملة حول االئتال
صديق من العدو لذلك ختتلف السمات احملددة اليت يركز عليها البشر الختاذ هذا القرار حسب السياق 

صائص اليت اجملموعات اثبتة فان اخل االجتماعي واليت ميكن التالعب هبا بسهولة ، حىت عندماتظل حدود
جيدوهنا مع " هحم " ميكن ان تتغري . على سبيل املثال ، يف الوالايت املتحدة االمريكية مع مرور الوقت 

تغريت تصوراهتم للمجموعات املهاجرة املختلفة . ولكن هناك خط فاضل يتم رمسه وخيتلف من مكان الخر 
أمريكا الوسطى  قة ، مث اكتشفت الحقاً أن، لقد نشأت يف أحد األحياء يف نيويورك مع توترات عرقية عمي

ابلكاد متيز بني االحياء القدمية "حنن" و "هم". يف الواقع ، يقضي بعض املمثلني حياهتم املهنية كلها 
ابلتناوب بني تصوير شخصيات جمموعة واحدة مث أخرى لذا فان هذا االنسياب واالعتماد من الصفات 

 البشرية .

ألخرى ، تعكس الفروق داخل اجملموعة / خارجها درجات الرتابط البيولوجي ، أو اما يف األنواع ا
التطوريون "اختيار األقارب" لذا تستطيع القوارض التمييز بني الشقيق او ابن العم  ءما يسميه علماء األحيا

 اوالغريب ابلرائحة من خالل الفريموانت اجلينية الثابتة وتتكيف معها. 

موعات الشمبانزي القاتلة واليت تتكون من اشقاء وابناء عم نشؤوا سوايً وبدؤو اما ابلنسبة جمل
ابحداث الضرر للعامل اخلارجي . اما البشر فهم قادرين على العنف ولكن عقلية اجملموعات البشرية غالبا 

بدورها تعتمد  ماتكون مستقلة متاما عن هذه الروابط الغريزية بسبب اعتمادها على اجملتمعات البشرية واليت
على الثقافة ، وهذه احلالة تندرج حتت املعىن  البيولوجي واليت تسمح للغرابء ابن يشعروا ابن هناك ارتباط 

بينهم ، وهذا عادة يتطلب مهمة وعملية نشطة لغرس القيم مع مايصاحبها من طقوس . ان امعنت التفكري 
" ، وعلى مستوى اجلامعات هناك الطالب اجلدد  يف التدريبات العسكرية اليت تنتج " عصاابت من االخوة

الذين اصبحو " اخوة " ، او املهاجرين السابقني الذين يرحبون بـهم  " العائالت    االمريكية " . ان هذا 
املسار املرن بدال من ان يكون وراثيا واثبتا اصبح كعالمة متييز متّكن الناس من اكتشاف ذويهم يف ُميط 
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اتيت االمهية اليت اعتمدهتا اجملتمعات املختلفة سواء كانت ابالعالم اواللباس او حىت شعر  الغرابء ، ومن هنا
الوجه ، لذلك فان اللحية و العمامة و قبعة " اجعلوا امريكا عظيمة مرة اخرى " مجيعها عناصر هلا دور يف 

لثقافية تصبح تعسفية ارسال اشارات قوية من العنصرية القبلية. عالوة على ذلك فإن هذه اجملتمعات ا
 عندمقارنتها ابملنطق الثابت اخلاص ابختيار األقارب البيولوجية.

وهناك بعض األشياء اليت تظهر هذا التعسف أفضل من جتربة العائالت املهاجرة ، حيث ميكن 
كان قد تغيب ان   تعديالً جذرايً لتعليم الطفل وفرصه الوظيفية ووجوهه الثقافية. لتاشرية اليانصيب أن تعيد

جداي ووالدي عن القطار خارج موسكو الذي ابلكاد صنعوه ، رمبا كنتح اكادمييا روسيا بدال من كوين 
اهلوايت  -لذلك ، بتوسيع نطاق مستوى اتريخ األسرة الفردي ، فإن هوايت جمموعتنا الكبرية امريكياً . 

 سف وختضع ايضا لتقلبات التاريخ.هي بنفس التع -الوطنية واملبادئ الثقافية اليت تبين حياتنا 

 

 ثورة أو إصالح؟

عشوائية فبالتاكيد لن تكون اقل اتثرياً على الصعيدين اجليد  -حني تكون هوايت جمتمعنا وطنية او غري وطنية

افضل االحوال ، ميكن هلذه الوطنية ان تدفع الناس اىل تسديد ضرائبهم واالهتمام مبن معهم مبا  والسيئ . ويف

ذلك االشخاص الذين مل ولن يلتقوا هبم ابداً . ولكن ألن هذا التضامن مت بناءه اترخيياً على عالمات ثقافية يف 

قوية للقرابة الزائفة ، فإنه من السهل زعزعة استقراره خاصة من قبل قوى العوملة ، اليت ميكن أن جتعل الناس 

أبهنم غري مهمني وجيعلوهنم على اتصال مع أنواع  الذين كانوا يف املاضي النماذج األصلية لثقافتهم يشعرون

يف مواجهتهم ملثل هذا التعطيل ، ميكن للقومية املدنية املدفوعة و اتصاهلم بذويهم.  خمتلفة ِمن َمن حوهلم على

ات" الكراهية الالإنسانية اليت حولت اليهود إىل "احلشر الضرائب أن تتحول بسرعة إىل شيء أكثر ظلمة مثل 

ليوم تعود هذه العالمة التجارية السامة إىل او  املسلمني إىل"إرهابيني".، أو التوتسيني إىل "الصراصري" ، أو 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-10-30/real-terrorist-threat-america
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الستغالهلا من أجل امليزة االنتخابية  الظهور يف مجيع أحناء العامل ، حيث حيفزها الزعماء السياسيون املتلهفون

من املؤكد أنه إذا كان على الناس و  غراء قوايً ليدرك شعورالناس ابلعقل .ويف مواجهة هذا االنبعاث ، يكون اإل

اإلدراك البشري ، لذلك  أن يدركوا كيف أن القومية تعسفية ، فإن املفهوم يبدو مضحكا الن القومية هي نتاج

الواقع معرفة أن  جيب أن يكون اإلدراك قادرًا على تفكيكها أيضاً. ومع ذلك فان هذا مانتمناه . ولكن يف

 روابطنا االجتماعية املختلفة عشوائية بشكل أساسي ال تفعل الكثري إلضعافها.

عمل الطبيب النفسي هنري اتجفيل يف السبعينيات من القرن املاضي ، وهو ما يحطلق عليه "منوذج  

مثاال على ذلك ، خذ جمموعة من االشخاص الغرابء واقسمهم بشكل عشوائي اىل جمموعتني  اجملموعة األدىن".

عن طريق رمي عملة معدنية ، ستجد ان املشاركني يعلمون ابنه التوجد جدوى من هذا التقسيم ولكن مع 

 ذلك ويف خالل دقائق فقط ستجدهم اصبحو متفامهني اكثر وواثقني من بعضهم البعض .

اليفضلون وجود الرؤساء  والعكس ابلعكس . فان كان تفكريان قواي مقابل تعسف بعض االشخاص  

رواية لتنسجها عن الوالء وابلتايل الميكنك ان جتعل الناس خيرجون من موقف مل يكونو  البعض فلن تكون هناك

 منطقيني فيه يف املقام االول . 

واع أخرى كثرية من االنقسام البشري ، ورمبا يكون واالن قد يكون اجملتمع احلديث عالقاً مع القومية وأن 

أكثر إنتاجية لتسخري هذه الديناميكيات بداًل من ُماربتها أو إدانتها وبداًل من تشجيع التشاؤم واخلوف ، 

جيب على القادة أن يناشدوا توجهات األفراد داخل اجلماعات بطرق حتفز التعاون والرعاية لرفيق اإلنسان. 

وا قوما التكمن قوهتم يف القوة العسكرية او التجانس العرقي يف بلد ما ، بل تكمن يف القدرة ولكم ان تتخيل

على رعاية كبار السن او تربية االطفال الذين يستطيعون تسجيل درجات عالية يف اختبارات العواطف ، او 
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كون ابلتأكيد أفضل من ضمان درجة عالية من احلراك االجتماعي وابلتاكيد مثل  هذه القومية التقدمية ست

تلك اليت بنيت على أساطري الضحية وأحالم الثأر. ولكن مع ُماولة فهم ماهو مألوف ومازال ُمفوراً يف العقل 

، فان النوع البشري ليس من االنواع اليت تذهب لتحارب شعواب تنفذ   اكثر  االعمال العشوائية لطفاً. لذا 

 امر بعيد االحتمال يف وقتنا احلاضر.يعد التغلب على اسوأ مايف القومية هو 

 

 

 

 


