
وسط فوضى المفاھیم حول نشوء المجتمعات االنسانیة وتحدید الھویة القومیة التي تعصف باألفكار 
والتیارات السائدة في منطقتنا، تجيء ھذه الدراسة العلمیة التي كتبھا جورج یونان لتسھم أو تكون 

وشخصیتنا  محاولة جادة إلرساء فھم أكثر وضوحاً حول ھذه الناحیة البالغة الخطورة في حیاتنا
القومیة التي ضعضعتھا شتّى المفاھیم والسطحیات. ولقد كان عدم ارتكاز مفاھیمنا في ھذا المضمار 

الى قواعد علمیة مشكلة، لعل أبرز مظاھرھا ھذا التمزق المروع في الوجدان القومي.  

–األسس العلمیة لتكوین المجتمعات االنسانیة  -  

–المزیج الساللي واقع مجتمعي  الحدیثة قد خطت خطوات واسعة في  یھي أن ندرك ان العلوممن البد 
، ال تزال مجھولة لدى االنسان. فقد اتى التقدم الماضي القرن المیادین التي كانت حتى أوائلجمیع 

–العملي  التكنولوجي على ذلك المجھول الى حد بعید، وزّود العقل االنساني بطاقات فّذة لكشف  
ات الذي یعتبر، بل ویسیر، في مقدمة یائن حسیة ال تقبل الجدل. فعلم الطبیعالحقائق واثبات بیناتھا بقر

ومّكن االنسان من الغوص الى اعماق الحقائق الكامنة خلف أسرار  تلك العلوم اثبت صحتھا وقدرتھا.
التركیب البنیوي البیولوجي للكائنات الحیة، ودراسة وظائفھ وخصائصھ الفیزیولوجیة، بحیث لم یعد 

الحقائق العلمیة واالجتماعیة الثابتة. وبنتیجة  االنسان یقف عاجزاً أمام الظواھر الطبیعیة أو جاھالً 
–یق في محیط العلوم الطبیعیة، تمكن االنسان من إدراك حقیقة التركیب االجتماعي الغوص العم  

–النفسي   L’heredite Et laاالثنولوجي للمجتمعات البشریة، بواسطة علم الوراثة والمورثات ( 
Genetique  ( ،وال بدفھذا العلم قد كشف الكثیر من خفایا التركیب البنیوي البیولوجي للكائنات الحیة 

ت االنسانیة في سلكتھا المجتمعا يلنا من الرجوع إلیھ لدراسة وایضاح مختلف مراحل التطور الت
ھا وتمایزھا الحضاري واالجتماعي. إذ أن المجتمعیة (أو االجتماعیة) ھي صفة سیاق تطورھا ونمو

. وتقابلھا صفة التمایز الحضاري فََرَضتھا الحاجة اإلقتصادیة مالزمة لإلنسان منذ الكینونة االولى
لدى المجتمع، أو مع احتكاكھ واالجتماعي. إال أن ذلك ال یتعارض اطالقاً مع احتماالت تطوریة مقبلة 

والحضاریة  ومشاركتھ الحضاریة  والتاریخیة لمجتمعات أخرى مع االحتفاظ بشخصیتھ االجتماعیة
لفة الى جانب استمرار شخصیة المجتمع ان یحدث بأشكال مخت المستقلة. إذ من طبیعة التطور

المتطور. اما اذا زالت تلك الشخصیة فیعني ذلك فناؤھا ال تطورھا. علماً بأن قیمة المجتمع ھي في 
استمراره بصورة فعالة وبطاقاتھ النادرة على عوامل الزوال والفناء.  

 بتفاعالتھ الزمنیة والمكانیة واثباتاً لحقیقة المزیج الساللي المتجانس كواقع اجتماعي منذ تكونھ ثم
ودرس احتماالت تركیب تلك ، ال بد من تحلیل ھذا المزیج ابتداءاً من عناصره االساسیة، والبیولوجیة

العناصر او استحالتھ، ومن ثم نتدرج بالبحث لدرس ھذا المركب. إن أیة دراسة علمیة لمركب ما 
والمجتمع ھو مركب بشریاً من مجموعة أفراد. تقتضي دراسة الوحدة التركیبیة لھذا المركب بأكملھ. 

إذن فالفرد ھو أصغر وحدة حیاة بشریة في النطاق المجتمعي، كما تشكل الخلیة أصغر وحدة حیاتیة 
: حلتین في النطاق البیولوجي للكائن الحي. وال بد لنا في ھذه الدراسة من أن نتّبع مر  



1 د ذي العرق الصافي كأصغر وحدة حیة مرحلة: من الخلیة كأصغر وحدة بیولوجیة الى الفر -
بشریة في المجتمع.  

2 العرق الصافي الى المجتمع، المتبلور، المتمایز، مروراً بالمزیج  مرحلة: من الفرد ذو -
الساللي.  

 

1   العرق الصافي: من الخلیة الى الفرد ذو -

التالیة:لكل فرد صفات معینة تبقى ثابتة فیھ مدى الحیاة. وھذه الصفات تتلخص في المجموعات   

1 الصفات النوعیة:  وھي التي تحدد النوع، كأن یكون ھذا النوع إما االنسان أو القرد، أو  -
الثعلب، الخ... ولن نتعرض لھذه الصفات طالما أن ھذه الدراسة تقتصر على نوع واحد ھو االنسان. 

ج بین االنواع والحجة في ذلك أن ھذه الصفات ال تتعدل وال تتغیر من جیل الى جیل. كما أن التزاو
غیر موجود. فال زواج بین االنسان والثعلب مثالً. وھاتان الحجتان تثبتان أن الصفات النوعیة باقیة ال 

تتغیر أبداً ما دام النوع باق. أو باالحرى ھي التي تؤمن استمرار النوع.   

2 اً. ھذه الصفات ختلفد آلخر، وتعطي الفرد تمایزاً مالصفات الفردیة: وھي تختلف من فر  -
وحدھا تتعدل وتتغیر من جیل الى جیل، وذلك بتدخل عاملي الوراثة والبیئة من ھذه الصفات القامة، 

حجم الجمجمة وشكلھا، والوزن. ولون قزحیة العین، الخ...   

ج ائمة بذاتھا، ال تدخل ضمن الصفات الفردیة أو النوعیة. ألن الجنس الجنس: ھي صفة مستقلة، ق -
زومات الخلویة التي تحدد الصفات الفردیة، كما أن ھ بالكرووم معین ال عالقة لزمویحدده كرو

الحدیث عنھا، لیس لھا خاصة التذكیر أو التأنیث، إذ یمكن أن یكون  دالصفات الفردیة التي نحن بصد
الرجل قصیر القامة، والمرأة كذلك. ویمكن ان یكون حجم الجمجمة متشابھاً لدى الجنسین. فالصفات 

 وھذا االنتقال یخضع لقوانین معروفة في علم الوراثة،الفردیة إذن ھي وراثیة تنتقل من جیل الى جیل. 
االستعانة بھا في فھم ) والتي عرفت باسمھ. وMendelكالقوانین التي استخدمھا العالم (مندل 

 Leرب النفولة المنفردة الموضوع ضروریة، وھي سھلة الفھم ألنھا استخلصت من تجا
Monohybridisme   وتتلخص تجارب النفولة المنفردة بإجراء تلقیح بین فردین ینتسبان الى عرقین

صافیین یختلفان عن بعضھما بصفة واحدة فقط. (جمیع التجارب في العلم الطبیعي تجري أما على 
الحیوان أو على النبات) فنجد كما یقول مندل:  

1 نا نبتة ذات زھور حبینھا، مثال على ذلك: إذا لق أن أنفال الجیل االول، جمیعھا متشابھة فیما -
حمراء بغبار نبات ذات زھور بیضاء فإن سائر النباتات التي تنتج من ھذا اللقاح تحمل أزھاراً وردیة 

فصفات االباء ھنا متزاوجة.أي ذات لون وسط بین األحمر واالبیض.   



2 اً، ذا صفات مختلفة. فصفات االباء التصالب أو اللقاح بین انفال الجیل االول، یعطي جیالً ثانی -
في الجیل االول تنفصل في الجیل الثاني، مثال على ذلك: إن اللقاح بین االزھار الوردیة التي حصلنا 

% أخرى ذات 25% منھا ذات لون احمر، و25علیھا في الجیل االول یعطینا في الجیل الثاني أزھاراً 
ح أننا حصلنا على ثالث صفات مختلفة: أبیض، % الباقیة ذات لون وردي. وواض50لون ابیض، و
أحمر، وردي.  

3 إن انفصال صفات االباء یتم بطریقة مستقلة في كل زوج من الصفات، بغض النظر عن وجود  -
----أزواج مختلفة من الصفات االخرى.  اح األخضر واألصفر مثالً الى جانب قأزواج مؤلفة من ل 

(أنظر الشكل):وجود أزواج من لفاح األحمر واألبیض.   

اآلباء  

الجیل األول  

 

الجیل الثاني  

 

 

الزواج في الجیل األول والجیم الثاني لیس بالضرورة أن یكون محصورة في العائلة الواحدة فالزواج 
من عائلة ثانیة تحمل  ھذه الموروثات تأتي ، وإنما ھو زواج بین موروثاتغیر موجودبین اإلخوة 

نفس الموروثات. واألمر ینطبق على كل الموروثات في تنوعھا وتشابھھا حین تكون مركبة، وھي 
ر مقدار التنوع في الصفات مركبة عند الكائنات الحیة وتصالبھ الذي یؤدي إلى المئات من ، فتصوَّ

. اآلالف منھا وأكثر   

ھذه القوانین صحیحة فیما اذا كانت الصفتان الحمراء والبیضاء متساوتین في القوة. ولكن قد یحدث في 
بعص االحیان ان تكون إحدى الصفتین األبویتین مسیطرة على الصفة االخرى ولو فرضنا ان الصفة 

حمر في ھذه الحالة ال نرى االنفال ذات اللون الوردي ال في الجیل االول وال الغالبة والمسیطرة ھي اال
في الجیل الثاني ولكن نرى محلھا انفاالً ذات لون احمر. في ھذه االنفال صفات االباء ال تزال 

متزاوجة أي أحمر مع ابیض، ولكن بما أن االحمر یسیطر على األبیض فبذلك نحصل على زھور 
  .%75 من الزھور الوردیة. وتصبح نسبة الورود الحمراء في الجیل الثاني حمراء كلیاً بدالً 

ھذه ھي تعمیمات مندل. إذن فصفات االنسان موروثة. ولكن ما ھو المنطلق الذي تنطلق منھ ھذه 
الصفات؟ إنھا مطبوعة على الخلیة االولى االم والخلیة االولى، وھي منطلق كل فرد منذ االزل، تنتج 

	   ضیبا	   رمحا

	   يدرو	   يدرو	   يدرو

	  ضیبا 	  يدرو 	  يدرو 	   رمحا



النطفة وھي الخلیة الجنسیة المذكرة مع البیضة التي ھي الخلیة الجنسیة المؤنثة. ھذا االتحاد من اتحاد 
یحدث في رحم االنثى والخلیة الناتجة عن االتحاد تتطور في الرحم لتعطي الجنین. ھذا التطور یشمل 

یتان تنقسمان الى سلسلة من االنقسامات الخلویة الثنائیة: فالخلیة االولى تعطي خلیتان، وھاتان الخل
اربع خالیا وھكذا دوالیك. ثم تخضع كل مجموعة من الخالیا الناتجة الى نوع من التمایز لتكّون شتّى 

  .أعضاء الجنین ثم الولید فیما بعد



 



ھذا التمایز ھو تمایز وظائفي وبنیوي. وال بد من االیضاح بأن ھذه  الساللة الخلویة التي تكون جسم 
صفات الخلیة االم. اما عن التمایز الوظائفي والبنیوي، فأعني بھ أن كل عضو في الجنین لھا نفس 

االنسان كالید والقلب والدماغ الخ... لھ بنیة معینة ووظیفة معینة، فتأتي كل مجموعة من الخالیا لتأخذ 
شكل العضو المطلوب، ثم تكیف عملھا حسب الوظیفة المطلوبة من العضو.  

الصفات الفردیة التي تحدثنا عنھا، تحملھا الخلیة في بنیتھا البیولوجیة. فیوجد في أثبت العلم الحدیث أن 
) تكون les chromosomesنواة كل خلیة من خالیا الجسم عصیات صغیرة تسمى الصبغیات (

الصفات الفردیة مطبوعة علیھا. (أنظر الشكل المقابل).   

 

ن) ،  2( ـالعدد منھا ویرمز لھذا العدد بنفس نوعیة الصبغیات ونفس وجمیع خالیا الجسم تحمل 
وكذلك الخالیا التناسلیة تحملھا ولكن عدد الصبغیات في كل منھا یساوي (ن) وبما أن البیضة (الخلیة 

التي تعطي الخالیا الجسمیة، ھي حاصل اتحاد خلیتین تناسلیتین. فیكون مجموع الصبغیات في األم) 
ن). من ھنا نفھم آلیة انتقال الصفات الفردیة من االبوین  2 ( كل من البیضة والخالیا الجسمیة یساوي

الى األبناء، أي الوراثة. فالصفات الفردیة لدى األبناء ھي حاصل اتحاد صفات األبوین المطبوعة على 
تطبع بطابع الخلیة األم، التي منھا انطلقنا، صبغیات الخلیة األم (البیضة). إذن فجمیع الصفات الفردیة 

، أن Les lignees puresتت التجارب التي أجریت على العروق الصافیة لدى الحیوانات  وقد أثب
الصفة المولدة ھي صفة مجردة من الجنس. وھي حاصل اتحاد الصفة األب بالصفة األم وكلتاھما 

أیضاً مجردتان من الجنس. فسواد البشرة مثالً غیر مقید بالجنس، وقد یوجد عند الذكر كما قد یوجد 
االنثى. وكذلك الذكاء. وبناء على قوانین مندل تتناسب درجة الكمال أو الرقي عند الخلیة المولودة،  عند

طرداً مع درجة الرقي لدى كل من األغراس األبویة. فإن كانت إحدى الصفتین وبالتالي عند المولود، 
– –األم أو األب   بین األفراد ذوي منحطة كانت لنا صفة مولودة تمیل نحو االنحطاط. والتزاوج  

الصفات المنحطة یعطینا عرقاً منحطاً. ولكن نظریة العرق الصافي خیالیة ومخالفة لالجتماع نفسھ. 
ذلك ان العلم الطبیعي نفسھ یطلب شرطین لتحقیق أي عرق وحفظھ وھما:  –االنعزال الجنسي  -  

واإلنعزال الجغرافي.  



خرة أوقد نجدھما في المجتمعات واالقوام المتوھما شرطان لم یتحققا في أي متحد إجتماعي متطور. 
 ان األصقاع الجلیدیة كاألسكیموبعض القبائل االفریقیة، وسكي اعتقاداتھا العرقیة. كوالمتقوقعة ف

بشري یقسم الى نوعین رئیسیین: إن االجتماع ال. وبرأي أنطون سعادة فوبعض قبائل الھنود الحمر
ورابطتھ ة االجتماعیة ھي رابطة الدم. واالجتماع الراقي جتماع االبتدائي ورابطتھ االقتصادیاإل

االجتماعیة مستمد من حاجات الجماعة الحیویة لالرتقاء والتقدم بصرف النظر عن الدم  اإلقتصادیة
ونوع الساللة.   

وفي االجتماع الثاني تقع  وفي االجتماع االول تقع الشعوب والقبائل التي ھي في بداوة وبربریة،
).55ي أخذت بأسباب الحضارة وأنشأت الثقافة". (سعادة نشوء األمم ص الشعوب الت  

إن عرقیة الیھود واعتقاداتھم برابطة الدم جعلتھم ینعزلون إنعزاالً جنسیاً عن االقوام والمجتمعات التي 
حلّوا فیھا رغم أن االنعزال الجغرافي لم یكن قد تحقق. وھذا االنعزال الجنسي أدى الى تكریس 

، التي أدت الى نبذھم من المجتمعات األخرى، وطرحھم كعوامل غریبة عن تركیب عرقیتھم
المجتمعات التي عاشوا فیھا، ال تساھم في تطویرھم، ولیس لھا بالتالي، قیمة حضاریة من أجل 

، وتصرفاتھم في المجتمعات التي وال یزالون االنسانیة. إن األعمال التي قام بھا الیھود في فلسطین
التجمع بفلسطین  حصل فيما ھدفھا اإلنعزال الجغرافي، ك ، وعرقیةعقیدة إنعزالیةا فیھا، تنم عن كانو

هِ ا لم تنتبھ لألمر ونعد العدة لالیھودي فیھا، وفي الھالل الخصیب فیما بعد إذ ، ھذه الموجة  صدِّ
رق الصافي وھو للحؤول دون تمكینھم من تحقیق كامل عرقیتھم، أي بتحقیق الشرط الثاني لوجود العو

الیھودیة ال یكون بالمساعدة على تحقیق أھدافھا في االنعزال  العرقیة صدن االنعزال الجغرافي. إ
رورة ض والحیلولة دونھما،  ھذین االنعزالین الحیلولة دونواالنعزال الجغرافي. ولكن ب الجنسي

الى جانب   ھكذا مجتمعال یمكن قیام إذ ، أو الھروب منھا. التعایش معھاحضاریة، وحتمیة ال یمكن 
بمجتمع حضاري راٍق منفتح  منُ ؤیة في بیئة الھالل الخصیب كلھا، وبوحدة الحیا یُؤمنُ متحد حضاري 

ھكذا بداً. لقد حاولت على المجتمعات األخرى، وعلى الحضارة االنسانیة، والفكر العالمي المتجدد أ
االنعزال الجنسي ونفس االنعزال الجغرافي، وكان من  ، مراراً، قبل آالف السنین تحقیق نفس عرقیة

من بابل وآشور، وبعثرتھ،  حضاریة في المنطقة، المستحیل ھضم ھذا االنعزال، فحطمتھ الدورات ال
على االستعماریة  اتوقضت علیھ لمدة طویلة، وكان من الممكن أن تقضي علیھ الى األبد لوال الموج

من أجل غایاٍت  ،العرقیة  ھذه في إعادة إحیاء وال تزال اھمت، سمدى قروٍن في الماضي والحاضر
، تقع، أوالً وأخیراً، على مجتمع حضاري موحد، صدِّ ذلكح أن مھمة . وواضةبإعاد سیاسیة طمعیة

یعرف أبعاد المشكلة ویحصرھا، مجتمع ال بد من قیامھ في بیئة الھالل السوري الخصیب.   

االفریقیة المتوحشة، فقد تحقق لھا إنعزال جنسي أدى بھا الى التوغل أما عن قبائل االسكیمو، والقبائل 
في حالة إنحطاطیة ال یجھلھا أي باحث. ھذا باالضافة الى االنعزال الجغرافي في بیئات قاسیة لھا 

تأثیر سيء على االنسان، الذي جعل صیغتھا البیولوجیة تتوغل أكثر فأكثر في االنحطاط. واضح أن 
مكن نظریاً كحالة بیولوجیة، ولكنھ غیر ممكن إجتماعیاً، إذ ال یمكن وضع حواجز العرق الصافي م



عازلة بین المتحدات االجتماعیة. وإن تفاعل االنسان عبر الزمان والمكان یقضي على إمكانیة الوجود 
البیولوجي للعرق الصافي.  

2 من الفرد ذو العرق الصافي الى المجتمع عبر المزیج الساللي:  -  

قلنا إن وجود عروق صافیة ممكن نظریاً. وبالتالي فإن وجود عروق منحطة وعروق راقیة وما بینھا 
الوسط، ھو حقیقة علمیة ال یمكن نكرانھا. ولكن ال یستمر ھذا الوجود عبر الزمن إال إذا كان ھناك 

ققا إال عند انعزال جغرافي وانعزال جنسي للعرق عن غیره من العروق. وأن كال االنعزالین لم یتح
بعض المتحدات البربریة. وتحقق ھذا االنعزال أیضاً عند بعض الحیوانات الصغیرة، التي عزلت في 

ف علمي بحت. وإن انعزال تلك الشعوب كان مرادفاً لالنحطاط دنطاق محدود، أي في المختبرات، لھ
وب، إذ أن الصیغة والبربریة، وعامالً في استمرار بعض الصفات المنحطة والضعیفة في ھذه الشع

جدیدة. إذ كیف یمكن تفسیر وجود بعض االمراض عند الیھود فقط، البیولوجیة لم تتلقح بصفات 
إن الشعوب وفقدانھا عند األقوام االخرى، وھي في غالبیتھا أمراض وراثیة أو شبھ وراثیة، 

المتحدات المتحضرة في الوقت الحاضر ھي مزیج متجانس نتج عن االتصال الجنسي بین مختلف 
ھذا، وتبلور، وتمایز بفعل البیئة، كما  عَ مَّ جَ االجتماعیة، وكل مجتمع أفراده مكونة من مزیج سالالت تَ 

سیأتي. ویتوقف مقدار رقي، أو انحطاط أي مجتمع على نوعیة السالالت الداخلة في تركیبھ، خالل 
ن، إنما ھما نتیجتان بیولوجیتان. عصور التاریخ المختلفة. والرقي، واالنحطاط لیسا حادثتین اجتماعیتی

والعرق الصافي أو المنحط ھو غیر موجود اجتماعیاً، لكن الصبغیات التي تحمل صفة الرقي أو 
االنحطاط تنتقل بعوامل الوراثة متفاعلة مع الصبغیات المتزاوجة معھا. وال بد من االشارة الى ان 

تجمعت وامتزجت وتبلورت وتمایزت في بیئة واحدة، ھي نفسھا نتجت في  يمجموعة السالالت الت
عي (الذي یئة ھي التي أعطت لكل متحد اجتمابیئات مختلفة، والظروف التي كانت سائدة في كل ب

نسمیھ خطأ ساللة) فرصة البقاء في بیئتھ والتمسك بھا، أو االنتقال منھا الى بیئة أخرى. والظروف 
ل التحركات االجتماعیة في العالم سواء كانت ھذه التحركات حربیة أم حضاریة، البیئویة ھي أصل ك
وال بد من االشارة الى أن عملیة االتصال الجنسي لمتحد اجتماعي في بیئة معینة  امتدادیة أم انكفائیة.

ا مع متحد اجتماعي آخر ممتد أو منكفئ، ال تلغي البنیة البیولوجیة لصبغیات المتحدین، لكن تعدلھ
ً  تعدیالً  في عنصري الطرفین المتزاوجین، یؤدي في النھایة الى تشابھھما وإلتقائھما في  نظامیاً متناسقا

الصفات. إن أثر ھذا االتصال الجنسي لیس إلغاءاً وال تراكماً، بل تناسقاً حیاً. وتتناسب درجة رقي 
قول بوجود مجتمعات منحطة، المركب الناتج انسیاقاً مع درجة رقي العنصرین األبوین. إذن یمكن ال

استناداً الى الحقیقة البیولوجیة ومجتمعات راقیة، بدالً من القول بوجود عروق منحطة وعروق راقیة. 
والمجتمعیة التي بیناھا، حقیقة وجود مركب ھو المزیج الساللي، وحقیقة وجود عناصره األولیة 

لمجتمعات االنسانیة ترینا ھذه الحقیقة العلمیة المتفاعلة فیھ ومع البیئة. وان عودة بسیطة الى تاریخ ا
، كسوریا، ووادي النیل، بوجودھا الفاعل، وذلك بظھور الحضارات في مناطق معینة من العالم

وحوض البحر االبیض المتوسط، والصین. وفقدانھا في مناطق أخرى كأواسط افریقیا وجنوبھا، 



ة الى اننا ال نستطیع أن نوجھ عملیة خلق والمناطق القطبیة، والصحراویة. وال بد من االشار
ذلك ر البسیطة الداخلة في التركیب، والمجتمعات وتركیبھا كیفما نشاء، بواسطة التدخل لتحویل العناص

للسببین اآلتیین:   

1 إن عملیة التركیب لیست عملیة  تراكم أو جمع، إنھا فعل حي، وھي استمرار لعملیة الخلق. -  

2 في توجھ المركب االجتماعي واالنساني كما سیتضح في سیاق  ال یمكن تجاھل أثر البیئة -
البحث.  

المزیج الساللي استمرار، واستمراره فعل حي، إن عملیة المزج الساللي ھي فعل حي، وقد ظھر لنا 
ذلك من  كونھا عمل بیولوجي مستمر. وكل حادثة بیولوجیة ال یمكن أن تحدث إال في حیزھا الطبیعي 

In vivo.  

1ویمكن أن نتتبع مراحل ھذه الحادثة. وسنرى الحقاً أن جمیعھا تخضع للبنیة البیولوجیة.  الجاذبیة  -
الجنسیة: ھي حادثة مركبة معقدة عند االنسان، تجذب الرجل، نحو المرأة أو بالعكس، وھي تساھم مع 

كانت مجھولة الطبیعة العقل في التعبیر عن حاجة وشعور باالجتماع لدى االنسان. فھذه الجاذبیة، وإن 
عند االنسان حتى االن، ال بد من امتداد جذورھا الى العامل البیولوجي، باالستناد الى كونھا تعبیر عن 
حاجة، وكل حاجة ھي ظاھرة بیولوجیة، بدلیل ما اكتشف عند بعض الحیوانات من افرازات بیولوجیة 

یمكن أن نعزلھ عن سالمة البنیة البیولوجیة  تعطي رائحة معینة تجذب الذكر نحو االنثى. أما العقل فال
2ألنھ فعل فیزیولوجي.  االتصال الجنسي: ھو نتیجة دافع بیولوجي تحركھ االفرازات البیولوجیة  -

3أیضاً كالھرمونات.  اتحاد العناصر في الرحم: فھذا االتحاد، وان كان قد تحقق بشكل إصطناعي  -
وھذا االتحاد موجھ من   in vivoلم یحدث في حیزه الطبیعيحتى االن، یبقى مبتوراً في المستقبل ما 

قبل العناصر الداخلة فیھ إذ أن التزاوج ضروري بین الصبغیات المذكرة، والصبغیات المؤنثة حتى 
داخل الخلیة. (وھذا ال یعني التذكیر والتأنیث بل النسبة أو األصل) وھذا التزاوج غیر خاضع لالرادة، 

بأي وسیلة تجریبیة كانت. ھذا فضالً عن أن كالّ من النطفة والبیضة تفرز مواد وال یمكن التحكم فیھ 
كیمیائیة تساھم في التحامھا. إذن فعملیة التركیب أو المزج الساللي ھي عملیة تلقیح حیة ومستمرة، 

الى ما ال نھایة.  	

بد من قول بعض  قلنا سابقاً ان الصبغیات ھي التي تحمل الصفات الفردیة. ولمزید من الوضوح، ال
الكلمات حول ما یسمى بالمورثات. فالصبغیات نفسھا تتألف من ألواح صغیرة متواضعة ھي 

المورثات. ومن خواص ھذه المورثات أن كل واحدة منھا تعتبر مسؤولة عن صفة من صفات الفرد. 
فلو فرضنا انھ لدینا صبغیة علیھا المورثات أ،ب،ج.  



 

ولو فرضنا أن (آ) مسؤولة عن خضرة القزحیتین، و(ب) مسؤولة عن لون الشعر األشقر، و(ج) 
مسؤولة عن تفلطح الرأس. فإن مجرد اختفاء أي مورثة من ھذه المورثات وعدم وجودھا لدى االبناء 

حلھا یؤدي الى اختفاء الصفة المعینة. فالمورثة (آ) التي تلون قزحیة األب باألخضر، یمكن أن تحل م
) موجودة لدى  . وھكذا دوالیك. فالحدیث عن االم وتكون قزحیتھا باللون البنيلدى االبناء مورثة (آ َ

المورثات یكون مرادفاً للصفات. ولنعد الى عملیة التركیب أو المزج الساللي لنرى آلیتھا: (انظر 
)، ثم 1الشكل). فلو فرضنا أن ھناك نسل مذكر منطلقھ الفرد (ب)، وھو حسب تتابع االجیال: االبن (ب

) ...الخ... إن الصیغة البیولوجیة لألفراد 4)، ثم حفید الحفید وھو (ب3)، ثم ابن الحفید (ب2الحفید (ب
ونجد للفرد (ب). )... الخ ترجع ببعض جذورھا الى الصیغة البیولوجیة 4)، (ب3)، (ب2)، (ب1ب(

) نقع على بعض 1) ھي نفسھا المورثات في (ب) ولكن ابتداءاً من (ب 1أن بعض المورثات في (ب
المورثات التي لم یكن لھا وجود في (ب) والتي أتت من اللقاح الذي مصدره االنثى. كما أن االب 

) 1ن صیغة والده (ب) صیغتھ البیولوجیة تختلف ع2) بزواجھ من االنثى (د) یعطینا فرداً (ب1(ب
بظھور بعض المورثات المستمدة من والدتھ (د). ویستمر ظھور المورثات الجدیدة، تدریجیاً، كلما 

) مثالً أو (ب ما ال نھایة) فنرى أن نسبة المورثات الجدیدة 4اتینا على جیل جدید حتى نصل الى (ب
ً دیمة المنحدرة من األب (ب). ھذا إذھي أضعاف نسبة المورثات الق ، أن المورثات ا فرضنا، نظریا

الجدیدة تبقى ثابتة (انظر الخط البیاني الذي ھو توضیحي فقط):  



 



 

 

(صورة الحط البیاني -3(  

	

 

ب ھو خط الزمن  

ولكن الحقیقة أن المورثات الجدیدة نفسھا تخضع في الجیل التالي الى نفس المصیر الذي خضعت لھ  
ً ) في الجیل االول وتعطینا المورثات (ب بیانیاً مشابھاً، وھكذا نحصل على منحنیات عدیدة  منحنیا

یة البیولوجیة لنسل ما. ومن جھة متشابھة، ھذه المنحنیات توضح مدى التغییرات التي تخضع لھا البن
خرى إن المورثات اآلتیة من الزوجات، على طول النسل، لیست من نوعیة واحدة، ولكن تختلف في أ

جیة لألنثى. إذ لیس ھناك من عالقة بیولوجیة، أو بالمعنى الشائع، لیس كل جیل حسب الصیغة البیولو
ھناك من قرابة حتمیة بین األنثى (ج) واالنثى (د) أو االنثى (ه) أو االنثى (و).   



من ھنا نستنتج:   

1 استمرار فعل المورثات االولیة، في الجسم المركب. فالمورثات ال تختفي كلیاً، ولكن یتناقص  -
اً كما ظھر في المنحني البیاني. وھذا التناقص غیر متناھي ذلك ان عدد عددھا تدریجی

المورثات كبیر وغیر معدود.   
2 ً استمرار عملیة المزج الساللي الى ما ال ن  - إال في جیل ما،  ھایة. فالمزیج الساللي لیس معینا

3ویعدل في الجیل الثاني.   
3 للفرد، ولیس في التركیب العام عملیة المزج الساللي، عملیة تحدث في التركیب الحي  - -

للمجتمع. وھذه الحقیقة تدحض النظریات العنصریة التي تحاول تقسیم المجتمع تقسیماً 
عمودیاً. والمزیج الساللي دائماً متجانس وتختلف صیغتھ من فرد آلخر في المجتمع، وفي 

والجدیدة، نسباً الجیل الواحد. ولكن تبقى النسب الداخلة في المزیج، من المورثات االولیة 
متقاربة بین ھؤالء األفراد.  

البیئة ھي وحدة ارضیة معینة بحدود جغرافیة أبدیة وھي ذات طبیعة جیولوجیة واحدة أو  أثر البیئة:
–متقاربة في تنوعاتھا، وتسود فیھا دورة مناخیة واحدة، ودورة زراعیة  اقتصادیة واحدة مرتبطة  

ھا. وھذا ما بالمناخ. فال یمكننا عزل حادثة المزج الساللي عن تأثیر البیئة والعوامل الطبیعیة السائدة فی
عنینا بقولنا أن االنعزال الجغرافي كان شرطاً أساسیاً واجب التحقیق، الستمرار العرق الصافي، الى 

جانب االنعزال الجنسي. وقد رأینا أن ھذا الشرط مستحیل التحقیق، بالنسبة لالنسان على األقل، ألنھ ال 
ومن الثابت تاریخیاً حتى اآلن أن  یمكن التحكم في العوامل السائدة في البیئة على نطاق واسع.

الحضارات انحصرت في مناطق معینة من العالم، كسوریا ومصر الخ.... وانعدمت في االماكن 
االخرى كأفریقیا والمناطق القطبیة. وبغض النظر عن نوعیة المزیج الساللي التي تداخلت في ھذا 

ة وطبیعة األرض في ھذه المناطق، التوزیع الجغرافي للحضارة، وبدراسة بسیطة للظروف المناخی
نجد أن البیئة كان لھا دور في ھذا التوزیع. ال بل من جھة اخرى یمكن الجزم بأن البیئة ھي المسؤولة 

عن إعطاء المزیج الساللي نوعیة معینة (متطورة أو منحطة)، وذلك على مدى طویل من السنین. "إن 
یع النوع البشري جماعات. فالبیئة كانت وال تزال تقسیم االرض الى بیئات ھو السبب المباشر لتوز

تحدد الجماعة، ألن لكل بیئة جغرافیتھا وخصائصھا... فلو أن االرض كانت سھالً منبسطاً في درجة 
من الحدود الجغرافیة من صحارى وجبال وانھار وبحار، لكان  ةً خالی واحدة من الحرارة والرطوبة،

لبشري فیھا الى انشاء جماعة واحدة كبیرة. ولكن الحدود من البدیھي أن یؤدي إنتشار النوع ا
الجغرافیة الطبیعیة جعلت انتشار االنسان في االرض موافقاً للبیئات الجغرافیة، التي لوالھا لما 

–استطعنا تفسیر ظواھر المدنیات المختلفة". (سعاده  ). إن أثر البیئة في الفرد 41نشوء األمم ص  
كونیاً في الصیغة البیولوجیة للفرد، دون أن یكون ھناك رد فعل إرادي سكوني ومحرك. فھي تؤثر س

معاكس أو موازي. فحیاة االنسان تتوقف على "درجة الحرارة، أو البرودة، ومعدل األوكسجین في 
الھواء" وطبیعة اإلشعاعات الشمسیة السائدة في كل بیئة. والعلم الطبیعي یعتبر كل ھذه العوامل مؤثرة 



بنیة االنسان. مثال على ذلك: مع أن لون البشرة ھو من الفوارق الظاھرة بین الجماعات وفاعلة في 
–البشریة فھو لیس فارقاً ساللیاً أصلیاً، بل مكتسباً من تأثیر البیئة الطبیعیة (سعاده  نشوء األمم ص  

لبیئة ینتقل ). ما یھمنا من ھذا القول ھو أن البیئة مسؤولة عن اللون. وسنرى أن كل ما تكونھ ا34
تدریجیاً لینطبع على الصیغة البیولوجیة. وفي الوقت نفسھ تؤثر البیئة في الفرد تأثیراً محركاً، فھي 

تؤثر في األلیة الفیزیولوجیة مما یولد عنده رد فعل إرادي یتمثل في التكییف الذي یأخذه الفرد تجاه ھذا 
لكن محاولة للتوافق بین ثوابتھ البیولوجیة األثر. وتكیفھ لیس تجنباً أو ھروباً من أثر البیئة، و

والفیزیولوجیة من جھة وأثر البیئة من جھة أخرى. إنھ عملیة إحتواء لھذا األثر لصبھ في وجھة 
إیجابیة ومفیدة. "األرض تكیف االنسان، وھو بدوره یرد الفعل ویكیفھا، والى ھذه العالقة المتینة یعود 

في تنازع البقاء. یكیف االنسان االرض ولكن االرض نفسھا تعین تفوق االنسان على بقیة الحیوانات 
مدى ھذا التكییف وأشكالھ حسب بیئاتھا االقلیمیة. وفي الوقت الذي یسعى ھو لتكییف االرض لتوافق 

–حاجاتھ الحیویة یجد نفسھ مضطراً لتكییف حاجاتھ حسب خصائص االرض النازل فیھا". (سعاده   
). 40نشوء األمم ص  	

1إن أثر البیئة في المجتمع عبر االفراد یؤدي الى:  2المساھمة في ارتقاء المجتمع  - المحافظة على  -
تمایزه ودیمومتھ. ھذا اذا كانت الظروف البیئیة مالئمة للحیاة. أما اذا كانت غیر مالئمة فإن تأثیر البیئة 

1یؤدي الى:  لة مستمدة من بیئتھا ألن المساھمة في انحطاط المجتمع."فمدنیة الجماعة المستق -
–االستبسال والتكییف یجب أن یكونا مالزمین لخصائص البیئة الطبیعیة وموافقین لھا". (سعاده  نشوء  

2). 42األمم ص  المحافظة على تمایزه. ولكن ھذا التمایز لیس مقروناً بدیمومة المجتمع، أن تأثیر  -
جتمع. ویتفق كل العلماء على نظریة أثر البیئة الظروف البیئویة غیر المالئمة یؤدي الى انقراض الم

في الفرد، وبالتالي في المجتمع، ولكنھم یختلفون على درجة ھذا التاثیر. وقد أطلقت نظریات عدیدة، 
1: وھي ذات شقین: نظریة المارك بھذا الشأن نورد منھا اآلتیة: نظریة التكیف الوظائفي: "في كل  -

عمال عضو من االعضاء أكثر من غیره استعماالً دائماً الى نمو حیوان لما یكتمل نموه، یفضي است
العضو وتقویتھ، واكتسابھ قدرة متناسبة مع مدة ھذا االستعمال. ویفضي االھمال الدائم وعدم استعمال 

ھذا العضو الى إضعافھ وضموره حتى یزول في النھایة". ھذا التكیف یأخذ ثالثة مظاھر: أ التحول  -
فقد الكائن الحي إحدى صفاتھ ویكتسب صفة أخرى. وقد ثبت ان زراعة بعض البیولوجي وفیھ ی

النباتات في أقالیم تختلف عن األقلیم الذي تعیش فیھ عادة، تعطینا نباتات ضامرة ذات منتوج أقل. ب - 
التكیف الشكلي: مثال ذلك: طول عنق الزرافة الذي یعزى الى كونھا عاشت في أماكن غیر معّشبة 

ان تشرئب بعنقھا لتصل الى األشجار العالیة. سماكة الطبقة الشحمیة عند الحیوانات فاضطرت الى 
القطبیة، فقدان االطراف لدى الحیوانات الزاحفة. ضمور العیون لدى الحیوانات التي تعیش في 

الكھوف. كثافة الطبقة الصباغیة لدى المجتمعات التي تعیش في االماكن المعرضة أكثر من غیرھا 
لشمس.ألشعة ا  



ج الحرارة  ) أو التفاعل معHepothelamusالھیبوتلموس ( الفیزیولوجي أو نشاط التكیف -
الخارجیة. ھناك نوع من التوازن بین العوامل السائدة في البیئة وبین العوامل المحافظة على الثوابت 

الة مرضیة. ة وإن اختل ھذا التوازن أدى الى حفي داخل االنسان كالحرارة الداخلیالفیزیولوجیة   

الطبیعة أو أفقدتھ من صفات األفراد نتیجة لتاثیر  : "كل ما َكسَّبتھنظریة توارث الصفات المكتسبة
مستمر لعوامل البیئة تنتقل بالوراثة الى االنسان".  

" یقول دارون بأن التطور الذي مرت فیھ مختلف الكائنات الحیة، یعود سببھ الى تأثیر  نظریة دارون:
الوسط (البیئة). وھذا التطور حصل باالصطفاء الطبیعي. فالكائنات الحیة األكثر قدرة على التكیف مع 

نیة في العالم عوامل البیئة ھي األكثر قدرة على الحیاة والبقاء. وھذا یفسر اختفاء بعض االنواع الحیوا
مع تغیر الظروف البیئیة فیھ. ھذا من جھة، ومن جھة اخرى، ھناك كثیر من التغیرات البیولوجیة التي 
تحدث خالل االنتقال من األبوین الى األبناء وتؤدي الى اختفاء بعض الصفات الفردیة، وظھور صفات 

یقول دارون بان اسبابھا مجھولة. إال  اخرى. وھذه التغیرات ال یمكن ان تحدث إال بحادثة الفجائیة التي
أیضاً عن تأثیر الوسط. وھي تحدث  )Mutation(انھ برأیي ال یمكن أن نفصل ھذه الحادثة الفجائیة

تحت تأثر عوامل بیئویة شدیدة القوة.   

ھذان العالمان یفترضان أن ھناك عناصر حیة أخرى في الخلیة، غیر  نظریة لیسكو ومیتسورین:
النواة، تحمل وراثة خاصة، وأن تعریض ھذه الخلیة لعوامل البیئة یؤدي الى تغیر المادة الحیة، والى 
، إثبات ھذا التغیر مع الزمن في األنسال التالیة. ینتج مما تقدم أن البیئة تترك أثراً كبیراً في الكائن الحي

. وعمل la cibleھذا األثر الذي تختلف درجتھ باختالف درجة العامل المؤثر، وباختالف مكان تأثیره 
–البیئة ینضم الى عمل االلقاح المتتالي في مختلف األجیال، الذي ھو  –أي عمل البیئة   عمل ارتقائي  

ت ذلك في أماكن عدیدة من في أغلب االحیان. فالبیئة الخصبة تسھل عملیة االرتقاء وتساھم فیھا كما ثب
العالم. أما البیئة الصحراویة فإنھا تعاكس االرتقاء وتحاول القضاء على الحیاة بما یسود فیھا من 

لیس عوامل مناخیة واقتصادیة قاسیة. وكذلك االمر في البیئة الشدیدة البرودة كما في المناطق القطبیة. 
لسائدة في البیئات المختلفة، والعكس لیس صحیح. وھذا وزیع البشري في العالم إال نتیجة للعوامل االت

التوزیع ھو توزیع مجتمعي. إن العوامل المناخیة الصعبة السائدة في القمر ھي التي حالت دون ظھور 
الحیاة علیھ. وال نستطیع أن نقول بأن العوامل المناخیة الصعبة ھي نتیجة لعدم وجود حیاة على 

ال جماعة حیث ال بیئة، وال تاریخ حیث ال جماعة". (انطون سعاده سطحھ. "ال بشر حیث ال أرض، و
– ). ومن حیث المحافظة على تمایز المجتمع ودیمومتھ فنقول ان المزیج الساللي 45نشوء األمم ص  

وھذه العوامل التي ھي  في ارتقائھ یتبع تحوالت العوامل السائدة في البیئة، خالل مدة زمنیة طویلة.
–مناخیة  یة تختلف من بیئة ألخرى، مما یعطي التحول اتجاھاً معیناً ووجھاً خاصاً، إتجاھاً اقتصاد 
ن انتظام الدورات المناخیة واالقتصادیة في البیئة وخالل إین من طبیعة ھذه العوامل. وعووجھاً ناب

ثبات الزمن یكفل دیمومة المجتمع وتمایزه. ألن دوام انتظام الدورات المناخیة واالقتصادیة مرتبط ب
الحدود الجغرافیة للبیئة نفسھا، ھذه الحدود التي ھي حواجز طبیعیة أبدیة ال یمكن إزالتھا، كالبحار، 



والجبال والصحاري، المناخ مرتبط بالجغرافیا. المطر مثالً لیس إال حادثة طبیعیة مناخیة موزعة 
بیولوجي بالبیئة، وحدوث ھذا توزیعاً جغرافیاً. إذن، وباإلجمال نستطیع أن نقول بأن ارتباط األثر ال

األثر ضمن خط عام موجھ ومقرر من قبل البیئة، ثم انتظام الدورات المناخیة التي ھي عامل التأثیر 
مجتمع، األساسي، وأبدیة ھذا االنتظام بدیمومة الحدود الجغرافیة، كل ھذا یعطي الصفة الممیزة لل

.خر، ویعطیھ صفة الدیمومةصفة ال نالقیھا في مجتمع آ  

والخالصة:  

1 ن خالل مدة معینة في البدء، وتبلور في بیئة معینة آخذاً صفة كل مجتمع ھو مزیج ساللي تكوّ  -
الدیمومة.  

2 االرتقاء یتناسب طرداً مع جودة عاملین دائمي الفعل في المجتمع:  -  

نوعیة المزیج الساللي.  -  

– البیئة.   

***  


