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مقدمة المترجم
لقد قمت بتكريس مجهودايت عىل مدى العرش سنوات األخرية ،لرتجمة جميع األعامل املهمة
الخاصة بعامل التاريخ الطبيعي األسطوري «تشارلس داروين»  ،Charles Darwinالذي قام بقلب
املفاهيم العلمية البالية ،وانطلق بعلوم التاريخ الطبيعي واألحيائيات ،إىل املسار الذي نتبعه اآلن،
تجاه التحقيق لحياة أفضل بالنسبة إىل صنفنا البرشي .ولقد كان علم املورثات وعلم الوراثة،
الطفلني النجيبني والنتيجة الطبيعية ملا قامت أعامله بفتح األبواب عليه.
يعترب هذا الكتاب من ضمن األعامل االستكاملية ،يف املجال الذي استمتعت بالعمل فيه،
والذي أرجو أن يكون يف ترجمته إىل اللغة العربية ،خرياً للعامة والخاصة من الناطقني بها.
لكن الشيئ الذى شدين بشكل أكرب إىل الكتاب ،هو تطرقه إىل موضوع غاية يف األهمية،
بالنسبة للتقدم العلمي والخري للبرشية ،باإلضافة إىل الكشف عن حقيقة ،أعتقد أن مجتمعنا
العلمي العريب مازال غافالً عنها ،أال وهي أن خصومنا التقليديني ،أي املجتمع الصهيوين وإرسائيل،
منهمكون منذ وقت طويل يف األبحاث املتعلقة بالتحسني الساليل ،بل ويتم اعتبارهم رواداً للعامل يف
هذا االتجاه ،بينام نحن يف سبات تام تجاه هذا املوضوع .وجاء أيضاً يف هذا الكتاب فقرة خطرية،
تنوه إىل أنه لو أن مجموعة عرقية قامت مبامرسة هذا النشاط املحسن للسالالت ،فإن نتيجة ذلك
بالنسبة لألعراق املجاورة لها أال يكون أمامها سوى ثالثة خيارات:
( )1الحرب اإلجهاضية لهذه املشاريع (إذا كانت الدولة القامئة به ضعيفة عسكرياً).
( )2اللحاق بها ومساواتها يف هذا املجال.
( )3االندثار.
نحن نعلم صعوبة الخيار األول ،ويبدو أننا يف حالة جهالة تامة وتقاعس بالنسبة للثاين ،وعىل
ذلك فليس أمامنا سوى رجاء أال يتحقق الخيار الثالث!.
يشري الكتاب يف املخترص ،إىل أن دور االنتقاء الطبيعي والتطور قد تراخى بشكل كبري يف
النوع البرشي ،نتيجة للتطور الذي حدث يف التمدين ،والعلوم بشكل عام ،والطب بشكل خاص .ويف
الوقت الذي قامت فيه تلك الرتقيات بإضفاء الفوائد ،عىل التجمعات السكانية املوجودة يف الوقت
الحايل ،إال أنها قامت بدرجة لها اعتبارها ،بتحرير هذا النوع الحي ،من العملية األحيائية التي قامت
بابتداعه ،وتقوم باملحافظة عىل بقائه حياً .فقد كان االنتقاء الطبيعي يقوم بعمله يف املايض ،بناء
عىل معدل الوفيات التفاضيل ،لكن الناس يف اليوم الحايل ،يعيشون إىل ما بعد فرتة اإلنجاب لألطفال

بكثري ،و يتم تحديد االنتقاء عىل نطاق واسع ،عن طريق معدل الخصوبة التفاضيل .ومع الوضع

مقدمة
جانباً للعلل الوراثية ،يتميز هذا النوع الجديد من االنتقاء أيضاً ،باالرتباط السلبي بني الخصوبة و املرتجم
الذكاء -وهو املحور الذي يدور حوله االهتامم بالتحسني الساليل ،عىل مدى ما يزيد عىل القرن من 13

الزمن.

ينظر إىل التحسني الساليل عىل أساس أنه القامئة الرابعة لكريس الحضارة ،حيث تتمثل
القوائم الثالث األخرى يف:
(أ) االقتصاد يف االستهالك للموارد الطبيعية.
(ب) التخفيف من التلوث البيئي.
(جـ) املحافظة عىل عدم تجاوز املجتمع السكاين البرشي ،للسعة التي يستطيع الكوكب احتاملها.
يقوم التحسني الساليل ،الذي من املمكن أن يتم التفكري فيه ،عىل أساس أنه علم التبيوء
البرشي بهذا الشكل ،بتمثيل جزء من مجموعة املحافظة عىل البيئة .وال يتم التعريف للبرشية عىل
أساس أنها املجموع الكيل للتجمعات السكانية التي تعيش يف الوقت الحارض ،لكن عىل أساس الذين
لديهم اإلمكانيات الكامنة لالستمرار يف الحياة .ويدور هذا الكتاب حول الكفاح من أجل الحقوق
البرشية ،ومسئولية الوالدين.
وقام هذا الكتاب بالرسد املطول لتاريخ حركة التحسني الساليل ،وقدم عرضاً مفصالً للخلط
الشائع بني التحسني الساليل وما كان يطلق عليه التطهري العرقي ،الذي متت مامرسته أيام النازية
األملانية .وقام بالرتكيز عىل الذكاء ،عىل أساس أنه العنرص الجوهري للتواجد البرشي ،وقام باستنباط
لقب جديد لنوعنا الحي ،وهو «اإلنسان املحفّز لذاته» ،أي أنه الكائن الحي الوحيد ،الذي وصل إىل
درجة القيام بتطوير نفسه ،عن طريق االستخدام للعلوم التي قام باستنباطها ،بدالً من ترك األمور
لالنتقاء الطبيعي ،وما قامت املدنية بتدخالت فيه .ويؤكد عىل رضورة القيام باستنباط نوعية من
البرش تتمتع يف املقام األول ،بالذكاء املرتفع ،عالوة عىل الصحة ،والتخلص من األمراض الوراثية ،عن
طريق التحكم والتوجيه للمورثات.

تصدير
يعترب «چون جالد» واحدا من املثقفني الشجعان .وهو يقوم هنا مبجازفة الخوض يف خضّ م
تصدير بحار املحرمات( )1الفكرية املعارصة .فقد ظل مصطلح تحسني السالالت( )2عىل قامئة املواجهة
املعتقداتية لكل من التوجه اليساري( )3غري املتعقل( ، )4باإلضافة إىل جمهور من املتخوفني( .)5وبالرغم
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من ذلك ،فكام يقوم «الدكتور جالد» باإلشارة بشكل واضح وجازم ،فليس هناك يف الواقع أي من
األسس الواقعية ,ملا ال ميكن رؤيته إال عىل أساس أنه رد فعل طوطمي( .)6فمن شأن مجرد الذكر
ملصطلح تحسني السالالت  ،أن يثري رد فعل مامثل لنخعة الركبة( -)7وهو «اإلبادة العرقية( )8النازية،
والتعقيم الجربي( »)9ولكن عن طريق أي مستوى من التحليل املنطقي .فإن هذه الرؤية إلدخال
التحسني عىل النوع البرشي .تحتوى عىل تقليد برشي قوي .يقوم بدعم االستطراد يف تطبيقها.
يشري «الدكتور جالد».إىل أن التاريخ الحقيقي لعلم تحسني الساللة  ،ثري بشكل خارج عن
املألوف  ،من وجهة النظر املتحررة بشكل صادق .من أجل التحسني يف حالة الصنف البرشي بأكمله.
وتقوم األبحاث الحديثة يف الطبيعة اإلحيائية لألداء البرشي( ،)10بفتح أبواب الفرص من أجل التعزيز
لكل من الظروف املادية .باإلضافة إىل الظروف الذهنية .الخاصني بالنوع البرشي .وهو ما يجري
اآلن برسعة متأججة من االكتشافات .وبناء عىل ذلك ،فإننا محتاجون إىل مفكرين عىل شاكلة «چون
جالد» ،الذين من شأنهم أن ينهضوا العرتاض هذا التحامل األعمى ،بالحقائق واالحتامالت.
مير العامل خالل حلزون هابط( )11يف الوقت الحايل .مع تعداد يبلغ  6.5بليون نسمة .واتجاه
للوصول إىل  10-9بليون من البرش مع انتصاف القرن .وتعيش الغالبية العظمى منهم تحت ظروف
تكف نظر املتعلمني من فرط الخوف،
برشية منحطّة تاريخياً وحضارياً .متثل تلك القوى املعينة التي ّ
(  )1م��ح��رم
(  )2تحسني السالالت = علم تحسني الساللة*
(  )3يساري التوجه (عقائدياً)
(  )4غري متعقل
(  )5متخوف
(  )6طوطم = رمز بعيد
(  )7نخعة الركبة = اختبار توتر رد الفعل املنعكس للركبة
(  )8قتل الساللة* = اإلبادة العرقية
(  )9التعقيم الجربي
(  )10األداء البرشي
(  )11حلزون هابط

Interdict
Eugenics
Left
Irrational
Intimidated
Totem
Knee-jerk
Genocide
Forced Stenilization
Human Function
Descending Spiral

عن مصطلح تحسني السالالت ،نفس الطبقات ذاتية القيادة .التي تستفيد من السياسات االجتامعية
إلعادة التوزيع غري املجدية املوجودة حالياً ،التي تؤدى إىل االنفجار السكاين للمعوزين والضعفاء.
واليشء الذي يحدث .ويقوم «الدكتور جالد» باالعرتاض( )1عليه .هو االمتحان( )2والتخويف( )3للطبقات
الوسطى املنتجة .من أجل تشجيع األسباب املرضية( )4الخاصة بالفقر ،واعتالل الصحة ،واالنحالل تصدير
االجتامعي( ،)5وهي األشياء التي نتعرض إليها ،يف األوساط التي نعيش فيها كل يوم.
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تطلق تلك اإلطارات( )6القيادية املذهبية( ،)7التي تقف يف طريق انتشار الحقيقة .فيام يتعلق
باملفاهيم القدمية والجديدة لحركة تحسني السالالت العنان لنفسها ،يف االنغامس بشكل مرتف يف
موارد «املحبني للخري»( ،)9املوجودة يف «پاريس» ،و«چنيف» ،و«نيويورك» ،و«بروكسل» . ،وتقوم تلك
املنظامت الدولية  -نحن نعرفها جيداً  -بتبديد الباليني من الدوالرات ،يف إحتفاالتهم (التي يطلقون
عليها مؤمترات) .ومن املفرتض أن تتقاطر الدوالرات الباقية إىل أيادي املحتاجني .لكن يتم يف الحقيقة
امتصاصها .عن طريق العصابات التي تقوم بإدارة مرسحية العامل الثالث املأسوية .وبذلك يصبح الفقراء
أكرث فقراً .وتزداد ظروفهم الحياتية سوءاً .إىل مدى غري مسبوق يف أي وقت مذكور يف التاريخ.
ميثل مصطلح تحسني السالالت .رؤية للتحسني البرشي .مع إمكانات كامنة علمية حقيقية.
يتبعها سياسة اجتامعية من أجل تعزير املستقبل التطوري لنوعنا ،مطمورة داخل السيطرة
الشيطانية( )9للغة وسوء الفهم .ومن العنارص الحاسمة املؤثرة عىل املستنقع( )10اللغوي ودالالت
األلفاظ( )11املحيطة بهذا الشلل املوجود يف الفهم .تلك الذكريات الطيفية( )12املتعلقة بانغامس
األملان واألوروبيني  ،يف ارتكاب جرمية( )13اإلحراق الجامعي(.)14
( )1يعرتض عىل
( )2االمتحان = التضييق
( )3التخويف = اإلرهاب
( )4األسباب امل��رض��ي��ة
( )5االنحالل أو التفسخ االجتامعي
( )6إطار
()7مذهبي
()8املحب للخري
( )9السيطرة الشيطانية
( )10مستنقع
( )11علم دالالت األلفاظ
( )12ذكريات طيفية
( )13ارتكاب جرمية
( )14اإلحراق الجامعي

Expostulate
Shakedown
Intimidation
Pathology
Social Dis Integration
Cadre
Ideological
Philanthropist
Demonization
Morass
Semantic
Spectral Memories
Perpetration
Holocaust

أود إضافة تعليق .عىل قيام «الدكتور جالد» باالخرتاق الواضح والحاسم لبالون األسطورة(،)1
التي تحاول أن تثبت ما يتم إدعاؤه .بأن النازيني تورطوا بالفعل يف برنامج إلنتقاء السالالت.
واإلدعاء أيضاً ،بأن النازيني ميثلون حزباً تابعاً لالشرتاكية( .!)2فإذا ما قمنا بتعريف تحسني السالالت،
تصدير عىل أساس أنها برامج شاملة( )3لتحسني البرش من الوجهة املادية ،باإلضافة إىل أنها تفيد النوع بشكل
عام .يصبح بإمكاننا القول إن اإلحراق الجامعي ،قد كان عىل النقيض من مامرسة تحسني السالالت.
16
وال يقترص النازيون عىل عدم الدفع باشرتاكهم يف حركة تحسني السالالت .لكنهم أدركوا أنهم كانوا
ميارسون «تفسيخ السالالت»(.)4
لقد قاموا بإخفاء مامرستهم ،كام هو الحال مع جميع األنظمة الشمولية( ،)5يف خضم
هذيان( )6من الدعاية( ،)7التي من املفرتض أنها قامت بإضفاء الرشعية( )8بالنسبة للبسطاء( ،)9بأن هذا
الرساب( )10ذو مربر ذايت( .)11وتقوم القراءة الدقيقة للترصيحات الخاصة مبهامهم ،وبطبيعة الحال
ملامرساتهم التي ال يجري الحديث عنها ،بالكشف بشكل واضح عن أنهم كانوا عىل دراية ،بأنهم
كانوا يقومون بالتخلص من قوم ،يعلمون أنهم أكرث تفوقاً عنهم شخصياً .ومتثيل تهديد عىل مدى
ألف عام( )12للسيادة األملانية .وقاموا بتغطية ترصفاتهم ،بتكديس األوحال عىل الشعب اليهودي،
وعىل تراثهم العرقي( )13وعىل ترصفاتهم الثقافية االنعزالية( )14وما بعد االنعزالية.

وعجرفتهم( ،)1ومؤامراتهم( )2االقتصادية املزعومة( ،)3وفوق كل يشء ،سيطرتهم عىل جميع سبل
الحياة ،التي تم الوصول إليها رسيعاً ،بعد فرتة قصرية فقط من تعديهم ألسوار االنعزال (الجيتو).
وقد أصبح ذلك بالنسبة للنازيني ،تحدياً عاماً للطموحات األملانية ،تجاه االحتالل ملوقع الزعامة.
وجاء ذلك من قوم كانوا ميثلون يف أملانيا ،أقل من واحد يف املائة من مجموع السكان ،وحوايل
األربعة يف املائة من سكان اإلمرباطورية النمساوية املجرية ( )4بأكملها.
ليس عىل املرء إال أن يقوم بقراءة ما كتب من الجدليات( )5التي نشأت عن املرسح الثقايف
السيايس األملاين النمساوي ،ابتداء من منتصف القرن التاسع العارش وما بعد ذلك ،ليك يتبني أن
الكراهية لليهود مل تكن كراهية لديانة .لكنها كانت لعرق .وقد تراوح الحل بشكل واضح ويف وقت
مبكر ،عن طريق تنوع عريض من مجموعات الكراهية األوروپية ،التي كانت واحدة من الوسائل
الكامنة إلزالة اليهود من أوروپا ،إن مل يكن من العامل ،وكانت جدليات الكراهية تنشأ ببساطة،
القاري نفسه .
لتسهيل عملية التخلص من متبا ٍر خطري عىل الهيمنة ،داخل املحيط
ّ

يقرتح «الدكتور جالد» بالتاىل أن اإلبادة العرقية لليهود ،التي أصبحت أوروپا بأكملها

مشرتكة فيها بشكل حاميس ،مل تكن أحد أمثلة التحسني السالىل الذي ضل طريقه .ولدي اعرتاض
رقيق عىل ذلك .حيث أن املحرقة الجامعية قد كانت عىل األصح ،برنامجاًَ ضخامً لتفسيخ الساللة،
لتخليص أوروپا من منافسني أذكياء  ،أكرث تفوقاً عن الغالبية( )6املسيحية املوجودة .عن طريق

( )1أسطورة = خرافة
( )2االشرتاكية
( )3شامل
*
(  )4تفسيخ السالالت = إفساد السالالت
(  )5نظام شمويل = استبدادي = ديكتاتوري
( )6هنيان = ثرثرة
( )7دعاية
( )8يضفى رشعية
( )9بسيط = ساذج
( )10رساب
( )11تربير ذايت
(  )12تهديد عىل مدى ألف عام
*
(  )13تراث عرقي
( )14الترصفات االنعزالية :الخاصة بجميع «الجيتو» االنعزايل

Muth
Socialism
Encompassing
Dysgenics
Totalitarian regime
Babble
Propaganda
Validate
Naive
Mirage
Self- Justification
Millenial Threat
Racial Heritage
Ghetto behavior

أقلية( )7ضئيلة عددياً وسياسياً.

(  )1عجرفة = تكرب
(  )2مؤامرة
(  )3مزعوم
( )4اإلمرباطورية النمساوية املجرية
(  )5جدل = جديل
(  )6الغالبية
(  )7أقلية

Arrogance
Conspiracy
Purported
Austro - Hungarian Empire
Polemic
Domination
Minority

تصدير
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تم بشكل مستمر تقديم موضوع اإلبادة العرقية للغجر( ،)1لذر الرتاب يف الهواء ،للتشويش
عىل املغزى( )3الحقيقي ملصري( )4اليهود املوجودين يف أوروپا ،فيام بني  1933و.1945
ومن الحقيقي أنه تم اضطهاد ( )5الغجر ،وأن «هتلر»  Hitlerكان يزدريهم( .)6إال أن الغجر
تصدير األروميني( ،)7بصفتهم عرقاً متبايناً عن األوروپيني الغربيني الذين متت هدايتهم دينياً( )8كانوا ميثلون
بالنسبة لالعقالنية( )9النازية املنحرفة( )10عرقاً آرياً( )11عتيقاً .وبناء عىل ذلك ،وعىل أساس أنهم
18
آريون ،مل يتعرض الغجر إىل اإلبادة العرقية التامة املتعمدة(.)12
بدأت اإلبادة العرقية مع وصول النازيني إىل السلطة يف «أملانيا»  ،Germanyعام  1933ويف
«النمسا»  ،Austriaعام  .1938وكانت حركة مشوشة( )13وبهيمية( )14لكن الكثري من اليهود األملان
والنمساويني ،استطاعوا تحقيق فرارهم .ولقد كانت هناك كراهية حقيقية ،وفوىض من القسوة
الخسيسة( )15يف «أملانيا» ،و«النمسا» ،واألرايض املحتلة( ،)16التي استمرت إىل يناير  1942عندما أدرك
النازيون أن «بريطانيا»  Britainو «االتحاد السوڤييتي» ،Soviet Nation
مازاال يقفان بقوة ضد عدوانهم( ،)17بينام كانت «الواليات املتحدة»  ،United Statesالتي أصيبت
بالكدمات( )18بعد قذف «پريل هاربور»  ،Pearl Harborتعيد تسليح نفسها برضواة .وعندها تم يف
«وانيس»  ،Wannseeالتي تقع شاميل «برلني» ، Berlin
()2

(  )1الغجر
(  )2تشويش
(  )3مغزى
(  )4مصري
(  )5يضطهد
(  )6يزدري
(  )7أرومي = أصيل :عن طريق العرق
(  )8املهتدى دينياً
(  )9ال عقالنية
(  )10منحرف = شاذ
(  )11العرق اآلري
(  )12متعمد
(  )13مشوش = هيويل = فوىض
(  )14بهيمي = وحيش
(  )15خسيس = حقري = غري جدير باالحرتام
(  )16أرايض محتلة
( )17عدوان = هجوم غري مربر
(  )18أصيبت بالكدمات

Gypsy
Obfuscate
Sigrificance
Fate
Persecute
Disdain
Ethic
Convert
Irrationality
Perverse
Aryan Race
Premeditated
Chaotic
Bestial
Despicable
Occupied Lands
Aggression
Bruised

االستلهام( )1للحل النهايئ ،أال وهو اإلب��ادة املنظمة( )2للباقني من يهود أوروپ��ا .فإن مل يكن
من شأن «أملانيا» أن تسود ،فلن يتم ترك أي يهود ،ليك يشعرون باالرتياح بشكل انتقامي
النتصارهم.
كان هناك حاجز ذهني محزن آخر ،حول املعنى الحقيقي للمحرقة الجامعية ،وهو يقع هنا تصدير
()3
داخل املجتمع اليهودي نفسه ،يف صورة رفض اليهود قبول أن هذا الحدث يقوم بتمثيل منوذج
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()4
لتفسيخ السالالت .وللقيام بذلك ،كان من شأن الكثري من املخاوف أن تؤدي فقط ،إىل تجسيد
وجهة النظر بأن اليهود ،مازالوا يعتربون أنفسهم ضمن املنتخبني( )5واملختارين( ،)6كام هو متضمن
يف «التوراة»  .Torahومن املحتمل أن يؤدي االعرتاف بذلك مرة أخرى إىل اإلسالة لوابل من الدموع
عليهم.
مل تكن األحداث املوجودة يف أوروپا يف غضون تلك العقود ،بهذا الشكل ،مثاالً موضحاً لنظرية
()9
التحسني السالىل ،وهي رؤية من املفرتض أن تكون متحررة ( )7وإنسانية ( )8انقلبت إىل خبث
وباألحرى ،فإنها كانت كام تم التنويه من قبل ،برنامجاً متعمداً لتفسيخ السالالت ،يف صورة «قتل
النخبة»( )10كام هو الحال مع العديد من عمليات اإلبادة العرقية ،التي متت مامرستها يف القرن
العرشين .وكيف نستطيع بأي شكل آخر أن نفهم ،مذهب( )11الكراهية الذي ساد يف غضون هذا
القرن ،والذي أدى إىل اإلهالك ملثل هذا العدد الضخم من الكائنات البرشية املوهوبة ،األعضاء
يف جامعات طبقية عرقية واجتامعية ،من ذوي اإلنجازات الحضارية؟ وهكذا فإننا كنا شهوداً هنا،
من «أرمينيا»  ،Armeniaإىل «بيافرا»  ,Biafraو«كامبوديا»  ,Cambodiaعىل اإلهالك التفسخي
للسالالت ،املتعلق بعرشات املاليني من أكرث األناس األذكياء واملنتجني املوجودين عىل سطح كوكبنا.
( )1يستلهم
( )2اإلبادة املنظمة
( )3منوذج
*
( )4يجسد
( )5املنتخب
( )6املختار
( )7متحرر
( )8إنساين = خري
( )9خبث (املعادن) = نفايات
*
( )10قتل النخبة
( )11مذهب
*

Conjure
Industrial Annihilation
Exemplar
Riefy
Elect
Chosen
Libral
Human Tarian
Dross
Aristocide
Ideology

نستسلم بهذا الشكل ،عن طريق عدم التعرف عىل «اإلنجاز» الحقيقي الذي حدث يف القرن
العرشين ،إىل التشويه ( )1للمثل العليا ( )2الخاصة بحركة تحسني السالالت .فلقد قمنا بوضع صعوبة
أكرب بكثري .أمام التوضيح بشكل أوسع .للمتضمنات( )3الحقيقية للتحسني السالىل.
تصدير
من املهم بشكل مضاعف التأكيد ,عىل املزايا املرئية املوجودة ىف كتاب «الدكتور جالد» .وذلك
ألنه حتى بعد التخلص من هذه األسطورة املمقوتة .املتعلقة «بقيام النازي بتحسني السالالت».
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فال بد لحملة القرن الواحد والعرشين ملفهوم تحسني السالالت .أن ترتك انطباعاً قوياً ،عىل كل
من املتعلمني وغري املتعلمني .بأن املشاكل التي نواجهها محتاجة إىل برشية معافاة( ،)4تعيش يف
إيقاع متوافق مع الطبيعة .وأنها محتاجة إىل انتفاضة ثورية عىل التفكري العاملي املتصلف( )5الحايل.
()7
وبدالً من قيامنا بتبديد( )6ثرواتنا عىل اإلصالح ملا ال ميكن إصالحه ،فإننا محتاجون إىل أن نتخيل
بوضوح ،ما هي السبل التي تحتاج البرشية إىل سلوكها .لخلق مستقبل من األمل .وقد قام «دكتور
جالد» بجعل ذلك واضحاً :ذكاء عاملي مرتفع ،ومحبة لآلخرين( ،)8وتحليل واقعي( )9للحقائق املتعلقة
مبوقفنا الحايل .فإن عاملنا تتم قيادته ببساطة ،إىل االرتطام باألرض بغالبية عاجزة ،ويتصاحب ذلك
مع العجز( ،)10والكوارث الطبية والبيئية( )11الكامنة .واليشء الذي يقوم برنامج التحسني السالىل
بتقدميه بشكل احتاميل ،يذهب إىل أبعد حتى من القرارات القوية التي تحدث حالياً ،التي تقوم
املاليني من العائالت باتخاذها ،فيام يتعلق باإلنجاب والرتبية لذراري( )12أصحاء .وهنا ،يلتزم األفراد.
إن مل يكن الوسطاء( )13للسلطة ،بإطاعة قوانني العلم ،ويعملون بتلك الوسيلة عىل صنع املزيد من
التعاسة واملعاناة .وما الذي تستطيع أي حملة مربمجة( )14من أجل تحسني السالالت ،
( )1تشويه
( )2املثل العليا
( )3املتضمنات
( )4معاىف
( )5متصلف
( )6يبدد
( )7تخيل
( )8محبة اآلخرين = اإليثار = الغريية
( )9واقعي = علمي
( )10العجز = عدم القدرة
( )11بيئي
( )12ذراري * = الصغار
( )13وسيط
( )14مربمج = برنامجي

Defamation
Ideals
Implications
Healthy
Dogmatic
Dissipate
Envision
Altruism
Pragmatic
Impotence
Ecological
Youngsters
Broker
Programmatic

عىل أساس منترش يف جميع أرجاء العامل ،أن تقوم به عىل مدى العقود ،إن مل يكن من شأن القرون
أن ترفع ستاراً من األمل ،ليك يتم استخدامه كبديل عن السحابة من القلق ،التي جعلت الطبقات
الوسطى تنطوي عىل نفسها(  )1بشكل تشاؤمي( ،) 2عىل مدى العقود املاضية.
نحن عىل قمة منحنى من الواقعية العلمية ،يف صورة الكشف عن الطبيعة الحيوية البرشية ،تصدير
()3
كام مل يسبق من قبل عىل اإلطالق تخيل حدوثه .وال يقترص األمر عىل مجرد التعرف عىل املعوقات
21
الكامنة( ) 4املوجودة يف األطفال الذين مل تتم والدتهم ،وإيجاد حل لألحزان الناتجة عن انعدام
الخصوبة( ،) 5وصوال إىل حد اللجوء إىل االستنساخ( ) 6لطفل مرغوب فيه ،عندما ال يكون هناك أي
طريق لإلنجاب الحيوي ممكناً .وباإلضافة إىل ذلك ،يقوم العلامء يف يومنا الحايل ،ىف جميع أرجاء
العامل ،بالبحث عن املؤرشات( ) 7الخامئرية ( )8التي تحدث أثناء أكرث مراحل الحمل( )9تبكرياً ،من
أجل الدرجات املرتفعة واملنخفضة من الذكاء ،وعندما يتم االكتشاف لتلك املوسامت(،)10مع العلم
باملعرتف به من الطبيعة العشوائية( )11للقابلية للتاميز( )12الخاصة بالذكاء ،حتى يف حدود العائالت،
فمن شأن ذلك أن يؤدى السامح لألمهات واآلباء ،باختيار معدل الذكاء الكامن يف أطفالهم القادمني.
وال شك يف أن الجموع سوف تقوم هنا بإعطاء أصواتها مرة أخرى ،وهم حاملون أنابيب االختبار
الخاصة بهم ،من أجل الوصول إىل حل يعتمد عىل التحسني السالىل.
من املحتمل أن يكون عامل الحيويات «بينتيل جالس»  ،Bentley Glassهو الذي قام بالتعليق
يف إحدى املناسبات ،بأن العالقات الجنسية يف نهاية األمر ،سوف تتحرر من دورها اإلنجايب .فهل
هذا يدخل يف التحسني السالىل؟.
(  )1ينطوى عىل نفسه *
(  )2بشكل تشاؤمي
(  )3إعاقة = عجز
(  )4كامن
(  )5انعدام الخصوبة
(  )6االستنساخ = التصنية *
(  )7مؤرش
(  )8خمريية
(  )9حمل
(  )10املوسامت *
(  )11عشوايئ = جزايف
(  )12القابلية للتاميز *

Intemalize
Pessimistically
Disability
Potential
Inferility
Cloning
Indicator
Emzymatic
Gestation
Markers
Random
Variability

يتمثل املحك ىف أن علينا اآلن القيام بتعليم الصفوة( ،)1أن بإمكان القرارات األحيائية الحاسمة،
التي يتم توجيهها عن طريق املعرفة العلمية ،وتحت املراقبة( )2القانونية( )3واألخالقية اليقظة ،منحنا
العامل الذي نشتاق إليه .وتوجد هنا براهني حقيقية .وتجريبية( )4ومدعومة علمياً لآلمال البرشية
تصدير مخالفة للمستنقع املأسوي للتغريات املرضية ,التي يقوم ما يطلق عليهم «املساواتيني»( )5بإسدالها،
فوق رؤوس أحفادنا.
22
إن عمل «چون جالد» بعنوان «التطور البرشي يف املستقبل» كتاباً مهامً .وهو يف حاجة إىل العديد
من القراء .وأنا متأكد من أنه سوف يقوم بتحقيق هدفه.

«سيمور و .إيتزكوف»
Seymour W. Itzkoff

(  )1الصفوة = النخبة
(  )2يراقب
(  )3قانوين = قضايئ
(  )4تجريبي
(  )5املساوايت = املنادي باملساواة البرش

Elites
Moritor
Judicial
Empirical
Egalitarian

مقدمــة

أنا معكم ،أيها الرجال والنساء التابعني لجيل،
أو حتى للكثري جدا من األجيال القادمة.
والت هوايتامن
«االنتقال عرب معرب بروكلني»

I am With You, You men and women of a generation,
Or ever so many generations hence.
Walt Whitman
”“Crossing Brooklyn Ferry

مقدمة
23

أدت الحرب الكربى وما تالها من كساد اقتصادي( ،)1إىل تقويض ( )2عقلية االمتيازات
التسلطية( )4والطبقية( ،)5تاركة وراءها فراغاً تم شغره ،عن طريق مناخ فكري من النزعة املساواتية
املتطرفة .وقد وصل املجتمع الغريب ىف القرن العرشين .إىل السيطرة عليه عن طريق مذهب جديد
موحد .فقد قامت كل من املذاهب الفرويدية( )6واملاركسية( )7واملذهب السلويك( )8لـ«ب .ف .سكيرن»
 ،B. F. Skinnerوالتاريخ الثقايف( ) 9لـ«فرانز بواز»  ,Franz Boazوإنسانيات(« )10مارجاريت ميد»
مقدمة  ،Margaret Meadبالتأكيد عىل «املطاوعة»( )11وحتى عىل القابلية لربمجة اإلنسان املتعقل(.)12
ولقد تم التوضيح مرة بعد مرة .أن األذهان البرشية تختلف بشكل قليل يف صفاتها الفطرية( ،)13وأن
24
()14
الرتبية والتعليم هام اللذان يقومان بتفسري االختالفات املوجودة فيام بيننا .حيث متثل «الربامج»
كل يشء ،أما «األصول املادية»( )15فهى متطابقة .ولهذا فإنها ال تعني شيئاً .والطريق إىل الدنيا
املثالية( )16يجري من خالل التنشئة( )17املحسنة وحدها.
مل متتد هذه الحرية ،يف غضون الثلث األخري من القرن العرشين ،حتى يف الوقت الذي
تم السامح فيه بشكل عام للعلامء ،بتدريس نظرية التطور ،إىل إثارة موضوع التطوير املستقبيل
()18
لإلنسانية .ومن الجدير باملالحظة تزامن هذا الحظر
()3

Depression
Undermine
Privilega
Empire
Class
Freudianism
Marxism

( ) 1كساد (اقتصادي)
( ) 2يقوض
( ) 3امتياز
( ) 4تسلط = سلطة
( ) 5طبقة (اجتامعية)
( ) 6املذهب الفرويدي
( ) 7املذهب املاركيس :مذهب كارل ماركس االشرتايك
( ) 8املذهب السلويك = السلوكية :املنادى بأن دراسة سلوك اإلنسان والحيوانات الظاهر هو موضوع
Behaviorism
علم السجايا (النفس) الحقيقي
Cultural History
( ) 9التاريخ الثقايف
( ) 10اإلنسانيات * = علم اإلنسان
Anthropology
Plasticity
( ) 11مطاوعة = القابلية للتطويع
( ) 12اإلنسان املتعقل أو العاقل
Homosapiens
Innate
( )13فطري = متأصل = سليقي = صلبي
Software
( )14الربامج
( )15األصل املادي
Hardware
Utopia
( )16الدنيا املثالية
( )17التنشئة = الرتبية
Nurture
Suppression
( )18حظر

مع ثورة يف فهمنا للمورثات( .)1وقد تم اآلن رفع الرقابة( ،)2ويوجد هناك اتفاق حتى بني الخصوم
()4
األكرث عناداً لحركة تحسني السالالت ،عىل أنه ال ميكن االستمرار ألكرث من ذلك ،يف فرض التحريم
عىل التحسني السالىل.
()5
القضايا املرتبطة بهذا املوضوع مشحونة إىل أقىص حد ،بالنتائج املنطقية عىل جميع
املستويات ،إىل درجة أن مجموعة غاية يف الضآلة من األفراد املهتمني بالرتكيب املوريث( )6املستقبيل
للصنف البرشي ،متثل مجرد رشارة مذهبية( )7منفردة يف هذه املساحة ،لديها القدرة الكامنة( )8مقدمة
لتفجري حريق يأيت عىل كل يشء ،وإىل درجة أن يكون من شأن العداء القيام يف كثري من األحيان
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باالستبعاد لتبادل اآلراء املنطقي .لكن مهام بلغت استامتة املجتمع يف محاوالت التجنب لتلك
القضايا .فإنها تقوم باالنتصاب بالفعل أمامنا ،مطالبة عىل األقل باالعرتاف بها ،إن مل يكن الوصول
إىل حل لها ،ولقد حاولت يف هذا الكتاب أن أقوم بتقديم املجادالت ،التي تم قمعها إىل حد كبري
حتى اآلن ،املحيطة بالبعث( )9الحايل لحركة تحسني السالالت.
بقدر ما نقوم نحن البرش باالفتخار بأنفسنا عىل إنجازاتنا .إال أننا يف الحقيقة شحيحو االقرتاب
من إيجاد إجابة للتساؤالت املتعلقة بكينونتنا ،بشكل أفضل من عندما كنا ال نزال موجودين يف
الكهوف ،فال ميكن تخيل الزمن الذي ميتد بال نهاية إىل الوراء أو األمام ،عىل أساس أنه الوقت الذي
نحصل فيه عىل بداية أو نهاية .إال أننا نحتاج من الناحية النفسانية .إىل خريطة  -أي مفهوم للوجود
وملوضعنا يف الكون  -ننخرط بالتاىل يف تأليف األساطري املحكمة ،مللء الفراغ الذي نجد أنه ال يحتمل.
والذى ليك يكون مقبوال ال بد من وجود نظرة عاملية تقوم أوالً بتفسري الكون لنا .ثم نقوم بعد
ذلك ،بتلطيف( )10مخاوفنا وإشباع أطامعنا .وال يعترب املنطق من األشياء التي من الرضوري توافرها،
أما الخرافة فمن املمكن أن تقوم حتى مبناقضة نفسها  -وال رضورة لذكر أنها سوف تكون مخالفة
للعامل الحقيقي.
()3

( )1املو ّرثات
( )2الرقابة
( )3خصم
()4تحريم
()5مشحون
()6الرتكيب املوريث
()7مذهبي
()8قدرة كامنة
()9البعث= النهضة
()10يلطف

Genetics
Censorship
Foe
Taboo
Fraught
Genetic Composition
Ideological
Potential
Renaissance
Assuage

نقوم بغض النظر عن متى أو أين نعيش بشكل محتوم بالنظر إىل أنفسنا ،عىل أساس أننا
«اململكة املتوسطة»  ،Middle Kingdomونقوم إما باالبتسام بشكل متعاطف مع تأليف الخرافات
الخاصة بالثقافات األخرى ،أو نقوم بشن الحرب عليها ،ليك نتمكن من الفرض لوجهة نظرنا العاملية
(الصحيحة بشكل فريد) .وإذا كنا أفضل يف صناعة األسلحة ،فإننا نكون قادرين يف العادة ،عىل إقناع
هؤالء الذين قمنا بهزميتهم بشكل مادي .بتفوق خرافاتنا عىل خرافاتهم.
تقبل العامل إىل منتصف القرن التاسع عرش التفسري الحريف لسفر التكوين ،وقامت نظرية
مقدمة
التطور بعد ذلك بتقديم تفسري مختلف بشكل جذري ألصول اإلنسان .ونحن نقوم يف الوقت الحايل،
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كمحاولة للتوفيق بني الدين والعلم ،بابتداع خرافة جديدة ،وليس من املثري للدهشة أنها مكتنزة
بالتناقضات .وفيام ييل بعض منها-:
1.1يف الوقت الذي تستطيع فيه األنواع األخرى من الحيوانات والنباتات ،الخضوع لتغيري ملموس
عىل مدى العدد القليل من األجيال ،فإننا نرص عىل أن اآلالف من األجيال التابعة للظروف
املتغرية بشكل جذري إىل أقىص حد ،من االنتقاء والتزاوج االنتقايئ ،مل ترتك إال تغيرياً وراثياً
سطحياً إىل أقىص حد ،يف مضمون نوعنا.
2.2لقد اقتنع املفكرون (إن مل يكن( )1اإلنسان املوجود يف الشارع) بشكل صارم ،بأننا نتاج التطور،
لكنهم متخندقون( )2بشكل متساو داخل االفرتاض الغريب ،بأن الكائنات البرشية هي النوع
الحي الوحيد ،الذي مل يعد يتأثر بهذه العملية.
3.3حتى لو كان املجتمع يقوم بدفع قيمة أعىل من أجل املقدرة وروح املبادرة( ،)3املوجودة
بالفعل يف أي من أشكال النشاط ،إال أنه أصبح من الشائع االدعاء ،بأن مثل تلك العوامل ليس
لها أي دور لتلعبه يف التشكيل للطبقات االجتامعية ،وهو اليشء الذي يتم االعتقاد بأنه نتيجة
بشكل كيل لعامل الصدفة وحق االمتياز ،ويقوم بالفعل الدارسون الذين يهيمنون عىل سوق
()5
النرش واملعاهد العلمية( )4باإلنكار بشكل مطلق .لوجود أي تباين فطري يف معدل الذكاء
املوجود لدى الشعوب البرشية.
4.4لقد أنشأنا نظاماً ضخامً لقياس القدرات التعليمية ،لكن يتم الترصيح بشكل واسع بأن
اكتشافاته ليست مجرد تقريبية ،بل إنها تفتقر إىل أي مصداقية عىل اإلطالق.
( ) 1إن مل = حتى لو
( ) 2متخندق
( ) 3روح املبادرة
( ) 4املعاهد العلمية
( ) 5حاصل الذكاء = معدل الذكاء

Albeit
Entrenched
Gumption
Academia
I.Q.Intelligence Quotient

5.5لقد الحظنا مع االنتقال إىل العائالت األصغر يف الحجم .أن جيالً بعد جيل من املوهوبني
ذهنياً .يفشلون يف الحصول عىل بديل ألنفسهم ـ وهذا بالضبط ما كان موضع خشية املؤيدين
لتحسني الساللة املبكرين  -لكننا نقوم بتقبل الظاهرة عىل أساس أنها طبيعية.
()1
6.6نحن نقوم بشكل أكرث فأكرث ،بتحقيق النجاح يف االستخدام لعملية تدعى «الطب»  ،من أجل
التخلص من االنتقاء الطبيعي .ونحن مقتنعون بشكل صارم ،بأن األجيال القادمة سوف تظل
غري متأثرة .عن طريق إحجامنا عن االستخدام ألي بديل لالنتقاء الطبيعي.
مقدمة
7.7أثناء قيامنا بالعمل جاهدين ،عىل فك شفرة( )2خريطة املجمل املو ّريث( )3البرشي ،فإننا مازلنا
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مستمرين يف تطبيق معايري أخالقية ،لترصف سوف نكون قادرين يف املستقبل العاجل عىل تفسريه
بشكل علمي.
8.8يف الوقت الذي يكون فيه سلوكنا االجتامعي ،مثل ذلك الخاص بجميع الحيوانات األخرى،
متمركزاً بالرضورة حول طقوس االقرتان ،فإن شعورنا تجاه هذه العملية ،محكوم باأللوف من
التحرميات والتقديسات( )4التمويهية .وال ميكن للشقة املوجودة بني الواقع والخيال .أن تكون
أكرث عمقاًَ.
9.9لقد قمنا بابتداع مجتمع ورايث طبقي ،من شأنه أن يحل محل النبوغ املولود للطبقات األقل
حظاً ،ويؤدى إىل االستغالل والتالعب بشكل فعال بتلك الطبقات ،بينام نقوم يف الوقت نفس
باملناداة بتساوي الفرص عىل أساس أنه شعارنا.
1010نحن نرفض االعرتاف بأننا نوع حي يتطابق بشكل تام مع تعريف «املرض» .الذى يقوم بتحرير
نفسه (بشكل مؤقت جداً) من روابط االنتقاء الطبيعي .وحدود املوارد الطبيعية .ليك نقوم
فقط بإنزال الخراب عىل أنفسنا ،وعىل رفاقنا من األنواع الحية األخرى .يف صورة االعتداء
الخطري عىل املضيف الذي نتطفل عليه  -وهو الكوكب.
1111لقد قمنا بابتداع نظام اقتصادي غري قابل للدوام ،يعتمد عىل استهالك املوارد .ونقوم يف الوقت
نفسه باملناداة مبستويات من االستهالك أكرب من ذلك ،عىل أساس أن ذلك هو الهدف الرئييس
للمجتمع.
1212نحن ننادي بحرية الحديث ،بينام نقوم يف الوقت نفس بالشجب بال رحمة ،ألي رأي يقع يف
مساحة املورثاتيات البرشية ،يتم اكتشاف أنه مزعج ألي قطاع له شأن يف املجتمع.
( ) 1طب = عالج
( ) 2فك الشفرة
( ) 3املجمل املو ّريث * = الچينوم
( ) 4تقديس

Medicine
Deciphering
Genome
Fetish

وبالتايل ،فلم تتصاحب الثورة التي حدثت يف التقنية مع التخلص من الخرافة ،ولكن بتعديلها
إىل اإلنكار لعلم الكائنات الحية .ويتحدد األخذ والعطاء الجاري يف أي من العمليات السياسية
بالرضورة ،عن طريق القوة النسبية للمشاركني ،بحيث ال يتم الوضع يف االعتبار لألجيال القادمة،
أثناء القيام بأخذ القرار.
ال ميكن الفرار رغم التشايع والتحامل الرائجني من الحقائق العلمية .ففي غضون الوقت الذي
مقدمة قد تستغرقه قراءة هذه الجملة ،سوف يكون الصنف البرشي قد قام بالتطور بشكل مور ّيث ،بينام
ظلت أنواع حية ،مثل األسامك جوفية األشواك( - )1بشكل ال يصدق  -عىل قيد الحياة ألكرث من 400
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مليون عام ،لكنها متثل االستثناء النادر .ويقوم اإلنسان العاقل()2بتمثيل حلقة حديثة يف السلسلة
التطورية ،وقد قامت الظروف التي تتحكم يف االنتقاء يف ذلك التجمع السكاين ،يف غضون القرن
املايض باملرور خالل تغريات ثورية.
علينا يف نهاية األمر ،أن نقرر مدى شعورنا بالرضا عن أنفسنا كنوع حي .وهذا ميثل حداً
فاصالً بني هؤالء املشايعني للتدخل املوريث ،وهؤالء املعارضني له .ولكن بغض النظر عن املواقف
الشخصية ،ليس هناك أي إنكار للحقيقة ،بأنه يف الوقت الذي قامت فيه لعبة الحظ( )3املوروثية،
باإلنتاج بالفعل لعدد كبري من الرابحني ،كان هناك عدداً كبرياً آخر أقل حظاً.
لقد قامت حركة تحسني السالالت ،التي من املمكن فهمها عىل أساس أنها عالقة اإلنسان
ببيئته ،باعتبار نفسها لوقت طويل كردهة انتظار لألجيال القادمة ،مجادلة بأنه بينام من الحقيقي
أال نكون متبجحني بالنسبة لقدرتنا عىل التنبؤ باملستقبل ،إال أنه من املمكن لنا أن نقوم بتحديد ما
الذي نسعى إليه  -وهو أطفاال أصحاء وأذكياء .من شأنهم أن يشبوا ليصبحوا أناساً بالغني ،متوازين
العواطف ،ومحبني للغري( )4بشكل عريض.
واآلن ،فعندما يظل معظم الناس عىل قيد الحياة ،إىل مدى أبعد بكثري من سنوات
اإلنجاب ألطفالهم فلن يكون الذين تعايشوا مع عملية االنتقاء الطبيعي الرهيبة هم الناس
الذين سوف يقومون بسكنى الكوكب يف املستقبل ،بل القوم الذين يحظون بأكرث ذرية ،وبهذا
الشكل فإن لدينا اآلن انتقاء عن طريق الخصوبة ،بدالً من عن طريق الوفيات  -وهذا ميثل
تغرياً ثورياً.لدينا يف نهاية املطاف اآلن ،عىل املستوى النظري ،اتفاق بأن تساوي الفرص ميثل
هدفاً مرغوباً فيه .إال أننا نجد أنفسنا يف نفس الوقت .يف قبضة املزاج االجتامعي ،الذي يرص
( )1األسامك جوفيه األشواك *
( )2اإلنسان العاقل *
( )3لعبة الحظ
( )4محب للغري (عكس أناين)

Coelacanth Fish
Homo Sapiens
Lottery
Altruistic

عىل أن األمر ال يقترصعىل حتمية متتعنا بالتساوى يف الحقوق .ولكن عىل أننا جميعاً متامثلني متاماً
بالفعل ,وأننا نختلف فقط يف الرتبية(.)1
من املريح واملبهج ،أن كل واحد منا عبارة عن فرد فريد من نوعه ،وميتد هذا اإلنفراد
()4
إىل املجموعات العرقية( )2والقومية( )3التي نقوم بتشكيلها .فلسنا آالت متطابقة بأنظمة تشغيل
مختلفة .وقد قامت جميع املجموعات العرقية ،بدون استثناء بإنتاج الفائزين باإلضافة إىل الخارسين
يف لعبة الحظ املو ّرثاتية .ويقوم املشايعون للقيام بالتدخل( )5باملجادلة ،بأن واجبنا األخالقي هو بذل مقدمة
جهدنا ،ليك ننقل إىل أطفالنا  -ليس نفس املرياث( - )6لكن املرياث األفضل واألكرث تفرداً بقدر اإلمكان،
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لكل واحد منهم .ويقوم املعارضون للتدخل( )7باإلشارة إىل أنه من خالل التوقف عن التسليم
للصولجان( )8الثمني من جيل إىل جيل ،فإننا نستطيع اإلنتاج بسهولة لكارثة ال ميكن إصالحها.
لكن ليس هناك قرار يكون أيضاً هو القرار الحاسم ،يكون عدد كبري من قراراتنا اليومية ،محفوفا
بالعواقب املو ّرثاتية .فمن الذي يحصل عىل األطفال ،وكم عددهم؟ فكل يشء له تأثري عىل الخصوبة،
يقوم بتمثيل عامل يف االنتقاء الجديد .ومن املمكن أن يقتيض ذلك مسرية قصرية إىل أقرب صيدلية،
البتياع إحدى وسائل منع الحمل( ،)9أو زيارة لعيادة إجهاض( ،)10أو قرار لإلقالل أو حتى التخيل
عن اإلنجاب ،للتمكن من إحراز تقدم يف العمل أو التعليم .وتقوم الحكومة عن طريق االمتناع
عن تقديم الرعاية النهارية املجانية ،والدعم املادي لألطفال للجميع ،إال للسكان املنضمني للخدمة
االجتامعية .بتقديم الحوافز إىل بعض املجموعات لإلقدام عىل اإلنجاب ،واملثبطات ملجموعات
أخرى .وقد أصبحت هذه السياسة بالفعل عامالً له خطورته يف االنتقاء املو ّريث.
يقوم املشايعون لتحسني السالالت باملجادلة ،بأنه يتحتم علينا تقبل مكاننا يف خضم العامل
املادي-ككائنات حيوية .وهم يؤمنون بأننا ليك نتعايش( )11كنوع حي( ،)12يتمتع بداللة فلسفية
( ) 1الرتبية = التنشئة
( ) 2عرقي = أرومي
( ) 3قومي
( ) 4نظام تشغيل *
( ) 5املتشيع للقيام بالتدخل
( ) 6مرياث = تركة
( ) 7املعارض للتدخل
( ) 8الصولجان = عصا القيادة
( ) 9وسائل منع الحمل
( )10إجهاض
( )11يتعايش * = يبقى عىل قيد الحياة
( )12نوع حي *
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بشكل أكرب من الحيوانات األخرى ،فليس لدينا أي خيار ،سوى أن نتفق يف مساحة التكاثر( )1إلخضاع
منافعنا الذاتية لتلك الخاصة باألجيال املستقبلية ،وأن نبدأ يف التحكم يف أعدادنا السكانية  ،بناء
عىل مبادئ غري قابلة للتفنيد ،عندما يتم تطبيقها عىل جميع األنواع الحية األخرى .وباختصار ،فإنهم
ينادون بإن يتم استبدال االنتقاء الطبيعي باالنتقاء العلمي .وقد جاء يف أقوال «السري فرانسيس
جالتون»  Sir Francis Galtonوهو «األب» للتحسني الساليل واإلحصائيات(:)2

مقدمة
30

«الذي تقوم به الطبيعة بشكل أعمى ،وبطيء ،وبال رحمة ،من املمكن لإلنسان
أن يقوم به بشكل حاسم ،ورسيع ،ورحيم ،ومبا أن ذلك يقع يف حدود قدرته،
فإنه يصبح من واجبه أن يقوم بالعمل يف هذا االتجاه»]1[.

يتعلق هذا الكتاب مبعنى الحياة والذكاء وموضعنا يف الكون .وهو يعتمد عىل الفلسفة
املتعقلة للحياة والحب ألطفالنا ،النابع عن الوعي بأعبائنا ومسئولياتنا األبوية .وقد تم تقدميه بروح
من الصداقة املدروسة ،إىل الرجال والنساء املهتمني باملوضوع ،ذوي النوايا الحسنة  -سواء املؤيدين
أو املعارضني لحركة تحسني السالالت .وأنا ميلء باألمل بأن عدداً كبرياً منهم سوف يشارك يف نفس
القيم ،واآلمال ،واملخاوف .وبغض النظر عن أي يشء آخر ،فإن من شأننا أن نكون قادرين عىل
االتفاق ،حول حق االختالف يف الرأي.
تقوم حركة تحسني السالالت ،وهي محاطة بالتاريخ ،والقيم ،واالنفعاالت ،بالنظر إىل نفسها
عىل أساس أنها تعتمد عىل العلم ،لكنها ليست محدودة بالعلم .وسوف أحاول هنا أن أقوم بربط
عدد من املجاالت مع بعضها بطريقة توافقية( ،) 3وأسعى إىل تفاهم القارئ يف املساحات املعروضة.
التي قد تبدو متباينة .ولكن البد ألي وجهة نظر عاملية جادة ومتسعة املجال .أن تكون بالرضورة
اصطفائية( ،)4لقد قام الصنف اإلنساين بالولوج يف املراحل األوىل ،الخاصة بثورة يف الفهم العام
لآلليات املوروثية .والتقنيات الحيوية( )5الحديثة ،والتفسري العلمي ملساحات من الصحة والترصف
البرشي ،كان يتم النظر إليها يف املايض ،من خالل موشور( )6أخالقي .وليس من املستطاع إعادة
اإلدخال لعفريت التنوير إىل قارورة الجهل .واالحتامل القائم ألن يقوم املرء باإلمساك يف يده ،يف
غضون القليل من األعوام القادمة .بالطبعة الزرقاء للخريطة البرشية الكاملة ,يبعث عىل الرهبة.
( )1التكاثر
( )2اإلحصائيات
( )3توافقي
( )4اصطفايئ = انتقايئ :ال يتبع نظاماً فلسفياً واحداً
( )5التقنية الحيوية *
( )6موشور
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ويجب علينا أن نفرتض أن االكتشافات املستقبلية يف مجال املوروثيات ،سوف يقوم مبنحنا
قدرات ،نستطيع بالكاد أن نتصورها يف الوقت الحايل .وسوف تبدو االختالفات يف الرأي حول ما
ينسب إىل الطبيعة ،وما ينسب إىل الرتبية ،كيشء طريف ،وسوف يكون علينا أن نسأل أنفسنا كأحد
األنواع الحية ،عن ما الذي علينا أن نقوم به بعد ذلك ،وكيف ميكننا التحقيق إن مل يكن للمجتمع
الفاضل( )1فعىل األقل ليشء أقرب له مام لدينا اآلن ،أو بالقليل جداًَ ،لكيف نتعايش أو نبقى عىل
قيد الحياة.
مقدمة
يرى املؤيدون لتحسني السالالت قضيتهم .عىل أساس أنها جزء من الكفاح من أجل الحقوق
31
البرشية  -أي حقوق الناس الذين سوف يأتون بعدنا .وهم يقومون بالتدليل .مثل «مارتني لوثر
كينج»( ،Martin Luther King )2عىل أنه من املمكن لنا أن نتعجب بشكل حقيقي ،حول إذا ما
كنا سوف نصل عىل اإلطالق إىل األرض املوعودة( ،)3ومن املحتمل أال يكون هناك أي هدف نهايئ ،بل
مجرد البحث ،ولكننا مدينني ألطفالنا بالبدء يف الرحلة ،وبذل كل ما يف وسعنا ،للتأكد من أنهم سوف
يولدون كأناس أفضل مام نحن عليه ،وأنهم سوف يرثوا القدر األكرب من خواصنا ،واألقل من عيوبنا.

Utopia

( ) 1املجتمع الفاضل = املدينة الفاضلة
()2ال��زع��ي��م الزنجي األم��ري�كي ال��ذي ت��م اغتياله ملطالبته بالحقوق املدنية
Martin Luther King
واملساواة للزنوج األمريكيني
( ) 3األرض املوعودة
Promised Land

ما هو التحسين الساللي

ما هو
التحسني
الساليل
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هذه الصفصافة الباكية!
ملاذا ال نزرع منها القليل
من أجل املاليني من األطفال الذين مل يولدوا بعد
ومن أجلنا كذلك ؟
هل هم غري موجودين ،أم أنهم خاليا نامئة ...
إدجار يل ماسرتز ،كولومبوس تشيني
يف «مقتطفات نهر الربيع»

This Weeping Willow
Why do you not plant a few
For the millions of children not yet born
?As well as for us
Are they non-existent, or cells asleep...
Edgar Lee Masters, Columbus Cheney
”In “Spring River Anthology

عندما تم التوطيد لرتابط الصنف البرشي مع باقي اململكة الحيوانية ،أصبحت املحاوالت
النشيطة لتحسني املجمل املو ّريث (الچينوم) البرشي محتومة .فتحسني السالالت ببساطة تامة رغم
كل يشء ،عبارة عن علم املو ّرثات البرشية التطبيقي .فإن خمسة من ضمن أول ستة من رؤساء
الجمعية األمريكية للمورثات البرشية  ،American Society of Human Geneticsقد كانوا أيضاً
أعضاء يف مجلس إدارة جمعية تحسني السالالت  .Eugenics Societyوعلم املو ّرثات الحديث من
الوجهة التاريخية ،عبارة عن تفرع عن حركة تحسني السالالت،وليس العكس.
يشري مصطلح «تحسني السالالت اإليجايب»( )1إىل مساع املقصود منها رفع مستوى الخصوبة
ما هو
()2
بني املتميزين موروثياً  .وتتضمن املح ّفزات املالية والسياسية ،والتحاليل اإلحصائية املوجهة التحسني
للسكان ( ،)3والتلقيح خارج الجسم( ،)4واالزدراعات البويضية( ،)5والتصنية(االستنساخ( .))6وتقوم الساليل
الدول املتقلصة األعداد(( )7وهذا يعني؛ تلك التي ترغب يف تحفيز معدالت الوالدة الخاصة بها) 33
بالفعل ،باالشرتاك يف األشكال الحديثة من تحسني السالالت اإليجايب.
()9
أما تحسني السالالت السلبي( ،)8الذي يتم توجيهه إىل خفض الخصوبة بني املعاقني موروثياً
فإنه ينطوي بشكل عريض تحت عنوان( )10التنظيم األرسي( )11والتشاور املوريث( .)12وهذا يتضمن
اإلجهاضات( )13والتعقيم( .)14وللتأكد من توافر مثل تلك الخدمات للجميع عىل أسس غري متييزية(،)15
فمن املنصوح به عىل األقل ،أن يتلقى األشخاص ذوي الدخل املنخفض ،مثل تلك الخدمات ،عىل
أساس مجاين.
( )1تحسني السالالت اإليجايب
( )2مورويث = بشكل مورويث
( )3الدراسة اإلحصائية للسكان (املواليد والوفيات والزيجات ...الخ)
( )4خارج الجسم
( )5االزدراع البيويض *
( )6االستنساخ = التصنية (من صنو) *
( )7متقلص العدد * = منكب
( )8تحسني السالالت السلبي
( )9املعاق موروثياً *
( )10عنوان = رأس املوضوع
( )11التنظيم األرسي
( )12التشاور املورويث أو الساليل *
( )13اإلجهاض
( )14التعقيم
( )15متييزي = تفضييل

Positive eugenics
Genetically
Demography
In vitro
Egg trasplant
Cloning
Pronatalist
Negative eugenics
Genetically disadvantaged
Rubric
Family planning
Genetic counseling
Abortion
Sterilization
Discriminatory

تتألف الهندسة املوروثية( ،)1التي كانت غري معروفة للمؤيدين لتحسني السالالت املبكرين،
من التدخل الفعيل يف خط الجنني ،دون أن يكون من الرضوري القيام بتشجيع أو تثبيط التكاثر
لألفراد املتميزين أو املعاقني.

العلـــم

التطور السابق
الذئب ،واألفعى ،والخنزير ليسوا مفتقدين بداخيل،
وال��ن��ظ��رة ال��خ��ادع��ة ،وال��ك��ل��م��ة ال��ع��اب��ث��ة،
وال���رغ���ب���ة ال���زان���ي���ة ل��ي��س��وا م��ف��ت��ق��دي��ن،
والرفض ،والبغضاء ،والتسويف ،والخسة ،والتكاسل،
ال يشء منها مفتقد.

ما هو
التحسني
الساليل

34

والت ويتامن
«اجتياز معرب بروكلني»

The wolf, The snake, The hog, not wanting in me,
The cheating look, The frivolous word,
The adulterous wish, not wanting,
Refusale, hates, postponements, meanness, laziness,
None of these wanting.
( )1الهندسة املورويث

Genetic engineering

Walt Whitman
”“Crossing Brooklyn Ferry

العلم
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من املمكن للتساؤل حول أين ميكن وضع خط فاصل ،بني األنواع الحية املتقاربة بشكل
حميم( )1واألنواع الفرعية( )2أن يتم التوصل إىل إجابة له بشكل مختلف ،عن طريق املراقبني
املختلفني ،وتتم يف حالة املجموعات السكانية( )3البرشية الحديثة .حيث مييل العلامء إىل اتباع برامج
اجتامعية  -سياسية( )4متضاربة ،مناقشة الخطوط الفاصلة بشكل ساخن.
يقوم نظام مجموعة املصطلحات( )5ثنائية االسم( ،)6الذي تأسـس يف القرن الثامن عرش،
عن طريق عامل النبات السويدي(« )7كارل ڤون ليني» « Karl Von Linneكارلوس لينيوس»
 ،Carolus Linnaeusمن أجل القيام برسم خريطة العالقة املوجودة بني جميع األشياء الحية
(املوجودة عىل كوكبنا عىل األقل) ،بإجامل املجموع الكيل للمجتمعات السكانية البرشية الحديثة
مع بعضها ،عىل أساس أنه «اإلنسان العاقل»( .)8ويتم بهذا الشكل تضمني جميع البرش املوجودين
()10
عىل قيد الحياة يف اليوم الحايل ،سواء رجال األدغال (البوشامن)( ،)9أو األسرتاليون األروميون
أو اليابانيون ,أو شعوب اإلسكيمو( )11أو األعراق القوقازية()12يف نوع واحد ،ويتم النظر إىل أي
العلم
نقاش حول األنواع الفرعية بالشك والعداء .ولقد تم اإلصدار كاستجابة لترصيح صدر عن السيايس
()14
 36الفرنيس اليميني(« )13چني-ماري لوپن»  ،Jean-Marie Le Penحول عدم التساوي العرقي
لترصيح مضاد يف عام  1997وموقع من مجموعة من علامء األحيائيات( )15البارزين ،ينفي أي
تواجد لألعراق يف املجتمعات السكانية البرشية .وقد تم اإلنكار لألعراق ىف الواقع ألول مرة ،عن
طريق عامل تحسني السالالت(« )16چوليان هوكسيل»  ،Julian Huxleyيف عام  ،1935وتم تفجري
()18
التأكيد مرة أخرى عن طريق األحداث السياسية  -وكان يف هذه الحالة نتيجة النرش( )17لبيانات
«هتلر»  ,Hitlerاملعادية لليهود .]2[ .وبناء عىل ذلك ،فإن لدينا اآلن «إنسان حديث» واحد ،وهو
يقوم بالتشكل بألوان مختلفة .ومن الحقيقي أن الدراسات املوروثية الحديثة أظهرت وجود متاثل
( )1متقارب بشكل حميم
( )2نوع أو أنواع فرعية
( )3املجموعات السكانية
( )4اجتامعي – سيايس
( )5مجموعة مصطلحات
( )6ثنايئ االس������م
( )7عامل يف النباتات
( )8اإلنسان العاقل
( )9رجال األدغال= البوشامنيون
(  )10أرومي = األصيل
( )11شعوب اإلسكيمو
(  )12األعراق القوفازية *
( )13اليميني = مؤيد للمذهب املحافظ
( )14عدم التساوي (التميز) العرقي *
( )15عامل أحيائيات *
( )16عامل يف تحسني السالالت
( )17النرش
( )18بيان
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ملحوظ بني جميع البرش ،لكن باإلضافة لذلك ،فإن البرش وقرود الشمپانزي( )1البرتاء ،يشرتكان فيام
يقارب  %99من الحمض النوايت (د .ن .أ) غري املزدوج()2الخاص بهام.
يتفق العلامء يف الوقت الحايل بشكل عام ،عىل أن الشعوب( )3البرشية الحديثة ،لديها أصولها
املوجودة يف «إفريقيا» ،لكن هناك اختالف له اعتباره حول إذا ما كان من املمكن تفسري االختالفات
املوجودة بني املجموعات ،عن طريق التطور الذي يعود بتاريخه إىل مليون سنة ،إىل اإلنسان
املنتصب(( )4متعدد اإلقليميات)( ،)5أو إذا ما كان اإلنسان العاقل قد ظهر كوافد متأخر نسبياً،
منذ ما يقارب  100.000إىل  200.000عام ماضية ،ثم قام بعد ذلك ،باالنطالق لالكتساح واإلبادة
للمهاجرين ،ذوي األشكال البرشية( )6املنافسني له ،حيثام قام باالتصال معهم (نظرية «االستبدال»)(.)7
وما زالت الدرجة التي قامت بها األنواع البرشية الشكل بالتكاثر البيني( ،)8باقية يف مساحة
التخمينات( ،)9التي تم فيها توجيه االتهام إىل األناس متعددي اإلقليميات ،بأنهم قد قاموا بتقديم
حالة من االختالفات األحيائية الجوهرية ،التي تصل إىل العرقية( .]3[ )10وطبقاً ملا جاء يف أقوال الدارس
العلم
«سيمور إتزكوف»  ،Seymour Itzkoffفإننا نتعامل هنا مع «الرغبة (التي) متثل بقايا اإلغراء املوجودة
لدى املفكرين الذين يتبعون مناذج فكرية تجريدية ،لإلميان يف الفكر السيايس واالجتامعي»37 ]4[.
تقوم أشجار أنساب( )11الفهد الصياد (تشيتاه)( )12والجواد ،بالتقديم لنامذج مقابلة مفيدة،
حيث قامت الدراسات املوروثية بتوضيح أن الفهود الصيادة املوجودة يف الوقت الحايل ،تقوم
بالتقديم لقدر قليل جداً من التغاير ،الذي يشري إىل أنه من املحتم مرور جدودها العليا ( )13من
خالل عنق زجاجة ضيق جداً ،إىل درجة أن عدداً قليالً فقط من األفراد كانوا قادرين عىل الحفاظ
عىل االستدامة( )14للنوع ،عن طريق التكاثر البيني ،وباملقارنة بذلك ،فإن الجياد تقوم بتقديم وجه
متباين بشكل هائل ،نتيجة الرتويض( )15واالستيالد املستقلني ،يف أجزاء مختلفة من العامل.
يتشابه علم املورثات ىف نهاية األمر بشكل أكرب مع أي مباراة يف الشطرنج ،حيث يكون
االكتساب ملوقع شيئا ذا اهتامم تاريخي بشكل تام ،وال يلعب أي دور يف التحديد لنتيجة املباراة،
( )1قرد الشمبانزي (األبرت)
( )2غري مزدوج
( )3شعب = سكان = تعمري
( )4اإلنسان املنتصب *
( )5التعدد اإلقليمي * = املتواجد يف العديد من املناطق
( )6برشي الشكل = شبه إنساين
( )7نظرية االستبدال * = الحلول محل = االستعاضة
( )8التكاثر أو التوالد البيني
( )9تخمني = تكهن
( )10العرقية = العنرصية = التمييز أو التعصب العرقي
( )11شجرة النسب
( )12حيوان الفهد الصياد = تشيتاه
( )13الجد األعىل = السلف
( )14املحافظة عىل االستدامة = أدام
( )15ترويض

Chimpanzee
Non duplicative
Population
Homo erectus
Multiregionalism
Hominid
Replacement theory
Interbreeding
Speculation
Racism
Family tree
Cheetah
Ancestor
Perpetuate
Taming

عن أن يكون مامثالً ملباراة يف لعبة الربيدچ( ،)1حيث يتم التحديد للنجاح بشكل كبري ،عن طريق القابلية
املوجودة لدى الالعب ،يف تذكر ما هي أوراق اللعب التي تم إلقاؤها من قبل .وتقوم القابلية الواضحة
جداً للتاميز( )2املوجودة لدى املجموعات السكانية البرشية ،حتى لو كانت عىل أسس املجموعات
الضمنية( )3بفتح باب التدخل يف التطور البرشي لتوجيهه ،وحتى للقيام بالبحث عن آفاق جديدة ،بغض
النظر عام تكون التاميزية الحالية يف سبيلها إىل القيام به ،ويقوم التساؤل عن من أين أتينا بتمثيل سؤال
ساحر ،أما التساؤل عن إىل أين نتجه فإنه سؤال مختلف متاماً.
تقر حتى املدرسة الفكرية الخاصة باإلحالل( )4بأن النوع البرشي قد ظهر منذ ما ال يقل عام
يرتاوح من خمسة إىل مثانية آالف جيل خارج إفريقيا ،تحت ظروف مختلفة بشكل جذري من االنتقاء.
ومن شأن السلسلة املتعاقبة التي عىل هذه الشاكلة أن تكون كافية ،إلحداث اختالفات ذات مدلول
هام يف التجمعات السكانية الفرعية املختلفة .وال بد باإلضافة إىل ذلك من التسليم بحدوث تنوع( )5أكرب
من ذلك ،بناء عىل أسس التنوع األحيايئ ،الذي من املحتم أنه كان واضحاً ،يف الوقت الذي قامت فيه
العلم املجتمعات السكانية املختلفة مبغادرة «إفريقيا» .ومبا أن املجتمعات السكانية البرشية ،قد كان لديها
 38وقت أطول بكثري ،ليك تقوم بالتطور وهي موجودة يف إفريقيا ،عام كان متاحاً لها خارج القارة األم ،فإن
الشعوب اإلفريقية تقوم باإلظهار لتنوع ساليل( )6أضخم بكثري عام تقوم به األعراق األخرى ،ومن املمكن
لتلك التجمعات السكانية ضئيلة الحجم ،التي قامت بالتجول خارجة من إفريقيا ،أن تكون قد قامت
باإلظهار عىل األقل لجزء من هذا التنوع ،واألكرث من ذلك ،فإنه من املمكن أن يكون املهاجرون قد قاموا
بالتكاثر البيني ،مع أنواع شبه إنسانية ،يف كلٍ من إفريقيا ،ومع هؤالء الذين وصلوا إىل هناك يف وقت
أكرث تبكرياً ،ويستطيع املستولدين للحيوانات( )7باملقارنة ،القيام بتحقيق تغريات ملحوظة ،فيام ال يزيد
عىل العدد القليل من األجيال ،وتقوم تلك الحقائق املتصاحبة مع التخصص املهني املوجود ىف املجتمع
الحديث ،واالقرتان االنتقايئ ،بتمثيل املصادر الرئيسية للتفاوت الضمني للنوع الحي.
إذا كان من املحتمل أن اإلنسان العاقل قد كان موجوداً ملدة تقرب من  150.000عام،
فمن املمكن لتواجدنا املستقبيل أن يكون رسيع ال��زوال( )8إىل حد بعيد ،وتصبح البرشية بهذا
الشكل مستعمرة لها بداية ،ومن الواضح أن لها نهاية ،وال يقترص النظر إليها هنا عىل أساس
جميع الناس الذين يعيشون يف أي لحظة محددة ،ولكن عىل أساس مجموعية الناس املستقبليني،
عىل مدى الفرتة الحياتية الكاملة لهذا املجتمع ،ويقوم العلامء يف مجال تحسني السالالت بالتفكري
يف أن التزاماتنا األخالقية متتد إىل جميعهم ،عىل أساس أن دورنا ال يقترص عىل كوننا جزءاً من
( )1لعبة الربيدج :من ألعاب الورق املحتاجة ملجهود ذهني ضخم
( )2القابلية للتاميز = التاميزية *
( )3مجموعة ضمنية *
( )4االستبدال = اإلحالل
( )5تنوع
( )6تنوع ساليل
( )7مستولد للحيوانات
( )8رسيع الزوال

Bridge
Variability
Intra - group
Replanement
Diversity
Genetic diversity
Animal breeder
Ephemeral

النظام البيئي( )1للكوكب ،لكننا عالوة عىل ذلك ،القيمني( )2عليه أيضاً .وكام يقوم أستاذ األساطري
«چوزيف كامپل»  Joseph Campbellببسط األمر ،فإننا ال نقل عن أن نكون الوعي( )4الخاص به]5[ .
قام االختصايص املشهور يف علم املو ّرثات(« )5چيمس ڤ .نيل»  James V. Neelبدراسة
الرتكيب االجتامعي واملو ّريث املوجود ىف منطقة « يانوماما»  Yanomamaالتابعة إىل «جنويب
ڤينزويال»  Southern Venezuelaو«شاميل الربازيل»  ،Northern Brazilوقام بتقديم الرباهني
بشكل مقنع ،عىل أن تركيب مجتمعهم ،قد كان متطابقاً مع املجموعات السكانية البرشية ،أثناء
الفرتة التي كان فيها الناس ،مازالوا يعيشون بشكل كليّ يف صورة جامعات( )6وهذا يعني عىل طول
األزمان كلها ،ما عدا الـ  10.000عام األخرية ،وقد كانت تلك الجامعات عبارة عن مجموعات سكانية
ضئيلة منعزلة ،تقوم مبامرسة تعدد الزوجات( )7وغشيان املحارم( )8مام كان يسمح للطبيعة باالنتقاء
من بني تنوع ثري ،من األمناط العرقية( )9املوجودة يف ظروف بيئية عريضة االختالف ،وكانت مثل تلك
الظروف مؤدية إىل التطور الرسيع ،وقد يكون االمتزاج الساليل العام( )10مازال بعيداً لوقت طويل
العلم
ومن املمكن بالفعل أال يصبح عىل اإلطالق كليا ،لكن التزايد الدائم للتكاثر الخارجي()11باملجموعات
السكانية البرشية ،يقوم باالختزال من التنوع البرشي ،بينام يقوم يف نفس الوقت باالبتداع ملجموعات 39
سكانية ضخمة ،من املحتمل أن تكون أقل تعرضاً للتقلبات( )12الساللية املفاجئة الكربى]6[ .
يظهر التاريخ بوضوح ،أنه من الصعب بشكل خاص ,تحقيق التآلف ( )13االجتامعي يف مواجهة
التنوع( )14سواء كان دينياً ،أم لغوياً ،أم عرقياً( .)15وقد كانت جميع الجرائم التاريخية العظمى دامئاً،
()16
أمثلة عىل اعتداء مجموعة عىل مجموعة .وعندما يكون هناك اثنان أو أكرث من االتجاهات العرقية
املتميزة عن بعضها اآلخر بشكل واضح ,فإن املوقف يكون مشحوناً( )17بضغوط أضخم بكثري.
()3

( )1النظام البيئي
( )2قيم = أمني = حارس
( )3أخصايئ أو أستاذ يف األساطري
( )4الوعي
( )5االختصايص يف علم املو ّرثات *
( )6جامعة = زمرة = عصبة
( )7تعدد الزوجات
( )8غشيان املحارم = سفاح القرىب
( )9منط أو طراز عرقي
( )10االمتزاج الساليل العام = التهاجن العام *
( )11التكاثر الخارجي = تزاوج األباعد
( )12تقلب
( )13تآلف = انسجام
( )14التنوع
( )15عرقي
( )16االتجاه العرقي *
( )17مشحون = محفوف

Ecology
Custodian
Mythologist
Consciouness
Geneticist
Band
Polygamy
Incest
Genotype
Panmixia
Out breeding
Fluctuation
Harmony
Diversity
Ethnic
Ethnos
Fraught

وتحاول ىف الوقت الحاىل الواليات املتحدة التي تخلت ( )1عن جرمية الرق ( )2البشعة ولو أنها
قامت باالستبقاء للتمييز الصارخ( )3لقرن تال ،القيام بتحقيق اإلنصاف( )4العرقي ،لكن الخوف من
يظل بدون شك ضخامً ،وذي أساس قوي لألسف .وأصبحت القضية
التنازع العرقي( )5مازال وسوف ّ
تم تعريفه عىل أساس أنه (أ) متييز وحقد
يف نفس الوقت غري واضحة ،ألن التمييز العرقي( )6قد ّ
جامعي( ،ب) نقاش حول االختالفات املوجودة بني املجموعات ،واملوضوعان يف الحقيقة مختلفان
بشكل تام ،وغري مرتبطني عىل اإلطالق ،وقد قرر التابعون للنخبة املمتازة( )7من املجتمع ،أن
الدراسات املتعلقة باالختالفات املوجودة بني املجموعات متفجرة إىل حد كبري ،ألن تسمح بأن تتم
مناقشاتها بشكل واسع ،وقاموا بالتقديم بشكل خادع لتلك الدراسات عىل أساس االدعاء باالنفصال
التام للخواص الجامعية ،بدالً من التواتر اإلحصايئ النسبي ملميزات محددة.
من شأننا جميعاً أن نكون قادرين عىل االتفاق ،عىل أن االختالفات املوجودة بني املجموعات
العلم
متثل مسألة علمية وليست أخالقية ،وفيام يتعلق باملناقشة ملوضوع تحسني السالالت فإنها ال تتصل
 40بهذا املوضوع بشكل جوهري إىل أقىص حد ،وحتى لو أثبت التوزيع ملصادر االستيالد املطلوب أنه
يتم بشكل مختلف يف البعض من التجمعات السكانية ،عن املوجود يف األخرى ،فإن كل مجموعة
تحتوي عىل تجمع هائل من األفراد املوهوبني ،تستطيع االعتامد عليهم ليك يصبحوا آباء لألجيال
املستقبلية ،وتشري الحقيقة بغض النظر عن حجم تلك االختالفات املوجودة بني املجموعات ،إىل
أنه يجب علينا ،حتى بناء عىل األسس املوجودة داخل املجموعة ،أن نكون أقل شعوراً بالرسور من
أنفسنا.

( )1التخيل = اإللغاء = اإلنكار
( )2الرق = العبودية = االستعباد
( )3صارخ = شديد الوضوح
( )4إنصاف = عدالة = املساواة
( )5التنازع أو التضارب العرقي
( )6التمييز العرقي = الحقد العنرصي
( )7النخبة املمتازة

Renounce
Slavery
Blatant
Equity
Racial nonflict
Racism
Elites

االختبارات

االخ��ت��ب��ار امل��ؤك��د ،ه��و اخ��ت��ب��ار سهل:
هؤالء الذين يحتسون االجعة هم األفضل،
الجعة البنية ،هي األقوى...

روبرت جراڤز
«الجعة القوية»

A sure test, an easy test:
Those that drink beer are the best,
Brown beer, strongly
Robert Graves
”“Strong Beer

العلم
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منذ اإلدخال ألول مرة الختبار معدل الذكاء( )1يف الجزء األول من القرن العرشين ،تم
استخدامه بشكل مكثف بواسطة جيش الواليات املتحدة ،سواء النتقاء املجندين ،أو لتحديد
املناطق املناسبة بشكل أكرث لتعيينهم فيها .ولقد سعد املشايعون لالتجاه املنادي باملساواة بني
البرش( )2بالهجوم عىل علم يبلغ القرن من العمر ،ثم قاموا بعد ذلك بتطبيق استنتاجاتهم بشكل
إجاميل عىل العلم الحديث ،وقد كانت اختبارات مستوى الذكاء القدمية ،تحتوي بالتأكيد عىل أسئلة
من شأنها أن تقوم بإثارة ابتسامات الشعور باإلحراج ،بني القامئني باالختبار يف اليوم الحايل.
وعىل سبيل املثال :هل تم استخدام محرك «نايت»  ،Knightيف السيارة «پاكارد» ،Packard
أم «لوزير»  ،Lozierأم «سترينس»  ،Stearnsأم «پريس أرو» Pierce Arrow؟ .أو هل يظهر
«ڤيلڤيت چو»  Velvet Joeيف اإلعالنات الخاصة مبسحوق أسنان ،أم بضائع جافة ،أم طباق ،أم
صابون؟ [ .]7ويف الوقت الذي قد يكون ملثل تلك األسئلة قيمة محدودة عندما يتم توجيهها إىل
العلم
األشخاص الذين ترعرعوا يف أمريكا ،كان من الواضح أنها غري مالمئة لألشخاص الذين هاجروا حديثاً
 42إىل الواليات املتحدة ،ويتحدثون اإلنجليزية بالكاد .لقد كان أداء هؤالء األشخاص سيئاً يف االختبار،
لكن هذا ال يعني بشكل تلقايئ أن االختبارات الحديثة .التي تم العمل عليها باجتهاد عن طريق
اآلالف من الخرباء يف علم النفس ،مليئة باألخطاء بشكل مساو .وأنها بهذا الشكل غري صالحة كليا.
من املأمول فيه أن يكون التوسع الهائل يف التعليم الجاري يف جميع أنحاء العامل يف القرن
العرشين ،قد قام مبساعدة الناس ليس فقط عىل االكتساب لحقائق محددة ،لكن عيل القيام أيضاً
باالستخدام ألذهانهم بشكل أكرث فاعلية ،لكن يتمثل الخوف ىف أن تكون أمناط الخصوبة املفسدة
للصفات الوراثية( )3الفطرية( )4يف املجتمع الحديث ،قد قامت باالبتداع لتجمع سكاين يتمتع بقدرة
أرومية ،أقل عن تلك الخاصة بأسالفه(.)5
يتحتم علينا لالقرتاب من فهم هذا السؤال أن نقوم أوال بتوضيح االختالف املوجود بني النمط
العرقي( )6والنمط الظاهري( .)7فإن النمط العرقي ميثل اإلمكانية املوروثية( ،)1والنمط الظاهري هو
( )1معدل (نسبة) الذكاء * = حاصل الذكاء
(حاصل قسمة العمر الذهني عىل العمر الزمني * )100
(  )2املساواة بني البرش = املساواتية
(  )3مفسد للصفات الوراثية
(  )4فطري = متأصل = صلبي
(  )5سلف
(  )6النمط (الطراز) العرقي
(  )7النمط (الطراز) الظاهري *
(  )8إمكانية موروثية *

)IQ (Intelligence quotient
Egalitarian
Dysgenic
Inherent
Predecessor
Genotype
Phenotype
Genetic potential

اإلمكانية الواقعية( .)1وعىل سبيل املثال .فإن اإلحصائيات توضح زيادة ثابتة يف متوسط طول القامة
عىل مستوى العامل .ومن الواضح أن السبب ال يكمن يف التغري للمو ّرثات ،لكن يف التحسن للتغذية
(أو من املحتمل أن يكون اللحم املشوب بالهورمونات) .لكن النمط العرقي يقوم بوضع الحدود.
فإذا تم منح طعام ممتاز ملجموعة من األقزام( ،)2والتوزيع عىل مجموعة من األفراد التابعني لقبائل
«املاساي»  Massaiلغذاء منخفض النوعية ،فمن الواضح أن يكون من شان األقزام أن يتمتعوا
بزيادة يف الطول واملاساي بنقصان فيه .ولكن لن يكون من شأن األقزام أن يصبحوا أطول قامة من
املاساي ،ولن يكون هناك انتقال «ال ماريك» للسامت إىل أطفالهم.
وقد قام الخبري يف علم السجايا (علم النفس) «إدوين بورينج»  ،Edwin Boringباملراوغة
يف جدل دار مع محرر العمود اليومي «والرت ليپامن»  ،Walter Lippmanقائالً« :إن معدل الذكاء
هو ما تقوم اختبارات معدل الذكاء بقياسه» .وهذا ليس
بالرضورة هو نفس اليشء ()5املامثل للذكاء العلم
الخام( .)3ويجب عىل الفرد أن يقوم بالتمييز بني متغري تصوري( ،)4وتعريفه العميل  ،فإن معدل
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الذكاء هو مجرد واحد من القياسات املمكنة للنمط الظاهري.
ترتاوح بعض التقديرات لالنحدار يف معدل الذكاء عرقي النمط ،يف حدود من  1إىل  4نقاط
لكل جيل [ ،]8لكن العامل السيايس النيوزيالندي «چيمس ر .فلني»  ،James R. Flynnقام بالتقديم
لدراسة مبدئية( )6تشري إىل أن نتائج القياس ملعدل الذكاء تتزايد بالفعل بشكل مطرد .واالختبارات
التي عىل شاكلة اختبار «ستانفوردذ بينيت»  ،Stanford-Binetو «ويشلر»  ،Wecshlerتقوم
بشكل منتظم بقياس الخاضعني لها ،وتقوم باإلرساء للجديد من متوسطات النتائج ( )7واالنحرافات
القياسية( .)8وقد قام القامئون باالختبار ابتداء من  1932إىل  1978بإعادة اإلرساء بشكل منتظم
للمعايري( )9قامئني يف كل مرة برفع الحد .وعندما تم التثبيت للمعايري ،ارتفع متوسط معدل الذكاء
 13.8نقطة  -وهذا يوازي تقريباً انحرافاً قياسياً واحداً ،عىل مدى 46عاما]9[ .
( )1إمكانية واقعية *
( )2قزم
( )3الذكاء الخام * = الغري مصقول
( )4متغري تصوري (مفاهيمي) *
( )5التعريف العميل
( )6مبديئ * = بذري = رشيمي
( )7متوسط النتائج
( )8االنحراف القيايس
( )9معيار

Realized potential
Pigmy = Pygmy
Raw intelligence
Conceptual variable
Operational definition
Seminal
Mean scores
Standard deviation
Norm

ميثل هذا نتيجة ضمنية مشجعة جداً .وهي تشري إىل أن االختالفات املوجودة يف معدل
الذكاء ،من املمكن أن يثبت أنها أكرث طواعية ،عام كان يتم الظن فيه من قبل ،وأنه من املمكن تبني
املفهوم ( ) 1املساوايت( )2الذي يقع يف قلب قضية التحسني الساليل ،بشكل أكرث سهولة ،مام كان يتم
()3
االعتقاد فيه من قبل .وعىل الجانب اآلخر ،فإننا ما زلنا ال نستطيع إال القيام بالتخمني حول القيود
املوضوعة عىل النمط الظاهري بواسطة النمط العرقي .ومن الواضح أن الذي حدث إذا كان (فلني)
عىل حق ،هو أن تحسناً يف النمط الظاهري ،قد قام بالطغيان( )4عىل التدهور يف النمط العرقي.
املقصود من اختبار القدرات املدرسية ( Iإ .ق .م I )5().أن يكون كاختبار لالستعداد( )6بعكس
(إ .ق .م II ).الذي يقوم بقياس املعرفة يف مواضيع محددة .ويتألف (إ .ق .م I ).من جزئني ،وهام
(إ .ق .م .اللفظي) ،)7و (إ .ق .م)( .للرياضيات)( .)8ويقوم (فلني) باالستطراد ،ليشري إىل أن املكاسب
التي تحققت يف معدالت الذكاء السابق ذكرها ،قد تزامنت مع املالحظة التجاه معاكس يف نتائج
العلم
(إ .ق .م .اللفظي).
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من املمكن زيادة نتائج الـ(إ .ق .م ).عن طريق التدريب( )9لكن التحسن يكون خاضعاً
لقانون العوائد املتناقصة(،)10حيث ترتفع نتائج الرياضيات مبا يقرب من  30نقطة ،بعد  40ساعة
من التدريب .واللفظيات بحوايل  20نقطة .ولكن ال يتم تحقيق التحسن املستمر إىل حد  %50يف
النتائج ،حتى عن طريق االستخدام لستة أضعاف هذا العدد من الساعات]10[ .
لقد حظت االختبارات بشكل عام بتأييد شعبي واسع .وقامت (مؤسسة جالوپ) Gallop
 organizationبسؤال عينة منوذجية( )11من األمريكيني ،عام يدور يف فكرهم عن االختبارات
املعيارية( .)12وقد أجاب واحد ومثانون يف املائة ،بأنها كانت (مفيدة جداً) ،أو (مفيدة بعض اليشء) [.]11
( )1املفهوم = املثل األعىل = مثايل
( )2املساوايت :الخاص باملساواة بني البرش
( )3قيد
( )4يطغى = يتعدى
( )5اختبارات القدرات املدرسية (إ.ق.م) *
( )6استعداد = قابلية = جدارة = أهلية
( )7اختبارات القدرات املدرسية (إ.ق.م) اللفظي
( )8إ.ق.م .للرياضيات
( )9تدريب
( )10العوائد املتناقصة *
( )11عينة منوذجية (ممثلة)
( )12االختبارات املعيارية *
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Override
SAT = School Ability Tests
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)SAT V (Verbal
)SAT M (Math
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ويف الوقت نفسه قام ائتالف( )1قوي من «االتحاد القومي للتعليم» National Education
 ،Associationو«االتحاد القومي لألناس امللونني» National Association for Colored
 ،Peopleواملشايعني لـ«رالف نادر»  ،Ralph Naderباملعارضة بشكل عنيف لها .وقد حاز
االئتالف عىل العديد من املؤيدين ،ذوي النفوذ يف الحكومة ويف الصحافة( .)2وعىل سبيل املثال،
قام «دان راذر»  Dan Ratherبالترصيح يف عام  1975لقناة  CBSلألخبار يف برنامج خاص باسم
«أسطورة معدل الذكاء»  ,The IQ Mythبأن األمر ال يقترص عىل أن اختبارات معدل الذكاء
عدمية الجدوى نسبياً كمقاييس للذكاء .لكنها أيضاً متحيزة( )3وذلك «ألنها تصنيف اقتصادي ،يقوم
بوضع الخط األسايس الفاصل ،عىل أساس نتائج قياس معدل الذكاء» ]12[.إال أن االئتالف مل يحظ
بالتأييد العام من إحدى املجموعات املتحالفة معه يف العديد من املواضيع األخرى ،حيث كان
ً
اليهود يقومون دامئا باإلحراز لنتائج جيدة يف االختبارات ،ولذلك فلم يكن من املثري للدهشة أن العلم
«اللجنة اليهودية األمريكية»  ،American Jewish Committeeو«التحالف املعارض لتشويه
السمعة»  ،Anti-Defamation Leagueوالهيئة الترشيعية اليهودية األمريكية 45 American
 ،Jewish Congressقد قامت جميعها بتسجيل مذكرات فرعية باملحكمة العليا ،معارضة لربامج
األداء اإليجابية [.Affirmative Action Programs ]13

( )1ائتالف = تحالف
( )2صحافة
( )3متحيز

Coalition
Press
Biased

إجاميل( )1الذكاء العام

()2

«ع��رف��ن��ي ي��ا رب نهايتي،
وم��ق��دار أي��ام��ي ك��م ه��ي،
ف��اع��ل��م ك��ي��ف أن���ا زائ���ل».

سفر األمثال 4:39

العلم
46

g-Loading
“Lord, Make me to know mine end,
And the measure of my days, what it is,
That I may know how frail I am”.
Psalm 4:39

( )1إجاميل *
( )2الذكاء العام *

هل يوجد يشء يطلق عليه الذكاء العام (“ ،)“gأو هل يتمتع كل فرد مبجموعة متباينة
من القدرات غري املرتبطة ببعضها  -وهذا يعني مجموعة متعددة من أنواع الذكاء؟ .فأي تناول
علمي لـ«الذكاء التكاميل»( Unitary intelligence )2يكون محفوفاً( )3بداللة سياسية ،ألنه من
املمكن أن يتم تفسريه ،عىل أساس أنه يقوم بتقديم القياس للقيمة أو املرتبة اإلجاملية ألي شخص.
قام املؤيدون للذكاء العام ،ابتداء من «تشارلس سپريمان»  ،Charles Spparmanيف
()5
السنوات املبكرة من القرن العرشين ،باإلشارة إىل االرتباط( )4اإليجايب املوجود بني القدرات املكانية
والرقمية ،واللغوية ،ومتثل أي نتيجة ملعدل الذكاء بالرضورة ،تعبرياً رقمياً عن الذكاء العام ،وعىل
الجانب اآلخر ،فليس هناك ما ينفي الوجود للمعتوهني النوابغ( - )6وهم الناس الذين لديهم صعوبة
يف املواجهة ،حتى للمهام اليومية البديهية( )7إىل أقىص حد ،ولكنهم قد يكونون موسيقيني أو نحاتني
()8
متميزين ،أو يستطيعون القيام بالجمع لسلسة متتالية من األعداد بدقة ال تقل عن أي آلة حاسبة
أو يستطيعون القيام بسهولة باسرتجاع الظروف الجوية التي كانت سائدة ،يف أيام يتم انتقاؤها العلم
بشكل عشوايئ يف القرن الثامن عرش ،وبتعبري آخر فإن العالقة املتبادلة بني قدرتهم االستثنائية 47
الوحيدة ،وقدراتهم األخرى تكون سلبية ،ولسنا محتاجني إىل قرص أنفسنا عىل االستثناء .فعندما
تم اإلجراء لالختبارات املتخصصة للقدرات عىل مجموعة من التالميذ ،بدالً من القياسات العاملية
للذكاء ،أحرز أكرث من نصفهم نتائج تقع يف الـ %10العليا التي تدور حول قدرة محددة [.]14
كيف نقوم إذن باملقارنة أو التقييم للقدرات املتباينة؟ فمن املمكن أن يتم بالفعل املغاالة يف
داللة «إجاميل الذكاء العام»  -أو حتى أن تكون استنباطاً خلفيا( .)9من املمكن بالرضورة ،عند األخذ
يف االعتبار للفراغ املادي املحدود الذي يشغله الدماغ ،أن يتم التكوين الزائد عن الحد لقدرات
()10
معينة ،عىل حساب قدرات أخرى .ومياثل السؤال بطرق عديدة ،الكوب الذي يرضب به املثل
الذي يكون إما نصف فارغ أو نصف مملوء .ويعتمد األمر يف مجموعه عىل وجهة نظر الشخص
الذي يقوم باملراقبة.
()1

Loading
g=General intelligence

( )1متباين = متفاوت
( )2ذكاء تكاميل *
( )3محفوف
( )4ارتباط = عالقة متبادلة
( )5قدرة مكانية
( )6معتوه نابغ
( )7بديهي
( )8آلة حاسبة
( )9استباط خلفي :استنتاج غري متفق مع املقرتحات
( )10يرضب به املثل

Disparate
Unitary intelligence
Fraught
Correlation
Spatial ability
Idiot - Savant
Elementary
Calculator
Non saquitur
Proverbal

انحدار معدل الذكاء

()1

آن لهذه الحامقة( )2أن تنحدر،
وتتسلل بال فخر إىل القرب الصامت...
العلم

السري ويليام چونز
«قصيدة غنائية :ملحاكاة ألكايوس»

()3
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This folly to decline,
and steal inglorious to the silent grave
Sir William Jones
”“An ode: In Immitation of Alcaeus

( )1انحدار معدل الذكاء
( )2حامقة
( )3الكايوس :شاعر ملحمى إغريقي هيلينا=هيليني

IQ decline
Folly
Alcaeus

كيف نستطيع الحامية عىل أفضل وجه ملصالح األجيال التي مل تولد بعد؟ ،إن هذا صعب
إىل أقىص حد ،يف عامل يقوم فيه الكثريون باعتبار األطفال عىل أساس أنهم سلعة عادية ،لقد متت
دراسة ما يطلق عليه أنه «تحول( )1يف الرتكيبة السكانية»  ،Demographic transitionالذي يقوم
فيه الناس املوجودون يف املجتمعات املتقدمة باختيار أن يكون لديهم عدداً أقل من األطفال ،حتى
عن طريق االقتصاديني والخرباء يف السكانيات( ،)2بجميع الطرق املتاحة من املنحنيات( ،)3والرسومات
البيانية( ،)4والجداول ،والتي تم فيها التحديد تكلفة طفل واحد ،عىل أساس املقابل لعدد «يس» من
السيارات ،وأجهزة التليفزيون ،وما إىل ذلك.
()5
وما هي العواقب بالنسبة للتجمع املو ّريث املتعلقة باالستبعاد لنساء يافعات من ذوات
القدرة عىل املتابعة للتعليم والحياة املهنية ،والاليت يقمن بهذا الشكل باالختزال لخصوبتهن (يتضح
يف ٪20
من الزيجات يف الواليات املتحدة ،أن التأجيل يف الخصوبة ينتهي إىل اإللغاء للخصوبة) ،العلم
واملكافأة( )6يف نفس الوقت للنساء اليافعات ،ذوات القدرة األقل ،عىل أساس عدد األطفال الذين
49
يقمن بإنجابهن ،ويصل األمر إىل حرمانهن من اإلجهاض ،حتى عندما يقمن بطلبه بأنفسهن.
حيث أن ىف استطاعة الفتيات املوجودات يف األقطار املتمتعة بربامج متطورة للخدمات
االجتامعية( ،)7اختيار تجنب الذهاب إىل املدرسة ،عن طريق أن يصبحن حوامل ،إذا وجدن أنفسهن
غري قادرات عىل التعامل مع الربنامج الدرايس ،فقد أظهرت دراسة مبكرة يف عام  2001أن الثلث
الكامل من النساء األمريكيات الاليت يزيد دخلهن عىل  55.000دوالر يف السنة ،بال أطفال عند عمر
األربعني ،ومن املرجح أنهن سوف يعشن حياتهن دون إنجاب عىل اإلطالق]15[ .
فـي الوقت الذي تقوم فيه «املعدالت الكلية للخصوبة»(Total Fertility Rates )8
م .ك .خ =TFR =.ع���دد األط��ف��ال ال��ذي��ن ت���رزق ب��ه��م امل����رأة ع�لى م���دى حياتها)

( )1تحول = انتقال = مرحلة انتقالية
( )2خبري يف السكانيات * (الرتكيبة السكانية)
( )3منحنى
( )4رسم بياين
( )5التجمع املو ّريث (الجيني) *
( )6مكافئ
( )7خدمات (رفاهة) اجتامعية
( )8املعدل الكيل للخصوبة (م.ك.خ) :عدد األطفال التي ترزق بها املرأة عىل مدى حياتها
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Curve
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)Total fertility rate (TFR

بالتمثيل ملقياس معياري( )1من أجل القياس ألمناط الخصوبة ،إال أن الطول الجييل( )2يقوم أيضاً
بلعب دور ،ومن الواضح ،أنه كلام بكرت املرأة يف البدء يف اإلنجاب لألطفال ،كلام زاد عدد الذراري
التي تستطيع أن تقوم بإنجابهم .ولك أن تتخيل اثنني من املجموعات ،تقوم النساء يف واحدة منهام
باإلنجاب ألطفالهن عند متوسط عمري يبلغ العرشين ،واملجموعة األخرى عند عمر الثالثني .فسوف
تقوم املجموعة األوىل بشكل فعيل بإنجاب أطفال تزيد  %50عن املجموعة الثانية ،حتى لو كان املعدل
الكيل للخصوبة متطابقاً ،وعىل سبيل املثال ،فقد تبني يف «الدراسة الطولية( )3للشباب يف نيويورك»،
أن النساء املوجودات يف نطاق الـ %5من أدىن مستوى للذكاء ،قد قمن باإلنجاب ألول طفل ،يف
وقت أكرث تبكرياً بسبع سنوات ،عن النساء املوجودات يف نطاق الـ %5من أعىل مستوى للذكاء]16[.
اإلجهاض له شأن مهم فيام يتعلق مبوضوع تحسني السالالت ،إىل درجة أنه يقوم بالتأثري
عىل االنتقاء ،وبشكل خاص ،عندما تكون هذه الخدمة متاحة أمام املجموعات ذات املعدل العايل
العلم
للذكاء ،الذين يستطيعون بسهولة أن يقوموا بدفع تكاليفه ،ولكنه بعيد املنال عن املجموعات ذات
 50املعدل املنخفض من الذكاء ،الذين يعتمدون للحصول عىل الخدمة ،عىل أسس مدعومة أو مجانية.
ويرتبط معدل اإلجهاض بسنوات التعليم ،وهو ما ميكن استخدامه كبديل غري مثايل ملعدل الذكاء.
ويف عام  ،1979كان معدل اإلجهاض املعياري يف الواليات املتحدة ،بالنسبة لسنوات التعليم للنساء
البالغات  20عاماً أو أكرث ،يبلغ  44.3للنساء الاليت أنهني دراستهن الثانوية ،ولكنه كان ال يتعدى 3.2
للنساء الاليت تلقني أقل من مثانية أعوام من التعليم يف املدرسة]17[ .
يوجد هناك عامل آخر مفسد للصفات الوراثية ذو داللة ،وهو الحرب ،فإن الكائن الحي
الذي يرى نفسه عىل أساس أنه قد تم تصميمه عىل صورة الله ،قد قام باالستخدام لتقنيته التي تم
تحسينها ،للقيام بأعامل عنيفة أضخم بشكل شاسع ،وهذا ليس قارصاً فقط عىل البيئة املحيطة به،
لكنه ميتد أيضاً إىل نفسه .وقد كانت الجامعات املؤمنة باملساواتية ،وليست تلك املؤمنة بالوراثية(،)4
هي األقل رسعة يف الشعور بالغثيان( )5تجاه القتل( )6والنفي( ،)7سواء كان ذلك يف «روسيا» ،Russia

( )1مقياس معياري
( )2الطول الجييل *
( )3دراسة طولية *
( )4الوراثية :املؤمن مببدأ الوراثة
( )5رسيع الغثيان = مفرط الحساسية
( )6قتل
( )7نفي = اإلقصاء
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أو «الصني»  ،Chinaأو «كامبوديا»  .Cambodiaوهناك ثبات محزن عىل املبدأ بالنسبة ملنطقهم:
إذا كان كل الناس سواسية ،فمن املمكن أن يتم بسهولة التخلص واالستبدال ألي شخص يقوم
بالتدخل يف طريق التحقيق «للمدينة الفاضلة»( )1يف وقتنا الحايل ، ،عندظهور الجيل التايل.
لقد أصبحت الحرب ،عىل أساس أنها عملية مدمرة من االنتقاء الطبيعي ،موضوعاً يتم تناوله
بشكل متكرر ،عندما تم دفع «الزهرة» من شباب أوروپا ،إىل السري يف صفوف عسكرية للموت
بشكل جامعي ،يف خنادق الحرب العاملية األوىل ،ورغم ذلك ،فقد كان هذا الرصاع بالذات ،هو الذي
قام باإلدخال الختبارات معدل الذكاء ،من أجل التمكن من االنتقاء للرجال اليافعني ذوي القدرات،
بشكل أكرث دقة ،الستخدامهم كعلف للمدافع.
يتم يف املرات التي يحدث فيها أيضاً نزاع مدين عنيف ،التوجيه للعنف بشكل شديد إىل
()2
أقىص حد ،إىل
املعارضة الحقيقية والكامنة .وحيث إن املعارضة بتعريفها تتضمن عىل التفاين العلم
الفكري واملذهبي( ،)3فإن األهداف املقصودة بالتدمري تكون يف الكثري من األحيان ،هي األشخاص
ذوي القدرات .وقد قام املؤرخ «ناثانيال ويل»  ،Nathaniel Weylبتدشني وتسمية الظاهرة ،التي 51
أصبحت معروفة باسم «إبادة الصفوة»( .]18[ )4ويقوم التحليل اإلحصايئ بالتوضيح ،بأن مثل هذه
العملية تقوم بالخفض املتواضع بشكل نسبي ،ملتوسط معدل الذكاء بني السكان ،ولكنها تقوم أيضاً
بالخفض بشكل كاريث ،يف عدد األشخاص الذين يتمتعون بنتائج مرتفعة بشكل استثنايئ]19[ .
ال يتناسب إسهام األفراد البارزين تجاه الثقافة والعلم والجودة العامة للحياة ،مع أعدادهم،
فعليك أن تقوم فقط بتخيل ما كان من املرجح أن يكون عليه تاريخ املوسيقى ،بدون مجرد حفنة من
املؤلفني املوسيقيني العظام ذمثل «باخ»  ،Bachو«بيتهوڤن»  ،Beethovenو«موزارت» ،Mozart
و«براهمز»  ،Brahmsو«سرتاڤينيسيك»  ،Stravinskyو«مينديلسون»  .Mendelssohnومن املمكن
القيام بالتدوين لنفس النوعية من «القامئة القصرية» ،الخاصة بالعلامء يف الفيزياء( ،)5والرياضيات(،)6
والفلسفة .وعندما يتم التخلص من هؤالء العباقرة ،فإن املتوسط ملستوى القدرات بالنسبة للجيل التايل،

(  )1املدينة الفاضلة :الدنيا املثالية الخيالية الخاصة بأفالطون
(  )2تفاين
(  )3مذهبي
(  )4إبادة الصفوة (أو النخبة) *
(  )5عامل يف الفيزياء
(  )6عامل يف الرياضيات

Utopia
Dedication
Ideological
Aristocide
Physicist
Mathematician

من شأنه أال يتغري بشكل محسوس ،ولكن ما هو مدى االفتقار الذي من شأن عاملنا أن يؤول
إليه!
تنذر النتائج املرتتبة عىل مثل هذه العملية بالخطر بشكل واضح .وحتى مع متوسط ثابت
نسبياً ملعدل الذكاء ،فإن املجتمع الذي تكون يتم فيه اختزال القيادة الفكرية ،بشكل هام ،يكون
مجتمعاً مفتقراً ( )1بقدر يتناسب عىل األقل مع حالته األصلية .والدرس املستمد من ذلك ،هو أن
االضطراب( )2وحجم الجيشان( )3االجتامعي ،ليس من الرضوري أن يكون لهام عالقة ،مع نتائجها
املو ّرثاتية.
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(  )1مفتقر
(  )2االضطراب
(  )3جيشان

Impoverished
Turbulence
Upheaval

العلل املو ّرثاتية

()1

ال يوجد هناك يشء يدعى «عدم القابلية للتغري» (الثبات)( )2يف األصول األحيائية( ،)3وذلك
ألن أي نوع حي يرث مو ّرثات جديدة مع كل جيل جديد ،يف صورة تغيارات أحيائية( .)4ومن املمكن
يف أحيان نادرة لتغيار أحيايئ ،أن يقوم بتحسني فرص قابلية األفراد عىل البقاء عىل قيد الحياة،
وتصبح املورثة الجديدة عندئذ ،أكرث انتشاراً يف املجتمع السكاين بأكمله .وبالرغم من ذلك ،فإن
الغالبية العظمى من التغيارات األحيائية ،تنتهي باختزال عدد الذراري ،وهذا هو التوازن التقليدي
للتغيار األحيايئ واملوت ،الذي يطلق عليه «االنتقاء الطبيعي» ،وهو الذي يتم تقبله عن طريق
املتخصصني يف األحيائيات ،عىل أساس أنه أمر محتوم موجود يف جميع األنواع الحية.
العلم
يهدف هذا الكتاب إىل وضع البعض املعني من التساؤالت الفلسفية العريضة ،التي تدور
حول القيم واألهداف الخاصة بالحضارة البرشية ،واملسار الذي من شأن الصنف البرشي اتباعه ،يف 53
االختيار بشكل واع ،إما للسعى أو الرفض لالنتقاء االصطناعي ،وليس املقصود منه أن يكون كمناقشة
للتعقيدات املتعلقة باالعتالل املورويث البرشي .واألحرى أن يقوم املرء عن طريق التناظر(،)5مبقارنة
هذا املستند ،مع خريطة للطريق ،وليس مع كتيب تفصييل إلصالح السيارات ،ولكن ال يزال هناك
القليل من الصواميل( )6واملسامري امللولبة( )7ذات األهمية الخاصة ،التي تحتاج إىل أن يتم ذكرها.
لقد قمنا بتحقيق الكثري من التقدم يف الطب ،إىل درجة أن االنتقاء الطبيعي قد تم اختزاله
إىل ما يقارب الصفر .فإن  %98من األمريكيني يظلون بالفعل عىل قيد الحياة ،إىل ما ال يقل عن
عيد ميالدهم الخامس والعرشين ]20[ .ويهدف الطب إىل حد بعيد ،إىل إضفاء الفائدة عىل
املبتدعني له  -وهم األحياء اآلن .وبهذا الشكل ،فإننا عندما نقوم بالحديث عن العلل ،يدور الرتكيز
حول األمراض املعدية التي يتم «انتقالها أفقياً»( ، )8بشكل أكرب من األمراض املوروثية التي يتم
( )1العلل املو ّرثاتية (الجينية)
( )2عدم القابلية للتغري = الثبات
( )3األصول األحيائية
( )4تغيار أحيايئ
( )5التناظر
( )6صامولة
( )7مسامر ملولب
( )8ينتقل أفقياً *

Genetic illnesses
Immutability
Biological stocks
Mutation
Analogy
Nut
Bolt
Horizontally transmitted

«انتقالها رأسياً» ( )1فمن الصعب جداً رغم كل شئ ،عىل أي طبيب ،أو أي رشكة للمستحرضات
الصيدلية( ،)2أو أي مستشفى ،القيام بتحصيل أتعاب من أناس مل تتم بعد والدتهم .فإن الطب
عبارة عن مهنة تعتمد عىل العمالء الذين يقوموا بالدفع ،والعمالء الذين يقومون بالتقديم ألفضل
الحوافز -وهم هؤالء الذين ال يستطيعون فقط القيام بالدفع ،ولكن هؤالء املتحمسني للقيام
به  -وهم هؤالء الذين يتأملون اآلن.
()3
قامت «دائرة املعارف الربيطانية»  Encyclopedia Britannicaبالتقديم بشكل بليغ ،
للبعض من الحقائق البارزة املتعلقة بالـ 3.500من العلل املتعلقة بالصبغيات الذاتية الغالبة(،)4
والصبغيات الذاتية املتنحية( ،)5والصبغيات املرتبطة بالجنس( ،)6التي متت جدولتها بالفعل (والقامئة
تتسع بشكل رسيع):
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«تشري الدراسات الخاصة بانتشار األمراض( ،)7بأن حوايل الواحد يف املائة من
جميع األطفال حديثي الوالدة( ،)8يعانون من عيب چـيني( )9واحد ،وأن نصف
يف املائة يعانون من اختالالت( )10صبغية فادحة ،شديدة إىل درجة التسبب
يف عيوب جسامنية( )11وإعاقات ذهنية( )12خطرية .وقد أشارت الدراسات إىل
أن النصف عىل األقل ،من بني الـ 3إىل  4يف املائة من األطفال حديثي الوالدة
بعيوب خلقية(،)13يعانون من إسهام مو ّريث ضخم .وأن خمسة يف املائة عىل
األقل من جميع حاالت الحمل التي تقوم بإظهار نفسها ،تعاين من اختالالت
صبغية فادحة ،وما يرتواح من  40إىل  50يف املائة

( )1ينتقل رأسياً *
( )2مستحرض صيديل
( )3بليغ
( )4صبغيات ذاتية غالبة
( )5صبغيات ذاتية متنحية
( )6الصبغيات املرتبطة بالجنس
( )7االنتشار املريض *
( )8حديث الوالدة
( )9عيب جيني = عيب موريث *
( )10اختالل
( )11عيوب جسامنية
( )12إعاقة ذهنية أو عقلية
( )13عيب خلقي = مولود بعيب

Vertically transmitted
Pharmaceutical
Succinct
Autosomal dominant chromosomes
Autosomal recessive chromosomes
Sex - linked chromosomes
Epidemiological
Newborn
Gene defect
Anomaly
Physical defects
Mental retardation
Birth defect

من ح��االت اإلجهاض التلقايئ( ،)1تتضمن عىل أجنة غري سوية من جهة
الصبغيات ،وأن حوايل  40يف املائة من جميع حاالت وفيات األطفال حديثي
ال��والدة( ،)2تكون نتيجة ملرض مو ّريث ،وأن  30يف املائة من املرىض األطفال
و 10يف املائة من املرىض الناضجني ،يحتاجون إىل دخول املستشفيات بسبب
االضطرابات املو ّرثاتية .ويقوم الباحثون الطبيون بتقدير أن العيوب املو ّرثاتية -
رغم أنها كثرياً ما تكون بسيطة -موجودة يف  10يف املائة من جميع الناضجني...
وحوايل  20يف املائة من جميع الحاالت التي تولد ميتة( ،)3وحاالت املوت
لحديثي الوالدة ،تكون متزاملة مع خروج خطري عن القياس .وحوايل  7يف
املائة من جميع الحاالت املولودة ،تقوم باإلظهار لبعض من العيوب الذهنية
والجسامنية»]21[ .

يزيد األمر يف إلقاء الخوف يف قلوبنا .فقد تم تقدير معدالت التغريات األحيائية التلقائية(،)4
من «النمط» امل��و ّريث( ،)5بعدد  200لكل شخص [ ،]22يبدو معظمها حيادي( ،)6لكن نسبة غري
معروفة منها تكون غري مرغوب فيها عندما تظهر ،وتكون تأثرياتها تراكمية( )7وبالوضع جانباً
لالختالالت املوروثية ،التي تكون رضورية وكافية إلحداث إحدى العلل املعينة ،فإن هناك عدداً أكرب
من ذلك بكثري من العلل متعددة العوامل( ،)8التي يقوم فيها البعض املعني من املورثات ،باالبتداع
لنزعة تجاه إحدى العلل املعينة ،مثل معظم الرسطانات( ،)9ومرض البول السكري( ،)10واالرتفاع يف
ضغط الدم(. )11

( )1تلقايئ
( )2وفيات األطفال حديثي الوالدة
( )3املولود ميتاً
( )4معدالت التغريات األحيائية التلقائية *
( )5النمط املو ّريث *
( )6حيادي = محايد
( )7تراكمي
( )10متعدد العوامل
( )11الرسطان
( )12مرض البول السكري
( )13االرتفاع يف ضغط الدم

Spontaneous
Infant moratality
Stillborn
Spontaneous mutation rates
»Genetic «typos
Neutral
Cumulative
Multifactorial
Cancer
Diabetes
Hypertension
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كان لدى العلامء املبكرين يف تحسني السالالت االنطباع الساذج ،بأن القيام ببساطة مبنع
األشخاص الذين يعانون من العلل املوروثة من اإلنجاب لألطفال ،من شأنه أن يكون كافياً ،لإلنتاج
ملجتمع سكاين أكرث صحة مع كل جيل قادم ،إال أن معظم املو ّرثات التي تتسبب يف األمراض ،تكون
يف الواقع متنحية ونادرة إىل أقىص حد ،وبناء عىل ذلك ،يتفوق عدد الحاملني( )1بشكل ضخم عىل
عدد األشخاص املصابني بالفعل ،وال ميكن أن يقوم انعدام التكاثر لألفراد املصابني بشكل فعيل
بالعلل ،إال بتحقيق اختزال بطيء إىل حد متنا ٍه للمرض يف األجيال التالية .وهذا يعني أنه إذا كانت
هناك سمة غري مرغوب فيها ،موجودة يف واحد يف املائة من املجتمع السكاين ،فإن من شأنها أن
تستغرق  900من األجيال ،ليك تقوم باختزال الحدوث إىل  ،0.01و 900جيل تحت ظروف التزاوج
العشوايئ( ،)2لتحقيق اختزال إىل مستوى واحد يف املليون [ .]23وحتى يف حالة الوصول إىل ذلك،
فمن شأن معدل من التغيار األحيايئ الطبيعي التلقايئ أن يبقى ،الذي البد أن تتم مواجهته أيضاً
العلم
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56
تتقدم تقنيات الهندسة الوراثية برسعة .حيث أصبح من املمكن بالفعل للحاملني لألمراض
املو ّرثاتية ،أن يقوموا باإلعداد( )3ألطفال خارج الجسم( ،)4ثم يقوموا بعد ذلك بإجراء عملية غربلة
لألجنة ،تعرف باسم التشخيص املو ّريث السابق لإلزدراع( ،)5واالنتقاء لجنني يتمتع بالصحة ،الزدراعه
داخل رحم األم ،وهذه التقنية لتحسني الساللة ،هي التي يتم استخدامها بالفعل ،عىل أسس تطوعية
()6
ومتدرجة ،وسوف يكون من املمكن يف املستقبل غري البعيد القيام بإجراء تغيريات يف الخاليا الجرثومية
(تلك املسئولة عن التكاثر) ،وليس فقط يف الخاليا الجسدية(( )7تلك التي ال تدخل يف عملية التكاثر)،
وال تدخل املعالجة للنظام الجرثومي( )8يف نطاق تحسني السالالت ،سواء اإليجايب أو السلبي ،اللذين
يرمي كل منهام إىل التشجيع أو التثبيط ألي فرد من الدخول إىل سياق متعاقب من األجيال ،لكن مثل
هذه املعالجة متثل بدون شك تحسيناً للسالالت .وعندما قامت تلك االحتاملية بالظهور ألول مرة،

( )1الحامل
( )2عشوايئ
( )3يقوم بإعداد
( )4خارج الجسم
( )5السابق لالزدراع
( )6خلية جرثومية= خلية چينية
( )7خلية جسدية
( )8معالجة النظام الجرثومي٭

Carrier
Random
Conceive
In vitro
Pre-implantation
Germ cell
Somatic cell
Germ-line therapy

كان املوقف العام واحداً من صور الشجب التام ،والنزعة املوجودة اآلن هي اإلكثار من الحديث،
عىل أساس التعليق املؤقت( )1لهذه الطريقة الجديدة من املعالجة .وقد قام «فريتز مان» Fritz
 ،Mannاملتخصص يف األخالقيات األحيائية( ،)2يف الجامعة الحرة  Free Universityبـ«بروكسل»
 ،Brusselsبكتابة ما ييل:

«ال يوجد هناك ،بعد التجنيب للقواعد الدينية ،أي مسوغ أخالقي مينع التدخل
مع النظام الجرثومي( .)3فإذا تم يف أحد األيام االكتشاف لشفاء من أحد األمراض
الوراثية بهذه الطريقة ،ال يقترص فقط عىل حامله ،بل لجميع املنحدرين عنه،
فام هو املربر الذي من املمكن أن يقوم بحظره؟» []24

من شأن هذا اإلنجاز أن يقوم بتقديم أحد الفتوحات يف املوروثيات ،لكن اللغز الخاص
باملو ّرثات والتعامل البيني الخاص بها ،قد بدأ فقط يف اتخاذ طريقه إىل الحل ،ورغم ذلك ،يقوم العلم
العلامء يف املوروثيات بالفعل ،بتغيري النظم الجرثومية الخاصة بالنباتات والحيوانات ،وال تزيد
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املعالجة للنظام الجرثومي البرشي عىل أن تكون مجرد مسألة تتعلق بالوقت ،ويف الوقت ذاته ،فإن
القيام بطلب املشورة والعالج املو ّريث يعمل يف بعض األحيان ،عىل مساعدة هؤالء الذين يعيشون يف
الوقت الحايل ،عىل حساب األجيال املستقبلية ،حيث يستطيع أي والد مستقبيل ،يعلم أنه أو أنها
من الحاملني ملو ّرثة متنحية ،من شأنها أن تتسبب يف علة يف األجيال التالية ،أن يقوم بشكل انتقايئ
بإجهاض األجنة التى سوف تقوم فيها املو ّرثة بإظهار نفسها ،ويصبح األطفال املبارشين الناتجني عن
هذا االتحاد بهذا الشكل خاليني من العلة ،ولكن من شأن عدد الحاملني للمو ّرثة املتنحية ،أن يزيد
عىل مدى سلسلة األجيال.
يدور التساؤل حول إذا ما كان لدى الوالدين حقاً أخالقياً ،لجلب أطفال إىل العامل من شأنهم
أن يكونوا معاقني عن طريق الو ّراثة ،واقتباساً عن الفيلسوف «إمانويل ليڤيناس» Emmanuel
 ،Levinasفإنه قال« :إن ابني ليس ببساطة مجرد ابتداع مني ،مثل أي قصيدة أو أي غرض آخر،
فإنه ليس ملكاً يل» [ .]25فهل من املمكن أن يتم التنصل من مسئولية الوالدين ،وإنكارها؟

( )1النظام الجرثومي٭
( )2متخصص يف األخالقيات األحيائية *
( )3التعليق املؤقت

Germ line
Bioethicist
Moratorium

ويقوم «ماركوس پيمپري»  ،Marcus Pempreyوهو أستاذ يعمل يف معهد صحة األطفال بجامعة
«لندن» ،أثناء مناقشته للتشاور املو ّريث( )1بطرح-:

«ال يجب أن يكون الهدف هو االختزال ملعدل الوالدة الخاص باألمراض املو ّرثية،
وذلك ألنه لو تم جعل ذلك هو الهدف املقصود من الخدمات ،فإن من شأنه
أن يقوم بتجنب اختيار األم ،يف شأن الحصول عىل اإلجهاض االنتقايئ ....وتالقي
وجهة النظر الخاصة بأن االختزال ملعدل والدة االختالالت املو ّرثاتية ،ال يقوم
بتمثيل الهدف املالئم للخدمات املورثية ،قبوالً واسعاً» [.]26

هذا ما يطلق عليه «النموذج الشخيص للخدمة» ( ]27[ )2املتعلق بالتشاور املو ّريث ،الذي يقوم
بإخضاع مصلحة األطفال لتلك الخاصة بوالديهم ،ومن املمكن االحتجاح بشكل تام عىل هذه الوجهة
()3
العلم من النظر يف املحاكم ،ومن املحتمل أن يتم ذلك يف القضايا القانونية املسامة «الحياة الظاملة»
(التي ظهرت ألول مرة يف الواليات املتحدة يف عام  1964مدعية بقضايا للموت الظامل( ،)4كأحد
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السوابق القانونية) .أو حتى أن يتم عىل أسس الدعاوى الطبقية ،وملا كان من املحتمل أننا كنا نفتقر
يف املايض إىل معرفة القيام باختزال العلل املو ّرثاتية ،فمن شأن املجادلة املبنية عىل الجهل ،أن يكون
لها وزن أقل فأقل يف املستقبل ،ولن يكون املوقف املسرتيض( )5للوالدين قابالً للمقارنة ،مع فضيحة
طفل عقار «الثاليدوميد» ( )6التي حدثت ما بني  1957إىل  1961ألن من شأن هذا متثيل ترصف تم
ارتكابه مبعرفة ونية كاملتني.
سوف تتم مواجهة التدخالت يف النظام الجرثومي مبقاومة من القوم الذين يشعرون ،والبعض
منهم عىل أسس دينية ،بأن املعالجة عىل هذه الشاكلة يشء «مخالف للطبيعة» ( )7وأنه ليس لدينا
الحق بأن نقوم بلعب «دور الرب» ،ويتم عىل سبيل املثال الشجب للعناية التقليدية( )8عن طريق
البعض املعني من املجموعات املتديّنة ،ويتقابل املرء أحياناً مع مقاالت صحفية تقوم بوصف عائلة،
توىف طفلها بسبب الغياب للعالج الطبي ،ولسوف يكون هناك أيضاً بعض االعرتاضات غري الدينية،
Genetic counseling
( )1التشاور املو ّريث أو الساليل٭
Personal service model
( )2النموذج الشخيص للخدمة٭
Wrongful life
( )3الحياة الظاملة (الجائرة)٭
Wrongful death
( )4املوت الظامل (الجائر)٭
Appease
( )5يسرتىض
()6عقارالثاليدوميد:عقارمهدئتسببيفاإلنتاجألطفالمشوهنيخلقياًمنأمهاتكانتتتناولهأثناءالحمل Thalidomide
Unnatural
( )7مخالف للطبيعة = غري طبيعي
Conventional
( )8تقليدي = متعارف عليه

عن طريق القوم الذين يتحوطون االرتكاب لألخطاء ،ومن الوارد بالفعل ،أن األخطاء متثل احتامالً
حقيقياً ،ورغم ذلك ،فعندما نصل إىل تحقيق تفهم أفضل بكثري للمورثاتيات البرشية ،سوف يصبح
لدى املعرتضني غري املتدينني رياح أقل بشكل كبري مللء قلوعهم.
لقد كانت «إرسائيل» سباقة يف مجال التشاور املوريث ،وطبقاً ألقوال الباحثني يف جامعة «بن
جوريون»  ،Ben-Gurionفإن« :التفكري يف تحسني السالالت يعيش ،وهو بحالة جيدة (يف إرسائيل)
يف الوقت الحايل» .]28[ .وقد قام «چيديون باخ»  ,Gideon Bachرئيس القسم الخاص باملورثات،
يف املركز الطبي التابع لجامعة «هادساه-العربية»  ،Hadassah-Hebrew Universityبالتعليق
قائالً-:

«نحن نعلم اآلن أن معظم ،إن مل يكن جميع ،االضطرابات البرشية لها خلفية
مورثاتية ،ونحن نقوم باالكتساب للوسائل الالزمة للدراسة .واملعالجة ،ويف نهاية
األمر املنع أو الشفاء لها ....فإن إرسائيل مبا فيها من العديد من املجموعات
العرقية األرومية ،قد قامت بإثبات أنها مخترب برشي غني ،من أجل املحققني
يف مجال املورثات ،فإنه من السهل إىل أقىص حد ،القيام بتتبع االختالالت
املورثاتية املوجودة يف املجموعات األرومية( )1التي تتمتع بأصول( )2متجانسة»
[.]29
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يحمل اليهود األشكنازيني()3الذين قاموا إىل ما يربو من أربعني عاما ماضية بالتزاوج البيني
دزينة( )5من األمراض املورثاتية املتنحية ،مبعدل عال نسبياً ،وأفضل مرض معروف هو اختالل ذايت
يطلق عليه «تاي-ساكس»  ،Tay-Sachsبعد أن تم وصفه يف عام  1881بواسطة االخصايئ الربيطاين
يف طب العيون(« )6وارين تاي»  .Warren Tayويتسبب هذا املرض عن نقص ورايث إلنزيم رضوري،
يقوم يف العادة بتحطيم املنتجات الدهنية التالفة املوجودة يف الدماغ ،فإذا كان كالً الوالدين حاملني
لهذه املورثة ،يصبح لدى الطفل فرصة  25يف املائة ألن يعاين من املرض ،وفرصة  50يف املائة ألن
يصبح حامالً له ،ويحمل واحد من بني كل  27يهوديا موجودا يف الواليات املتحدة هذه املورثة،
( )1أرومي
( )2أصل = شجرة نسب
( )3اليهود األشكنازيني :اليهود الغربيني (أوروپي األصل)
( )4يتزاوج بيئياً
( )5دزينة :اثنى عرش
( )6أخصايئ يف طب العيون

()4

Inbred
Pedigree
Ashkenazim
Intermarry
Dozen
Ophthalmologist

ويبدو أي طفل يعاين من املرض يف أول األمر بشكل طبيعي ،لكنه يصبح مفرط الحساسية( )1تجاه
الصوت بعد أشهر قليلة ،ويصبح الطفل يف آخر األمر أصامً( )2وكفيفاً( )3ومعاقاً ذهنياً( )4وغري متجاوب
مع املستثريات( )5الخارجية .وينتج املوت عند بلوغ الخامسة من العمر.
()7
قام «الحاخام( )6چوزيف إيكستني»  ،Rabbi Joseph Ecksteinيف عام  1985مستشهداً
بالتوراة( )8والتلمود( )9بتأسيس الدعوة إىل الربنامج الدويل الختبار املو ّرثات املسمى «دور يشوريم»
 Dor Yeshorimتوليد الصالحني  ،)Generation of the righteousبهدف منع الوالدة للمزيد من
األطفال املصابني بالعلة .ويتم االختبار للطلبة اليهود األرثودوكس( )10لتحديد إذا ما كانوا حاملني للمو ّرثة،
وإذا تبني أن واحداً فقط من الوالدين الواعدين حامل للمو ّرثة ،فال يتم نصحهم بعدم التزاوج ،ولكن إذا
كان االختبار الخاص بكليهام إيجابياً ،يتم تقديم املشورة إليهام باالختيار لرشيك مختلف للزواج منه.
تتمتع «إرسائيل» بواحد من أعىل معدالت الغربلة( )11يف العامل ،عن طريق االختبار ملا يزيد
العلم
عىل عرشة آالف شخص يف العام .]30[ .ويقوم الكاتب «ناعومي ستون»  ،Naomi Stoneبالتعبري
 60عام هو من الواضح أنه املوقف اليهودي العام ،تجاه املنع ملرض «تاي-ساكس» بقوله-:

«رمبـا يكون من املمكن االستئصال( )12للمرض بشكل كامل ،من املجموعات
السكانية التي يرتكز فيها ،وإذا كان هذا هو ما عليه الحال ،فمن يستطيع أن
يقوم بشكل عاقل ،بالتعبري عن وخزات للضمري()13؟ ...فإنني يهودي أشكنازي،
وأنا عىل علم بالتزامي بأن أكون عىل دراية واقعية ،بارتفاع معامل املجازفة
الخاص يب تجاه املرض».]31[ .

( )1مفرط الحساسية
( )2أصم = أطرش
( )3كفيف = أعمى
( )4معاق (متخلف) ذهنياً
( )5مستثري = إثارة
(  )6حاخام = حرب = ربان = رباعي :رجل الدين اليهودي
( )7مستشهداً
( )8التوراة = الكتاب املقدس = العهد القديم
( )9التلمود :مجموعة الرشائع والتعاليم اليهودية
( )10أرثودوكس = قويم أو مستقيم أو تقليدي الدين = رشقي التدين
( )11غربلة
( )12استئصال = االجتثات = املحو = اإلبادة
( )13وخز الضمري

Hypersensitive
Deaf
Blind
Mentally retarded
Stimulous
Rabbi
Citing
Bible
Talmud
Orthodox
Screening
Eradicatio
Qualm

من املفهوم أن املامرسات الخاصة بتحسني السالالت يف الواليات املتحدة ،كثرياً ما تتم
مقاومتها ،فيام بني املمثلني ملجتمع املعوقني ،وقد قامت األخصائية يف األخالقيات األحيائية
«أدريان آش»  Adrienne Aschبكتابة ما ييل-:

«تنبع معارضتي األخالقية الختبارات الوالدين واإلجهاض االنتقايئ( ،)1من
االقتناع بأن الحياة مع اإلعاقة تستحق العناء ،واإلميان بأن املجتمع العادل
البد أن يقوم بالتقدير واالحتضان ،لحياة جميع الناس ،مهام كانت املواهب
الطبيعية( )2التي يتلقونها ،يف اليانصيب( )3الطبيعي».]32[ .

ويتم االعتناق لنفس املوقف متاماً ،عن طريق األخصايئ الكندي يف األخالقيات األحيائية «توم
كوش»  ,Tom Kochالذي يؤمن بأن جميع األمراض تقوم بتمثيل جزء من تنوع العرق البرشي.]33[ .
ويذهب «جريجور والربنج»  ,Gregor Walbringوهو ناشط كندي آخر يف حركة األشخاص العلم
املعاقني ضد تحسني السالالت ،إىل أبعد من ذلك بقوله-:

«أستطيع أن أقول ،بدون أي تردد ،أن حيايت كانت أكرث ثراء ،ألنني مصاب
مبرض التصلب املتعدد( .)4فكيف يستطيع أي شخص ،ال توجد لديه أي تجربة
باإلعاقات أن يستوعب ذلك؟»[.]34

ويشري «السيد والربنج» ،الذي يدير موقعاً عىل شبكة التواصل( )5تضم مواضيع مؤيدة
ومعارضة لحركة تحسني السالالت [ ،]35إىل أنه شخصياً معارض لتحسني السالالت.
وهناك وثيقة أخرى عىل الشبكة البينية للتواصل( )6تقول-:

«األم��ر املهم املوجود يف تحسني السالالت ،هو أن يقوم أحد األشخاص
باتخاذ قرار ،يعتمد عىل قيم محددة أو غري محددة ،بشأن ما هي الصفات
املميزة ذات القيمة الكافية ،ألن تكون جزءاً من املجتمع .والتي ال تكون
عىل «أس��س متييزية»( ....)5والسؤال املهم هو كيف يقوم أي مجتمع

( )1اإلجهاض االنتقايئ
( )2موهبة طبيعية = منحة
( )3يانصيب
( )4مرض التصلب املتعدد
( )5موقع عىل شبكة التواصل *
( )6الشبكة البينية للتواصل *
( )7التمييز = املحاباة = التعصب

Selective abortion
Endowment
Lottery
)Multiple Sclerosis (MS
Website
Internet
Discrimination
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(تحسني السالالت االجتامعي)( )1أو أي شخص (تحسني السالالت الشخيص)
( )2بتقرير ما هي الصفات املميزة التي يتم السامح بها ،يف أي ذرية موجودة،
أو ذرية متوقعة ،فهل يستطيع أي مجتمع أن يقوم بالتأثري أو التنظيم،
للقرارات الخاصة بتحسني السالالت االجتامعي أو الفردي؟ وهل توجد هناك
طريقة عاقلة ،للتفريق ما بني أمراض «تاي-ساكس» ،ومجموعة «ب» من
()5
أنيميا البحر األبيض( ،)3وأنيميا الخاليا املنجلية( )4وتشوهات الثاليدوميد
واأللزهامير( )6وتحديد الشق الجنيس( )7واإلدراك الجنيس(( )8إذا تم العثور عىل
()10
أي طريقة عىل اإلطالق للتنبؤ به) ،واالعتالل العقيل( )9والتليف املتحوصل
()14
والشلل املخي( )11والصلب املفلوج( )12وخلل التكوين الغرضويف(( )13التقزم)
()17
والقابلية للنزف( )15ومتالزمة «داون»( )16واالعتالل يف رشايني القلب التاجية
()20
وهشاشة العظام( )18والبدانة()19؟ . .إنها حرب متقدة للصفات املميزة
( )1تحسني السالالت االجتامعي
( )2تحسني السالالت الشخيص
( )3مجموعة «ب» من أنيميا البحر األبيض
( )4أنيميا الخاليا املنجلية
( )5تشوهات الثاليدوميد
( )6مرض الزهامير
( )7تحديد الشق الجنيس *
( )8اإلدراك الجنيس *
( )9االعتالل العقيل
( )10التليف املتحوصل :تكوين حويصالت يف العظم تؤدي إىل إضعافه
( )11الشلل املخي
( )12انفالج العمود الشوبيك * = الصلب املفلوج
( )13خلل التكوين الغرضويف * خلل التغرضف
( )14التقزم
( )15القابلية (االستعداد) للنزف *
( )16متالزمة داون = املغولية
( )17اعتالل رشايني القلب التاجية
( )18هشاشة العظام
( )19البدانة = السمنة
( )20الصفات املميزة

Social eugenics
Personal eugenics
Beta- thalassemia
Sickle cell anemia
Thalidomide
Alzheimer
Gender
Sexual orientation
Mental illness
Cystic fibrosis
Cerebral palsy
Spina bifida
Achondroplasis
Dwarfism
Hemophilia
Down syndromes = Mongolism
Coronary heart disease
Osteoporosis
Obesity
Characteristics

والتي من شأنها أن تقوم بالشطب( )1للعديد من الصفات املميزة ،من حركة
الحقوق اإلنسانية ومن حقوق املساواة ،ويجب أن يتوقف ذلك».]36[ .

يف الوقت الذي يقوم فيه بالفعل هذا الكاتب املجهول ،بإثارة األسئلة الشائكة ،فيام يتعلق
بالبعض من الصفات املميزة  -مثل اإلدراك الجنيس ،والتقزم ،والبدانة  -ال يقوم الدفاع عن األمراض
املريعة التي متت تسميتها ،بإثارة القلق ،بالرغم من أنه ينبع عن خوف مرشوع ،وله أسس قوية من
التعصب ضد األشخاص الذين يعانون منها ،ومن الواجب علينا أن نقوم بالتأكيد عىل أننا نتعصب
بالفعل ضد املرض ،وليس ضد الضحايا.

العلم
63

(  )1الشطب = الحرمان

Disenfranchise = Disfranchise

املنهاج العلمي
تستلزم أي محاولة لتوجيه الترصف الجنيس(،)1أن يقوم املجتمع أوالً بالتفكيك للمنصات
الشيطانية( )3من املحرمات( )4واملخاوف( )5والتوترات( )6والتقديسات( )7التي تم نصبها حول التكاثر
البرشي ]37[ .وعند القيام بتناول الرتابط الجوهري للحيوان البرشي ،مع اململكة األحيائية بأرسها
بشكل عام ،ومع الحيوانات الثديية بشكل محدد  -مبا يف ذلك تلك األنواع الحية املتقاربة بشكل
()9
حميم ،مثل الحيوانات الرئيسة العليا( - )8تقوم الثورة املوجودة يف علوم األحيائيات التكويني
والجزيئ ()10بإعادة الوضع للمناخ العقالين ،عن طريق التفهم للتكاثر البرشي ،بناء عىل مبادئ
االستيالد الحيواين.
يقتيض االنتقاء املو ّريث وجود التاميز املو ّريث ،وإال فلن يكون هناك يشء لالنتقاء منه .ومتثل
العلم
القابلية الوراثية(  )11املقياس املعياري ،الذي يتم بواسطته القياس لكلٍ من االنتقاء الطبيعي واالصطناعي،
 64والدرجات الخاصة بالقابلية الوراثية عبارة عن معامالت ارتباط( )12ترتاوح من «واحد» (سمة أبوية البد
أن يتم انتقالها إىل األطفال) إىل «صفر» (ليس من املنتظر بأي حال من األحوال متتع األطفال بها)
متت الدراسة بشكل مكثف للقـابلية الوراثية الخاصة باملميزات االقتصادية ،بالنسبة لحيوانات
املزارع ،وعىل سـبيل املثال ،أن يكون إنتاج اللنب  ،0.25وزيادة وزن الجــسم يف الخراف عند بلوغ
سنة( ،0.59 - 0.2 )13والزيادة يف كمية املــأكول من موايش اللحم  .]38[ .0.55 - 0.5أما القـابلية الوراثية
لطول القـامة ،بني املجتمعات السـكانية البيضاء األوروپية واألمريكية الشاملية فهي .]39[ .0.9
()2

( )1الترصف الجنيس
( )2منصات = سقالة
( )3شيطاين
( )4محرم
( )5خوف
( )6توتر عصبي
( )7مقدس
( )8الحيوانات الرئيسة العليا
( )9علم األحيائيات التكويني *
( )10علم األحيائيات الجزيئ *
( )11القابلية الوراثية
( )12معامل ارتباط
( )13الحيوان البالغ سنة من العمر = الحويل

Sexual act
Scaffolding
Devilish
Taboo
Phobia
Neorosis
Fetish
Higher primates
Developmental biology
Molecular biology
Heritability
Correlation
Yearling

وباالستخدام للبيانات الناتجة عن دراسات متطابقة ،قــام «ثوماس بوتشارد» Thomas Bouchard
()1
وزمالءه ،امللحقون بجامعة «مينيسوتا»  ،Minnesotaبتحديد القابلية الوراثية الكلية للشخصية
عىل أساس أنها حوايل  .0.5وتقوم القابليات الوراثية الخاصة باملواقف االجتامعية بتسجيل أرقام
أعىل 0.65 :للتطرف( )2و 0.54لصالبة الرأي( )3و 0.59لالهتاممات الدينية يف وقت الراحة .وتحظى
االهتاممات املهنية مبعامل ارتباط يربو عىل  .]40[ 0.36وقد أظهرت واحدة من الدراسات ،حول
التوائم أحادية التلقح( )4املتطابقة( )5وثنائية التلقح( )6األخوية( )7إظهار التوائم أحادية التلقح
()8
معامل ارتباط أعىل من التـوائم ثنائية التلقح ،ألن يكونوا رصحاء( )7ونشطاء ،ومتحدثني ،وألوفني
وانبساطيني( )9وجازمني( )10وهادئني( )11وواثقني من أنفسهم( )12ومتعاديل امل �زاج( )13ومتوازنني
()20
عاطفياً( )14وحنونيني( )15ومؤدبني( )16وباعثني عىل البهجة( )17ومستساغني( )18ودقيقني( )19ومرتبني
()23
ومنظمني( )21وضمريهم حي( )22ومبتكرين
( )1الشخصية
( )2التطرف
( )3صالبة الرأي
( )4أحادي التلقح *
( )5متطابق
( )6ثنايئ التلقح *
( )7أخوي
( )8رصيح
( )9ألوف
( )10انبساطي = منفتح
( )11جازم
( )12هادئ
( )13واثق من نفسه
( )14تعادل املزاج
( )15متزن عاطفياً
( )16حنون = رؤوف
( )17مؤدب
( )18باعث عىل البهجة = مبهج *
( )19مستساغ = مقبول *
( )20دقيق *
( )21مرتب
( )22منظم
( )23حي الضمري
( )24مبتكر

Prsonality
Radicalism
Tough - mindedness
Monozygotic
Identical
Dizygotic
Fraternal
Frank
Gregarious
Extrovert
Assertive
Calm
Self - confident
Even - temper
Emotionally stable
Kind
Polite
Pleasant
Agreeable
Thorough
Neat
Systematic
Conscientious
Inventive

العلم
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وقادرين عىل التخيل( )1ومبتدعني أصليني( )2ومستعدين للتجربة( )3ومهذبني( )4ومصقولني( )5ومرنني
ويشري التحليل للنموذج القيايس( )7إىل أن ذلك نتيجة يف  %40للمو ّرثاتيات ،و %25لتأثري الظروف
البيئية املشرتكة ،و %35لتأثري الظروف البيئية غري املشرتكة [.]41
رغم إمكان القيام بقياس القابلية الوراثية ألي سمة أو توليفة من السامت ،بناء عىل نفس
املقياس ،فإن الجدال حول الذكاء ،هو الذي قام باالجتذاب لالنتباه املتقد إىل أقىص درجة .حيث
تدور التقديرات املنخفضة للقابلية الوراثية ملعدل الذكاء يف التجمعات السكانية البرشية ،يف العادة
حول  ،0.4مع كون  0.8هو الحد األقىص ألعىل التقديرات.
كيف نقوم بفك ارتباط الطبيعة مع الرتبية()8؟ فمن املمكن أن يتم استخدام معامل االرتباط
املوجود بني نتائج معدل ذكاء نفس الشخص ،الذي يخضع لنفس االختبار ملرة ثانية ،كعالمة محددة.
حيث يبلغ  .]42[ .0.86وقد استطاع العامل النفساين اإلنجليزي البارز «سرييل بريت» ،Cyril Burt
العلم
العثور عىل عدد من التوائم املتطابقني ،الذين متت تربيتهم بشكل منفصل ،وقام يف عام 1966
 66بتقديم تقرير خاص مبعامل ارتباط ملعدل الذكاء يبلغ  ،0.77فيام بني  53زوجا من التوائم املتطابقة
التي قام بدراستها ،وعندما تم اتهام «بريت» بعد وفاته( )9التي حدثت يف عام  1971بأنه قام
بتزوير بياناته ،أصبحت الفضيحة املزعومة من األنباء العظمى ،إال أنه تم يف الوقت الحايل اإلجراء
لقدر أضخم بكثري من البحث حول املوضوع .وقد تم التطابق بشكل متكرر للنتائج التي توصل
إليها «بريت» ،مبا يف ذلك الدراسة الخاصة بـ«بوتشارد»  ،Bouchardالتي تضمنت  8.000زوج من
التوائم ،والتي توصلت إىل معامل ارتباط يبلغ  0.76للتوائم املتطابقة الذين متت رعايتهم بشكل
منفصل ،و 0.87لهؤالء الذين متت رعايتهم مع بعضهم .]43[ ،ويف دراسة أخرى خاصة باألطفال
الذين تم تبنيهم(,)10تم إجراؤها بواسطة «ساندرا سكار»  Sandra Scarrو «ريتشارد أ .وينربج»
 ،Richard A. Weinbergيف جامعة «مينيسوتا» أيضاً ,كانت نتائج معدل ذكاء األطفال املتبنني،
()6

(  )1قادر عىل التخيل *
(  )2مبتدع أصيل *
(  )3مستعد للتجربة
(  )4مهذب
(  )5مصقول
(  )6مرن
(  )7النموذج القيايس = الطراز النموذجي أو الالئق
(  )8الرتبية = التنشئة
(  )9بعد الوفاة
( )10يتبنى

Imaginative
Original creative
Open to experience
Refined
Sophisticated
Flexible
Model - fit
Nurture
Posthumous
Adopt

لها معامل ارتباط أكرث إيجابية بشكل له داللته ،مع هؤالء ذوي الوالدين الحقيقيني ،عن هؤالء ذوي
الوالدين املتبنيني.]44[ .
ال يعتمد االنتقاء الطبيعي عىل التاميز املوريث( )1فقط ،لكنه يعتمد أيضاً عىل التاميز البيئي(.)2
وكلام زاد مدى هذين الشكلني من التاميز ،كلام كان االنتقاء أشد حدة  -وهذا يعني ،كلام زادت رسعة
معدل التطور ،وقد كان الناس قادرين منذ آالف السنني بدون أي معرفة لنظرية «داروين» الخاصة
بالتطور ،عىل االتباع لالنتقاء االصطناعي بشكل ناجح يف النباتات والحيوانات ،عن طريق القيام
()3
ببساطة ،باالستيالد لألفراد املرغوبني إىل أقىص حد مع بعضهم اآلخر ،تحت مبدأ «املثل يلد املثل»
وما زالت تلك هي الطريقة الرئيسية لدى املستولدين للحيوانات .ومع ذلك ،فعندما يقوم متايز
منخفض ،أو قابلية وراثية منخفضة بإعاقة االنتقاء ،يتم االستخدام لوسائل مو ّرثية حديثة :مثل السوائل
()4
املنوية()5املجمدة)6(،والفصل للحيوانات املنوية( )7املنتجة للذكور واالناث)8(،وتحفيز اإلباضة والتخزين العلم
لألجنة ونقلها والتلقيح خارج الجسم والنقل للمواد املو ّرثاتية .
يقوم االستخدام للتلقيح االصطناعي ،بجعل الوسائل املستخدمة يف تحسني السالالت ،تنطبق عىل 67
الذكور بشكل أكرث فاعلية بكثري عنها يف اإلناث ،وعىل سبيل املثال ،فمن املمكن دفع أي ثور( )9عن طريق
االستخدام للتقنيات الحديثة ،إىل اإلنتاج لـ 200.000وحدة استيالدية من الحيوانات املنوية يف كل عام
[ .]45ولدى واحد من الثريان اآلن بالفعل  2.3مليون من الحفيدات .]46[ .واألكرث من ذلك ،فإنه من
املمكن أن يتم التجميد بالربودة للحيوانات املنوية ,للتخزين ملدد طويلة واستخدامها فيام بعد.
إن مل يكن هناك نقص يف الحيوانات املنوية من النوعية املمتازة( )10فإن اليشء نفسه
ينطبق أيضاً عىل البويضات( )11فال يتم التلقيح عىل اإلط�لاق إال لنسبة مئوية متناهية
الضآلة من البويضات ،التي يتم إنتاجها يف اإلناث البرشية ،ومن شأن التلقيح خارج الجسم،
(  )1التاميز املو ّريث *
(  )2التاميز البيئي *
(  )3املثل يلد املثل
(  )4تحفيز اإلباضة *
(  )5تخزين األجنة
(  )6نقل األجنة
(  )7التلقيح خارج الجسم
(  )8املواد املو ّرثاتية *
(  )9ثور = فحل = بعل
(  )10نوعية ممتازة
(  )11بويضة = بييضة = بيضة

Genetic variation
Environmental Variation
Like breeds like
Superovulation
Embryo Storage
Embryo transfer
In vitro fertilization
Genetic material
Bull
Premium quality
Egg

مع األزدراع( )1للجنني الناتج يف رحم مختلف عن ذلك الخاص باألم األصلية ,أن يجعل من املمكن
التوصل إىل تحقيق ثورة يف نوعية املجتمع السكاين ،بدون االبتداع ألي اختناق كمي.
يقوم االستنساخ (التصنية) ( )2بتمثيل إحدى التقنيات األكرث حداثة .حيث يتم اإلنتاج أثناء
()5
العملية لنسخة( )3متطابقة بشكل مو ّريث ،من كائن أحيايئ متعض( )4عن طريق وسائل غري جنسية
واالستنساخ يشء شائع يف الطبيعة ،حيث ميكن ألي نبات يستطيع النمو عن شتلة( )6أو أي نسيج
حيواين يستطيع أن يقوم باإلكثار لنفسه يف طبق للزراعة()7أن يقوم أثناء العملية أيضاً بإنتاج
مستنسخات( . )8
()11
يتم اإليالج يف غضون عملية االستنساخ املعميل(«( )9التحويل النووي»)( )10للشفرة املو ّرثاتية
الخاصة بأي كائن متعض فردي ,داخل بويضة تم نزع نواتها ،ثم يتم بعد ذلك زرع هذه البويضة،
داخل رحم(«)12األم الوالدية» ( )13كام يتم القيام به بالضبط يف حاالت التلقيح خارج الجسم ،ويكون
العلم
الطفل الذي يتم والدته ،توأماً متطابقاً مع الكائن املانح( )14ولقد تم اإلنتاج ألول نظائر حيوانية يف
 68أواخر الخمسينيات من القرن العرشين ،وقام الباحثون يف الواليات املتحدة يف عام  1993باالستنساخ
بشكل تجريبي لكائن برشي كعالج محتمل لعدم اإلخصاب( )15لكن التجربة قامت بإثارة عاصفة من
االنتقادات ،ومل يتم اإلجراء لعملية استنساخ النعجة(« )16دوليل»  ,Dollyإىل أن حل عام  1996وقد
تم االستنساخ بالفعل لحيوانات ثديية أخرى بواسطة العلامء،
(  )1ازدراع
(  )2االستنساخ = النسخ = التصنية *
(  )3نسخة
(  )4كائن أحيايئ متعيض
(  )5غري جنيس
(  )6شتلة = جزء مقطوع من النبات
(  )7طبق زراعة = طبق پرتي
(  )8مستنسخ = نظري = مثيل = صنو (جمعهم أصنية = نظائر = مثائل) *
(  )9االستنساخ (التصني) املعميل *
(  )10التحويل النووي *
(  )11الشفرة املو ّرثاتية *
(  )12رحم
(  )13األم الوالدية
(  )14مانح
(  )15عدم اإلخصاب = انعدام الخصوبة
(  )16نعجة = خروف

Implant
Cloning
Copy
Biological organism
Asexual
Cutting
Petri dish
Clone
Laboratory cloning
Nuclear transfer
Genetic code
Womb
Birth mother
Donor
Infertility
Sheep

مبا فيها الجياد ،والكالب ،واألبقار ،واملاعز( ،)1واأليائل ،والخنازير ،والقطط ،والفرئان( ،)2والجرذان(.)3
يرتكز الجدال الدائر حالياً حول االستنساخ عىل االستنساخ العالجي( )4فعىل سبيل املثال ،قد
()5
يكون من املمكن يف املستقبل ،القيام باستنساخ خاليا مأخوذة من شخص يعاين من قصور قلبي
والتكوين لتلك الخاليا البديلة داخل عضلة قلب ،ثم القيام بعد ذلك باالزدراع لتلك العضلة مرة
أخرى داخل نفس املريض ،بدون أي خشية من حدوث رفض(. )6
تتمثل القضــية الحقيقــية رغم كل شئ يف االستنساخ التكاثري( - )7أي الحمل لألطفال الذين
ســوف يقومون باســتكامل مدة الحمل ،والذين سوف يدخلون يف املجتمع الســكاين العام كأشخاص
مســتقلني .ومن املمكن أن يتم السعي وراء االستنساخ التكاثري الثنني من األســباب :األول ،كإجراء
للتغــلب عىل عدم اإلخصــاب .والثــاين ،إلثراء تجــمع املو ّرثات( )8البرشية ،وأنا أشري هنا إىل األخري،
()9
عىل أساس أنه «استنساخ لتحسني
الساللة» ومن املمكن ازدراع األجنة املســتنسخة ،عالوة عىل العلم
األجنة التي يتم إنتاجها أثناء التخصيب( )10خارج الجسم ،يف أي رحم ،قـد يكون برشياً ،أو حيوانياً،
أو حتى اصطناعياً ،وقد كتب «ليون كاس»  ،Leon Kassرئيس مجلس «چورچ و .بوش» 69 Gorge
 W. Bushلألخالقيات األحيائية« :نحن نستطيع أن نرى بوضوح تام ،إىل أين يقوم القــطار باالتجاه،
ونحن ال منيل إىل الغاية التي ســوف ينتهي إليها» .]47[.ومن الواضح أن «كاس» وهو مراقب
يهودي محافظ( )11قـد كان معارضاً أيضاً لترشيح( )12الجثث( )13وازدراع( )14األعضاء ،واإلخصاب خارج
الجسم ،وجراحة التجميل( )15والتحرر الجنيس ،وقد قامت «ڤريچينيا پوسرتيل» Virginia Postrel
( )1معزاة
( )2فأر
( )3جرذ
( )4االستنساخ العالجي *
( )5قصور قلبي
( )6رفض = لفظ
( )5االستنساخ التكاثري
( )6تجمع املورثات
( )7استنساخ لتحسني الساللة *
( )8تخصيب = إخصاب = تلقيح
( )10محافظ
( )11ترشيح
( )12جثة
( )13ازدراع (األعضاء أو األنسجة)
( )14تجميل

Goat
Rat
)Mouse (pl.Mice
Therapeutic cloning
Cardiac insufficiency
Rejection
Reproductive cloning
Gene pool
Eugenic cloning
Fertizaltion
Conservative
Dissection
Cadaver
Transplant
Cosmetic

وهي محررة حرة( )1ملجلة «ريزون»  ,Reasonبالرد عىل وجهات النظر التي قام «كاس» بالتعبري
عنها ،عن طريق التعليق بقولها« :هذا ال يدور يف حدود القرن العرشين ،إنه يدور يف القرن السادس
عرش».]48[ .
ينبع الكثري من االنتقادات التي يتم توجيهها إىل االستنساخ عن سوء فهم جوهري  -وهو
أن هناك نية للقيام بإنتاج عرق من الكائنات املتطابقة ،املفتقدة ألي ولجميع النواحي االنفرادية،
وليس هذا هو الحال بشكل قاطع ،ومل يتم عىل اإلطالق املناداة بأي إجراء عىل هذه الشاكلة،
وباألحرى ،فإنه من املتوقع أن يكون من شأن األشخاص الذين تتم والدتهم نتيجة ألي عملية
استنساخ ،أن يقوموا مببارشة عالقات جنسية طبيعية ،يف املجتمع السكاين األضخم بشكل هائل،
الخاص بأفراد متت والدتهم نتيجة للعالقات الجنسية التقليدية ،ويكون من شأنهم أن يتكاثروا طبقاً
للنمط التقليدي ،وهذا من شأنه أن يؤدي إىل زيادة تواتر املو ّرثات املفيدة يف األجيال التالية.
العلم
ال يزال هناك رغم البعض من اإلنجازات التي تم اإلعالن عنها عىل نطاق واسع ،عدد من
 70الصعوبات التي البد من التغلب عليها ،وما زالت نسبة الفشل مرتفعة ،وعىل سبيل املثال ،فإن
الحيوانات املستنسخة كثرياً ما تحظى مبشيامت غري سوية  -وهو عامل من شأنه التأثري عىل حجم
الكائن ،وقدرته عىل البقاء عىل قيد الحياة .ومن الواضح أن جزءاً من املشكلة ،يقع يف التقلبات
املوجودة يف قدرة املو ّرثة(. )2
يأيت القدر الكبري من املقاومة لالستنساخ من املجموعات الدينية ،لكن األمر ليس قارصاً
عليهم فقط ،فبجانب الخوف املرشوع بشكل كامل ،من أن نكون مازلنا عىل دراية ليست كافية،
لالستطراد مبارشة إىل االستنساخ البرشي ،فإن املقاومة تجاه االستنساخ يف حد ذاتها ،متثل بدءا ذي
بدء ،اسرتجاعاً للجدل التقليدي القائم ضد التطور  -وهذا يعني أنه ميثل «اعتداء عىل الكرامة
البرشية» ،وقد كان هذا بالضبط ،هو املضمون والعنوان لخطاب مفتوح موجه إىل رئيس الجمهورية
«چورچ و .بوش» ،يف جريدة «واشنطون تاميز»  ،Washington Timesيف يناير من عام 2002
موقع من  29من القيادات املحافظة من السياسيني واملتدينني.]49[ .
لقد قام اإلعالم بشن حملة نشيطة ضد االستنساخ ،ولدينا مثال عىل ذلك يف القصة التي تم
نرشها يف عام  1976بعنوان «فتيان من الربازيل»  ،Boys from Brazilالتي متت كتابتها بواسطة
«إيرا ليڤني»  ،Ira Levinوالتي تم إنتاجها كفيلم سيناميئ يف عام  1978قام فيه املمثل «چيمس
ماسون» بتمثيل الدور الرئييس ،وتكرر ذلك حديثاً جداً يف عام  2002مع ظهور الجزء الثاين من فيلم
(  )1محرر حر
(  )2تعبري املو ّرثة *

Editor - at - large
Gene expression

حرب النجوم  :Star Wars Part IIهجوم املستنسخني  .Attack of the Clonesوقد وصل
األمر إىل ترديد شائعة مغرضة( ) 1بشأن إذا كان من املحتمل أن يكون هناك قابلية للترصيح بالقيام
باالستنساخ البرشي.
أصابت صحيفة «نيويورك تاميز»  New York Timesبشكل كامل .عندما نرشت أن:
«املعارضة لالستنساخ التكاثري ،متثل اتجاهاً عاماً يف الهيئة الترشيعية العليا( ،]50[ ») 2وإذا قام أي
عضو يف مجلس الشيوخ( )3أو عضو يف اللجنة الترشيعية العليا ،باالحتضان بشكل رسي لوجهة نظر
حميدة بشكل أكرب لهذا اإلجراء ،فإن الفرصة أمامه أو أمامها للتعبري عن هذا الرأي ،متثل صفراً مطلقاً،
وقد قام مجلس النواب األمرييك( )4بالتصويت عىل الحظر لجميع أشكال االستنساخ ،لكن مجلس
الشيوخ( )5قام مبعارضة عدم السامح الكيل ،وقد توصلت الهيئة الترشيعية العليا بناء عىل ذلك ،إىل
()7
()6
التجريم لالستنساخ التكاثري ،حتى ولو كان إجامع الهيئة ()8الترشيعية العليا يف هذا الصدد ،غري العلم
مشرتك فيه من قبل كل فرد موجود يف املجتمع العلمي والثقايف وبناء عىل ما ورد يف «جريدة وول
سرتيت» « ,Wall Street Journalفإن البعض من الدبلوماسيني قد رصحوا ،بأنهم يؤمنون بأن وقفة 71
الواليات املتحدة يف«األمم املتحدة» .U. Nقد كانت يف املقام األول ،من أجل اإلحراز لنقاط سياسية
داخلية ،مع املحافظني املتدينني والنشطاء يف معارضة اإلجهاض» [ .]51ولكن االتجاهات التي عىل
هذه الشاكلة ,ليست قارصة عىل الواليات املتحدة فقط ،وقد توصلت األمم املتحدة بصعوبة يف
6نوفمرب من عام  2003عن طريق  80مقابل  79صوتا .وامتناع  15عن التصويت ،إىل قرار بالتأجيل
ملدة عامني ،للتصويت عىل قرار تم تأييده بواسطة الواليات املتحدة و«الڤاتيكان»،Vatican
لتجريم كلٍ من االستنساخ العالجي والتكاثري ،وقد قام عدد من األقطار األخرى بتأييد اقرتاح
بلچييك بحظر االستنساخ التكاثري ،والسامح يف نفس الوقت باالستنساخ العالجي.
تصل طرق االستيالء للحيوانات يف العادة ،إىل اإلنتاج لنوعية معينة ،طبقاً للقواعد الخاصة
بصفات مميزة غاية يف الرصامة .وينطبق اليشء نفسه عىل االنتقاء النبايت ،الذي يتم فيه عادة،
(  )1شائعة مغرضة أو كاذبة
(  )2الهيئة الترشيعية العليا = الكونجرس
(  )3عضو مجلس الشيوخ = سيناتور
(  )4مجلس النواب األمرييك
(  )5مجلس الشيوخ
(  )6يجرم
(  )7إجامع
(  )8ثقايف
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اإلحالل لرضب( )1ثري من السالالت( )2عن طريق عدد قليل من الزراعات األحادية( )3ولن يكون
أي يشء من هذا القبيل مناسباً للتجمعات السكانية البرشية ،فمن شأن االنتقاء البرشي ،كام يتم
اقرتاحه عن طريق املؤيدين لتحسني السالالت ،أن يكون هادفاً إىل اختزال محدد بشكل أكرب ،يف
التفاوت املو ّريث()4حيث ال يتم النظر إىل التنوع ببساطة ،عىل أساس أنه مصدر عظيم للقوة ،ولكن
أيضاً عىل أساس أنه جزء متكامل( )5ملا نحن عليه ،وما نريد أن نكون عليه .وعىل الجانب اآلخر ،يقوم
()6
أي قدر معني من االختزال لهذه القابلية عىل التاميز ،بتمثيل هدف ممكن ،لكنه بعيد االحتامل
ويجادل املشايعون لتحسني السالالت ،بأن من شأن حتى التوجيه الهام جداًَ لألمومة( )7واالنتقاء
املتشدد الصارم األبعد بكثري يف املدى فيام بني الرجال أن يقوم رغم ذلك بالسامح للباليني من الناس
بالتكاثر ،وعن طريق املقارنة فإن جميع األعراق العريقة( )8من الجياد ،قد نشأت عن ثالثة من
()10
الفحول( )9املجلوبة من الرشق األوسط ومن املمكن لالنتقاء الطبيعي أن يكون شديد القسوة
العلم
بشكل أكرث من ذلك.

خريطة( )1املجمل املو ّريث( )2البرشي
لدينا أمعاء الدجاج لتتكلم عن مصاير الحرب.
ولدينا العبيد الذين من املمكن أن يتم إسكاتهم.
ولدينا الصخور التي من املمكن أن نبني بها.
ف��ل�ماذا يكون م��ن شأننا إزع���اج اآللهة؟

العلم

أوسيپ ماندلستام
«الطبيعة هي نفس روما»...
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We have the intestines of chickens
To tell the fortunes of war. We have slaves
That they might be silent. We have stones
That we might build.
?Why then should we trouble the gods
(  )1رضب (ضمن التصنيف األحيايئ)
(  )2ساللة
(  )3الزراعة األحادية
(  )4التفاوت املوريث *
(  )5متكامل
(  )6ممكن ولكنه بعيد االحتامل
(  )7األمومة
(  )8عريق = أصيل
(  )9فل :ذكر الجواد غري املخيص املعد لالستيالد
(  )10شديد القسوة = وحيش
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Osip Mandelstam
”“Nature is the same Rome

(  )1رسم خريطة
(  )2املجمل املوريث * = الچينوم

Mapping
Genome

املو ّرثاتيات( )1عبارة عن علم يافع ،فلم يتم التقديم لنظرية التطور إال يف أواخر الخمسينيات
من القرن التاسع عرش ،فقد بدأ الراهب النمساوي «جريجور مندل»  ،Gregor Mendelيف محاولته
لغزو املستغلق من رس الخليقة ،وعندها قام بنرش النتائج الخاصة بتلقيحه ( )2املوجه لنباتات
البازأل( )3ولكن تم التجاهل الكتشافاته للجزء الباقي من القرن ،ومل يصل إىل «جالتون» أي يشء
منها عىل اإلطالق ،ومل يتم حتى االكتشاف آللية اإلخصاب ،عىل أساس أنها إتحاد األنوية الخاصة
بخاليا الشقني الجنسيني الذكرية واألنثوية ،إىل أن حل عام  1875وقد شاهد عام  1888االكتشاف
لوجود أجسام مصبوغة بشكل قاتم داخل أنوية الخاليا ،والتي تم اإلطالق عليها اسم «الصبغيات»
(الكروموسومات)( ،)4ويف عام  1909جاءت كلمة «مو ّرثة» (چينة)( )5ليتم استخدامها لعوامل الوراثة
املندلية ،ومل يتم اإلنجاز ألول إخصاب خارج الجسم (األرنب وكذلك القرد) إال يف عام  1934أما
بالنسبة للرتكيب اإلهليلجي املزدوج( )6الخاص بالحمض النووي د .ن .أ ,.فإن اكتشافه يرجع فقط إىل
العلم عام  ،1953وجميع تلك االكتشافات حديثة جداً ،إىل درجة أنه رغم قيام العاملني املبكرين يف التحسني
الساليل ،بتحديد أهدافهم ووسائلهم ،إال أنهم كانوا عىل جهالة تامة باآلليات املتورطة يف املوضوع.
74
ما زال الرسم الخاص بخريطة املجمل املو ّريث (الچينوم) البرشي يف مرحلة مبكرة ،والكمية
التي ال علم لنا بها ،تقوم بالتقزيم ملا نعلمه .ويبدو أن هناك ثالثة باليني من العنارص األساسية( )7أو
الحروف الكيميائية ،التي تقوم بتكوين السالسل املتعاقبة( )8من النويدات ( )9التي تشكل من 20.000
إىل  25.000مو ّرثة ،تقوم بشكل مبارش بنقل شفرتها إىل بروتينات ،أما كيف يتم بالضبط التفاعل
البيني للمو ّرثات والپروتينات التي تقوم بإنتاجها ،فإنه أمر ما زال مفهوماً بشكل ضعيف]52[ .
لكن املو ّرثات التي تقوم بالتشفري الپروتيني( )10ال تؤلف إال  %2من املجمل املو ّريث
البرشي ،وما زالت وظائف املتتاليات من األحامض النووية( )11األخ��رى ،لغزاً بشكل عريض،
ونحن نعلم بالفعل أن البعض منها يحتوي عىل مح ّوالت()12تجعل املو ّرثات تعمل أو تتوقف،
(  )1املورثاتيات = علم املورثات *
(  )2تلقيح = تأبري
(  )3نبات البازالء (البسلة)
(  )4صبغي = جسم صبغي = كروموسوم
(  )5مورثة = جينة
(  )6الرتكيب اإلهليلجي املزدوج
(  )7عنرص أسايس = قاعدة = أساس
(  )8سلسلة متعاقبة = متتالية
(  )9نويدة
(  )10التشفري الربوتيني *
(  )11حمض نووي = حمض نوايت *
(  )12محول = مفتاح
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وقد توصلنا إىل أن هناك عند أطراف الصبغيات حدودا طرفية( )1التي يبدو أن قرصها له عالقة
بعملية الشيخوخة( )2ومتطفالت بدون وظيفة( )3عىل املجمل املوريث ،التي يبدو أن وظيفتها الوحيدة
يف أجسادنا ،هي القيام بصنع نسخ مطابقة( )4من نفسها ،ويتألف ما يقدر بحوايل من  %48 - 40من
متتاليات مكررة ،ومازال علينا ،حتى بعد القيام بتعقب متتاليات املجمل املو ّريث ،أن نقوم بتحديد
كيف ترتبط تلك البيانات مع التعبري عن نفسها ،وال تزيد املتتاليات عىل أن تكون قامئة األجزاء
الخاصة بآلة ضخمة ،بدأنا اآلن فقط يف تتبع آثارها.
يقوم الرأي العام املثقف ،بالزيادة برسعة يف االط�لاع( )5عىل دور املو ّرثات يف املجتمع
البرشي ،وقد كتبت «دايان پول»  Diane Paulالعاملة السياسية «بجامعة ماساتشوسيتس»
 ،Massachusettsيف عام  ،1998أنها قامت منذ أربعة عرش عاماً فقط ،يف عام  1984بوصف-:

«العامل ال��ورايث( »)6أو «املحدد األحيايئ»( ،)7عبارة عن وجهة النظر بأن
االختالفات يف العقلية( )8واملزاج( )9يتم التأثري عليها بشكل جوهري عن طريق
املو ّرثات  -وقامت باالستخدام لتلك املصطلحات ،كام لو كانت معانيها ال
تقوم بتمثيل مشاكل ،ولكن من شأن هذا االستخدام أن يتم يف الوقت الحايل
االعرتاض عليه ،وذلك ألن النظرة التي تم ّ
الحط من قدرها( )10بشكل تام عن
طريق تلك املسميات ،قد عادت مرة أخرى ليك يتم تقبلها بشكل عريض ،عن
طريق العلامء والعامة عىل حد السواء]53[ .

الرأي النهايئ هو أننا نقوم يف كل يوم باكتساب معرفة أكرب ،وأننا سوف نكون يف املستقبل غري البعيد،
قادرين عىل التنبؤ بدرجة عالية من التأكد ،بالحمل املو ّريث(  )11الذي نقوم بنقله إىل األجيال املستقبلية.
( )1حد طريف *
( )2الشيخوخة = التقدم يف العمر
( )3متطفل بدون وظيفة *
( )4يصنع نسخاً مطابقة
( )5مطلع
( )6العامل الورايث *
( )7املحدد األحيايئ *
( )8عقلية
( )9مزاج
( )10يحط من قدر = يستخف
( )11الحمل املو ّريث = الحمولة أو الشحنة املو ّرثاتية *
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المنهاج الفكر ي

()1

الظروف الرضورية

«ألننا نعلم بعض العلم ،ونتنبأ بعض التنبوء».

العهد الجديد :الرسالة األوىل إىل الكورنثيني13:9 ،

املنهاج
الفكري
76

“For we know in part, and we prophesy in part”.
I Corinthians,9:13

( )1املنهاج الفكري

Ideology

ينظر املؤيدون( )1لتحسني السالالت إىل الحركة ،عىل أساس أنها مكون( )2تكاميل( )3لسياسة
بيئية .ويقومون برتزين األمر ،بأنه يف الوقت الذي ال نستطيع فيه التنبؤ باملستقبل البعيد ،إال أننا
نستطيع بدرجة معتدلة من الثقة ،القيام بتتبع آثار ظروف معينة .التي سوف تكون دامئاً رضورية،
أو عىل األقل جداً مرغوبة:
	• إمداد كاف باملصادر الطبيعية.
	•بيئة نظيفة ومتنوعة حيوياً(.)4
	•تجمع سكاين برشي،ال يزيد عام يستطيع الكوكب إعالته بشكل مريح ،عىل أسس غري
محدودة.
	• تجمع سكاين يكون متمتعاً بالصحة ،ومحباً للغري ،وذكياً.
ال تسد النعم التي نجنيها من الثورة الصناعية ،حاجتنا بدرجة كافية ،ونحن نقوم بشكل
منتظم ،باالستنزاف لرثوات كوكبنا ،ومتثل املجادالت الجارية حول الوقت الذي سوف يظل عليه هذا
أو ذلك املصدر صامداً ،شيئاً تافهاً بشكل أسايس ،يف ظل املخطط األكرب لألشياء ،ألننا سوف نصل يف املنهاج
نهاية األمر ،إىل نخل الرتبة التحتية ،التي نستطيع الوصول إليها من الكرة األرضية ،واملصادر الوحيدة الفكري
التي نستطيع التعويل عليها عىل املدى البعيد ،هي تلك القابلة بشكل حقيقي للتجديد ،أو ال سبيل 77
الستنفاذها ،أما بالنسبة لألوهام التابعة للخيال العلمي ،التي تدور حول االنتقال إىل كواكب أخرى،
مع التخريب املتعمد لهذا «العامل التافه» ،فإنه أمر غري ممكن بالنسبة للباليني من الناس.
من املمكن بالطبع طرح الجدال ،حول أن حتمية استنفاد املوارد ،يجعل األمر غري موضوعي،
وهذا يعني االختالف ،حول إذا كان من شأن تلك العملية أن تتم عاجالً أم آجالً؟.ومتثل استجابة
املؤيدين لتحسني السالالت ،رد فعل أخالقي ،لقد رشعنا يف الثورة الصناعية ،منذ ما ال يزيد عىل
قرنني من الزمن ،وأمامنا مرحلة انتقالية( )5هائلة يجب أن منر خاللها ،إذا كنا ال نريد لذرارينا أن
تعود إىل منظومة( )6الصياد  -امللتقط( )7الذي سوف يكون فيها القليل النفيس الباقي ،سواء للصيد
أو االلتقاط ،فنحن نحتاج إىل االقتصاد( )8يف مواردنا الثمينة املحدودة ،ليك نقوم بالتخطي لتلك
( )1مؤيد = منارص = مشجع
( )2مكون = جزء أسايس
( )3تكاميل = مكمل = متمم
( )4تنوع حيوي *
( )5مرحلة انتقالية
( )6منظومة *
( )7الصياد  -املتلقط *
( )8يقتصد = يوفر
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املرحلة االنتقالية بشكل حذر( )1قدر املستطاع.
تتعايش املجتمعات التقليدية بشكل متناغم مع الطبيعة ،ومن الواضح أن املجتمع الصناعي
الحديث ال يتمتع بذلك ،وقد قمنا بالفعل باإلرباك بشكل كبري ،لقدرة الطبيعة عىل مداواة نفسها،
ولقد تم املحو لعدد هائل من األنواع الحية ،بينام تم النقل لعدد ضخم آخر عن طريق اإلنسان،
إىل بيئات مختلفة ،حيث قامت نتيجة الفتقادها لألعداء الطبيعيني ،باالقتداء باإلنسان ،ومحاكاة
الدمار الذي يقوم به ،وتقوم العوملة( )2اآلن بالفعل ،بتوجيه رضبات مدمرة إىل التنوع الحيوي( )3ىف
الكوكب ،أما بالنسبة للسكان ،فرغم ذهاب األمر إىل مدى بعيد ،بحيث أصبح من املؤمل جداًَ حتى
القراءة عنه يف الصحف ،إال أنه ما زال هناك الكثري ،الذي من املمكن أن يتم الحفاظ عليه.
يوجد هناك الكثري من املشاكل السكانية ،التي من املمكن أن تقوم بإرباك الكوكب ،خالل
فرتة قصرية نسبياً .وميثل األطفال يف املجتمعات التقليدية ،لتشكيلهم األمان االجتامعي الوحيد
املوجود .بالنسبة لوالديهم ،سلعة اقتصادية ،فكلام كانوا أكرث ،كان ذلك أفضل .وعىل الجانب اآلخر،
املنهاج يقوم األطفال يف املجتمعات املتطورة اقتصادياً ،بالتمثيل ملسئولية اقتصادية بشكل صارم ،وأكرث
الفكري طريقة مؤكدة للحد من االستهالك (وهو ما ميثل بالنسبة للكثريين الغرض األسايس للحياة) ،هي
 78عىل األقل ،اإلختزال لعدد األطفال.
يف عام  2003كان املعدل الكيل للخصوبة (م .ك .خ )4().يف «رشق آسيا»  East Asiaأقل
من االستعاضة( )5ويصل إىل  .1.7وكان «م .خ .ك» .القومي قد هبط إىل  1.3يف «اليابان» Japan
و «تايوان»  .Taiwanوهبط «م .ك .خ» .األورويب إىل  .1.4وكان «م .ك .خ ».الخاص «بكندا»
 Canadaو «الواليات املتحدة»  2 ، 1.5 United Statesعىل التعاقب ،وبتغاير حاد ،كان معدل
«أمريكا الالتينية»  ،2.7 Latin Americaبينام كان يف «إفريقيا»  .5.2 Africaوكان «م .ك.
خ» .العاملي  2.8وقد تضخم عدد سكان الكوكب ستة أضعاف ،عىل مدى الخمسني عاما املاضية،
وما زال ينمو عن طريق وثبات وقفزات ،رغم أن ذلك يتم ببطء أكرث مام كان يحدث من قبل،
ويحدث التضخم األكرب يف أكرث األقطار فقراً ،ويف الوقت الذي من املأمول فيه ،أن مير العامل بأكمله
يف آخر األمر ،خالل املرحلة االنتقالية للرتكيبة السكانية ،فليس من املستحيل قبل حدوث ذلك،
( )1حذر
( )2العوملة
( )3التنوع الحيوي
( )4املعدل الكيل للخصوبة (م.ك.خ).
( )5استعاضة

Chary
Globalization
Biodiversity
)Total Fertility Rate (TFR
Replacement

أن أقطاراً بعينها سوف تتعرض إىل انهيار «مالثوسوين»( )1رهيب ،وعىل سبيل املثال ،فإن «بنجالديش»
 ،Bangaladeshالتي يبلغ عدد سكانها  134مليوناً ،وتقع عىل كتلة من األرض تساوي تقريباً حجم
والية «ويسكونسن»  ،Wisconsinيتألف معظمها من سهل من الطمي( )2الفيضاين ،الذي يتم
تخريبه بشكل متكرر بواسطة األعاصري( )3من املتوقع لها الزيادة يف عدد سكانها ،إىل حد يصل إىل
 255مليوناً بحلول عام  2050وتقوم بعض األقطار األخرى ،بالتقديم ملعدالت زيادة أكرث رسعة
من ذلك :فمن املتوقع للفلسطينيني ،يف غضون نفس الفرتة ،أن يزيدوا يف األعداد ،ليقوموا بتشكيل
مجتمع سكاين يبلغ  3.3أضعاف حجمه الحايل ،وهذا يتم عىل أرض يقوم املاء بالتمثيل فيها لنقصان
خطري ،ومن املتوقع «للهند»  Indiaأن تقوم بإضافة عدد من الناس ،مساو للتعداد السكاين الذي
سوف تصبح عليه أوروپا يف ذاك الوقت]54[ .
ال يتم اجراء تنبؤات عن الرتكيب السكاين ،بناء عىل أي ادعاء بالدقة ،فهناك توقعات منخفضة،
ومتوسطة ،ومرتفعة .وهناك تساؤالت ال ميلك أي شخص أي إجابات لها ،مثل :ما هي السعة الحاملة
()4
عىل املدى البعيد للكوكب؟ ما هو عدد األنفس الذين سوف يتم إزالتهم ،عن طريق ظواهر تقوم املنهاج
باالختزال لعدد السكان ،ليست عن طريق اإلقالل من الخصوبة ،ولكن عن طريق الزيادة يف معدل الفكري
الوفاة()5؟ .ويوجد هناك بالفعل توقعات بالفقدان لخمسني مليوناً من جراء الوفيات ،نتيجة ملرض 79
نقص املناعة املكتسب (إيدز)( .)6فام هي النهاية لذلك؟ وما هي األوبئة الجديدة التي ترتصد بنا
عند املنعطف؟ .ومن املمكن للتنازعات العسكرية أن تؤدي بسهولة ،إىل الوفاة للباليني من الناس،
ويف الحقيقة ،فإن تنبؤات الرتكبية السكانية ،ليست أفضل من تنبؤات سوق األوراق املالية ،وعىل
أي حال ،يدفع املؤيدين لتحسني السالالت ،بأن الطريقة األكرث حكمة ،تتمثل يف أن ننزلق إىل جانب
الحذر ،فمن شأن أي تجمع سكاين أصغر قادر عىل التعايش ،عن طريق االستخدام للموارد املتجددة
الحالية ،أن يقوم بإحداث وطأة أقل ،ويجعل االنتقال إىل منظومة جديدة ،شيئاً قابالً للتحقيق
بشكل أكرب.

()1مالثوسوين:نسبةإىلالعاملروبرتمالثوسمؤلفكتاب«مقالةحولمبدأعددالسكان»يفعامMalthusian 1798
Alluvial
( )2طمي = غريني
Humicane
( )3إع����ص����ار
)Phenomenon (pl.Phenomena
( )4ظاهرة (جمعها ظواهر)
Mortality Rate
( )5معدل الوفاة = الوفيات
AIDS = Acquired Immuno deficiency syndrome
( )6مرض «اإليدز» = متالزمة نقص املناعة املكتسب

اإليثار

()1

أشار «داروين» إىل أن االنتقاء الطبيعي يحايب( )1األمناط السلوكية( )2التي تقوم بتعزيز القابلية
للبقاء ،وقد يبدو أن من شأن السلوك االنتحاري ،أن يؤدي إىل اإلهالك للحيوان الذي يقوم به.
وبالتايل ،فإنه مينعه من التكاثر ،ويتساءل املختصون يف علم األحياء االجتامعي( )3عن كيف ميكن
بهذا الشكل ،تفسري سلوك نحلة العسل( )4ففي أثناء قيامها بلدغ أي تهديد مستشعر مللجأها( )5فإنها
متزق بطنها باإلضافة إىل الحمة( )6وبهذا الشكل تهلك؟ وتتمثل اإلجابة يف أن اليشء الحاسم ،هو
قابلية البقاء للنمط العرقي ،وليس الفرد ،ورغم أن النحلة املنفردة متوت ،إال أن األفراد اآلخرين
التابعني للملجأ ،ميثلون نسخاً متطابقة بشكل مو ّرثايت .ويتم تحسني الفرص املتاحة أمام البقاء عىل
قيد الحياة للمورثات ،عن طريق التضحية بالفرد.
كان البقاء عىل قيد الحياة ،إىل وقت قريب ،بالنسبة ألي فرد برشي ،ميثل مشكلة ،فالناس
جسامنياً عبارة عن حيوانات غري مثرية لإلعجاب ،بجلد يتمزق بسهولة ،وبدون مخالب ،وتركيب
عضيل ضعيف ،وأنياب ضامرة ،ويف األزمان البدائية ،كان من شأن املامرسة االنتهازية باألكل للحوم
()7
البرشية من خارج القبيلة ،تحسني فرص البقاء عىل قيد الحياة ،ولهذا مل يكن يتم النظر إىل مثل املنهاج
هؤالء األفراد أو املجموعات كمجرد أعداء ،بل كمصادر محتملة للغذاء .ونحن نقوم بالضبط بتمثيل الفكري
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نتاج ملثل هذه العملية التطورية.
ميثل اإليثار خارج نطاق العائلة ،يف جميع األنواع الحيوانية ،االستثناء النادر ،حيث يستلزم
البقاء عىل قيد الحياة ،أقىص حد من اإلنفاق للجهد ،ويتم اعتبار الجهود التي يتم تبديدها عىل
سالالت غريبة (اإليثار املتناثر أو غري املركز)( )8مضيعة للجهد ،وبالتاىل عن طريق التعريف ،فإنها
تقوم باختزال القابلية للبقاء.

أيها املوجود بني أوراق شجر الزان( )2الجاف امليت ،
يف النريان املشتعلة يف الليل ,لقد احرتقت مثل قربان،
أيها الخفى. . . .

د .هـ .لورنس
«رائحة زهور السوسن( »)3عام 1916
املنهاج
الفكري
80

You among the dry, dead beach-leaves,
in the fire of the night,
Burnt like a sacrifice, you invisible. . . .
D. H. Lawrence,
“Scent of Irises”,1916

( )1اإليثار = حب الغري
( )2شجر الزان
()3زهرة السوسن

Altruism
Beech
Inis

( )1يحايب = يؤيد = ينحاز إىل = يفضل
( )2منط سلويك
( )3علم األحياء االجتامعي *
( )4نحلة العسل
( )5ملجأ (النحل)= القفري
( )6الحمة (الخاصة باللدغ)
( )7أكل لحوم البرش
( )8اإليثار املتناثر أو غري املركز *

Favor = Favour
Behavioral Pattem
Socio biology
Honey Bee
Hive
Stinger
Cannibalism
Dispersed or non - focused altruism

تنتظم معظم السامت عىل طول سلسلة متصلة( )1وال ميثل اإليثار استثناء من ذلك ،فإذا
تم الرسم ملنحنى إحصايئ ،لتوضيح اإليثار املنترش( )2عند أحد األطراف ،واإليثار املركز عند الطرف
اآلخر ،فمن شأن النتيجة أن تكون منحرفة( )3بشكل جذري ،تجاه اإليثار املركز  -وهذا يعني ،تجاه
الذراري املبارشة.
عندما انتقل اإلنسان تجاه التكوين ملجتمعات أضخم (قبائل)( ،)4قام التخصص والتعاون
بالتقدم مع ذلك يداً بيد ،وقد تم االستبقاء  -لالنحراف ،لكنه أصبح أقل وضوحاً ،وتعلم الناس
«املعيشة طبقاً للقواعد» ،وإىل حد القيام بالتظاهر باإليثار غري املركز ،ولكن املورثات مل تتغري يف
الواقع بشكل حقيقي ،إىل هذا الحد الكبري .حيث يقوم التاريخ السيايس الخاص «باإلنسان العاقل»،
بالتقديم لسلسلة متصلة من العنف ،ويقوم أي تحديد موضوعي إلحداثياته( )5يف غضون اململكة
الحيوانية ،بوضعه فيام بني الضواري.
ما هو نوع املجتمع الذي نريده؟ .فمن املمكن لالنتقاء االصطناعي نظرياً ,بناء عىل الدرجة
املنهاج التي تقوم بتحديد اإليثار عن طريق مو ّرثاتنا ،القيام بابتداع وجه اجتامعي منحرف تجاه اإليثار
الفكري املنترش .وتتمثل الصعوبة املوجودة يف العمل تجاه مجتمع أفضل ،يف أن مثل هذه العملية تتطلب
 82بالرضورة مجهوداً ،قد يصل إىل حد التضحية من جانب األحياء يف الوقت الحارض ،الذين يتمتعون
بالسلطة االستبدادية التامة.
يقود كل هذا إىل استنتاجات تبعث عىل الكآبة ،وقد كتب «جاريت هاردين» Garrette
 ،Hardinاألستاذ يف علم التبيؤ( )6البرشي ،بأنه من غري املجدي أن نتوقع قيام الناس بالترصف ضد
مصالحهم الشخصية [ ،]55ويقوم عامل األخالقيات الحيوية «پيرت سينجر»  ,Peter Singerبتعريف
«اإليثار املتبادل»( )7عىل أساس أنه مجرد «مصطلح تطبيقي للتعاون» (.]56[ )8
يدور التساؤل الضخم بالطبع حول كيفية القيام باالنتقاء من أجل اإليثار ،والبد من اإلجابة
يف هذا املكان ،عىل نفس األسئلة املتعلقة بالسامت األخرى ،فكيف يتم القياس؟ وما هي اإلسهامات
( )1سلسلة متصلة
( )2اإليثار املنترش *
( )3انحراف
( )4قبيلة
( )5إحداثيات = ترتيب
( )6علم التبيؤ :دراسة العالقات بني الكائنات الحية وبيئتها
( )7اإليثار املتبادل *
( )8التعاون

Continuum
Diffuse altruism
Skew
Tribe
Coordinates
Ecology
Reciprocal altruism
Cooperation

وبأي شكل من التوافقيات()1؟ وما هي القابلية الوراثية؟ وما هي التوافقيات الخاصة بالسبل
اإليجابية والسلبية ،التي من املرجح أن يثبت أنها األكرث فاعلية؟
هناك تحرك جيد ،يف صورة رغبة القائم بتحسني السالالت ،يف االبتداع لحضارة عاملية ،ال تقوم
بوضع االستهالك عىل أساس أنه هدفها الرئييس ،ولكنها تواقة إىل مجتمع محب وغري مفرتس ،والذي
يقوم بالسعي خلف هدف اإلثراء الفكري ،وهذا يعني مجتمع يكون من شأنه تحقيق مستوى
مادي من الحياة ،كنتيجة جانبية لقدراته الذهنية ،حيث يتم التطلع إىل الثقافة والعلم ،عىل أساس
أنهام أهداف يف حد ومن أجل ذاتهام ،وأنهام ليسا مجرد وسائل إىل أهداف مادية .ويتم النظر إىل
املستوى املادي للحياة ،عىل أساس أنه ناتج عن املعرفة والحب ،وليس العكس.
ليس من املمكن لفلسفة حياتية أن تقوم بالتربير ألرضياتها .وتتمثل تلك يف صورة املعطيات،
وقيم الفرد أو املجموعة ،واملجتمع الذي يقوم باملناداة( )2باالستزادة من االستهالك املادي عىل أساس
أنه الهدف النهايئ له ،والذي يقوم بالتعبري فقط عن االهتامم العابر تجاه األجيال املستقبلية ،والذي
ال يقوم بوضع أي قيمة للثقافة والعلم ،تتعدى تلك التي تستمد من إسهامهام يف االستهالك ،ينطلق املنهاج
من نقطة مرجعية ،ال ميكن اإلطاحة بها بشكل منطقي ،والنظرة العاملية التي عىل هذه الشاكلة ،هي الفكري
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نتيجة لعملية تطورية من االنتقاء ،قامت باإلثابة لإليثار العشريي( )3املحدد.
تدعو حركة تحسني السالالت باملقارنة إىل العاملية( )4التي تشمل ( )5كل البرشية ،واالعرتاف
يف نفس الوقت برتابط نوعنا الحي ،مع جميع األنواع الحية األخرى املوجودة عىل هذا الكوكب،
والتنصل( )6من أي توجه إنساين التمركز( )7بشكل قرصي ،يقوم بالنظر إىل رفاقنا من الكائنات الحية،
عىل أساس أنها مجرد مصدر للغذاء( )8مخصص الستخدامنا .ويدرك املؤيدون لتحسني السالالت
أيضاً ،الحاجة إىل االنفتاح عىل املعالجات املو ّرثاتية ،والتعزيز اآليل ،وحتى إىل التواصل مع كائنات
تابعة لكواكب أخرى.

( )1توافقية
( )2ينادي
( )3عشرية
( )1العاملية
( )2يشمل
( )3ينتصل = ينكر
( )4إنساين التمركز = متمركز إنسانياً *
( )5مصدر للغذاء

Combination
Acclaim
Clan
Universalism
Encompass
Disavow
Homocentric
Fodder

املسمى الحريك لهذا النظام األخالقي( )1هو «الخري األعظم»( )2الذي يتم استيعابه بشكل
أكرب ،يف معطيات «چون ستيوارت ميل»  ،)1873 - 1806( John Stuart Millعن املوجود يف
الترصيحات النابعة عن مذهب املتعة( )3الخاصة بـ«چريميي بنثام» - 1748( Jeremy Bentham
 .)1832فإن الفلسفة متتد إىل ما وراء عامل الكائنات ،إىل عامل الفكر يف حد ذاته.
يتجادل املنارصون لتحسني السالالت ،حول أن هناك الكثري املوجود يف مو ّرثاتنا ،الذي من
املحتمل أنه كان مفيداً لألجيال واألنواع الحية السابقة ،ولكن الظروف تغريت يف الوقت الحايل
بشكل جذري ،وهم يرصون عىل أنه من املمكن لنا ،إما أن نعمل مع الطبيعة ونقوم بتحقيق
املجتمع املثايل ،أو نستطيع بجشعنا رفض اإلصالح ،ويصبح مصرينا الفناء ،هل هذا خطري؟ إن هذا
مؤكد وال مجال للشك فيه .وعىل سبيل املثال ،فإنه من املمكن متاماً ،القيام بابتداع أناس ذوي
ذكاء محدود ،ليقوموا بتنفيذ العمل اليدوي لنا ،بنفس الطريقة التي نقوم بها باالسترياد ملثل هؤالء
األشخاص ،طبقاً لسياسة الهجرة القومية الخاصة بنا ،ومع الوضع يف االعتبار لفهمنا الحايل ،الذي ما
املنهاج زال محدوداً ،فإنه من املمكن لنا بسهولة ،أن نغايل يف تقدير قدرتنا عىل التبوء ،وهناك أيضاً خطورة،
الفكري من أن نكون مفرطني يف ضيق األفق ،بالنسبة لتفرقة املرغوب ،عن غري املرغوب فيه.
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المجتمع والمو ّرثات

السياسة( :)1تالعب( )2متنكر يف صورة دميوقراطية

()3

أنا مؤمن بتقسيم العمل( )4لقد قمتم بإرسالنا إىل الهيئة الترشيعية
العليا ،وقمنا باإلجازة لقوانني ،قمتم تحت ظلها باكتساب األموال…
ومن أرباحكم ،قمتم باالستطراد يف اإلسهام تجاه التمويل
لحملتنا ،إلعادتنا مرة أخرى ،ليك نقوم بإجازة املزيد من القوانني،
لتمكينكم من االكتساب للمزيد من األموال.
عضو مجلس الشيوخ «بووبس پيرنوز»
(جمهوري  -پنسلڤانيا)1896 ،
؛ I believe in the division of labour. You send us to congress
We pass laws under which you make money And out of your
 profits, you further contribute to our campaign Funds to send usاملجتمع
 back again,To pass more laws to enable you to make more money.و املورثات
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Senator Boies Penrose (R- Pa), 1896
يوجد هناك اثنان من األشياء املهمة بشكل أكرب يف السياسة.
األول هو املال ،وال أستطيع أن أتذكر ما هو اليشء الثاين.
عضو مجلس الشيوخ «مارك هانا»
(جمهوري  -أوهايو) ،رئيس اللجنة الجمهورية القومية 1896
There are two things that, are more important in politics.
The first is money and I can t remember what the second one is.
)Senator Mark Hanna (R- Oh
Chairman of the Republican National Committee, 1896

( )1أخالق * = أعراف = تقاليد
( )2الخري األعظم *
( )3مذهب املتعة = املتعية :الداعي إىل أن اللذة أو السعادة هي الخري األوحد أو الرئييس يف الحياة

Ethics
Greater good
Hedonism

( )1السياسة = السياسات
( )2تالعب
( )3دميوقراطية = حكم الشعب
( )4تقسيم العمل (الجهد) *

Politics
Manipulation
Democracy
Division of labour

اكتشف «استفتاء ملعهد جالوپ» يف عام  1999حتى عند ولوجنا إىل األلفية( )1الجديدة
 ،Gallup Pollأن  %86من األمريكيني ،ال يزالون يفضلون تدريس «مذهب الخلقية»( )2باإلضافة
إىل مذهب التطور ( )3يف املدارس ،مع تفضيل  %40ملذهب الخلقية عىل وجه القرص ،وقد قام 47
يف املائة باالنضامم إىل وجهة النظر القائلة ،بأن «الله قام بخلق الكائنات البرشية عىل شكلها الحايل
تقريباً ،يف وقت يقع يف غضون العرشة آالف سنة املاضية أو ما يقرب من ذلك» (ارتفعت من %44
التي كانت عليها يف عام  .]57[ )!1982ويقوم مثل هذا التعارض بكلامت عامل الالهوتيات(« )4چون
يس .فليترش»  John C. Fletcherبإلقاء سحابة من الخوف وإساءة الفهم ،عىل التناول املوضوعي
لألمر»]58[ .
تقوم األسس املو ّرثاتية للهياكل االجتامعية والسياسية بتأليف موضوع ،كان يشعر حتى أكرث
العلامء االجتامعيني والسياسيني جسارة ،بالحذر من إثارته عىل مدى الثلثني من القرن ،وهذا ميثل
تحرميا يقوم بشكل جسيم ،بتشويه استيعابنا ألنفسنا.
من املحتمل أنه مل يكن هناك عىل اإلطالق ،أي تواجد ملجتمع ذي هيكل متصلب بشكل
تام ،مل تقم فيه القدرة بلعب أي دور ،فقد كان تحت حكم القيارصة( )5والفراعنة( )6والسالطني
ّ
العثامنيني( )7واألباطرة( )8ومن املحتمل حتى أمراء املايا( )9باستطاعة
املسرتق ( )10املوهوب أن يقوم
املجتمع
و املورثات يف بعض األحيان ،باإلظهار لقدرته والتحقيق ملكانة عالية ،إال أن مثل هذه القابلية عىل الحركة قد
 86زادت بشكل هائل يف املجتمع الحديث ،حيث يقوم التعليم الشامل باالشرتاك مع التزاوج املتنوع،
باالبتداع لتقسيم طبقي( )11مو ّريث أكرث فأكرث إىل طوائف( )12التي يتم بعد ذلك كساؤها ،بتقسيم
طبقي من الرثوة والنفوذ.
( )1ألفية = ألف سنة
( )2مذهب الخليقة :الداعي إىل أن ابتداع العامل والكائنات تم نتيجة لعملية خلق إلهي
( )3مذهب التطور
( )4عامل الالهوتيات = عامل يف الالهوت
( )5القيارصة
( )6الفراعنة = الفراعني
( )7السالطني العثامنيني
( )8األباطرة (مفردها إمرباطور)
( )9أمراء املايا
ّ
مسرتق = عبد
()10
( )11تقسيم طبقي
( )12طائفة

Millennium
Creationism
Evolution
Theologian
Caesars
Pharaohs
Ottomans
Tsars = Czars
Mayanprinces
Slave
Stratification
Class

متيل الحكومة يف أي نظام للحكم املطلق (ديكتاتوري)( )1بشكل أكرب ،إىل التحديد بشكل
مبارش ،للوظائف املختلفة التي يتم القيام بها عن طريق مواطنيها( )2بينام تستمتع املواطنة يف
نظام الحكم الشعبي (دميوقراطي) يف العادة ،بحرية أكرب يف االنتقاء ،ولكن ال بد للفرد حتى يف
أكرث النظم الدميوقراطية تساهالً ،إذا مل يكن حائزاً عىل موارد مستقلة ،وال يريد أن يجوع إىل حد
املوت ،من تويل القيام بوظيفة ما ،يقوم املجتمع بتحديد قيمة لها ،وميثل االضطرار( )3مفتاح الرس
املوجود يف كلٍ من النظامني ،ومل يتم الترصيح بذلك عىل أساس أنه حكم له قيمته ،ولكنه ببساطة
حقيقة حياتية ،والبد للتمييز ما بني الدميوقراطية والديكتاتورية ،أن يكون هناك صلة بشكل رئييس،
مع كيف تقوم السلطات بتحقيق اإلنجاز املهام نفسها  -وهذا يعني كل يشء ،ابتداء من جمع
القاممة( )4إىل التعليم املدريس  -ويكون من املمكن بهذا الشكل الحفاظ عىل آلية اجتامعية عاملة،
والسامح لهؤالء املسيطرين بالبقاء يف السلطة.
أثبت «صندوق سكيرن»  Skinner boxللرأساملية( ،)5أنه أكرث كفاءة من معسكرات السخرة
السوڤيتية املسامة «جوالج»  ،Gulagيف االرتفاع باإلنتاج  /االستهالك .ومن الواضح أن لدينا الكثري
املشرتك بيننا وبني املاشية ،بشكل أكرب بكثري عن القطط ،حيث يتم َسوقنا كقطيع بسهولة مدهشة.
وليس من املمكن تطبيق الدميوقراطية الحقيقية ،إذا مل ينجح الناس يف التفهم للقضايا املتعلقة بها،
املجتمع
وال يزيد التاريخ السيايس يف الحقيقة ،عن أن يكون سلسلة متقطعة من األيام ،التي من شأنها أن و املورثات
تعيش بسمعة سيئة(.)6
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من الصعب الحفاظ عىل النظم الديكتاتورية ،حيث إن القائد الذي يرفض األخذ يف اعتباره،
توزيع القوى املوجودة يف ذلك املجتمع .سوف تتم اإلطاحة به يف نهاية األمر ،أما النظم الدميوقراطية
عىل الجانب اآلخر ،فلديها مرونة أكرب بكثري ،من خالل التالعب باإلرادة الشعبية.
فيام يتعلق بالحوار السيايس ،فإنه يحدث عىل ثالثة مستويات:
(أ) القضايا املخزية ،التي يقصد بها التالعب بالجامهري.
(ب) وجهات النظر الحقيقية (وعادة ما تكون خفية( ،))7الخاصة بالصفوة الحاكمة.
( )1الحاكم املطلق = ديكتاتور
( )2م����واط����ن
( )3اضطرار = إكراه
( )4جمع القاممة
( )5الرأساملية
( )6سمعة سيئة
( )7خفي = رسي

Dictator
Citizen
Compulsion
Trash hauling
Capitalism
Infamy
Clandestine

(جـ) القضايا بعيدة املدى ،املتعلقة ببقاء النوع الحي عىل قيد الحياة ,والتي ما دام
املستفيدون منها ال يقومون بتأليف جمهور من الناخبني()1يتم يف العادة تجاهلها
بشكل أكرث من كبتها.
قام «چون ماك كونوي»  ،John Mc Conaughyاملوظف السابق يف الدوائر الحكومية ،من
خالل تفرسه بفزع ،يف الكساد العظيم( )2الذى كان يحيط به يف عام  1933والتطلع إىل الخلف؛ إىل
«الحرب املقدسة ،التي تم شنها لجعل العامل مكاناً آمناً للدميوقراطية» ،يف كتابه «من الذي يقوم بحكم
أمريكا؟»  ،Who Rules Americaبتعريف «الحكومة الخفية»  Invisible governmentلبلده،
عىل أساس أنها« :السيطرة السياسية ألغراض أنانية ،إن مل تكن رشيرة  -بواسطة رجال منفردين ،أو
مجموعات ،أو مؤسسات ،تكون حريصة عىل التجنب للمسئولية ،التي يتحتم دامئاً أن تكون مصاحبة
للسلطة .حيث يقومون بالعمل خلف قناع ،مؤلف من الدمى املتحركة( )3يف السياسة واألعامل» [.]59
وقد قام «ج .ويليام دومهوف»  ،G. William Domhoffالعامل االجتامعي ،الذي كانت وجهات نظره
تتجه إىل اليسار ،بشكل أكرب بكثري عن تلك الخاصة بـ«ماك كونوي» ،بعد مرور نصف قرن بالضبط،
بالتوصل إىل استنتاجات مامثلة يف كتابه «من يحكم أمريكا اآلن؟» ? ،Who Rules America Now
عندما قام بوصف طبقة حاكمة متامسكة( )4تقوم بتشكيل املناخ االجتامعي والسيايس ،وتقوم بلعب
املجتمع
و املورثات الدور املسيطر عىل االقتصاد والحكومة ،بهدف التعزيز ملصالحها الشخصية.
ال يوجد تعامل برشي أكرث رشاسة يف التنافس من السياسة ،فام هي الطبيعة الحقيقية لتلك
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العملية؟ وليك نقوم بتناول مجرد مثال واحد فقط ،فإن «واشنجتون د .يس،Washington D. C ».
هي املستقر ملجتمع من األفراد «املتشابكني»( ،)5األحديني( ،)6املصقولني سياسياً ،بينام يستطيع %37
من سكان املدينة نفسها ،القراءة عىل املستوى الثالث املدريس أو أقل [ .]60ومن املمكن مقارنة هذا
املوقف مع تنافس بطل من أبطال العدو ،ضد رجل يف التسعني من العمر يتحرك بكريس ذى عجالت.

( )1جمهور الناخبني
( )2الكساد العظيم
( )3دمية متحركة = ألعوبة
( )4متامسك
( )5متشابك = جزء من الشبكة
( )6أحدي :يقول بأن مثة مبدأ غائياً واحد ،كالعقل أو املادة

Constituency
Great Depression
Puppet
Cohesive
Networked
Monied

وال يوجد ما يثري الدهشة ،من أن يقوم الفائزين يف هذا السباق ،بتفضيل العملية التي تسمح لهم
بالتحقيق واالحتفاظ بنظامهم الفاسد ،وأن يقوموا بذلك دون أي إحساس بالذنب.
ميلك حالياً واحد يف املائة من املواطنيني األمريكيني %40 ،من الرثوة القومية [ .]61وتقوم
املصالح الراسخة يف االنتخابات بتقديم مساهامت للحمالت االنتخابية ،يتم االستخدام ألجزاء منها،
الستاملة الناخبني إىل االستيعاب ملا يريدون سامعه ،بينام يتم استثامر نصيب األسد يف الدعاية ،التي
يتم تأسيسها عىل أقل القليل ،مبنطق يتساوى مع اإلعالن عن أي مرشوب خفيف .ويقوم اإلعالن
الناتج عن ذلك ،بتقديم خليط مؤلف مام يكتشفه الناخبون ،وما يقوم املتخصصون يف الدعاية،
باعتبار أن من شأن الجامهري( )3قبوله .ولجعل األمور يف وضع أسوأ ،فإن هناك اآلن يف الواقع حفنة
من الناس ،التي تقوم بالتحكم يف معظم وسائل اإلعالم ،وليس هناك أي حديث عن التطبيق
للقوانني املقاومة لالحتكار( ،)4للحد من االستطراد يف االندماجات .ويقوم النظام بالعمل بسالسة
ال ميكن تصديقها  -بالشكل املقصود متاماً .وعندما يتم يف آخر األمر االنتخاب للمرشح( ،)5بعد أن
يكون قد تفوق عىل منافسه يف اإلنفاق ،فإنه يقوم بعد ذلك باالنطالق يف املزايدة ،من أجل هؤالء
الذين قاموا بدفع فاتورة الحساب .وإذا كان هناك أي شك يف النتائج االنتخابية ،فعىل املرشح أن
يقوم مبجرد تدثري نفسه براية الدولة ،أثناء قيامه بالتنديد بخصومه .وتكون النتيجة يف صورة صدع
املجتمع
ال سبيل لعبوره ،يف التفاهم بني الصفوة والجامهري العريضة .ومن املمكن أن يحظى كتاب جاد و املورثات
صادر عن مطبعة جامعية ،بالتوزيع لعدة مئات قليلة من النسخ ،بينام يقوم عرض تليفزيوين ذو 89
شعبية متوسطة فقط ،بقياس مشاهديه بالعرشات من املاليني ،وتطمح «هوليوود» Hollywood
إىل جمهور من املشاهدين ،يبلغ الباليني املنترشين يف جميع أرجاء العامل .ومن املفرتض أن يتمتع
املفكرون بحرية التعبري عن آرائهم (عىل األقل ما داموا ال يقومون بتهديد القوى املوجودة) ،ولكن
ليس هناك عالقة بني اآلراء املستنرية والعملية السياسية.
لقد أصبح هذا املوقف ممكناً ،عن طريق فشل الجامهري العامة ،الستيعاب الطبيعة الحقيقية
للمواضيع املطروحة .وكيف يتسنى يف الواقع ألي مراقب عاقل أن ينظر إىل أي مجتمع برشي ،عىل
أساس أنه تجمع من األفراد املطلعني ،الذين يقومون باتخاذ قرارات متعقلة؟ وقد جاء يف استفتاء
معهد «جالوپ» يف عام  ،2000أن  %34ممن تم سؤالهم ،كانوا غري قادرين عىل ذكر اسم املرشحني
املحتملني لرئاسة الجمهورية .وبالنسبة لألشخاص الحاصلني عىل تعليم مدريس عالٍ أو أقل من ذلك،
ودخلهم يقل عن  20.000دوالر يف السنة ،ارتفعت هذه الحصة من الجهل بالذات إىل .]62[ %55
( )1الجمهور
( )2مقاوم لالحتكار
( )3م��رش��ح

Populace
Antitrust
Candidate

وتبني بناء عىل مسح تم إجراؤه بواسطة «التقييم القومي لتقدم التعليم» National
 ، Assessment of Education Progressأن  %56من الخاضعني لالختبار ،مل يستطيعوا القيام
بطرح  55أو 37من  100بشكل صحيح ،و %18مل يستطيعوا التوصل إىل حاصل رضب ،67 * 43
ومل يستطع  %24تحويل  0٫35إىل  ، %35و  %28مل يستطيعوا التعبري عن «ثالمثائة وستة وخمسني
ألفاً وسبعة وتسعني» عىل أساس أنها  .]63[ 356.097وعالوة عىل ذلك ،فإن  %24من األمريكيني
الناضجني( )1مل يكن لديهم علم بأن الواليات املتحدة قد اشتبكت يف الحرب الثورية مع «بريطانيا
العظمى» ،و %21مل يكن لديهم أي فكرة عن أن األرض تدور حول الشمس [ .]64وباألصالة عن
«معهد الشامل الرشقي للغرب األوسط»  ،Northeast Midwest Instituteوهو مجموعة بحثية
تعليمية وغري ربحية ،فإن  60مليون من األمريكيني الناضجني ،ال ميكنهم القيام بقراءة الصفحة
األمامية من أي جريدة [ .]65وثالثة أمريكيني من بني كل عرشة ،ممن يرتاوح عمرهم ما بني 18
و 24سنة ،ال يستطيعون العثور عىل «املحيط الهادئ»  Pacific Oceanعىل خريطة العامل ،بينام
 %67من الربيطانيني ،مل يعرفوا العام الذي انتهت فيه الحرب العاملية الثانية ،و %64مل يعرفوا القطر
الذي تقع فيه جبال «األلپ الفرنسية» .]66[ French Alpes
أما بالنسبة للفن ،والفلسفة ،واملوسيقى الجادة ،واألدبيات ،وخالفها  -هذا التفكري العقالين
املجتمع واإلبداعي ،الذي من شأنه أن يقوم باإلضفاء ملعنى أعظم لحياتنا ،أكرث من ذلك الخاص بالحيوانات
و املورثات األخرى ،التي تحب وتكره ،وتحلم ،بنفس القدر الذي نقوم به بالضبط  -فإن مثل تلك األمور تقوم
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إال أن هذا ال يقوم بتمثيل الحد األقىص ،من سياسة املنادين باملساواة بني البرش ،فإن املاليني من
الناس مرىض بالعته( ،)2إىل حد أنهم غري قادرين عىل القيام بارتداء مالبسهم ،أو التعرف عىل األعضاء
التابعني للعائلة ،لكنهم يقومون باالشرتاك أيضاً يف االنتقاء للقيادة القومية ،وقد وجد من املعاينات
للمرىض يف عيادات العته املوجودة يف «رود أيالند»  Rhode Islandو«پينسلڤانيا» ،Pennsylvania
أن  %60و  %64بالتتايل ،قاموا باإلدالء بأصواتهم .وقد وجد «برايان ر .أوت» ، Brian R. Ott
من «جامعة براون»  ،Brown Universityأن  %37من املرىض بدرجة متوسطة من العته ،وحوايل
 %18من الذين يعانون من العته الشديد ،قد قاموا باإلدالء بأصواتهم [.]67
قامت املجتمعات الحديثة ،من خالل عملية االنتقاء لألفراد ذوي القدرة ،بتجريد الجموع
العريضة من املجتمع ،من الفنانني والشعراء الذين قاموا يف املايض ،باالبتداع واملحافظة عىل األوجه
املختلفة من الثقافات القومية [ . ]68وتقوم أي زيارة إىل قسم املجالت امللحق بالسوق الكبرية
املحلية ،أو التقليب خالل املئات من القنوات التليفزيونية ،بتمثيل تجربة مفزعة.
( )1ناضج
( )2العته= العتاه

Adult
Dementia

الرعاية االجتامعية( )1والخصوبة

()2

انظر هناك( )3إىل هذا الطفل املرح
الذي يرقص عىل مرمى البرص منا.

()4

سارا كولرييدچ
«الطفل»
املجتمع
و املورثات
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See yon blithe child that dances in Our sight.
Sara Coleridge
”“The Child

( )1الرعاية االجتامعية *
( )2الخصوبة
( )3هناك = هنالك
( )4مرح = سعيد

Welfare
Fertility
Yon = Yonder
Blithe

هل الهدف املقصود مبا يطلق عليه دولة الرفاهة( )1يف جوهره ،مفسد للسالالت بطبيعته؟
لقد قام عامل األحيائيات املشهور «چوليان هوكسيل»  Julian Huxleyيف عام  ،1936ببسط ترجمة
قاسية لوجهة النظر الوراثية ،يف محارضة «جالتون»  Galtonالتي قام بإلقائها ،أمام «جمعية تحسني
السالالت» : Eugenics Society

يجب أال تحظى «الطبقات( )2األكرث تدنياً ،...املزعوم أنها أقل جودة يف مواهبها
بشكل مو ّريث ،...بالفرص السهلة جداً ،للوصول إىل اإلعانة أو عالج املستشفيات،
خشية أن من شأن اإلزالة آلخر كابح موجود عىل االنتقاء الطبيعي ،أن يجعل
من السهل جداً إنتاج األطفال ،أو أن يظلوا عىل قيد الحياة ،ويجب أن تكون
البطالة ملدة طويلة ،مربراً للقيام بالتعقيم( ،)3أو يجب عىل األقل أن تكون
اإلعانة مرشوطة( ،)4بعدم الجلب للمزيد من األطفال إىل العامل]69[ .

البد أن نتذكر أن هذا كتب ،يف معمعان الكساد العظيم ،وأن الكثريين من هؤالء املتلقني
للمعونة االجتامعية كانوا ببساطة ،ضحايا للسياسات الفاشلة ،وليس للمو ّرثات السيئة.
بينام تتلقى األم العادية املعتمدة عىل املعونة االجتامعية ،دفعات من األموال ملدة عامني
املجتمع فقط ،فإن معدل األمهات الاليت مل يتزوجن عىل اإلطالق ،والاليت حصلن عىل أطفال وهن يف سنوات
و املورثات املراهقة( ،)5االستمرار لثامنية أعوام أو أكرث يف االعتامد عىل املعونة [ .]70ويوجد هناك ما يطلق
 92عليه حاالت مزمنة للرعاية االجتامعية .وتقوم األمهات ذوات األطفال غري الرشعيني( )6بالتسجيل
يف املتوسط ،لعرشة نقاط أقل يف معدل الذكاء ،عن أمهات األطفال الرشعيني [ .]71ويقوم هؤالء
األطفال بتقديم اشرتاك غري قابل للقياس( )7إىل مجموع األطفال امللفوظني( ،)8واملهجورين( ،)9وضحايا
االعتداءات(.]72[ )10
( )1دولة الرفاهة :نظام اجتامعي لضامن الرعاية والرفاهة للمواطنني
( )2طبقة
( )3التعقيم
( )4مرشوط = متوقف عىل
( )5سنوات املراهقة *
( )6غري رشعي
( )7غري قابل للقياس
( )8يلفظ
( )9يهجر = يتخىل عن
( )10ضحية االعتداءات

Welfare state
Stratum (pl.Strata
Sterilization
Contingent
Teens
IIIegitimate
Incommensurate
Reject
Abandon
Battered

من شأن اآللية أن تبدو اقتصادية؛ حيث تستطيع أي امرأة ذات قدرة عادية أو أكرب ،التطلع
إىل فرص حياتية عديدة ،وتجد القليل من اإلغراء يف الحصول عىل دفعات من املعونة االجتامعية
املتواضعة ،بينام من املمكن المرأة ذات ذكاء منخفض أن تنظر إىل معونة الحكومة ،عىل أساس أنها
تذكرة لالستقالل والتحرر ،من حقائق املعيشة املقصورة عىل من اليد إىل الفم ،التي تقوم بتقدميها
وظيفة الحد األدىن من األجور ،وقد يبدو من املنطقي أنه كلام ارتفعت الدفعات ،زاد اإلغراء،
وبالرغم من ذلك ،تم اإلعرتاض عىل الرابطة املوجودة بني االقتصاديات والخصوبة  ،عىل أساس أنه
مل يتم إثباتها إىل اآلن ،وقد قام عىل سبيل املثال« ،دانيال ڤينينج»  ،Daniel Viningاملتخصص يف
دراسة السكانيات ،باإلشارة إىل أن املدفوعات املنخفضة للرعاية االجتامعية ،املوجودة يف الواليات
الجنوبية ،مل تؤد إىل االختزال بشكل له داللته ،من أمناط الخصوبة [.]73
نحن نتواجه هنا مع معضلة مريعة .فلدى املجتمع التزام بالعناية بأفراده األكرث ضعفاً،
لكن يتمثل الوجه اآلخر من العملة يف أننا قمنا ىف غضون ذلك بالزيادة بشكل ملحوظ ،يف خصوبة
النساء ذوات املعدل املنخفض من الذكاء (الاليت ميلن يف العادة إىل االقرتان برجال ذوي معدل ذكاء
منخفض ،فيام يعرف عىل أساس أنه «اقرتان متجانس»(.) )1
ونحن نقوم بدفع املزيد لهن ،من أجل كل طفل يقمن بإنجابه ،ولدى كل واحدة من األمهات
املجتمع
املتلقيات للمعونة االجتامعية ،يف املتوسط  2.6من األطفال ،أما متوسط األمهات غري املتلقيات و املورثات
للمعونة ،فإنه  2.1طفل [ .]74وهذا عامل خطري يف أمناط الخصوبة األمريكية.
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ما هو العمل؟ هل هو حرمان األمهات الفقريات وأطفالهن من املساعدة املالية؟ أم رشوة
الطبقات العليا إلنجاب األطفال؟ أم أن نقوم برفع أيادينا من فرط الرعب ،والسامح للمجتمع بأن
يصبح منحطاً بشكل مو ّريث؟ ويف حقيقة األمر ،وعند املواجهة مع الحقائق السياسية ،فام الذي
نستطيع القيام به؟ من املؤكد أن األمر عىل أقل تقدير ،من شأنه أن يفرض علينا ،أن نقوم بزيادة
خدمات تنظيم األرسة ،التي يتم تقدميها إىل الفقراء.
إنها لحقيقة بسيطة تشري إىل أن سياسات الدولة الحالية  -سواء املحلية والخارجية  -تقوم بالفعل
بالتأثري عىل أمناط الخصوبة التفاضلية ،رغم الحقيقة التي تشري إىل أن املناخ السيايس الحايل ،يجعل من
املستحيل بشكل عميل ،القيام مبناقشة هذا العامل .وحيث إن األجيال املستقبلية من خالل التعريف،
تقوم بتمثيل جمهور من الناخبني يساوي الصفر ،فإن املجال العام يتم تعريفه إىل حد كبري بشكل أفقي،

( )1اقرتان متجانس *

Assortativemating

املجتمع
و املورثات

الجرمية( )1ومعدل الذكاء

بينام تكون التأثريات الرأسية أو الطولية موكولة( )1يف معظمها إىل امليدان الخاص ،ويتم بهذا الشكل
تجاهلها  -وهذا يعني أن تظل بدون تنظيم.
يقوم تحسني السالالت بالتصدي لهذه املعارضة األفقية/الرأسية ،مؤكداً عىل أن  :الذين مل
يولدوا بعد يقومون بتأليف تجمع سكاين محتمل ،أكرب بشكل هائل ،عام يقوم به الذين يعيشون
حالياً ،فإن حقوقهم يكون لها حق التصدر .ومتثل السياسة ،عن طريق التعريف ،رصاعاً بني الذين
يعيشون حالياً ،ومن املمكن لليشء الذي قد يعد انتصاراً حقيقياً ،لزمرة( )2الذين يف منتصف
أعامرهم ،أن يكون يف الحقيقة عبارة عن كارثة ألطفالهم بشكل مامثل بالضبط ،ألن يكون من
املمكن لكوارث الوالدين ،أن تكون من حسن حظ األطفال.
نستطيع يف الوقت الحايل ،أن نقوم بفصل الجنس عن عملية التكاثر ،فكل منهام من املمكن
أن يحدث بدون اآلخر ،ومن املمكن للنساء يف الوقت الحايل حتى أن يقمن بتفادي الحاجة إىل
سائل الذكور املنوي [ .]75وهكذا ،ففي الوقت الذي نقوم فيه برتك الحق يف األمور الجنسية ،لتقع
يف النطاق الخاص ،فإن املؤيدين لتحسني السالالت يجادلون ،بأن الحقوق التكاثرية  -فيام يتصل مبا
يقومون بتعريفه ،عىل أساس أنه الطبيعة الحقيقية ألناس املستقبل  -ال ميكن القيام بتجاهلها عن
طريق املجتمع ،إال للوصول إىل اإلرضار به.
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أي��ـ��ه��ا ال����دم ،ال���ذي مي��ث��ل دم وال���دي،
متدفقا خ�لال تلك ال��ع��روق امل��ل��وث��ة(،)2
ل��ـ��و ت��دف��ق��ت ع�لى األرض ال��دن��س��ة(،)3
ال ستطعت القيام بغسل الجرمية...
پرييس بييش شيليل
()4
«السنيس»

املجتمع
و املورثات

Oh blood, which art my father›s blood,
circulating thro› these contaminated veins,
if thou, poured forth on the polluted earth,
could wash away the crime...
Percy Busshe Shelley
”“The Cenci
( )1ال��ج��رمي��ة
( )2يلوث
( )3دن���دس
( )1يوكل = يحيل
( )2زمرة = عصبة

Relegate
Faction

Crime
Contamimate
Polluted
The Cenci

( )4نسبة إىل عائلة «سنيس» الرومانية و«بياتريس سنيس» ( )1599 - 1577التي قام والدهام
النبيل باعتصابها وسجنها .يف قلعة ثم التآمر عىل إعدامها .وهي مثال للقسوة الرومانية يف القرن السادس عرش
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تلعب املو ّرثات دوراً رئيسيا يف جميع الترصفات فعلياً ،مبا يف ذلك إدمان الكحوليات(،)1
والتدخني ،والتوحد( ،)2وأنواع الرهاب( ،)3والعصابيات( ،)4واألرق( ،)5واالستهالك للقهوة (ولكن ليس
الشاي) [ ،]76والفصام( ،)6والزواج والطالق ،واإلشباع الوظيفي ،والهوايات( ،)7واملخاوف( .)8ومن
الغريب ،أنه بينام تقوم إحدى الدراسات ،بإظهار أنه ال يوجد هناك دور مو ّريث يف القدرات الغنائية
[ ،]77تظهر دراسة أخرى ،أن اإلدراك الحيس( )9لطبقات الصوت( )10يكون موروثاً بشكل كبري ،وتقوم
بتقدير القابلية الوراثية لعدم متييز النغامت( )11بـ  - 0.8أي مرتفع بنفس الشكل الذي تصل إليه
تقريباً السامت املو ّرثاتية املعقدة ،واملميزات التنافسية( ،)12مثل طول القامة [ .]78وال يوجد هناك
شك لدى املستولدين للحيوانات ،وحتى املقتنني للحيوانات األليفة( ،)13حول االختالفات املوجودة
بني ويف داخل األنواع الحية ،ونحن جميعاً نعلم من تجاربنا اليومية ،مدى االختالف الكبري املتأصل
يف الناس عن بعضهم اآلخر .ومن الواضح أن املورثات تقوم أيضاً بلعب دور يف الجرمية.
كانت النظم القضائية الجنائية يف منتصف القرن التاسع ع�شر ،مازالت منقادة
عن طريق االف�تراض ب��اإلرادة الحرة لإلنسان ،وكان يتم النظر إىل الجرمية عىل أساس أنها
خطيئة( )14البد من التكفري( )15عنها .ويف أواخ��ر الخمسينيات من القرن التاسع عرش ،قام
الطبيب الفرنيس «ب .أ .موريل»  B. A. Morelبتأسيس مجال علم اإلنسانيات الجنايئ
املجتمع
و املورثات الجسامين( )16وقد قام «جالتون» نفسه بتفضيل الوسائل االضطرارية( )17للحد من اإلنسال،
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( )1إدمان الكحوليات
( )2التوحد :االسرتسال يف التخيل تهرباً من الواقع
( )3ال��ره��اب
( )4العصاب
( )5األرق
( )6الفصام
( )7ه���واي���ة
( )8ال����خ����وف
( )9إدراك حيس
( )10طبقة الصوت
( )11عدم متييز النغامت = الصمم النغمي *
( )12املميزات التنافسية *
( )13حيوان أليف
( )14خ��ط��ي��ئ��ة
( )15تكفري
( )16علم اإلنسانيات الجنايئ الجسامين *
( )17اضطراري

Alcoholism
Autism
Phobia
)Neurosis (pl.Neuroses
Insomnia
Shizophrenia
Hobby
Fear
Perception
Pitch
Tone deafness
Rivaling features
Pet
Sin
Expiation
Criminal physical anthropology
Compulsory

ليس فقط بالنسبة ملختيل العقل( ،)1أو الوهن الذهني( ،)2أو املجرمني بشكل أكيد ،ولكن أيضاً
للمتسولني( .]79[ )3ويف عام  ،1876بعد خمس سنوات فقط من ظهور كتاب «داروين» بعنوان
«نشأة اإلنسان» ( ، Descent of Man)4قام اإليطايل اليهودي املتخصص يف علم الجرائم والطبيب
«سيزار لومربوزو»  ،Cesare Lombrosoبإصدار كتاب «اإلنسان املجرم» ،The Criminal Man
الذي حاول التوضيح للطبيعة األحيائية اإلجرامية( .)5وقد ادعى«لومربوزو» أنه تأكد أثناء قيامه
بترشيح الجثث ،من وجود صفات جسامنية معينة مميزة ،بالنسبة للمولود مجرماً ،التي شاهدها يف
صورة الحيازة عىل منط أكرث بدائية من الرتكيب للدماغ ،وإذا كان للمرء أن يتقبل مثل هذا التحديد
األحيايئ ،فإن العقاب يصبح بال معنى.
لقد تم الرفض يف الوقت الحارض لنظريات «المربوزو» بشكل عام ،عىل أساس أنها باطلة،
ولكن الدراسات املنصبة عىل دور املو ّرثات يف الجرمية ،مل تكن قارصة عىل القرن التاسع عرش فقط،
فقد وجدت دراسة سويدية يف عام  ،1932أن معدل اإلجرام يف األطفال الذين تم تبنيهم كان ،%2.9
يف الوقت الذي مل تتم فيه اإلدانة بأي نشاط إجرامي للوالدين ،سواء كانوا الفعليني أو القامئني
بالتبني .وعندما كان واحد من الوالدين الفعليني مجرماً ،قام الرقم باالرتفاع إىل  ،%6.7ولكن عندما
كان كلٍ من الوالدين الطبيعيني مجرماً ،ارتفع الرقم إىل الضعف تقريباً -ليصل إىل .]80[ %12.1
املجتمع
()6
كان اليسار ،يف أول األمر ،مييل إىل التعاطف مع اإليجابية األحيائية  ،لكن رسيعاً ما توصل و املورثات
( )7
املاركسيون إىل النظر إىل الجرمية ،عىل أساس أنه يتم تحديدها عن طريق البيئة .ووصل األمر حتى إىل 97
شعور الفوضويني( )8بالتعاطف مع املجرمني ،الذين تم النظر إليهم كثوار( )9مناهضني النعدام العدالة
االجتامعية .وتندرج الجرمية تحت النظام الرأساميل ،تحت عنوان(  )10الثورة املسوغة بشكل مصغر.

Insane
( )1مختل العقل
Feeble mind
( )2الوهن الذهني *
Pauper
( )3متسول
( )4كتاب «نشأة اإلنسان» ،متت ترجمته بواسطة أ.د .مجدي محمود املليجي ،عام Descent of Man ،2005
املجلس األعىل للثقافة ،مرص
Criminality
( )5اإلجرامية
Biological positivism
( )6اإليجابية األحيائية *
Marxist
( )7ماركيس :املتبع ملبادئ كارل ماركس
Anarchist
( )8الفوضوي :الثائر عىل النظام الحاكم وقد يستخدم العنف لقلبه
Rebel
( )9ث�����ائ�����ر
Rubric
( )10ع��ن��وان

إذا كان «فرانز بوز»  ،Franz Boazاملنادي باملساواة بني البرش ،هو «األب» لعلم
اإلنسانيات( ،)1فإن الحقوق األبوية لعلم اإلجراميات(«( )2الطفل الربيب»( )3لعلم االجتامع( ،))4قد
انتهت إىل «إدوين إ .سوثرالند»  ،Edwin E. Satherlandالذي كان التعليم بالنسبة له نتيجة
اجتامعية بشكل كامل ،منفصلة عن الرتاكيب األحيائية .فإنه قام يف عام  ،1914بإصدار كتاب بعنوان
«علم اإلجراميات»  ،Criminologyوهو أكرث الكتب التي تدور حول هذا املوضوع .الصادرة يف
القرن العرشين تأثرياً ،ويتوجب تقديم الشكر بقدر عظيم إىل الرنني الذي أحدثه ،وبشكل خاص ألن
العديد من الكتب املرجعية ،يف اإلصدارات األخرية التي تم تعديلها ،مل يتم الذكر فيها عىل اإلطالق
ملعدل الذكاء ،وحتى عندما قامت بذلك ،فإن العالج كان مرفوضاً بشكل كبري.
كانت دراسات الذكاء تقوم يف نفس الوقت ،بالتوضيح بشكل ثابت لدرجة ذكاء متدنية ،بني
هؤالء الذين تبني أنهم قد قاموا بارتكاب أفعال إجرامية ،عن تلك املوجودة بني التجمع السكاين
العام .وقد أظهر التقدير للذكاء الخاص بـ 200من األحداث( )5املذنبني ،الذين تم إيداعهم يف
مدارس التدريب يف والية «أيوا»  ،Iowaمتوسطاً ملعدل الذكاء يساوي  90.4بالنسبة للفتيان،
و 94.1بالنسبة للفتيات .وكان متوسط معدل الذكاء لغري الجانحني( 103 )6بالنسبة للفتيان،
و 105.5بالنسبة للفتيات [ .]81وقد أظهرت سجالت الرشطة يف عام  ،1969ملا يزيد عىل 3600
املجتمع
و املورثات من الفتيان يف «مقاطعة كونرتا كوستا»  ،Contra Costa Countryيف «كاليفورنيا» ،Californiea
 98وجود عالقة بني معدل الذكاء واالنحراف ،متثل « .]82[ »0.31-ولقد تم التتبع ملجموعة مكونة
من  411من فتيان «لندن»  Londonعىل مدى فرتة عرش سنوات ،من أجل إجراء املقارنة بني
املجموعات الجانحة وغري الجانحة .وتبني أنه بينام كان ما ال يتعدى الواحد من بني خمسني صبياً،
يتمتعون مبعدل ذكاء  110أو أكرث ،من املنتكسني( )7والعائدين إىل اإلجرام ،فإن واحداً من كل
خمسة من هؤالء املتمتعني مبعدل ذكاء  90أو أقل ،كانوا تابعني لهذه الفئة [ .]83ومنذ التقديم
للمعايري املنقحة الخاصة بـ«ستانفورد بينيت»  Stanford Binetو«ويشلر-بيلليڤيو» Wecshler-
 ،Bellevueيف أواخر الثالثينيات من القرن العرشين ،تم التبني بشكل ثابت ،أن عينات الجانحني
( )1علم اإلنسانيات *
( )2علم اإلجراميات *
( )3الطفل الربيب :ابن الزوج أو الزوجة
( )4علم االجتامع أو االجتامعيات *
( )5حدث = يافع
( )6جانح = منحرف
( )7منتكس = عائد لإلجرام

Anthropology
Criminology
Step - child
Sociology
Juvenile
Delinquent
Recidivist

تختلف عن التجمع السكاين العام ،بحوايل  8من نقاط معدل الذكاء [.]84وهذا ميثل اختالفاً له
مدلوله لكنه ليس هائالً .و ال يستطيع املرء إال أن يقوم بالتخمني فقط ،أنه من املحتمل أن يكون
الفارق أضيق من ذلك ،إذا كان من املمكن التحكم يف سجالت القبض عىل األحداث ،األقل مهارة
يف فن الخداع .ونفس هذه النزعة العامة موجودة بني التجمع السكاين من الناضجني .فإن املذنبني
اإلجراميني لديهم متوسط من معدالت الذكاء يربو عىل  -92وهذا يعني  8نقاط ،أو نصف انحراف
قيايس( )1أقل من املتوسط [.]85
ما الذي يحدث بالفعل؟ إن الحياة نفسها عبارة عن منافسة قاسية ،حيث انتهى األمر أكرث
من مرة باملقهورين ،إىل أن يتم تسفيدهم( )2وأن يتم شواؤهم ببطء ،عىل نريان املنترص( )3وتقوم
الحضارة يف الوقت الحايل بفرض القواعد (يطلق عليها قيم الطبقة الوسطى) ،التي تسمح لبعض
الناس باملزيد من النجاح يف الفوز .ولك أن تتخيل أحد املواقف ،حيث من شأن أرسع عداء ،أن
يكون الشخص الوحيد الذي يحصل عىل وجبة عشاء .فبعد مرور بعض الوقت ،فإن من شأن
املنافسني األكرث بطئا أن يتم إغراؤهم من فرط الغيظ ،بالقيام ببساطة برضبه عىل رأسه ،بدالً
من املحاولة بال جدوى للتفوق عليه يف الرسعة .ويصبح اليشء نفسه مع الذكاء .فإن الناجح من
سامرسة األسهم املالية( ،)4والجراحني( ،)5واملحامني( ،)6ليسو محتاجني الرتكاب جرمية الكتساب الرثوة،
املجتمع
ولكن يوجد هناك مع النزول يف املستوى املهني ،هؤالء األفراد الذين يقوم ذكاؤهم املنخفض و املورثات
بالحكم عليهم ،بأن يعيشوا يف الواقع حياة من الرق املادي .فهل من املمكن أن يكون جزء عىل األقل 99
من التفسري للترصف اإلجرامي ،بسيطاً بهذا الشكل؟
إىل أي مدى يقوم اإليثار املنخفض املوروث ،بتمثيل عامل يف الجرمية؟ فقبل القيام بإخضاع
املسرتهن( )7العجوز للبلطة( ،)8يف رواية «دوستويڤيسيك» « Dostoevskyالجرمية والعقاب» Crime
 ،and Punishmentيقوم «راشولنيكو»  Rasholnikovبالتفكر العقالين يف إمثه ،ومن الواضح أن

( )1مقهور = مهزوم
( )2سفود = سيخ
( )3م��ن��ت�صر
( )4سمسار األسهم املالية :سمسار البورصة
( )5ج���راح
( )6محامي
( )7املسرتهن = املرايب
( )8اإلخضاع للبلطة = قطع الرقبة بالبلطة

Vanquished
Skewer
Victor
Stockbroker
Surgeon
Lawyer
Pawnbroker
Axing

التجمع السكاين العام ،يحتوي عىل تجمع هائل من األفراد ،الذين ميثل لهم الشعور بالذنب ،عىل
أحسن الفروض ،انفعاالً غري كامل التكوين.
هل نستطيع بشكل حقيقي ،أن نعهد باملهمة املرعبة ،املتعلقة بقيادة التطور البرشي ،إىل
املوظفني الروتينيني()1؟ ألسنا ال نزال بعيدين عن التفهم لطبيعة الجرمية؟ هل نريد للسلبية أن
تتوالد يف املجتمع السكاين؟ أليست الجرمية هي الذيل اإلحصايئ ملثل تلك السامت املطلوبة ،مثل
اإلقدام عىل املغامرة واالستعداد للمخاطرة؟.

املجتمع
و املورثات
100

االرتحال

()1

قام نوعنا الحي ،من أجل االستقرار والسيطرة عىل الكوكب بأكمله ،بتكريس قدر هائل من
الجهد ،لالنتقال إىل كل مكان .وقد متت أثناء العملية ،اإلزاحة ،واإلخضاع ،والتخلل ،وحتى اإلغراق,
عن طريق تجمعات سكانية أجنبية مستوردة ،لحضارات بأكملها .وطبقاً للمصطلحات االقتصادية،
فإن التخصص األكرب فاألكرب ،قام بالحلول محل االكتفاء الذايت ،وقام بابتداع طبقات حاكمة ،التي تم
يف كثري من األحيان استمدادها ،من عدد وافر من الخلفيات العرقية [.]86
حيث إن مجموع املوهبة العاملية ،ال يتم إنقاصه أو تعزيزه ،عندما يقوم أي شخص باالنتقال
من قطر (أ) إىل قطر (ب) ،فإن االرتحال يقوم بتأليف ما مجموعه صفر يف املباراة .وعىل الرغم من
ذلك ،تصبح بعض األمم فائزة ،بينام األخرى تكون خارسة .وتقوم الواليات املتحدة باالجتذاب ألعداد
ضخمة ،من األفراد املوهوبني جداً ،ولكنها تقوم أيضاً باالجتذاب للكثريين ،الذين من غري الوارد أن
يقوموا برتك الدرجة(  )2االقتصادية السفىل .وقد تم التقدير ملتوسط معدل ذكاء املهاجرين( ) 3يف
الثامنينات من القرن العرشين ،لتكون حوايل  ،95أو ما ال يزيد عىل حوايل ثلث انحراف قيايس أقل
املجتمع
ً
من املتوسط [ .]87وهذا ميثل اختالفا ضئيالً بشكل كاف ،ألن يكون من املمكن أن يتم تفسريه ,عن و املورثات
طريق البيئة غري املواتية ،التي جاء منها هؤالء القادمون.
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لقد قام اإلنسان املبكر باالرتحال بشكل بطيء ،قامئاً بابتداع تنوع عن طريق مزية الفرتات
املتطاولة ،من االنعزال املو ّرثايت النسبي .ومع ذلك ،حيث تقوم الثورة يف وسائل االنتقال حالياً،
بتعويض هذا االنعزال .وقد قامت املنظمة التعليمية والثقافية التابعة لألمم املتحدة

)The United Nations Educational and Cultural Organization (UNESCO

بتقدير أن  %53من الـ 6809لغة منطوقة يف أرجاء العامل ،معرضة لخطر االنقراض بحلول عام .2100
ويتصاحب التدمري لهذا «املستودع الخاص بالفكر واملعرفة البرشية» [ ،]88مع الفقدان للتنوع
املو ّريث ،وهذا من شأنه أن يتسبب يف بث الرعب فيام بني األخصائيني يف علم التبيوء ،إذا كان له أن
يحدث ،ألي من األنواع الحية بخالف اإلنسان.

( )1املوظف الروتيني

Bureaucrat

( )1االرتحال
( )2درج������ة
( )3مهاجر

Migration
Rung
Immigran

تار يخ وسياسات التحسين الساللي

تاريخ موجز لحركة تحسني السالالت
تقوم املراحل األوىل إلستيالد النباتات والحيوانات ،بتحديد النهاية لفرتة «الصياد /امللتقط»
من التطور البرشي .وفيام يتعلق بشهادة مكتوبة ،فإن «جمهورية أفالطون» ،تقوم بالتقديم ملعالجة
نظرية مبكرة عن التحسني الساليل.
مبجرد أن قام كتاب «داروين» بعنوان(أصل األنواع)« ،نشأة األنواع الحية» بتأسيس كلٍ من
آلية التطور ،وموضع اإلنسان يف مخطط الطبيعة العظيم لألشياء ،أصبح من املحتوم أن يريد الناس
االشتغال ،فيام كان يتم اإلشارة إليه يف ذلك الحني ،عىل أساس «التحسني العرقي» ( )1وكان من شأنهم
يف الوقت نفسه ،أن يساورهم القلق حول عواقب التجاهل لالنتقاء الطبيعي يف العامل الحديث .وقد
أصبح «داروين» نفسه داروينياً اجتامعياً حقيقياً ،متحرساً( )2عىل الحقيقة القائلة بأن:

«نحن نقوم ببذل قصارى جهدنا لكبح عملية اإلقصاء ،ونقوم بتشييد امللتجآت
من أجل البلهاء( )4واملقعدين( )5واملرىض ،ونقوم بسن قوانني عجفاء ،ويقوم رجال
الطب فينا ببذل أقىص مهاراتهم .إلنقاذ حياة كل شخص إىل آخر لحظة ....وبهذا
الشكل ،يقوم األفراد الضعفاء التابعون للمجتمعات املتمدينة ،باإلكثار من
صنفهم .ولن يكون من شأن أي فرد قام باالهتامم باالستيالد للحيوانات الداجنة أن
يساوره الشك ،يف أن هذا البد أن يكون ضاراً بشكل كبري بالعرق اإلنساين».]89[ .
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لقد كان «السري فرانسيس جالتون»  ،Sir Francis Galtonوهو من أبناء عمومة «داروين»،
هو الذي قام يف كتابه الصادر يف عام  1883بعنوان «تساؤالت حول القدرة البرشية» Inquiries
 ،into Human Facultyبصياغة مصطلح «التحسني الساليل» ،وقد قام حتى قبل ذلك ،باإلنجاز

( ) 1التحسني العرقي *
( ) 2يتحرس
( ) 3ملتجأ
( ) 4أبله
( ) 5مقعد

Racial improvement
Bemo an
Asylum
Imbecile
Maim

لعمل ريادي يف كتابه بعنوان «العبقرية الوراثية» ( Hereditary Geniusعام  ،)1869وكتابه اآلخر
بعنوان «رجال العلم اإلنجليز :طبيعتهم ونشأتهم» English Men of Science: Their Nature and
( Nurtureعام  .)1874وقد كان «جالتون» أيضاً واحداً من األوائل ،الذين تعرفوا عىل أهمية دراسة
التوائم .وقد أثبت أيضاً أنه عىل حق (بعكس ابن عمومته األكرث شهرة) ،يف الرفض للمذهب الالماريك
السائد يف ذلك العرص ،الذي كان ينادي بأن الصفات املكتسبة ،ميكن أن يتم انتقالها إىل الذراري.
تم التأسيس يف عام  1907لجمعية التعليم للتحسني الساليل ،Eugenics Education Society
ومتتع التحسني الساليل بدعم عريض فيام بني الصفوة الربيطانية ،مبا يف ذلك «هاڤيلوك إليس»
 ،Havelock Ellisو«يس .پ .سنو»  .C. P. Snowوقد قام األخري بكتابة« :ال يوجد يف الوقت الحايل
أي عذر معقول ،لرفض مواجهة الحقيقة القائلة ،بأنه ال يوجد يشء سوى االتباع للتحسني الساليل .من
املمكن أن يقوم بإنقاذ حضارتنا ،من املصري الذي سارت فيه ،جميع الحضارات السابقة»]90[ .
لقد كانت الحركة قوية أيضاً يف الواليات املتحدة .فقد قام «ريتشارد دوجدال» Richard
 ،Dugdaleيف السبعينيات من القرن التاسع عرش ،بنرش دراسته املشهورة عن عائلة «چيوك»
 ،Jukeبالتنقيب عن  709من األعضاء التابعني لعائلة واحدة ،يتمتعون بسوابق إجرامية .وقد
تم يف الثامنينيات من القرن التاسع عرش ،اإلدخال بشكل عريض للرعاية الوصائية( )1ملنع واهني
الذهن( )2من التكاثر ،وبنهاية القرن ،كانت هناك حاالت خاصة بالتعقيم لواهني الذهن .وقد
شاهد عام  1910التأسيس ملكتب سجالت التحسني الساليل  ،Eugenics Record Officeاملوجود
يف «ميناء كولدسربنج»  ،Cold Spring Harborالواقع يف «لونج أيالند»  .Long Islandوقد
كان «ألكزاندر جراهام بل»  ،Alexander Graham Bellالذي كان متزوجاً المرأة صامء ،مهتامً
بالتكاثر البيني( )3للذين يعانوا من الصمم ،وكان يخىش من أن مثل هذا التزاوج االنتقايئ()4قد يؤدى
إىل االبتداع لتجمع سكاين يعاين من الصمم ،وقد أصبح عضواً بارزاً يف الحركة األمريكية للتحسني
الساليل.
مل يتم االستمداد لتأثري حركة تحسني السالالت ،من عدد أعضائها ،فلم يزد عدد جميع
املنضمني إليها من كلٍ من «بريطانيا العظمى» و«الواليات املتحدة» عىل القليل من اآلالف،

( ) 1الرعاية الوصائية *
( ) 2واهن الذهن = ضعيف العقل = ذو العقل الواهن
( ) 3التكاثر البيني
( ) 4تزاوج انتقايئ

Custodial care
Feebleminded
Interbreeding
Selective mating
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وبدالً من ذلك ،يتم تفسري تأثري الحركة ،عن طريق الرثوة وتأثري مجموعة من الصفوة ،والذين كثرياً
ما كانوا يقومون لألسف بتمثيل خالصة الصفوة.
تم التشييد بعد عام  1910لجمعيات للتحسني الساليل ،يف العديد من املدن األمريكية
املختلفة ،وقام عدد من األمريكيني بحضور املؤمتر العاملي األول لتحسني السالالت الذي عقد يف
«لندن» ،يف عام  1912وتم عقد الثاين والثالث يف «نيويورك» يف أعوام  1932 ،1912بالتتايل.
عندما قامت الحرب العاملية األوىل ،قام االخصائيون يف تحسني السالالت مبساعدة جيش
الواليات املتحدة ،يف االستنباط الختبارات الذكاء ،وقاموا بالجمع لألنصار( )1بشكل واسع بعد الحرب،
وقاموا يف العرشينات من القرن العرشين بلعب دور رئييس ،باملضاعفة ثالث مرات ،لعدد واهني
الذهن ،الذين يتم العناية بهم داخل املؤسسات ،ويف الزيادة بشكل هائل ،للعناية الخارجية من قبل
املؤسسات ]91[ .أما بالنسبة للتعقيم ،كان املؤيدون لتحسني السالالت ،عىل العكس من االعتقاد
الشائع ،منقسمني يف املنتصف متاماً حول هذا املوضوع ،فلم تقم كلٍ من اللجنة القومية للصحة
الذهنية  ،National Committee for Mental Hygieneأو اللجنة الخاصة بإعداد واهني الذهن
 ،Committee on Provision for The Feeblemindedبتعضييد التعقيم ]92[ .ويرجع جزء
من هذا الرتاخي ،إىل أن املؤيدين لتحسني السالالت ،كانوا عبارة عن جامعة من املتزمتني( )2الذين
كانوا يخشون من أن يكون من شأن التعقيم ،أن يؤدي إىل تحلل األعراف( )3الجنسية .واألهم من
ذلك ،أنهم مل يكونوا تواقني بشكل خاص لرؤية التحسني الساليل ،ملطخا بفرشاة التعدد التزاوجي(.)4
بحلول عام  1931كانت  30والية قد قامت بسن قانون للتعقيم ،يف وقت أو آخر ،وبالرغم
من ذلك ،كان أعداد حاالت التعقيم الحقيقية متواضعة ،عىل املستوى القومي .وبحلول عام 1958
وصلت تلك الحاالت إىل ماال يزيد عىل  .]93[ 60.926وباملقارنة بذلك ،فقد تم اإلجراء لعرشين
مليون عملية تعقيم يف «الهند» ،فيام بني عام  1958وعام  1980وتم يف «الصني»  ,Chinaتعقيم ما
يقرب من ثالثني مليون امرأة وعرشة ماليني رجل ،فيام بني عام  1979وعام  ،1984وهناك عدد ال
ميكن تحديده من تلك الحاالت ،تم إجباره( )5عىل الخضوع لتلك العمليات]94[ .

( )1يجمع األنصار
( )2متزمت = متشدد
( )3أعراف
( )4التعدد التزاوجي
( )5يجرب

Proselytize
Straight - laced
Mores
Polygamy
Coerce

قامت حرب الغواصات األملانية بالكبح بشكل مؤقت ،لحرية الهجرة إىل الواليات املتحدة،
يف غضون الحرب العاملية األوىل ،وكانت الهيئة الترشيعية العليا يف عام  1924متأثرة بشكل قوي
باعتبارات التحسني الساليل ،أثناء قيامها بسن قانون الهجرة ،بحيث تم جعل تدفقات الهجرة ،تقوم
بعكس صورة الرتكيب العرقي للقطر بأكمله .وقد تم يف األول من يوليو عام  1929وضع الحصص
النسبية( )1للمنشأ القومي ،عىل أساس أنها القاعدة لسياسة الهجرة األمريكية.
يتم التقديم للتاريخ الالحق للتحسني الساليل ،يف األربعة أبواب الفرعية التالية ،وال نستطيع
إال أن نقوم باملالحظة هنا ،لالهتامم الحايل الهائل بهذا املوضوع ،وقد قام بحث خاص باملركز الفوري
ملكتبة الحاسوب OCLO( Online Computer Library Centerأو »قطة العامل« (Worldcat
عىل الشبكة الواسعة للعامل ،بالكشف عام يقرب من  3.200كتاب منشور حول املوضوع،
كانت أربعة ومثانون منها ،سابقة لصياغة «جالتون» للمصطلح يف عام .1883
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( )1الحصة النسبية

Quota

بحث املركز الفوري ملكتبة الحاسوب
عن الكتب التي تدور حول التحسني الساليل
قبل 1833
1889 - 1883
1899 - 1890
1909 - 1900
1919 - 1910
1929 - 1920
1939 - 1930
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84
14
23
124
536
419
569

1949 - 1940
1959 - 1950
1969 - 1960
1979 - 1970
1989 - 1980
1999 - 1990
2005 - 2000

243
128
138
146
230
396
452

إذا ما متت اإلضافة للتسجيالت املرئية والصوتية ،إىل البحث عن الكتب الصادرة ىف الفرتة من
 2000إىل  2005يصل الرقم إىل  610وهذا أعىل من املتوسط السنوي للكتب ،يف غضون فرتة الذروة
املمتدة من  1910إىل  ،1919وعند الوضع يف االعتبار للتقدم الثوري يف علم التحسني الساليل ،يصبح
الرهان آمناً عىل أن هذه النزعة .تقوم بتمثيل منحنى يقوم باالرتفاع ،ويوجد هناك أيضاً فيضان من
املقاالت العلمية ،التي تدور حول التحسني الساليل ،يتم تداولها عىل الشبكة البينية للحاسوب -وهو
وسيط مل يكن موجوداً يف فرتة  1919 - 1910وقد قام بحث عىل شبكة الحاسوب البينية يف يناير
 ،2006عن التحسني الساليل مستخدماً «جوجل»  ،Googleبإبراز  1.840.000موضوع ،باملقارنة مع
 231.000يف شهر إبريل عام  .2004و يتضح بناء عىل ذلك ،أن النظرة العامة إىل التحسني الساليل.
عىل أساس أنه ظاهرة تاريخية مىض عهدها ،غري صحيحة بشكل واضح.

أملــانيــا

يتم التقديم يف الوقت الحايل للتحسني الساليل ،عىل أساس أنه املنهاج الفكري لإلحراق
الجامعي ،وعىل هذا األساس ،فإنه محط ازدراء( )1شديد .وقد قام «ليو سرتاوس» ،Leo Strauss
الفيلسوف والعضو الصهيوين( )2يف األكادميية اليهودية ،بصك املثل السائر(« )3املعادلة الهتلرية»
 :Reductio ad Hitlerumكان هتلر يؤمن بتحسني السالالت ،املدعو ( )Xيؤمن بالتحسني
الساليل .إذن هذا املدعو ( )Xعبارة عن نازي]95[ .
من املستحيل مناقشة برنامج( )4التحسني الساليل ،بدون املعالجة لتاريخ التحسني الساليل يف
أملانيا ،وعلينا للقيام بذلك البدء بالرجوع إىل الوراء يف الزمن ،إىل فرتة األعوام من  1933إىل .1945
يف غضون أواخر القرن التاسع عرش ،قامت الطبقات العليا املوجودة يف أملانيا  -واألمر ليس
قارصاً عىل أملانيا وحدها  -بالتوجه إىل مبدأ الداروينية االجتامعية( )5كمربر للتفاوت( )6يف الرثوة،
التي قاموا بتكديسها ،وبهذا الشكل ،فليس من املدهش قيـام «أليكزاندر تيل» .Alexander Tille
يف عام  1893برتويج الفكرة القائلة ،بأن أي أناس متت تربيتهم عىل الوعي بالتنافس ،كآلية لتحقيق
التقدم« ،سوف يكون من الصعب تحويل مبادئهم ،إىل أحالم اليقظة االشرتاكية» [.]96
كان العرق باإلضافة إىل الطبقة االجتامعية ،نغمة كثرياً ما يساء استخدامها ،ولقد متت
اإلثارة ملوضوع االنحطاط( )7يف الحيوانات ،عن طريق عامل التاريخ الطبيعي الفرنيس «چورچ
بوفون»  ،)1778 - 1707( Georges Buffonيف عام  1766وقام املوضوع ،يف وقت مبكر يصل إىل
العرشينيات من القرن التاسع عرش ،بجذب اهتامم شعبي واسع ،وقام الكونت الفرنيس «چوزيف
دي جوبينيو»  )1882 - 1816( Count Joseph de Gobineauبتطوير املفهوم إىل أبعد من ذلك،
وتطبيقه عىل الكائنات البرشية ،والتسليم بوجود عرق «آري»(.)8

( )1ازدراء = حط من قدر
( )2صهيوين
( )3مثل سائر
( )4برنامج
( )5مبدأ الداروبينية االجتامعية
( )6تفاوت
( )7االنحطاط
( )8العرق اآلري

Vilification
Zionist
Maxim
Platform
Social Dawinism
Disproportion
Degeneration
Aryan race
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من املفرتض أنه قام بتشكيل الشعوب الشاملية( .)1وكانت آخر املجموعات اآلرية الباقية طبقاً ملا
يراه ،هي القاطنة يف شاميل أملانيا وإنجلرتا ،وبناء عىل رأي «جوبينيو» ،فمن شأن التناسل البيني
للنوعيات الشاملية مع املجموعات األخرى ،أن يؤدي إىل االنحطاط ،وقد تم االستقبال آلراء
«جوبينيو» عىل أفضل وجه ممكن يف أملانيا.
قام عامل اإلنسانيات األملاين الهاوي(« )2أوتو أمون»  Otto Amonيف عام  1895برتويج تعاليم
تخص التناسل البيني ،بني «النمط األصيل النقي ،مع األمناط طويلة الجمجمة الداكنة بعض اليشء.
واألمناط مكورة الجمجمة مع صبغ أخف بعض اليشء ،حيث ال ميكن اعتبار جميع األشكال الوسطية
ضمن االنجازات العظمى ،ولكن تتم إحالتها إىل الرصاع من أجل البقاء( )3وذلك ألنها مل تبتدع إال عىل
أساس أنها منتجات جانبية حتمية ،أثناء اإلنتاج لألفضل»]97[ .
قامت مجموعة ضئيلة نسبياً من األطباء األملان ،البعض منهم كان عىل صلة قرابة مع بعضهم
اآلخر عن طريق الزواج ،بالعمل عىل أفكار «جالتون» الخاصة بتحسني السالالت واالنحطاط -ولكن
من وجهة يسارية للنظر ،وقد كان املؤسس لتحسني السالالت األملاين «ألفريد پلوتز» Alfred
 )1940 - 1860( Ploetzأحد املتخصصني يف علم االجتامع .وقام «ڤيلهلم شكاملاير» Wilhelm
 1919( )1857- Schallmayerبنرش بحث موجز( )4حول انحطاط األنواع الحية ،ولكن يف الوقت
الذي كانت فيه اهتاممات «جالتون» ،متعلقة بشكل كبري بالقدرات الفكرية ،فإن «شكاملاير» كان
مأسوراً بفكرة االنحطاط الجسامين .وقد كان «شكاملاير» مرصاً عىل أن «داروين» ،باكتشافه للطبيعة
املسببة للتطور ،قد قام بهذا الشكل بجعل العملية سهلة القياد -وكان «شكاملاير» معارضاً لنظريات
«جوبينيو» العرقية .ووافق «ألفريد جروتچان»  )1931 - 1869( Alfred Grotjahnعىل أن هناك
خطر الحدوث لالنحطاط املو ّريث ،ونظر إىل نظرية االنحطاط التناسيل( )5عىل أساس أنها متثل خطوة
مهمة ,يف عملية معالجة( )6املشكلة.
انتصبت أطروحات( )7املجتمع األملاين ،من أجل التطهري العرقي( )8التي تم اتباعها يف عام
 1914بتباين ملحوظ ،مع وجهات نظر «جابينيو» ،ومل تقدم عىل أي ذكر لكل من الطبقة أو العرق.

(تم صك مصطلح «التطهري العرقي» بواسطة «پلوتز»  Ploetzيف عام  1895عىل أساس أنه
اسم بديل للتحسني الساليل ،وقد كان استخدامه غري موفق ،من حيث أنه كثرياً ما كان يتم تفسريه
بشكل خاطئ ،عىل أساس أنه يشري إىل أعراق منفردة ،بدالً من العرق البرشي برمته) .وكانت
األطروحات تدعو إىل اإلسكان الودود للعائالت ،والتخلص من العوامل التي من املمكن أن تقوم
بإعاقة األعضاء التابعني ملهن ذكورية معينة من اإلنجاب لألطفال ،وزيادة الرضائب املفروضة عىل
الكحول والتبغ ،والتنظيم القانوين لعمليات اإلجهاض التي توجد حاجة طبية لها ،واملقاومة ملا كان
يتم النظر إليه يف تلك األيام ،عىل أساس أنه االنتقال الورايث ملرض السيالن( )1والزهري( )2والسل(،)3
واألمراض التي يتم اكتسابها يف غضون املامرسة ملهنة ما ،والتبادل اإلجباري للشهادات الصحية
قبل الزواج ،ومنح الجوائز لألعامل األدبية والفنية ،التي يتم فيها اإلطراء عىل الحياة العائلية .وكان
يتطلب من األناس اليافعني ،أن يكونوا مستعدين للتضحية .من أجل الصالح املشرتك]98[ .
كان التحسني الساليل يف نهاية العرشينيات من القرن العرشين ،قد تحرك إيل أبعد من
املجموعة الضئيلة من االخصائيني ،ليصبح موضوعاً للمناقشة القومية .وكانت أطروحات املجتمع يف
 1932/1931تقوم مرة أخرى ،بالتأكيد عىل أهمية الوراثة ،وتحذر من االنحطاط ،وقامت بالتأكيد
عىل أهمية العائلة ،داعية إىل معدل والدات مرتفع ،والتقديم إلعفاءات رضيبية للعائالت .وقد تم
التسليم بأن الفرتات الطويلة من التدريب املهني تقوم بتقويض الخصوبة ،ومتت التوصية بالقيام
بالتشاور املو ّريث ،و عىل التثبيط إلنجاب األطفال عن طريق األشخاص الذين من املرجح ألطفالهم أن
يعانوا من علل مو ّرثاتية ،وعىل أن يتم توعية األناس اليافعني ،بالتزاماتهم املو ّرثاتية تجاه أطفالهم.
[ ]99ومرة أخرى ،مل يكن هناك أي إشارة إىل العرق.
كانت الداروينية االجتامعية الخاصة بالقرن التاسع عرش تنظر إىل الحرب ،عىل أساس أنها
عملية تنشيط ،تقوم بالتخلص من الضعاف ،بنفس الشكل الذي يقوم به التنافس االقتصادي ،يف
تصنيف التجمع السكاين إىل طبقات بناء عىل الصالحية .وعندما استمرت الحرب العاملية األوىل
لوقت طويل ،بدأ املؤيدون للتحسني الساليل بالحكم عليها ،عىل أساس أنها «مضادة للتطور».

Nordic
Amateur
Struggle for existence
Brochure
)Degeneracy (theory
Medicalize
)Thesis (pl.Thesse
Racial hygiene

Gonorrhea
Syphilis
Tuberculosis

( ) 1شاميل :ذو عالقة بالشعوب الچرمانية املقيمة بشامل أوروپا
( ) 2هاو = من الهواة
( ) 3الرصاع من أجل البقاء
( ) 4بحث موجز
( ) 5نظرية االنحطاط أو االنحالل التناسيل *
( ) 6يعالج
( ) 7أطروحة
( ) 8التطهري العرقي = الطهارة العرقية *

( ) 1مرض السيالن = التقعيبة
( ) 2مرض الزهري
( ) 3مرض السل = الدرن
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كان هناك قبيل النهاية للحرب العاملية األوىل ،خوف حقيقي يف أملانيا ،من اإلفراط يف عدد
السكان( .)1فقد زاد عدد السكان املوجودين يف اإلمرباطورية األملانية ،من  45مليوناً يف عام ،1880
إىل  67مليوناً قبيل النهاية للحرب العاملية األوىل ،ومل يتعد عدد الوفيات ،ذلك الخاص بالوالدات ،إال
يف عام  .]100[ .1819-1818وقد جعلت املخاوف الحديثة من التدين يف عدد السكان( ،)2األمر أكرث
صعوبة ،للقيام بالرتويج للتحسني الساليل السلبي ،إال أن املؤيدين للتطهري العرقي قاموا مبهاجمة
املؤيدين للاملثونية ،عىل أساس أن من املرجح إىل أقىص حد قيام العنارص املطلوبة بشكل أكرب
بالذات ،بااللتفات إىل املطالبة بالكبح ،ومن شأن هذا اإليثار غري املنصوح به أن يتضح أنه مفسد
للسالالت ،وقد كانوا مهتمني أيضا بأن من شأن االنحطاط يف عدد السكان ،أن يقوم بتمثيل تهديد
تواجدي( )3إىل «العرق الشاميل» .وكان يتم النظر إىل التهاجن العرقي( ،)4يف غضون محتوى نظريات
()5
التفوق العرقي ،عىل أساس أنه نوع من االنتحار ،لهؤالء التابعني للعرق «املتفوق».
بالرغم من ذلك ،مل يكن هذا يف األصل ،محور اهتامم «أدولف هتلر»  .Adolf Hitlerفإنه
قام يف عام  1920بالتقدم بقامئة مكونة من  25نقطة ،مل تكن ألي واحدة منها عالقة بالتحسني
الساليل .ومل يتم عىل اإلطالق ظهور مصطلح التحسني الساليل يف كتاب «كفاحي» . Main Kampf
من أجل االستيعاب عىل أفضل وجه لدور التحسني الساليل ،تحت الحكم االشرتايك القومي
 ، National Socialistوبدون أن أقوم بحرص فحىص للتحسني الساليل األملاين يف نطاق ضيق ،فإنني
قمت بالتطرق إىل املوضوع ،عن طريق القيام أوالً بانتقاء مائة من الكتب ،التي تتعامل مع فرتات
«الواميار»  Weimarو«النازي» ،والتي تحتوي عىل فهارس ال تقترص عىل تغطية أسامء األعالم ،ولكن
عىل مواضيع أيضاً .ومل أقدم عىل أي محاولة لالنتقاء ألي كتب ،سوى تلك التي تتعامل مع هذه
الفرتة .وتوجد هناك قامئة بالكتب املائة يف حاشية ( . )2و إنها لتجربة من املمكن ألي شخص ،لديه
بعد ظهرية خال ،وإمكانية االستخدام ملكتبة محرتمة ،أن يقوم بتقليدها بسهولة ،من حيث االنتقاء
ألي كتاب قد مييل إىل االطالع عليه.

يرتاوح املؤلفون لتلك الكتب ،من مؤمنني باملبادئ النازية ،إىل علامء غربيني معرتف بهم.
ومل تكن الهوامش امللحقة بستة وتسعني من تلك الكتب ،تحتوي عىل مصطلح «التحسني الساليل».
والكتب األربعة التي تضمنت هوامشها عىل مصطلح التحسني الساليل ،مل تكن تحتوي إال عىل
حفنة من املصطلحات التي تقوم بذكره .ومل تتضمن حتى هوامش كتب «كفاحي» Mein kemp
و«خطب هتلر»  ،Hitler,s Speechesعىل «التحسني الساليل» كموضوع ،رغم أنها كانت تحتوي
عىل إشارات كثرية إىل العرق ،ومن الواضح أن التحسني الساليل مل يكن املحرك املذهبي القوي ،الذي
تم التصوير ألهميته.
سمع «هتلر» عن ذلك «التحسني الساليل» ،وبدأ يف النظر إليه  -باستحسان -عىل أساس أنه
يقوم بتمثيل قطعة مفردة ،تتوافق مع آرائه الخاصة بالداروينية االجتامعية ،والعرق «الشاميل»
أو «اآلري» الغامض( ،)1بشكل مامثل كثرياً لتعاليم «جوبيينو»( ،الذي مل يتم عىل اإلطالق ذكره يف
كتاب «كفاحي») .وقد كانت تلك حالة من القبلية الرصيحة املدعومة بالخرافات والغموض ،ووصل
األمر إىل درجة اإلرسال لبعثات استكشافية إىل جبال الهياماليا  Himalayasبحثاً عن الجذور،
واالستخدام البارز للرموز األملانية الوثنية( ،)2والحروف الرونية(. )3
رغم احتامل أن «هتلر» كان مؤمناً بالوراثة بشكل متأصل ،إال أنه كان أيضاً مضاداً للعاملية(،)4
وكان ينظر إىل اإلنتاج لساللة( )5شاملية نقية ،عىل أساس أنها الهدف األسايس لالنتقاء املو ّريث .وبدالً
من النظر إىل تطور البرشية عىل أساس أنه تابع للتعاون ،فإنه قام باملناداة مبذهب التنافس .وكانت
القدرات التي يتم إظهارها عن طريق األناس اآلخرين بالنسبة له ،ظواهر سلبية تقوم بتهديد
املجموعة التي كان يعتزم القيام مبنارصتها .وقد كان هذا النظام املضاد للعاملية ،يقوم بتمثيل نظام
من القيم ،مضاد للتحسني الساليل يف املعنى الجوهري إىل أقيص حد.
كان هناك عدد من املؤيدين األملان للتحسني الساليل ،يعتنقون وجهات من النظر معارضة
لرؤية الحكومة ،تجاه التطهري العرقي .وقد قام «هانز ناختشيم»  ،Hans Nachtsheinوهو أحد
املؤيدين للتعقيم االختياري ،و أبرز عامل مو ّرثات يف أملانيا ،بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية،

Overpopulation
Underpopulation
Existential
Racial Imterbreeding
Racial Superiorit
Super race

Mystic
Pagan
Rune
Universality
Stock

( ) 1اإلفراط يف عدد السكان *
( ) 2التدين يف عدد السكان *
( ) 3تواجدي = وجودي
( ) 4التهاجن العرقي
( ) 5التفوق العرقي
( ) 6العرق املتفوق

( ) 1غامض
( ) 2وثني
( ) 3حرف روين :من حروف أبجدية تيوتونية قدمية
( ) 4العاملية = العمومية
( ) 5ساللة
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بالنبذ باستمرار آلراء النازية املتعلقة بالعرق .ووصل األمر إىل قيام «فريتز لينز»  ،Frits Lensالذي
رمبا كان أكرث املؤيدين األملان للتحسني الساليل تأثرياً ،يف غضون فرتة النازيني ،برفع صوته مناهضاً
ملعاداة السامية( .)1وقام عامل االحيائيات والعامل يف التحسني الساليل« ،األستاذ والرت شيدت»
 ،Professor Walter Scheidtبشجب الطبيعة غري العلمية ،الخاصة بعلم األحياء العرقي(،)2كام
يتم تدريسها يف الجامعات األملانية .وقام مؤيد آخر للتحسني الساليل ،وهو الطبيب النمساوي
«جوليوس بوور»  ،Julius Bauerبشجب املفاهيم النازية املتعلقة بالعرق ،عىل أساس أنها «أوهام
تم انتزاعها من الهواء» ،وجهر بالشكوي مبرارة ،من الرضر الذي تقوم بالتسبب فيه للقضية .وقد قام
أحد األطباء النمساويني من زمالئه ،ومؤيد للتحسني الساليل ،وهو «فليكس تيتز» ،Felix Tietze
بإدانة القانون النازي الذي يدور حول «الحامية للدم» .وقام «جوليوس شاكسل» Julius Schaxel
عامل األحياء والتحسني الساليل ،باالحتجاج عىل إساءة االستخدام للتحسني الساليل عن طريق
النازيني ،وقام بالفعل بالهجرة إىل «االتحاد السوفيتي»  .Union Sovietوقد تم طرد «رايرن فيترش»
 Rainer Fetscherو القس الكاثولييك السابق «هريمان موكرمان»  ،Herman Muckermanمن
وظائفهام ،نتيجة ألن وجهة نظرهام كانت معارضة لتلك الخاصة بالنازيني ،وانتهى األمر بإطالق
النار عىل «فيترش» عن طريق الجستابو ،عندما حاول االتصال بالجيش األحمر]101[.
قام املؤيدون للتحسني الساليل بشكل واضح ،بالشجب ملبادئ «هتلر» املعادية للسامية،
والعرقية .وقد قام يف املؤمتر العاملي للتحسني الساليل ،الذي عقد يف «إدنربه»  Edinburghيف
عام  1939املؤيدين الربيطانيني واألمريكيني للتحسني الساليل .باالنتقاد للمفهوم العرقي لتحسني
السالالت املوجود يف «أملانيا» ]102[ .وقام يف نفس السنة املؤيدين للتحسني الساليل ،املوجودين يف
«الواليات املتحدة» و«إنجلرتا» ،بإصدار بيان بالشجب بشكل رصيح «للتعصبات العرقيه( )3واملذهب
غري العلمي القائل بأن املو ّرثات الجيدة أو السيئة ،حكر( )4عىل أناس معينني» ( انظر حاشية .)1

( ) 1معاداة السامية
( ) 2علم األحياء العرقي *
( ) 3التعصب العرقي *
( ) 4حكر = احتكار

Anti - Semitism
Racial biology
Race Prejudice
Monopoly

إال أن الحكومة االشرتاكية القومية  National Socialist Governmentقامت بأخذ زمام
التحكم يف املؤسسات العلمية .وقامت بإنشاء عدد من كرايس األستاذية ،الخاصة «بالتطهري العرقي»
يف الجامعات األملانية ،بحيث وجد العاملون يف مجال التحسني الساليل أنفسهم يف مواجهة اإلغراء،
للتخيل عن جامعة اإلصالحيني االجتامعيني الغارقني يف أحالم اليقظة ،والبدء يف االستخدام للشكل
الجديد من التحسني الساليل.
كان «أوتو ڤون ڤريشور»  Otto von Verschuerواحداً من العاملني يف مجال التحسني
الساليل ،وأصبح أحد املنظرين للجرائم النازية .وقد ظهرت مقالته بعنوان «الجوانب األحيائية
العرقية الخاصة باليهود»  ،The Racial Biology of Jewsيف «هامبورج»  Hamburgيف عام
 1938كواحدة من ضمن ما يربو عىل الخمسني مقاالً ،تم نرشها يف ستة مجلدات تحت عنوان:
«دراسات حول املسألة اليهودية»  .Forschungen Zur Judenfrageوكان البحث قد تم متويله،
عن طريق الحكومة االشرتاكية القومية.
تدور فحوى املقالة العلمية ،حول معالجة االختالفات الجسامنية املوجودة ،بني يهود وسط
أوروپا واألملان .ويقوم فيها «ڤريشور» باإلشارة إىل الظاهرة املدهشة ،بأن إحدى املجموعات العرقية
قد استطاعت الحفاظ عىل نفسها ،ملدة ألفي عام ،بدون أن يكون لها إقليم .ثم يقوم بعد ذلك
باإلشارة ،بشكل صحيح متاماً ،إىل أن االختالفات التي يقوم بوصفها ،ال تنطبق بشكل مطلق عىل
أي من املجموعتني ،ولكنها موضع تواتر نسبي( )1موجود يف املجموعتني .وقد قام بتحمل الكثري
من املشقة إلضفاء نغمة علمية عىل املضمون .مبا يف ذلك كم كبري من الصفات ،مثل بصامت
األصابع( )2أو الفصائل الدموية( )3أو القابلية ألمراض معينة  -وجميعها تقوم بتمثيل أسئلة مرشوعة،
بالنسبة للمختصني يف علم اإلنسان الجسامين  -ولكنه قام رغم ذلك ،بتقديم مستند سقيم خاص
بالكراهية العرقية( )4متنكر يف شكل علم .فاليهود بناء عىل ما يقوله «ڤري شور» ،يتمتعون بأنوف
معقوفة ،وشفاه مكتنزة ،وجلد أربد بلون أصفر فاتح ضارب إىل الحمرة( )5وشعر مفتول( )6ولديهم
مشية منسلة( )7و«رائحة عرقية( »)8ثم انتقل «ڤري شور» بعد ذلك إىل «السامت العرقية املرضية».
( ) 1التواتر نسبي
( )2بصمة األصبع
( ) 3فصيلة الدم
( ) 4الكراهية العرقية
( ) 5ضارب إىل الحمرة
( ) 6مفتول = ملتو
( ) 7منسل
( ) 8رائحة عرقية
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وهو يعرتف بالفعل بالذكاء املرتفع ،ومعدل الوالدة املنخفض نسبياً ،ولكن بحلول النهاية للمقالة،
أصبحت كراهيته صارخة( )1بقوله:
«أنا أعتقد بأن األناس التابعني لنوعية معينة ،هم الذين يشعرون فقط باالنجذاب إىل الديانة
اليهودية ،ومن املمكن أن يقرروا التحول إليها ،وهم األناس الذين شعروا بشكل خاص ،بأنهم
متقاربون مع الديانة اليهودية ،اعتامداً عىل تركيبهم الفكري والنفساين (ومن املمكن أن يكون ذلك
يف أحوال نادرة فقط نتيجة ألسباب جسامنية) .وبهذا املنطق ،فإن العنرص الذي تم امتصاصه يف
داخل اليهودية ،مل يكن عنرصاً «دخيالً».
ثم يقوم «ڤري شور» بعد ذلك باالستطراد ليخلص ،إىل أن هناك رضورة قصوى ألن يظل
األملان واليهود منفصلني .وقد كان هذا موقفاً متطابقاً متاماً ،مع ذلك الذي تم وضع خطوطه
العريضة يف كتاب «كفاحي» ،الذي قام مؤلفه بالترصيح بأن «أكرث الحقوق وااللتزامات البرشية
سمواً ،هو الحفاظ عىل نقاء الدم» .ومبجرد أن تم االنجاز لهذه املهمة األساسية ،قام «ڤري شور»
بعد ذلك باإلرصار عىل مكافحة اإلنجاب لألطفال ،عن طريق املرىض بداء الزهري ،واألشخاص
الذين يعانون من مرض السل ،واألشخاص الذين يعانون من أي عجز مو ّريث ،واملعاقني ،واملصابني
بالقامءة( .]103[ )2وهذا يعني ،أنه يقوم أوالً وقبل أي يشء ،بإبداء اهتاممه باملنع للتكاثر البيني
مع مجموعات أخرى ،ثم االهتامم بعد ذلك فقط ،باإلعاقة ،سواء كانت قابلة أو غري قابلة للوراثة.
رغم عدم قيام «ڤري شور» يف أي موضع يف املقالة ،باستخدام مصطلح «التحسني الساليل»،
إال أنه نُظر إىل أطروحته عىل أساس أنها «محسنة للساللة» بشكل جوهري .فمن املالئم جداً رغم
من كل شئ ألي شخص مشبع بالكراهية ،أن يدّ عي أن براهينه ،قد كانت نتيجة للرتزن( )3العلمي،
وليست نتيجة للعواطف .ومن الحقيقي أنه ال يقوم بالدعوة إىل االستئصال لليهود ،إال أن تسلسل
منطقه قريب جداً من القيام بذلك بالضبط .ولقد كان «ڤري شور» هو الناصح األمني( )4لـ«چوزيف
مينچيل»  ,Joseph Mengeleالذي كان مهتامً بشكل شديد بأبحاث التوائم.

( ) 1صارخ = شديد الوضوح
( ) 2مصاب بالقامءة = قزم
( ) 3ترزن * = وزن األمور
( ) 4الناصح األمني

Blatant
Cretin
Reasoning
Mentor

من املحتمل أال يكون هناك يف العامل شيئ غري قابل لاللتواء ،والتحريف ،واالستخدام يف سبيل
الرش ،ولسوف يظل الخطر من اإلساءة الستخدام العلم ،مالزماً لنا بشكل دائم .ولعله من املثبط
للهمة بشكل أكرب ،رؤية أن هذا النتاج الخاص بعقل سقيم ،أو منتهز صفيق الوجه للفرص ،قد متت
ترجمته وتوزيعه ،عن طريق مرتجم يقوم بوضع لقب «دكتوراه يف الفلسفة»  .Ph. Dبعد اسمه.
تم النرش لكتاب «ڤري شور» بعنوان «الوجيز حول التحسني الساليل والوراثة البرشية»
 Manual on Eugenics and Human Heredityبرتجمة فرنسية ،يف «پاريس»  Parisالواقعة
تحت االحتالل األملاين ،يف عام  ،1943ويرجع تاريخ توقيعه املوجود عىل الصفحة األوىل من الكتاب،
إىل صيف عام  ،1941ويحتوى معظم الكتاب عىل حقائق خاصة بالوراثة ،بالقدر املعلوم يف ذلك
الوقت .وتوزيع إحصايئ خاص بالتفاوت( )1وما إىل ذلك ،وهو ميثل ببساطة كتاباً مرجعياً مبسطاً،
عن علم املو ّرثات البرشية .وقد قام باإلثبات فيه ،أن العلامء يف التحسني الساليل البارزين« ،إروين
بور»  ،Erwin Baurو«إيوچني فيرش»  ،Eugen Fischerو«فريتز لينز»  ،Fritz Lenzقاموا
جميعاً باالطالع عىل املخطوط اليدوي للكتاب ،وقاموا بتقديم مقرتحات ]104[ .ومن الواضح ،أنه
قام لجعل املستند مقبوالً لديهم ،بتجنب فكرة املعاداة للسامية املاكرة ،املوجودة يف املقالة العلمية
السابقة ،ومؤكداً عىل أن «التحسني الساليل الخاص بـ«جالتون» ،والتطهري العرقي الخاص بـ«پلوتز»،
كانا عىل اتفاق تام ،فيام يتعلق بكالً من املحتوى والهدف» .]105[ .وقد قام أيضاً باإلشادة مبقالة
«جوبينيو» بعنوان «مقالة حول تفاوت األعراق البرشية» Essai sur L›inegalite des races
 .humainesوقد متت أيضاً اإلشادة بـ«داروين»  ،Darwinو«مندل»  ،Mendelو«كارل پريسون»
 ،Karl Pearsonعىل أساس أنهم رواد التفكري يف التحسني الساليل.

( ) 1التفاوت

Variance
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يوجد هناك ثالثة اتهامات أساسية متعلقة بالتحسني الساليل ،تحت تأثري االشرتاكية القومية:
(أ) قانون التعقيم الصادر يف شهر يوليو عام ( 1933ب) الربنامج القومي للقتل الرحيم( )1الصادر يف
شهر سپتمرب عام ( 1939جـ) االضطهاد لليهود والغجر وقتلهم الجامعي ،قرب نهاية الحرب ،ودعنا
نقوم بفحص كل منها بالرتتيب:
تم التقدم مبرشوع قانون( )2يف عام  1932عن طريق املجلس الحكومي الپرويس  -قبل استيالء
«هتلر» عىل السلطة  -إلرساء األساس للتعقيم االختياري ،يف حاالت األمراض القابلة للوراثة .وبالرغم
من املناقشة ملوضوع التعقيم ملدة عرشين عاماً ،إال أن الترشيع باغت العلامء األملان البارزين يف
التحسني الساليل ،الذين قاموا بانتقاده عىل أساس أنه مضاد للخصوبة ،وعديم التأثري فيام يتعلق
بالتحسني املو ّريث .]106[ .وقد تم اإلقرار للترشيع يف  14يوليو عام  1933عن طريق الربملان األملاين،
وأصبح موضع تنفيذ يف عام  1934ولكنه قام اآلن بالسامح بالتعقيم ،ضد رغبات األفراد الذين
لهم صلة باملوضوع ,وعىل وجه التخصيص ،بالنسبة للتعقيم الجراحي لألشخاص ،الذين من شأن
ذراريهم ،املعاناة من احتاملية عالية ,للعلل الجسامنية والعقلية ،والوهن الذهني الورايث ،ومرض
الفصام ،ومتالزمة جنون الهوس واالكتئاب( )3والرصع( )4الورايث ،ومرض «هنتنجتون» ( )5والعمى أو
الصمم ،أو العيوب الجسامنية الشديدة الوراثية ،عالوة عىل اإلدمان الشديد للخمر .]107[ .ومل
يكن هناك أي ذكر للعرق ،ويقدر أنه قد تم التعقيم فيام بني عام  1934إىل عام  1939ملا يرتاوح
بني  300.000إىل  350.000شخص [ .]108وكانت معظم عمليات التعقيم للوهن الذهني ،ثم
يتبعها حاالت الفصام ]109[ .وكانت تتم مامرسة عمليات التعقيم أيضاً يف ذلك الوقت ،يف عدد من
األقطار األوروپية ويف الواليات املتحدة ،ولو أن ذلك كان يتم عىل نطاق أصغر ،ومل تقم اعتبارات
التحسني الساليل بلعب أي دور له أهميته ،يف الجدل الدائر حول املوضوع .وقد قام املرشعني األملان
يف الواقع ،بالنظر بشكل مضلل إىل التعقيم عىل أساس أنه بديل رخيص للرعاية االجتامعية [.]110
وكانت الكنيسة الكاثوليكية معارضة للتعقيم ،لكن الكنيسة األڤانچليكية (الربوتستانتية) قامت
بتعضيضه.]111[ .

Euthanasia
( ) 1القتل الرحيم
Bill
( ) 2مرشوع قانون
Manic - depressive syndrome
( ) 3متالزمة جنون الهوس واالكتئاب
Epilepsy
( ) 4مرض الرصع
() 5مرضهنتتجتون(مرضورايثمزمنمتطوريحدثيفأواسطالعمرويصاحبهتدهورعقيل) Huntingtondisease

انطلق الجدل حول القتل الرحيم ،عن طريق «كارل بيندينج»  ،Karl Bindingو«ألفريد
هويش»  ،Alfred Hocheيف كتابهام الصادر عام  1920بعنوان «اإلجازة القانونية لتدمري الحياة
التي ال تستحق املعيشة»  .Legalizing The Destruction of Life Not Worth Livingوقد
قام املؤلفان ،وأحدهام محامي واآلخر طبيب ،بالبسط ألطروحة اقتصادية بحتة ،وبينام كان من
املحتمل اثارة قضية سطحية ما للتحسني الساليل ،من أجل الترشيع الخاص بالتعقيم ،مل يكن للقتل
الرحيم عالقة عىل اإلطالق بالتحسني الساليل ،حيث إن األشخاص الذين كانوا معزولني بالفعل يف
مؤسسات ،وتم يف الكثري من الحاالت تعقيمهم ،مل يكن لديهم أي قدرة عىل اإلنجاب .ومن األشياء
التي تحسب لهم ،قيام العلامء األملان يف التحسني الساليل ،باملهاجمة بشكل عنيف القرتاحات القتل
الرحيم .وعىل سبيل املثال ،قام «كارل هـ .بوير»  ,Karl H. Bauerالعامل يف التحسني الساليل،
بالترصيح يف عام  1926بأنه إذا تم االستخدام لالنتقاء ،عىل أساس أنه معتقد أسايس لقتل الناس،
«فإنه يتحتم علينا جميعاً أن منوت» ،وقد قام «هانس لوكسنربجر»  Hans Luxenburgerالعامل يف
التحسني الساليل ،يف عام  1931باملناداة «باالحرتام غري املرشوط لحياة الفرد البرشي» ،وقام «لوثار
لوفلر»  Lothar Loefflerالعامل يف التحسني الساليل ،يف عام  1933بالحض ليس فقط ضد القتل
الرحيم ،ولكن أيضاً ضد اإلنهاءات املستصوبة( )1للحمل ،من وجهة التحسني الساليل ،قائالً« :نحن
نرفض القتل الرحيم ،والتدمري للحياة التي ال تستحق املعيشة ،بشكل له مسوغاته» ]112[ .ورغم
ذلك ،قام «هتلر» باعتبار األناس املوضوعني تحت العناية املؤسساتية ،عىل أساس أنهم «آكلني
عدميي الجدوى» ،يقومون باستهالك وقت العاملني باملستشفيات ،وشغر املساحات الرسيرية،
بدون غاية تساوي ذلك .]113[ .وعندما قام يف سپتمرب من عام  1939بإصدار أمر رسي ،للبدء يف
الربنامج القومي للقتل الرحيم ،فإنه فعل ذلك بالتحديد ،إلخالء ما يربو عىل  800.000من أرسة
املستشفيات ،من أجل املتوقع من إصابات الحرب»]114[ .
ميثل القتل ألعداد ضخمة من اليهود ،حقيقة ال ميكن إنكارها ،ولكن من البعيد عن الدقة،
النظر إىل حركة التحسني الساليل ،عىل أساس أنها املحرك املذهبي لهذه املحرقة الجامعية .ومن
الصحيح أن «هتلر» قام بشكل جزيئ ،تحت تأثري مقال وجيز ،يدور حول الوراثة البرشية للتحسني
الساليل ،متت كتابته بواسطة «إرڤينج بور»  ،Erwin Baurو«إيوچني فيرش» ،Eugen Fischer
و«فرتيز لينز»  ،Fritz Lenzبتعضيض التحسني الساليل ]115[ ,لكنه مل يشعر بالكراهية لليهود،
ألنه تعلم عن طريق العلامء يف التحسني الساليل ،القيام بتصنيفهم عىل أساس أنهم متدنني فكرياً،
بل عىل العكس.
(  )1مستصوب = توجد رضورة له
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فإنه كان يقوم باعتبارهم ،عىل أساس أنهم منافسني أقوياء للعرق األشقر أزرق العينني ،الذي كان
يقرتحه للسيادة .وكان يتم توجيه اللوم إىل اليهود ،لهزمية أملانيا يف الحرب العاملية األوىل ،ولإلذالل
الذي لحق بها يف «معاهدة ڤريساي»  .Versailles Treatyوعندما أصبح من الجيل أن هناك هزمية
أخرى يف انتظار «أملانيا» ،كنتيجة للحرب العاملية الثانية ،أصبح االنتقام هو الحال السائد  ،فبالنسبة
للغجر والسالفيني ،حقت االبادة للجامعة األوىل ،والقيام باستغالل األخريين كعبيد تم القبض
عليهم ،تابعني لقبيلة متدنية .وقد تم القيام بجرائم القتل الجامعي لليهود ،والغجر ،والعديد من
السالفيني  Slavsيف غضون الفرتة األخرية من الحرب يف رسية تامة .ومل تقم الجامعة األملانية من
املهتمني بالتحسني الساليل ،بالدعوة ألي محرقة جامعية.
بالرغم من ذلك ،فام ال ميكن إنكاره بنفس القدر ،أنه كان هناك علامء أملان ،من العاملني
عىل التحسني الساليل ،الذين سمحوا ألنفسهم بأن يتم اختيارهم عن طريق النظام ،والذين ساعدوا
عىل خلق مناخ من اإلجازة لسياسات الكراهية ،للمجموعات العرقية األخرى .وعن طريق تكريس
أنفسهم للرشاكة العرقية ،بدالً من الشمولية العاملية( )1فإنهم مل يقترصوا عىل إلحاق األذى بالضحايا
املحددين للفظائع النازية ،ولكن بنظامهم الذايت من القيم واملعتقدات.
التاريخ الفكري مفعم بشواهد املثالية ،التي تقوم باتخاذ منعطفات كارثية .فالبد للمسيحية
واالشرتاكية أن يقوما إىل األبد ،بحمل صلبانهام ،التابعة ملحاكم التفتيش ومعسكرات السخرة
السوڤيتية( )2فالتحسني الساليل ليس املذهب الفكري الخاص باملحرقة الجامعية ،ولكن كانت هناك
يف دولة معينة ،مجموعة صغرية من املشايعني له ،وهي مجموعة تقلصت بالفعل بشكل أكرب ،من
خالل املناخ املتغري لعلم املو ّرثات املعارص ،مذنبة باإلذعان .ومع ذلك ،فإنها مل تكن القوة الدافعة
وراء االشرتاكية القومية طبقاً للمفهوم الشائع .وبدالً من ذلك ،كان التحسني الساليل ميثل أطروحة،
كان من املمكن القيام بتشويهها بشكل مالئم عن طريق الحكومة النازية ،رغم االعرتاضات الرصيحة
من قادة الحركة.

(  )1الشمولية العاملية
(  )2معسكرات السخرة السوفيتية

Universalism
Gulag

اليسار واليمني
تذكر،
فكل خطوة تجاه اليمني،
تبـدأ بالقــدم اليسـرى.

أليكساندر جاليش
(چينزبورج)

Remember,
Every step to the right
Begins with the left foot.
Aleksandr Galich
)(Ginzburg
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بينام كان هناك ترابط واضح بني «الداروينية االجتامعية» وسياسة عدم التدخل الحكومي
الرأساملية ،كان الجدال حول التحسني الساليل يقوم يف الواقع ،باالقتحام لخطوط الطبقات
والسياسات ،يف جميع أرجاء «أوروپا» و«أمريكا» ،وال يصح تاريخياً ربط الحركة عىل وجه القرص
مع اليمني السيايس .وقد قام هذا بالنمو لدرجة ليست صغرية ،ليصل إىل درجة االشتهار ،عىل أساس
أنه جزء من البحث عن مخرج ،من تجاوزات رأساملية القرن التاسع عرش ،مطلقة العنان( )2وحتى
عندما بدأ كل من «هريبرت سپنرس»  Herbert Spencerيف إنجلرتا ،و«وليام جراهام سومرن»
 William Graham Sumnerيف الواليات املتحدة ،يف الدفاع عن الظلم االجتامعي الفادح يف ذلك
العرص ،مل يكن اليسار عىل استعداد لالرتداد عن االنتقاء الطبيعي ،وتراءى ملؤيدي االشرتاكية ،أنه ال
يوجد هناك تناقض ضمني بني املدرستني من الفكر ،وقد كان «ماركس»  Marxو«إنچلز» Engels
يف حد ذاتهام داروينينن متحمسني ،يشعران بأن نظريات التطور والشيوعية يقومان بتمثيل
العلمني املكملني لبعضهام البعض بشكل متبادل ،وأنهام كانا يتعامالن مع موضوعات متقاربة لكنها
مختلفة  -تفاعل أحيايئ واجتامعي .وقد سخر «ڤالدميري لينني»  Valdimir Leninنفسه من االدعاء
بأن الناس متساوون يف القدرات [ .]116وكان «كارل پريسون»  ،Karl Pearsonالتلميذ الرئييس
لـ«جالتون» ،والقائد لحركة التحسني الساليل يف «بريطانيا»« ،اشرتاكياً فابياً»( )3وكذلك كان حال
«سيدين ويب»  ,Sidney Webbالذي قام باملساهمة مبقال حول التحسني الساليل ،تم تقدميه إىل
«املقاالت الفابية  Fabian Essaysلعام  »1890ذات التأثري العظيم .وقد حاول املؤيدون للتحسني
الساليل يف الدولة السوڤيتية املبكرة بال جدوى ،أن يقوموا بصياغة التجربة االشرتاكية ،عىل نسق
خطوط التحسني السالىل.
كان هناك اتجاه مؤثر للتحسني الساليل يف «جمهورية ڤاميار»  ,Weimarقبل صعود «هتلر»
إىل السلطة يف «أملانيا» ،حيث كان يتم النظر إىل التحسني الساليل واالشرتاكية ،عىل أساس أنهام
مكمالن لبعضهام بشكل متبادل  -وهو تكافل( )4مازال من الصعب لليسار الحايل أن يتقبله.]117[ .
وقد كان «كارل پلوتز» « Karl Ploetzاألب» للتحسني الساليل األملاين ،اشرتايك النزعة ،إىل حد أنه
أمىض أربع سنوات يف الواليات املتحدة ،لثرب احتامل إقامة مستعمرة أملانية اشرتاكية شاملة هناك.
()1
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(  )1سياسة عدم التدخل الحكومي
(  )2مطلق العنان
(  )3اشرتايك فايب
(  )4تكافل = تعايش

Laissez - Faire
Unbridled
Fabian Socialist
Symbiosis

وقد كانت «أودا أولربج»  ،Oda Olbergالداعية النمساوية للمساواة بني الشقني الجنسيني
والصحفية االشرتاكية ،التي ذهبت إىل املنفى أثناء فرتة الحكم النازي ،مهتمة بشكل شديد بأفكار
«ڤيلهلم سكاملاير»  ،Wilhelm Schallmayerالذي كان يحاول التحقيق الندماج بني التحسني
الساليل واالشرتاكية ،وكان مناهضاً بشكل عنيف لجميع أشكال التمييز العرقي .وكان «إدوارد داڤيد»
 ،Eduard Davidوهو مشايع آخر لـ«سكاملاير» ،واحداً من قواد حركة «التعديل الدميوقراطي
االجتامعي»  .Social Democrat Revisionismوكتب «ماكس ليڤني»  ،Max Levienرئيس
فرع «ميونخ»  Munichللحزب الشيوعي األملاين ،أن من شأن التحسني الساليل القيام بلعب دور
يف التطور للبرشية ،كعمل من أعامل التقدم يف التقنية[ .]118وقام «ألفريد كروتچان» Alfred
 Grotjahnبتحبيذ الجهود املبذولة ،يف غضون الهيكل االشرتايك ،للخفض من معدل والدة املعاقني
موروثياً ،وقام «كارل كوتسيك»  ،Karl Kautskyصاحب النظريات االشرتاكية املرموق ،بتقبل
االنحطاط كيشء مسلم به ،وقد وصل األمر إىل أنه كان هناك نزاع له اعتباره ،حول التحسني الساليل،
داخل الحزب الدميوقراطي االجتامعي.
قام «هـ .چ .موللر»  ،H. J. Mullerاملنادي بالتحسني الساليل ،يف ذروة أيام الحركة ،بالتدليل
عىل أن مزايا املجتمع الرأساميل ،قامت يف أحيان كثرية جداً ،برفع منزلة أشخاص ذوي قدرة محدودة،
وأن هذا املجتمع «محتاج إىل اإلنتاج للمزيد من أمثال «لينني» و«نيوتون»  .]119[ .Newtonوقد
قام «چ .ب .س .هالدان»  ، J. B. S. Haldaneاملؤيد املتميز للتحسني الساليل ،وهو ماركيس
بشكل أكيد آخر ،بالتعليق يف عام  ،1949يف جريدة «داييل وركر»  ,Daily Workerقائالً« :صيغة
الشيوعية التي تنص عىل« :من كل شخص بناء عىل قدرته ،إىل كل شخص بناء عىل احتياجاته ،من
شأنها أن تصبح هراء ،لو كانت القدرات متساوية» [ .]120وقد قام «إيدن پول» ,Eden Paul
املنادي بالتحسني الساليل ،بتلخيص وجهات نظر العديدين املتجهني إىل اليسار بقوله« :إذا مل يكن
االشرتايك مؤمناً بالتحسني الساليل أيضاً ،فإن الدولة االشرتاكية سوف تتعرض للفناء بشكل رسيع،
نتيجة لالنحطاط العرقي» [.]121
من املمكن للفجوة التقليدية املوجودة بني «اليسار» و«اليمني» ،أن تعاد صياغتها
بشكل جوهري ،عىل أساس أنها تتعلق بإعادة التوزيع والتنافس ،عىل التعاقب ،وباملنطق ،فإن
املذهب املساوايت يتوافق مع وجهة النظر الخاصة بالتنافس .فإذا كنا جميعاً «متساويني» بشكل
حقيقي ،فمن شأننا من أجل الثبات عىل املبدأ ،تفضيل طريق أن «اإلنسان األفضل يفوز»،

()1

(  )1منادى باملساواة بني الشقني الجنسيني

Feminist
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وعىل الجانب اآلخر ،إذا كان االنعدام للمساواة قد متت برمجته موروثياً من قبل ،عندها ،فإن العدل
يتطلب عند ذلك أن تصبح اإلعادة للتوزيع هي املطلب الحايل ،أوالً للمنافع املادية ،ومع مرور
الوقت ،للمو ّرثات ،ويشري املنادون بالتحسني الساليل إىل أنه ،إذا كان من املمكن ملنفعة مادية ،عن
طريق التعريف ،أال يتم إعادة توزيعها ،إال عن طريق املصادرة من أحد األشخاص ،ملنحها إىل آخر،
فلن تعاىن إعادة التوزيع املو ّريث ،من هذا التحديد ،الذي يصل مجموعه إىل الصفر.
من املفرتض أن املحارق الجامعية ،كانت من ابتداعات املؤمنني مببدأ الوراثة ،وليس املؤمنني
باملساواتية ،ولكن اليسار كان قد قام بشكل عام بتشويه سمعة نفسه ،بشكل ال يقل عن اليمني،
()1
بجرائم القتل الجامعية التي قام بها ،وفوق ذلك ،يوجد هناك أيضاً االنهيار االقتصادي الشامل
للنظم االقتصادية االشرتاكية ،والطغيان الذي يخدم ذاته ،من الدواوينيات( )2التي يتبعونها ،والفقر
الذي متكنوا من قيادة تجمعاتهم السكانية إليه ،إنه ليس وقتاً مناسباً للمذهبية اليسارية ،ومن
املؤكد أن الفحص الذايت موجود يف جدول أعامله  -وعىل مستوى جوهري إىل أقىص حد.
بوصول األلفية الثانية إىل نهايتها ،قامت مطبعة جامعة «ييل»  ،Yaleبإصدار مجلد متناهي
الضآلة ،تم تحريره بواسطة «پيرت سينجر»  ,Peter Singerاملتخصص يف األخالقيات األحيائية،
الذي قام مبحاولة رتق الصدع املوجود ،بني التفكري السيايس اليساري والداروينية ،ويقوم «سينجر»
بطرح( )3اشرتاكية ،تعتمد عىل منارصة( )4حقوق املوطوئني تحت األقدام( )5وهو يقوم باإلشارة إىل
أن أغنى  400شخص من املوجودين يف العامل ،يحوزون قيمة صافية مجتمعة ،أكرب من  %45من
املوجودين عند القاع ،وهو يقوم بتويل الدفاع عن قضيتهم ،منادي بأن اليمني السيايس ،هو الذي
حاول التزامل مع الداروينية ،بينام قام اليسار بارتكاب خطأ التقبل ملزاعم اليمني ،وهو يرص عىل
ذلك بقوله« :إنه يبدو من غري املستساغ ،أن تقوم الداروينية مبنحنا قوانني التطور ،من أجل التاريخ
الطبيعي ،ولكنها تتوقف عند فجر التاريخ البرشي».]122[ .
من ناحية املبدأ ،فإن «سينجر» عىل حق يف التمسك ،بأن «اليسار الدارويني» يستطيع النهوض مرة
أخرى ،رغم أن املاركيسيني التقليديني ،الذين ينظرون إىل أبيهم املؤسس،عىل أساس أنه شخصية مثل النبي،

(  )1الشامل = الكيل الوجود
(  )2الدواوينية = البريوقراطية
(  )3يطرح
(  )4منارصة
(  )5املوطوء تحت األقدام

Ubiquitous = Omnipresent
Bureaucracy
Propound
Championing
Downtrodden

الذي قامت وجهات نظره بالتحديد إىل األبد .ملا هو اليسار وما هو اليمني ،سوف يقومون بدون
شك باإلشارة إىل فتواه( )1الشهرية ،بأن «الكائن االجتامعي يقوم بتحديد الوعي»( )2ويجب أن يتم
ذكر أن «ماركس» كان له موقف عدايئ ،من فكر «مالثوس» ،الذي يتامىش يف كثري من األحيان يداً
بيد ،مع حركة التحسني الساليل والحق يف املوت.
متت املبالغة بشكل فادح يف الجدال املشهور ،حول «الطبيعة أم الرتبية» ،عن طريق
املتحذلقني الذين هم يف الحقيقة ،أقل كثرياً من أن يكونوا «مؤمنني باملساواة» و«مؤمنني بالبيئة»،
عام يقومون بدفع مشايعيهم السذج إىل االعتقاد فيه .ويستقر النزاع الحقيقي بني االتجاه املؤمن
بالتدخل ،وذلك الخاص بعدم التدخل .وإذا كان ألي شخص أن يقوم بتخيل سلسلة متصلة ،مع
وضع العوامل الوراثية عند أحد األطراف ،والتنشئة( )3عند اآلخر ،فإن هناك ثالثة من املواقف
األساسية املحتملة ،التي يستطيع املرء اتباعها:
	• جربية( )4مو ّرثاتية ،تقوم بتفسري التنوع املوجود بني األفراد واملجموعات ،باإلضافة إىل
عوامل بيئية تلعب دور تافه.
	•ظروف بيئية ،تقوم بالقهر ألي نزعات( )5مو ّرثاتية.
	•تفاعل بيني للعوامل الوراثية ،مع التكيف البيئي.
الجربية املو ّرثاتية الخالصة( )6يف حقيقة األمر ،عبارة يف جزء منها ،عن ذكرى الداروينية
االجتامعية الخاصة بالقرن التاسع عرش .ويف جزء آخر ،عن اخرتاع من قبل املؤمنني باملساواتية
البيئية .الذين ينسبون مثل تلك الوجهات من النظر إىل خصومهم ،كمحاولة لتشويه سمعتهم .أما
بالنسبة ملدرسة «التنشئة وحدها» ،فإنها تظل وهامً محبباً إىل النفس (إن كان حقيقياً!) ،الذى قام
الجميع ,إال غالة املتطرفني املؤمنني باملساواتية ،بالتخيل عنه .وال يوجد هناك سوى وجهة واحدة
من النظر من املمكن التمسك بها ،تتعلق بالطبيعة /الرتبية  -وهي تلك الخاصة بالتفاعل البيني،
()7
وليس اإلقصاء املتبادل .واالختالفات املرشوعة يف الرأي تتعلق فقط ،بأهمية أحد العوامل باملقارنة
مع اآلخر.
(  )1فتوى
(  )2الوعي
(  )3التنشئة
(  )4الجربية = الحتمية (القضاء والقدر اللذان ال توجي سلطة عليهام)
(  )5نزعة = ميل
(  )6خالص = غري مشوب
(  )7باملقارنة = إزاء = وجهاً لوجه

Dictum
Conssciousness
Upbringing
Determinism
Predisposion
Unalloyed
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قام املنادون باملساواتية بإثارة عدد وافر من املجادالت:
(أ) اإلنسان الحديث يقوم بتمثيل لوح أملس( )1أي لوح نظيف من األردواز ،الذي تستطيع
البيئة الكتابة عليه ألي نص.
(ب) ال يوجد هناك أي اختالفات ذات شأن بني املجموعات.
(جـ) بينام من املمكن أن يتم التواجد ملستويات تفاضلية خاصة باملهارات الفردية ،عىل أسس
املجتمعات البينية ،فليس هناك يشء مثل الذكاء العام.
(د) ال تقوم اختبارات معدل الذكاء بقياس الذكاء ،لكنها تقوم فقط بقياس القابلية للخضوع
لالختبارات.
(هـ) القابلية الوراثية للذكاء تساوي صفراً.
(و) حتى لو قام املرء بالتسليم ،بأن أمناط الخصوبة الخاصة باملجتمع الحديث مفسدة
للسالالت ،فإن التطور ال يقوم دامئاً باتباع منوذج «داروين» ،التدريجي ،الذي تؤدي فيه
التعديالت الثانوية مبرور الوقت ،إىل تغريات تطورية رئيسية .وبدالً من ذلك ،فإن «توازناً
متقطعاً( »)2هو الذي يقوم بالسيطرة ،عىل عصور متطاولة من الركود املو ّرثايت ،وميثل هذا
الجدل الذي يبدو عملياً ،إذا تم تطبيقه عىل سبيل املثال عىل الحيوانات القرشية(»)3حصان
طروادة»( )4حقيقيا ،املقصود منه يف الواقع ،القيام بجره إىل داخل بوابات املدينة البرشية.
ميثل ما سبق بشكل أسايس مجرد مناورات إعاقية ،إال أنها قد قامت باالبتداع يف الذهن
الشعبي ،الفرتاض خاص بالدعوة إىل االستبعاد املو ّريث  -وهو االفرتاض بأن الصنف البرشي قد قام
بتحرير( )5نفسه ،من أي تطور الحق.
يف نهاية األمر ،ال ميكن أن يتم وضع حد للعلم عن طريق األحداث التاريخية ،مهام كانت
مأساوية .وقد قامت «ديان پول»  ،Diane Paulالعاملة السياسية بجامعة «ماساتشوسيتس»
 ،Massachusettsبتلخيص املناخ الفكري الحايل بشكل جيد جداً:

«توىف بالفعل جميع املنادين بالتحسني الساليل اليساريني ،الذين تشكلت
وجهات نظرهم ،يف العقود الثالثة األوىل من القرن ،وهم مؤمنون ،بوجود حلقة
وصل بني التقدم األحيايئ واالجتامعي .وبوصول تالميذهم ،إىل النضوج الفكري،

(  )1لوح أملس = العقل قبل تلقيه أي انطباعات خارجية
(  )2توازن متقطع *
(  )3الحيوانات القرشية = القرشيات
(  )4حصان طروادة
(  )5يحرر = يعتق

«»Tabula rasa
Punctuated equilibrium
Crustaceans
Trojan Horse
Emancipate

يف مناخ اجتامعي مختلف بشكل ج��ذري ،فإنهم إما مل يقروا بذلك ،أو
لوجودهم يف مناخ اجتامعي غري مضياف ملبدأ الحتمية( »)1كانوا غري مرحبني
بالدفاع عن ذلك املوقف .ومن املحتمل أن ظهور علم األحياء االجتامعي،
يقوم بالداللة عىل االضمحالل للذكريات املرة ،التي تحيط باألحداث الخاصة
باألربعينيات من القرن العرشين ،ولن يكون من املباغت أثناء االنحسار لتلك
الذكريات ،أن نشهد ،عودة البزوغ ملذهب مل يتم عىل اإلطالق هزميته ،يف
ساحة املجتلد( )2العلمي ،ولكن تم إغراقه بدالً من ذلك ،عن طريق األحداث
السياسية واالجتامعية .ومن املحتمل أنه كان ،ابتدا ًء من أواخر األربعينيات
إىل أوائل السبعينيات من القرن العرشين ،إحدى وجهات النظر الكامنة فيام
بني العلامء ،املحتاجة فقط إىل تغيري آخر يف املناخ االجتامعي ،لتشجيع التعبري
عنها» [.]123

يقوم «لورنس رايت»  Lawrence Wrightالعامل يف األحيائيات ،مؤسساً تقديره عىل دراسات
التوائم بجامعة «مينيسوتا» ،باستنتاج أن:

«متاثل وجهة النظر السائدة عن الطبيعة البرشية ،عند نهاية القرن ،بطرق
عديدة ،وجهة النظر التي كانت لدينا عند البداية».]124[.

كثريا ما تبدو الخطوط املذهبية الخاصة باملشاركني املتنوعني ،بسبب الطبيعة الساخنة
للموضوع املطروح ،غري واضحة أمام املراقب ،وحتى يف بعض األحيان أمام املشرتكني فيه .ولقد تم
البسط أدناه ألربعة مواقف أساسية ،تتبع اثنان منها املذهب املساوايت« -:املساواتية الساذجة»
و«املعارضة للتدخل املتحذلقة» ،والسبب وراء التمييز األخري ،هو أن املتبعني املتحذلقني للمساواتية
هم يف بعض االعتبارات ،عىل اتفاق أكرب مع املنادين بالتحسني الساليل ،عن املتبعني للمساواتية
الساذجة .فمن املمكن للمساواتيني السذج االدعاء ،بأنهم مناهضون بشكل عنيد لتحسني السالالت،
إال أنهم قادرون فقط عىل تعريف املفهوم بشكل مبهم ،ومن املحتمل أنهم غري قادرين عىل ذلك
عىل اإلطالق ،ويبدي املساواتيون املتحذلقون ،بشكل أسايس ،الحذر تجاه الكشف أو املناقشة
لوجهات نظرهم الحقيقية خوفاً من إساءة االستخدام املحتمل للمعرفة املو ّرثاتية.

(  )1مذهب الحتمية = الجربية :اإلميان بالقضاء والقدر
(  )2مجتلد = ساحة الرصاع للمجالدين
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يحتوى الجدول التايل عىل قدر معني من االصطناعية ،حيث ال يتطابق الناس داخل مجموعات
دقيقة واضحة .فقد حاولت االشرتاكية القومية ،عىل سبيل املثال ،اإلقامة لبناء فوقي( )1للتحسني
الساليل ،عىل قاعدة من الداروينية االجتامعية.

عاملية  /قبلية

التحسني
الساليل
عاملية

الداروينية
االجتامعية
قبلية

التطور البرشي

إقرار

إقرار

االنتقاء الطبيعي للبرش
االنتقاء االصطناعي
للبرش

معارضة

تحبيذ
خليط من التحبيذ/
املعارضة

التنوع داخل املجموعة
الحايل

إقرار

إقرار

التنوع بني املجموعات
الحايل

إقرار

إقرار

إنكار

محتمل ومستحب

ليس محتمالً وال
مستحباً
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االنتقاء بني املجموعات
التنوع داخل املجموعة
املستقبيل
التنوع بني املجموعات
املستقبيل
التعايش طويل األمد
للمجموعات
( ) 1بناء فوقي
( ) 2يسء السمعة

تحبيذ

محتمل
ومستحب
محتمل
ولكنه غري محتمل ومستحب
مستحب
إقرار

إقرار

محتمل محتمل ولكنه غري
مستحب
ومستحب
مستحب

غري مستحب

معارضة التدخل
املساواتية الساذجة
املتحذلقة
مختلطة
عاملية
خليط من اإلقرار/
اإلنكار
معارضة

معارضة

معارضة

معارضة

إما إنكار أو
إقرار ولكنه يسء
()2
السمعة

إقرار رسي ولكنه
يسء السمعة
علنياً
إقرار رسي ولكنه
إنكار علني
محتمل ولكنه
غاية يف الخطورة

ليس محتمالً وال
مقبوالً

محتمل ولكنه
غري مستحب

خليط من اإلقرار/
اإلنكار
إنكار
(غري مستحب)
مستحب

إقرار

إقرار رسي ولكنه
يسء السمعة
علنياً
محتمل
ومستحب ولكنه
ليس جوهرياً
مستحب

يوجد هناك أيضا باالضافة إىل املذاهب الفكرية املتعارضة ،مساحة هائلة من التحذلق ،داخل
املعسكرات املتنوعة .وما ييل عبارة عن تقسيم إىل مجموعات-:
* املنادون بالداروينية االجتامعية :رغم أنهم كانوا الالعبني األساسيني ،املوجودين يف النصف
الثاين من القرن التاسع عرش والنصف األول من العرشين ،إال أنهم فقدوا قابليتهم عىل البقاء
كمجموعة منفصلة .حيث تم قهر االنتقاء عن طريق الفناء وعن طريق االنتقاء من خالل الخصوبة،
رغم أن األوبئة عىل شاكلة مرض «اإليدز» وطرق الحرب الحديثة ،من املمكن أن تقوم يف أحد األيام،
بإعادة تلك املعادلة إىل أصلها ،ومن املحتمل أن يكون ذلك يف وقت أقرب مام نظن .وبالرغم من
ذلك ،ما زالت الداروينية االجتامعية موجودة ،كفلسفة «متبقية» مطمورة داخل اللب الحقيقي،
للمنهاج الفكري الخاص مبجموعات معينة.
* فكرة «الشعب الشاميل» أو «اآلريون» :تم دسها تحت األرض بقدر اإلمكان ،عن طريق
حركة التذكري باملحرقة الجامعية (التي قام املؤلف لهذا الكتاب ،بلعب دور متواضع فيها) ،التي تم
إطالقها بعد الحرب العربية  -اإلرسائيلية ،عام  1967وقد اقترصت هذه املجموعة عىل املناداة ،ببقاء
العرق األبيض عىل قيد الحياة ،بدالً من تفوق العرق األبيض ،فاملرأة العادية املوجودة يف أوروبا
حالياً ،تنجب ما ال يتعدى  1.4من األطفال ،بينام هناك حاجة إىل  2.1ملجرد املحافظة عىل أي
تجمع سكاين ،ووفقا لنرشة بيانات التعداد السكاين لعام  2005الصادرة عن «املكتب املرجعي لعدد
السكان» ،فإن عدد سكان أوروپا سوف يهبط من  %9.8من عدد السكان العاملي ،إىل  %6بحلول
عام  2050بالرغم من النزوح إىل الداخل القوي الذي تم التخطيط له .واملنذر بالسوء بشكل مساو
لهؤالء املنظرين ،هي النتائج املو ّرثاتية للتهجني العرقي محتوم الحدوث يف «القرية العاملية» .ويسري
والء هذه املجموعة ،عىل طول الخطوط العرقية وليس الطبقية .ومن املمكن أن يطلق عليهم أنهم
قبليون(.)1
* املعارضون للتدخل املتحذلقون :تعرتض هذه جامعة عىل التدخل يف الخط الجرثومي البرشي،
ويقوم البعض من أعضائها باالعرتاض عىل التدخل ،حتى يف الخطوط الجرثومية الخاصة بالحيوانات
والنباتات ،وقد تم إيذاء املعارضني للتدخل ،عن طريق املذبحة األملانية لليهود ،وعن طريق الخدمة
الشفاهية مدفوعة األجر ،من قبل االشرتاكيني القوميني ،إىل املنادين بالتحسني الساليل ،وقد قامت
تلك املالبسات بالتبعية بتشكيل وجهات نظرهم ،ومن الغريب حقاً ،أن املوقف ذا الخصوصية لهذه
الجامعة ،لديه اليشء الكثري املشرتك ،مع ذلك الخاص باملنادين بالتحسني العرقي.

Superstucture
Denigrate

( )1قبيل = منادي بالقبلية
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ويوجد هناك فجوة لها اعتبارها ،بني لب معتقدات الجامعة ،ووجهات النظر التي تبرش( ) 1بها ،وهي
تقوم باالستخدام برباعة( )2لتأثري غري متكافئ( )3مع حجمها .وبعض من املعارضني للتدخل املتحذلقني ،هم
يف الواقع قبليون.
* املنادون باملساواتية البيئية الساذجة  :هم القوم الذين مل يقوموا بتوجيه القدر الكبري من
التفكري إىل التجمع السكاين ،والذين قاموا بالتقبل للتعاليم( )4املساواتية املعدة لالستهالك الجامعي،
التي يتم نرشها عن طريق املعارضني للتدخل ،والهدف الخاص بأي حملة إعالمية ،هو تحقيق
«االنفصال» عن التجربة العملية ،داخل التجمع السكاين املستهدف ،وقد تم تحقيق الهدف ىف حالة
املنادين باملساواتية الساذجة ،بشكل يثري اإلعجاب .فإنهم يقرون بأن الذكاء هو النتيجة بشكل
صارم للتعليم ،وأن الترصف اإليثاري( )5أو االفتقار إليه ،هو النتيجة عىل وجه القرص للتنشأة .وهم
يرفضون حتى نظرية التطور.
* املنادون بالتحسني الساليل العاملي  :تم وصفهم يف هذا الكتاب ببعض التفصيل ،بحيث من
شأن الوصف يف هذه النقطة ،أن يكون متسامً بالتكرار ،ويكفي القول بأن املناديني بالتحسني الساليل
ينظرون إىل أنفسهم ،عىل أساس أنهم التجمع املؤثر( )6من أجل األجيال املستقبلية.
* املنادون باملالثوسونية الحديثة( :)7مبا أن العديد من األمم متر خالل تحول يف الرتكيبة
السكانية ،تخرس هذه الجامعة الكثري من املصداقية ,التي مل تتمتع بها إال حديثاً ،و تتنبأ معظم
التكهنات حول الرتكيبة السكانية يف الوقت الحايل ،بتحديد مستوى النمو السكاين العاملي ،إال أن
املشايعني للاملثوسونية يطرحون ،أن التجمع السكاين قد يكون يف الحقيقة ،غاية يف الضخامة
بالفعل ،ألن يكون من املمكن إعالته ذاتياً ،وأن النمو السكاين الرسيع مازال ينذر بالخطر ،يف العديد
من املناطق املوجودة عىل الكوكب ،ومييل معظم املنادين بالتحسني الساليل ،ألن يكونوا من أتباع
املذهب املالثوسوين ،لكن العكس ليس صحيحاً بالرضورة.

( ) 1يبرش بـ = يدعو إىل
( ) 2يستخدم برباعة = يستغل
( ) 3غري متكافئ
( )4تعليم (جمعها تعاليم)
( ) 5إيثاري = غري أناين
( ) 6تجمع مؤثر *
( ) 7منادي باملالثوسونية الحديثة :نسبة إىل «ثوماس روبرت مالثوس» الذي قام بنرش
كتاب «مقالة حول مبدأ التجمع السكاين» 1798

Proselytize
Wield
Incommensurate
Gospel
Altruistic
Lobby
Neo-Malthusians

* املناهضون للاملثوسونية :تقوم هذه الجامعة بالتأكيد ،عىل أن رأس املال البرشي ،ميثل يف
حد ذاته املورد األعظم ،وأن املخاوف من تجاوز الكوكب «لسعة الحمل» الخاصة به ،مبالغ فيها
بشكل فادح ،وليست يف موضعها ،ومن املمكن نظرياً أن يكون املنادين بالتحسني الساليل ،بشكل
من املمكن تصوره ،مناهضني للاملثوسونية ،ولكن هذا ما مل يكن عليه الحال تاريخياً.
* الدارسون والعلامء غري امللتزمني( :)1يشتمل هؤالء عىل املنادين بالتحسني الساليل ،والدارسني
للرتكيبات السكانية ،واملختصني يف علم اإلنسانيات ،وعلامء اآلثار( )2واملتخصصني يف علم االجتامع،
واإلخصائيني يف علم النفس  -وبشكل مخترص ،أي فرع من املعرفة ،مكرس بشكل تام ،أو يف جزء
منه ،لدراسة اإلنسان ،وهذه املجموعة عىل علم بشكل مؤمل بقواعد الرقابة( )3غري املكتوبة ،فيام
يتعلق بالدراسات النوعية ،بحيث يقوم األعضاء التابعني للمجتمع الدرايس والعلمي ،يف كثري من
األحيان ،بالتامس ملجأ من العواصف املذهبية ،عن طريق االنشغال بالتساؤالت غري املثرية للخالف،
فمن املمكن عىل سبيل املثال ،ألي مؤيد للتحسني الساليل ،أن يقوم بتكريس نفسه لدراسة سلسلة
متعاقبة معينة من املورثات ،والتجنب بشكل متعمد للنقاش حول املتضمنات االجتامعية ،واألمر
مامثل لحريف اآلالت( )4الذي يقوم بإصالح جهاز الكربنة( )5بدون أي تفكري يف املكان ،الذي من املقدر
أن تذهب إليه السيارة ،ومن املمكن أن يصبح بعض األعضاء التابعني لهذه املجموعة بالذات،
مذهبيني بدرجة أعىل من غري األعضاء ،ومن املمكن لهم أحياناً ،السامح لوجهات نظرهم الشخصية،
بالتأثري عىل دراساتهم ،قامئني بإخفاء الحقيقة ،ليس فقط عن الجمهور ،ولكن حتى عن أنفسهم.
وعىل الجانب اآلخر ،تظل نسبة ضخمة غافلة ،عن التداعيات الفلسفية والسياسية املتعلقة مبجال
دراساتهم.

( ) 1غري ملتزم = حر
( ) 2علم اآلثار = األثريات
( ) 3الرقابة
( ) 4حريف اآلالت
( ) 5جهاز الكربنة * = جهاز مزج الهواء بالبرتول إلحداث مزيج متفجر

Disengaged
Archeology = Archaeology
Censorship
Mechanic
Carburetor = Carburettor
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,

Don t do What I do,
Do What I Tell you.
”“Everyone,s Father

يتمثل االنطباع الشعبي ىف أن حركة التحسني الساليل ،كانت منهاجاً فكرياً نازياً ،عرقياً ،مضاداً
للسامية( ،)1تم استلهامه عن طريق الصفوة األنجلو-أمريكية ،وحقيقة األمر هي أن التحسني الساليل
قد متكن أيضاً من تثبيت رؤوس كباري قوية يف «األرچنتني» ،و«أسرتاليا» ،و«النمسا» ،و«بلچيكا»،
و«بوليڤيا» ،و«الربازيل» ،و«كندا» ،و«الصني» ،و«كوبا» ،و«تشكوسلوڤاكيا» ،و«الدينامرك»،
و«إستونيا» ،و«فنلندا» ،و«اليونان» ،و«املجر» ،و«نيوزيالنده» ،و«هولندا» ،و«پولندا» ،و«الربتغال»،
و«رومانيا» ،و«روسيا» ،و«جنوب إفريقيا» ،و«إسپانيا» ،و«السويد» ،و«سويرسا» ،و«تركيا».]125[ .
قام اليهود بلعب دور متواضع لكنه نشيط ،يف حركة التحسني الساليل املبكرة .فقد قام
«الحاخام ماكس ريخلر»  ،Rabbi Max Reichlerيف عام  1916بنرش مقالة عنوانها «التحسني
الساليل اليهودي»  ,Jewish Eugenicsالتي حاول فيها توضيح أن التقاليد الدينية اليهودية ،كانت
محسنة للسالالت يف توجهها ،وبعد عقد ونصف من ذلك ،قام «إلسورث هانتنجتون» Ellsworth
 ،Huntingtonيف كتابه بعنوان «أطفال الغد»  ،Tomorrow,s Childrenالذي صدر بالتعاون مع
مدراء «جمعية التحسني الساليل األمريكية»  ،American Eugenics Societyبرتديد أطروحات
«رينجلر» ،مطرياً عىل اليهود عىل أساس أنهم ساللة متفوقة بشكل اليباري ،ومفرساً إلنجازاتهم ،عن
طريق االلتزام املنظوم( )2مببادئ القانون الديني اليهودي األساسية ،وهو الذي نظر إليه أيضاً ،عىل
أساس أنه مؤيد بطبيعته للتحسني الساليل بشكل جوهري.]126[ .
قام العديد من اليهود االشرتاكيني يف ظل «جمهورية ڤاميار» ،بحملة نشطة ملؤازرة التحسني الساليل،
مستخدمني الجريدة االشرتاكية «ڤورڤارتس»  ،Vorwartsعىل أساس أنها منربهم( )3الرئييس]127[ .
وكان كل من «ماركس ليڤيني»  ،Marx Levienالعضو يف «سوڤيات( )4ميونخ األول» Munich Soviet
 Firstو«چوليوس موىس»  ،Julius Mosesمؤمنني بشدة بتحسني السالالت ،ومن شأن قامئة جزئية
من املؤيدين للتحسني الساليل ،من اليهود األملان البارزين ،أن تتضمن عىل «ريتشارد جولد شميدت»
 ،Richard Gold Schmidtو«هيرنيتش پول»  ،Heinrich Pollو«كورت سترين» ،Curt Stern
وخبري اإلحصائيات «ڤيلهام ڤاينربج» ( Wilhelm Weinbergاملؤلف املشارك لكتاب«قانون هاردي-
فاينربج»  ،Hardy-Weinberg Lawوالعامل يف الرياضيات «فيليكس برنستني» ،Felix Bernstein

( )1مضاد للسامية( :ذراري سام ابن نوح املفضل طبقاً للتوراة)
( )2منظوم :مصوغ يف صورة نظام متامسك من املبادئ
( )3منرب
( )4سوڤيات :مجلس حكومي منتخب يف ظل الشيوعية

Anti-Semitic
Systematic
Tribune
Soviet
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واألطباء «ألفريد بالسكو»  ،Alfred Blaschkoو«بينو كاچيس»  ،Benno Chajesو«ماجنوس
هريشفلد»  ،Magnus Hirschfeldو«چورج لوينستني»  ،Gorge Lowensteinو«ماكس ماركوس»
 ،Max Marcuseو«ماكس هريش»  ،Max Hirschو«ألربت مول»  .]128[ .Albert Mollولقد
وصل األمر إىل املهاجمة «للعصبة األملانية لتحسني الشعب ودراسة الوراثة» German League
 ،for Improvement of the People and the Study of Heredityعن طريق النارش النازي
«چوليوس ف .ليهامن»  ،Julius F. Lehmannكتدمري( )1مستهدف موجه من جانب يهود «برلني»
 .]129[ .Berlinوكان «لوينستني» عضواً يف جامعة رسية ملقاومة الحكومة االشرتاكية القومية ،وقام
كل من «كاچيس» ،و«جولد شميدت» ،و«هري شفيلد» ،و«پول» بالهجرة.
عندما توىف «موىس هارمان»  ،Moses Harmanالفوضوي الثائر ورئيس تحرير «الجريدة
األمريكية للتحسني الساليل»  American Journal of Eugenicsيف عام  1910قامت مجلة
«األرض األم»  Mother Earthالخاصة بـ«إميا جولدمان»  Emma Goldmanبتويل التوزيع ،ويف
عام  1933قام «صامويل چاكسون هوملز»  ،Samuel Jackson Holmesاملنادي بالتحسني الساليل،
واألستاذ يف علم الحيوان بجامعة «كاليفورنيا»  ،Californiaباإلشارة إىل العدد امللحوظ من اليهود
املنضمني إىل حركة التحسني الساليل ،واإلطراء عىل «موهبتهم املتأصلة من األدمغة» ،وكان يقوم يف
الوقت نفسه برثاء التحامل( )2العرقي الذي عاىن منه اليهود ،الذي تسبب يف أن يصبح العديد من
املفكرين متحوطني ،تجاه وجهات النظر العاملية غري املساواتية ]130[ .وقد قامت جمعية التحسني
الساليل األمريكية نفسها ،باعتبار «الحاخام لويس مان»  ،Rabbi Louis Mannعىل أساس أنه
واحدٌ من مدرائها ،يف عام .1935
كان األمرييك «هريمان موللر» ،واحداً من أكرث املنادين البارزين بالتحسني الساليل ،وقد
كانت والدته يهودية ،وقد نال جائزة «نوبل» يف الطب يف عام  1946لعمله عىل معدالت التغيار
األحيايئ املو ّريث .وألن «موللر» كان شيوعياً ،فإنه أمىض من  1933إىل  ،1937يف وظيفة أخصايئ قديم
يف التحسني الساليل بجامعة «موسكو» ،وعندها قام بتحرير رسالة إىل «ستالني»  ،Stalinمقرتحاً
أن يقوم «االتحاد السوڤييتي» بتبني التحسني الساليل كسياسة وقد حدث ذلك عشية التطهريات
العظيمة ،ورفض «ستالني» بشكل مؤكد هذه الفكرة ،وعند هذه النقطة ،توصل «موللر» إىل أنه من
األصوب الرحيل إىل «اسكتلندا»  ،Scotlandثم عاد بعد ذلك إىل الواليات املتحدة،

( ) 1تدمري
( ) 2تحامل

Subversion
Bias

وقد ظهر يف منتصف فرتة إقامته املؤقتة( )1يف «موسكو» ،بحث «موللر» ،بعنوان «الخروج من
الليل»  ،Out of the Nightيف الواليات املتحدة ،وكان «موللر» قد قام يف عام  1932بقضاء عام يف
«أملانيا» ،وشعر بالغضب الشديد من املفاهيم والسياسات النازية املتعلقة بالعرق.
وفقاً للموجود يف املكتبة القومية بالقدس ،فقد تم من العرشينيات إىل الخمسينيات من
القرن العرشين ،نرش  200من الكتيبات للوالدين باللغة العربية ،وكانت تلك املنشورات تحتوي
عىل وجهة نظر عاملية مرتابطة منطقياً ،كان التحسني الساليل يشكل فيها جزءاً تكاملياً ،مخضعاً
()2
األمهات اليهوديات لربنامج غري منقطع من التعليم ،والتلقني ،والتنظيم ،وقام أثناء فرتة االنتداب
الربيطاين ،األطباء اليهود املوجودون يف «فلسطني» ،بالتشجيع بشكل نشيط للتحسني الساليل .وقد
قام «الدكتور چوزيف مري»  ،Dr. Joseph Meirالذي تم إطالق اسمه عىل املستشفى املوجود يف
«كفار ساڤا»  ،Kfar Savaيف عام  1934بكتابة-:

«من الذين يجب السامح لهم بإنجاب أطفال؟ وللسعي للعثور عىل اإلجابة
الصحيحة لهذا السؤال ،فإن التحسني الساليل ،هو العلم الذي يحاول أن يقوم
بإدخال تحسينات عىل العرق البرشي ،والحفاظ عليه من االنحطاط .وهذا العلم
ال يزال يافعاً ،ولكن لديه مزايا هائلة ...أليس من واجبنا التأكد من أن أطفالنا
سوف يكونون أصحاء ،سواء جسامنياً أو ذهنياً؟ إن التحسني الساليل بالنسبة لنا
بشكل عام ،وبالدرجة األوىل املنع اليقظ من العلل الوراثية ،وله قيمة أكرب بكثري
من املوجود يف األمم األخرى .ويجب عىل األطباء ،والرياضيني ،والسياسيني،
أن يقوموا بالنرش عىل نطاق واسع لفكرة :ال تقدم عىل إنجاب أطفال ،إال
إذا كنت متأكداً من أنهم سوف يكونون أصحاء ذهنياً وجسامنياً»]131[ .

متكن أحد الباحثني بجامعة «بن جوريون»  ،Ben-Gurionكان يعمل يف موضوع «الصهيونيني
املنادين بالتحسني الساليل»  ،Eugenicist Zionistsمن العثور عىل ملف للكروت املدون عليها
بعض املالحظات ،التي متت كتابتها عن طريق املصدرين ملجموعة من كتابات «مائري» ،Meir

( ) 1إقامة مؤقتة = اعتكاف
( ) 2انتداب

Sojoum
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والتي تم نرشها يف إرسائيل يف منتصف الخمسينيات من القرن العرشين ،حيث قام النارشون
باإلطالق عىل املوضوع ،أنه «مثري للمشاكل وخطري» ،وقاموا بالتعليق« :من الخطري يف الوقت الحايل،
وبعد التحسني الساليل النازي ،نرش هذا املوضوع» ]132[ .وقد تم يف الحقيقة ،كبت العلم بالتأييد
اليهودي للتحسني الساليل ،يف فلسطني ما قبل عام  1948لسنوات عديدة.]133[ .
تحول «الدكتور ماكس نوردو»  ،Dr. Max Nordauوهو ابن لحاخام أورثوذوكيس إىل
الصهيونية( )1عن طريق «ثيودور هريزل»  ،Theodore Herzlوأصبح عضواً بارزاً يف الحركة ،وقد
أصبحت آراء «ثيودور» ،التي كانت تتضمن عىل الدعاية عن التحسني الساليل بشكل نشيط ،مألوفة
جداً يف املجتمع اليهودي ،إىل درجة أن وصل األمر ،إىل إنشاء «نوادي نوردو» ،حتى يف الواليات
املتحدة.
قام «الدكتور آرثر روبني»  ،Arthur Ruppinرئيس مكتب املنظمة العاملية للصهيونية يف
«فلسطني»  ،Palestineبالتدوين يف كتابه بعنوان «علم االجتامع الخاص باليهود» The Sociology
 ،of the Jewsأنه« :من أجل القيام باملحافظة عىل نقاء عرقنا ،فإن مثل هؤالء اليهود (الذين يبدون
عالمات خاصة بنقائص مو ّرثاتية) ،البد أن يحجموا عن اإلنجاب لألطفال»]134[ .
أصبح عدد كبري من املامرسات للتحسني الساليل ،مقبولة عىل نطاق واسع يف «إرسائيل»
 ،Israelيف الوقت الحايل .وبناء عىل أقوال «مريا وايز»  Meira Weissالتابعة للجامعة العربية
بالقدس»:

«لقد تحول التحسني الساليل الصهيوين يف «إرسائيل» ،إىل سياسة قبل  -والدية
انتقائية ،مدعومة باالستخدام الرسمي للتقنية املو ّرثاتية»]135[ .

()2

يوجد هناك يف الوقت الحايل عيادات للخصوبة أكرث بالنسبة لكل فرد ،عن أي قطر آخر يف
العامل (أربعة أضعاف العدد بالنسبة لكل فرد موجود يف الواليات املتحدة) ،ويتم تقديم العون املايل
لإلجهاض ،إذا ما توارد الشك يف أن الجنني مشوه جسامنياً أو ذهنياً]136[ .
يقوم املتربعون يف الحاالت التي تكون فيها الحيوانات املنوية الخاصة بالزوج ليست حية،
باالستيفاء لقامئة شاملة خاصة بالتواريخ الصحية ،وتقوم الدولة بتوفري السائل املنوي ،الذي يتم
فحصه ملرض «تاي ساكس» ،ويتم الحصول عىل موافقة النساء الاليت تعدين سن الخامسة والثالثني،

( ) 1الصهيونية
( ) 2قبل  -والدي

Zionism
Prenatal

عىل إجراء اختبارات أخذ عينة من السائل األمنيويس( )1والخضوع لإلجهاض ،إذا ما تم االكتشاف
ألي نقائص مو ّرثاتية ،وبهذا الشكل ،فإن الحكومة تقوم بشكل إيجايب باتباع التحسني الساليل ،رغم
أن الدافع الرئييس ،يبدو بأقل القليل ،يتعلق بالكم عن عالقته بالكيف.
متت يف عام  1996اإلجازة القانونية الستخدام الرحم البديل( )2لكن بالنسبة للنساء املتزوجات
فقط ،ويتم أيضاً دفع تكاليف ذلك عن طريق الدولة ،وال تقوم القوانني الدينية اليهودية بحجب
الرشعية ،عن أطفال النساء غري املتزوجات ،وهذا ما يجعل من املمكن الجمع ،بني املبادئ القانونية
اليهودية مع املامرسات القانونية الحديثة ،ويتم التحبيذ للتلقيح خارج الجسم ونقل األجنة ،عن
طريق البعض من الحاخامات ،كشكل من أشكال العالج للخصوبة ،التي ال تقوم بخرق النصوص
الحرفية ،لتعاليم الـ«هاالخيك»  Halakhicتجاه الزنا(]138[ )3
من الغريب أن بعض الحاخامات ،يرفضون شجب االستخدام لحيوانات منوية ليست يهودية،
حيث إن االستمناء باليد( ،)4لغري اليهود ،ليس من األمور الحاخامية الرصيحة املقلقة ،وألن اليهودية
يتم انتقالها بشكل قرصي ،من خالل األم .ومن املمكن أن يصل األمر ،إىل أمكان تزاوج األطفال
الذين يولدوا ألمهات يهوديات مختلفات ،قمن باالستخدام للحيوانات املنوية الخاصة بنفس املانح،
حيث «إنهم ال يشرتكون يف أي جوهر» ( )5ومع ذلك ،يعترب البعض اآلخر من الحاخامات ،االستخدام
لحيوانات منوية غري يهودية ،شيئاً بغيضاً(]139[ )6
يختلف املوقف اإلرسائييل تجاه االستنساخ بشكل كبري ،عن ذلك السائد يف معظم األقطار
األخرى .وبالرغم من أن االستنساخ التكاثري البرشي ليس مسموحاً به يف العادة ،ألنه مل يتم إىل اآلن
اعتبار أن تقنيته آمنة ،فإن رئيس الحاخامات يف إرسائيل يرى ،عدم وجود أي تحريم ديني متأصل
يف االستنساخ التكاثري ،عىل أساس أنه أحد أشكال عالج الخصوبة ،ويرى أنه أفضل حتى من التربع
بالحيوانات املنوية ،الذي من املمكن عن طريق االستخدام ملتربعني غري معروفني ،أن يؤدي فيام
بعد ،إىل التزاوج بني األخ واألخت]140[ .

( ) 1أخذ عينة (بزل) من السائل األمنيويس (السائل املحيط بالجنني)
( ) 2استخدام الرحم البديل *
( ) 3الزنا
( ) 4االستمناء باليد
( ) 5جوهر
( ) 6يشء بغيض

Amniocentesis
Surrogacy
Adultery
Mastubation
Substance
Abomination
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يف عام  1998رغم مرور أكرث من مثانية عقود عىل الظهور ملقالة «ريخلر» يف عام 1916
قام «نوام چ .زوهار»  ،Noam J. Zoharأستاذ الفلسفة بجامعة «بار-إيالن»  Bar-Ilanيف
«إرسائيل» ،باالستجابة إىل «ريخلر» ،وعندما الحظ أن وجهات النظر املؤيدة للتحسني الساليل التي
نادى بها «ريخلر» بشدة« ،متقاسمة ...يف الوقت الحايل ،مع ما يزيد عىل العدد القليل من الدوائر
اليهودية( ،»)1كتب «زوهار» :

«من شأن أي برنامج خاص بالتحسني الساليل الفردي ...أن يبدو متوافقاً مع
املوقف الذي قد تم ،عىل أقل القليل ،التسليم به بشكل ضمني ،عن طريق
التعاليم اليهودية التقليدية ،فهل من املمكن أن يختلف األمر ،إذامل تعد
الوسائل املستخدمة إلحداث قفزة بارعة ،محددة عن طريق التفكر املبني عىل
األخالقيات ،ولكن بدالً من ذلك ،عن طريق العلم املو ّرثايت املبني عىل األدلة؟».
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يبدو يل أنه ما دام الهدف يف حد ذاته مقبوال ،فال يحتاج التغيري يف الوسائل الالزمة لتقدمه،
إىل الوضع ألي عقبة أمام مواصلته ،وهذا األمر ينطبق بالطبع ،ما دامت الوسائل الحديثة غري مثرية
لالعرتاضات األخالقية ،ومن أجل التحقيق الستجابة يهودية ،لهذه النوعية من التحسني الساليل
الحديث ،التي تلوح يف أفقنا ىف الوقت الحايل فسوف يصبح من الرضوري تقييم الوسائل املعينة
املتنوعة ،التي من املمكن أن تخدم التحسني الساليل ذى الصفة الفردية ،وأرجو أن يكون قد تم
وضع بعض األسس لذلك ،يف هذا الفحص لألصوات اليهودية التقليدية]141[ .
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تتطلب الدميوقراطية أن ي��ق��وم جميع
مواطنيها ،بالبدء يف السباق عىل نحو متكافئ.
و يلح م��ب��دأ امل��س��اوات��ي��ة ،ع�لى أن يصل
جميعهم إىل خط النهاية عىل نحو متكافئ.

روچر پرايس
«ثورة الطريق العظمى»
تاريخ
و سياسات
التحسني الساليل

Democracy demands that all of its
citizens begin The race even.
Egalitarianism insists that they all
finish even.
Roger Price,
”“The Great Rood Revolution
( ) 1يهودي

Judiac
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رغم انطالق الهجوم عىل التحسني الساليل ،يف العرشينيات من القرن العرشين [ ,]142إال
أنه استطاع البقاء عىل قيد الحياة ،حتى تحت قبضة أملانيا النازية ،وقد قامت «مؤسسة سيبا»
 ،Ciba Foundationيف عام  1963بعقد مؤمتر يف «لندن» ،تحت عنوان «اإلنسان ومستقبله»
 ,Man and His Futureتحدث فيه ثالثة من علامء األحيائيات املرموقني ،واملكللني بجائزة نوبل
(«هريمان موللر»  ،Herman Mullerو«چوشوا ليدربرج»  ،Joshua Lederbergو«فرانسيس
كريك»  ) Francis Crickبشكل قوي تأييدا له ،ورغم هذه النغمة املرتفعة ،كان التحسني الساليل،
عىل وشك التكبد لهزمية منكرة.
وجد الجمهور الحانق ،من خالل صور الكالب البوليسية املهاجمة ملحتجي الحقوق املدنية يف
الجنوب ،أن املناقشات الجارية حول االختالفات العرقية املو ّرثاتية ،غري محتملة ،وقامت مجموعة
ضخمة من الطلبة السود ،يف عام  1974بالهجوم عىل مكتب «األستاذة ساندرا سكار» Professor
 ,Sandra Scarاملوجود يف معهد «تطوير الطفل»  ,Child Developmentالتابع لجامعة
«مينيسوتا»:

«قال طالب مازال يف مرحلة التعليم ،إنه سوف يقتلنا ،إذا قمنا باالستمرار
يف األبحاث عىل األطفال السود ،وقام آخر بالسري جيئة وذهاباً أمامنا صائحاً،
«هونيك ،هونيك ،هونيك».
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عندما قام «آرثر چينسني»  ،Arthur Jensenالتابع لجامعة «كاليفورنيا» ،املوجودة يف
«بريكيل»  ،Berkeleyبزيارة املعهد يف عام  1976تم البصق عليه وعىل «سكار» عن طريق جامعة
منظمة( )1من الطلبة املتطرفني( )2وقام البعض منهم باملهاجمة الجسامنية للمتحدثني ،والذين قاموا
بتوجيه الدعوة إليه ،ومل يقترص األمر عىل قطع استمرارية محارضات «چينسني» بشكل دائم ،بل
إنه تلقى أيضاً تهديدات بالقذف بالقنابل ،وكان من الرضوري وضعه تحت الحراسة الدامئة]143[ .
تكفلت األكادميية القومية للعلوم ،يف شهر مارس من عام  1977بإقامة ندوة عامة( )3يف
«واشنطن» العاصمة ،حول األبحاث الدائرة عن «د .ن .أ ».العائد إىل االتحاد( )4وعندما بدأت الجلسة
األوىل ،رشع املحتجون يف السري عىل طول املاميش ،وهم يلوحون باإلعالنات والالفتات]144[ .

( ) 1مجموعة منظمة
( ) 2متطرف
( ) 3ندوة عامة
( ) 4د.ن.أ .العائد إىل االتحاد *

Phalanx
Radical
Forum
Recombinanet DNA

تم يف أول األمر منع «هانس إيسنك»  Hans Eysenckمن الكالم ،يف محارضة كان من املقرر
إلقاؤها يف «مدرسة لندن لالقتصاديات»  ،London School of Economicsعن طريق ترديد «ال حرية
للكالم بالنسبة للفاشيني!( ،»)1ثم تم بعدها كرس نظارته ،وسال الدم عىل وجهه .وعندما ظهر كتابه بعنوان
«مناقشة معدل الذكاء»  IQ Argumentيف الواليات املتحدة ،تم تهديد تجار الجملة والتجزئة للكتب،
بالحريق املتعمد( )2والعنف ،وأصبح من املستحيل تقريباً الحصول عىل نسخة من الكتاب]145[ .
لقد تم التفجري للمشاهد املذكورة ،وعدد كبري آخر مامثل لها ،نتيجة التأكيد بوجود اختالف
يف متوسط معدالت الذكاء بني املجموعات العرقية ،وبشكل خاص بني البيض والسود ،وال يبدو أن
أحداً الحظ ،أن القضية كانت بشكل أسايس ،غري متعلقة بالتحسني الساليل ،الذي كان يتم الدفاع
عنه ،من أجل جميع الجامعات بدون استثناء.
العامل الرئييس الثاين ،الذي كان موجوداً يف القمع للتحسني الساليل ،هو االنطالق لحركة
التذكري باملحرقة الجامعية ،يف الفرتة التالية لحرب  1967العربية/اإلرسائيلية .وقد كانت الحملة
مؤثرة جداً ،إىل درجة أن استطالعات الرأي بينت ،استطاعة عدد أكرب من األمريكيني التعرف عىل
املحرقة الجامعية عن معرفتهم بـ«پريل هاربور»  ،Pearl Harborأو إطالق القنبلة الذرية عىل
اليابان ]146[ .وأصبح الذين كان مصطلح التحسني الساليل مألوفاً لديهم ،يقومون اآلن بالربط
بينه وبني «املحرقة الجامعية» و«العنرصية»( )3وال توجد هناك دراية عىل اإلطالق لدى الجمهور
العام ،بأن قادة حركة التحسني الساليل يف «الواليات املتحدة» و«إنجلرتا» ،قد قاموا بشكل قاطع
يف 16سپتمرب عام  1939برفض تعاليم( )4حكومة النازي العرقية (انظر ملحق ،)1كام قام بذلك
العديد من األملان املنادين بالتحسني الساليل ،وحدث إرباك ضخم ،ولو أنه مفهوم بشكل تام،
داخل املجتمع اليهودي ،وهذا التشوش ميلء بالدالالت بالنسبة لليهود يف الوقت الحايل ،وبناء عىل
املسح السكاين اليهودي القومي ،فقد دخل اليهود املوجودون يف «أمريكا» ،يف هبوط شديد التحدر
يف األعداد ،يف العقد املمتد من  2000-1990مام يعكس منطاً منوذجياً ،ملجموعات معدل الذكاء
املرتفعة [ .]147فإن نصف النساء اليهوديات ،الاليت ترتاوح أعامرهن بني 34 -30عاما ،مل يكن لديهن
أطفال ،وكانت أعامر النصف تقريباً من اليهود األمريكني ،تربو عىل  45عاما أو أكرث [ .]148وهذا
أمر يتعلق ببساطة بالبقاء عىل قيد الحياة.
( ) 1فاشيستي :املؤمن بتمجيد الدولة والعرق ،والسيطرة عىل جميع أنشطة الدولة تحتسيطرة ديكتاتور Fascist
Arson
( ) 2الحريق املتعمد
Racism
( ) 3العنرصية = العرقية
Doctorines
( ) 4تعاليم
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متتعت املنشورات عن التحسني الساليل ،يف بداية الثامنينيات من القرن العرشين ،بطفرة
لها اعتبارها ،متضمنة عدداًَ ضخامً من املقاالت املوجودة يف املطبوعات الصادرة ،ثم بعد ذلك عىل
الشبكة البينية للتواصل ،إال فأن معظم تلك املنشورات كانت رغم ذلك ال تزال إما معادية ،أو يف
أفضل األحوال حذرة ،وأحد األمثلة الحديثة نسبياً ،هو كتاب «ويليام هـ .توكر» William H.
 ،Tuckerبعنوان «العلم والسياسات املتعلقان باألبحاث العرقية» The Science and Politics of
 .)1994( Racial Researchوبينام يدعى «توكر» املساندة للتقيص العلمي ،فإنه يقوم بنبذ «القيمة
العلمية التافهة،الخاصة بالقابلية الوراثية ملعدل الذكاء» ،ويرص عىل أن حقوق البحث العلمي« ،من
املمكن أن تكون مرشوطة( )1بحقوق اآلخرين» .ويتأمل يف إذا ما كان من شأن البعض املعني من
مواضيع البحث ،أن يتم السعي وراءها عىل اإلطالق ،وينادي برفض التمويل الحكومي لألبحاث
العرقية ،ومقرتحاً تطبيق مجموعة مبادئ(« )2نورميربج»  ،Nuremburgعىل الباحثني ،ومرصحاً بأن
الخاضعني لألبحاث النفسانية» من املمكن اعتبارهم مخطئني ,بدون أن يتم إيذاؤهم» ,وأن من
الواجب إعالمهم بطبيعة األبحاث ،يف حال اكتشافهم أن نتائج البحث ليست مرضية بالنسبة لهم.
ويستطرد عن طريق االستشهاد باملقاطع التعبريية ،مثل« :هؤالء التعساء مبعدل ذكاء  15نقطة»
و«هل تقوم باالستخدام ملثل تلك املواهب التي تتمتع بها ،من أجل أو ضد الناس؟» [ ]149ومن
املمكن النظر عىل أفضل وجه إىل «توكر» ،عىل أساس أنه معتدل موجود يف املعسكر املساوايت.
كتاب «ميسا وسوزان»  ،Missa and Susanneالصادر يف عام  1999بعنوان «من التحسني
الساليل للدولة إىل التحسني الساليل الشخيص» ،De l,eugenisme d›Etat a l,eugenisme prive
عبارة عن مجموعة من املقاالت التي كتبت  ،بواسطة مجموعة من املطلعني( )3والعلامء البلچيك
والفرنسيني ،البعض منهم من املعادين للتحسني الساليل ،بينام آخرون من املؤيدين له بشكل فعيل.
ورغم ذلك ،يتم الوصف للتحسني الساليل يف أماكن متنوعة ،عىل أساس أنه «خيايل» (يوطويب)
و«غري واقعي» ،حيث أن أهدافه «غري قابلة للتحقيق» ،ومتثل «مجموعة من اآلراء الخادعة» التي
تعترب «متناقضة» و«تم دحضها عن طريق األبحاث» ،ومن املمكن أن يقوم مجرد الذكر للمصطلح

( ) 1مرشوط = مقيد
( ) 2مجموعة مبادئ = مدون
( ) 3مطلع = مثقف

Qualified
Code
Scholar

بإثارة« :الشجب غري املرشوط ملامرسة مخجلة» .وهناك تعبريات أخرى تتضمن« :العمل املخزي(،»)1
و«أهوال التحسني الساليل» ،و«الدجالون( )2األمريكيون» ،و«نزعة خطرية» ،و«تهديد التحسني
الساليل» ،و«الخوف» ،و«املجازفة» ،و«التهديد» ،و«املخاطرة» ،و«الغدر» ،و«التفيش» ،و«التطرف»،
و«غري األخالقي» ،و«االصطفائية» ،و«شيطان التحسني الساليل» ،و«غواية التحسني الساليل»،
و«حصان طروادة املقلق الخاص بالتحسني الساليل» ،و«شبح التحسني الساليل» ،و«اإلبادة النازية
للنخبة» ،و«قاعات الغاز» ،و«العنرصية» ،و«التمييز العرقي» ،و«منحدر التحسني الساليل الزلق»،
و«السمعة املقيتة» ،و«الهمجي»( ، )3و«الخشية» ،و«التحذير» ،و«القاتل» ،و«املقاومة اليقظة
لهذه النزعة» ،و«التمييز املو ّرثايت» ،و«عمليات التعقيم واستئصال الفصوص املخية( »)4و«مذهب
()6
الحتمية الزاحف» ،و«اإلنتقاصية املو ّرثاتية( »)5و«إخضاع الثقافة إىل الطبيعة» ،و«العبادة الوثنية
للجسد» ،و«االستبدادية» ،و«التيار االنتفاعي( »)7و«غري اإلنساين» ،و«فكرة مجنونة» ،و«اإلنتقاصية
املادية( »)8و«مذهب األحيائية( »)9و«املذهب املو ّرثايت( »)10و «الرعب الوجودي( )11أو املاورايئ(،»)12
و«الشجب املتقد ،والرصيح ،والحاسم» ،و«الشجب العام واملطلق» ،و«رش بشكل مطلق» ،و«أسوأ
من القتل» ،و«سوف لن أقوم باالستنساخ!» ،و«رش جذري» ،و«سيئ بشكل مطلق» ،و«مناقض
للخري» ،و«انحراف( »)13و«رش بشكل جوهري» ،و«سلبي بشكل جوهري ورضوري ،فيام يتعلق
باالستقالل الذايت( )14لآلخرين» ،و«االستغالل والتوجيه لآلخرين» ،و«سلب القوة املو ّرثاتية الناتج
عن االستنساخ»]150[ .
( ) 1عمل أو سلوك مخزي
( ) 2دجال = مشعوذ
( ) 3همجي
( ) 4عملية استئصال فص مخي
( ) 5اإلنتقاصية املو ّرثاتية *
( ) 6عبادة وثنية *
( ) 7االنتفاعي = مذهب املنفعة أو النفعية
( ) 8اإلنتفاصية املادية *
( ) 9مذهب األحيائية :التعليالت األحيائية لألوضاع االجتامعية
( ) 10املذهب املو ّرثايت *
( ) 11وجودي :من مذهب الوجودية
( ) 12ما ورايئ= غيبي = خارق للطبيعة أو الظواهر املادية
( ) 13انحراف
( ) 14االستقالل الذايت

Opprobrium
Charlatan
Barbaric
Lobotomy
Genetic reductionism
Cult
Utilitarian
Materialistic
Biologism
Geneticism
Existential
Metaphysical
Perversion
Autonomy
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كانت الحملة مؤثرة بشكل ملحوظ يف التحقيق ألهدافها .فقد تم يف عام  1969تغيري اسم
النرشة الدورية «التحسني الساليل ربع السنوية»  ,Eugenics Quarterlyالتي خلفت «أنباء
التحسني الساليل»  ,Eugenics Newsإىل «حوليات املو ّرثاتيات البرشية» Annals of Human
 .Geneticsوقرر يف العام التايل ،بعد الفصل بقليل ألول مرة ،لجزئ من «د .ن .أ ،».الذي كان يتألف
من مو ّرثة منفردة قابلة للتعرف عليها ،العلامء اليافعون املشرتكون يف املرشوع ،عدم االستمرار يف
عملهم عىل الـ«د .ن .أ .».وكان السبب الذي قاموا بتقدميه ،هو أن من شأن مثل هذا العمل أن
يؤدي يف آخر األمر ،إىل وضعه يف استخدامات رشيرة ،عن طريق املؤسسات الضخمة والحكومات
التي تتحكم يف العلم [ .]151وقام املنادون باملساواتية ،باستعارة عبارة عن التطهريات السوڤيتية،
بشجب التحسني الساليل ،عىل أساس أنه «علم زائف» ،إىل درجة أن «الجمعية األمريكية للتحسني
الساليل»  ,American Eugenic Societyكانت مضطرة إىل تغيري اسمها يف عام  1973إىل «الجمعية
من أجل الدراسة لعلم األحياء االجتامعي»  .Society for the Study of Social Biologyوقام
مجلس الكلية ،يف عام  1990بتغيري اسم «سات»  ,SATاملستمد من «اختبار االستعداد الدرايس»
 ,Scholastic Aptitude Testإىل «اختبار التقييم املدريس» .Scholastic Assessment Test
وقام يف عام  1996باإللغاء للكلامت بأجمعها ،وأعلن أن الحروف األوىل مل تعد متثل أي يشء
عىل اإلطالق .وقام نفس املؤيدين للتحسني الساليل ،بالركض بحثاً عن مخبأ ،ومعيدين للتصنيف
ألنفسهم ،عىل أساس أنهم «علامء يف السكانيات» ،و«علامء يف اإلنسانيات» ،و«علامء يف الرتكيبات
السكانية» ،و«مستشارون يف املو ّرثاتيات».

االستخدام السيئ املحتمل للمو ّرثاتيات

أنـا ىف حــد ذاىت مستقـيم بشكل معتـدل،
ولكنني أستطيع رغم ذلك اتهام نفيس بأشياء،
تجعــل مــن األفـضـل لــو مل تلــدىن أمـي.

«هامــلت»

تاريخ
و سياسات
التحسني الساليل

143

142

;I am myself indifferent honest
But yet I could accuse me of such things
That it were better my mother had not borne me.
”“Hamlet
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يف نهاية األمر ،أصبح الجدل الخطري إىل أقىص حد ،ذو التأثري املضاد للتحسني الساليل ،يدور
حول االستخدام السيئ املحتمل له .والخطر موجود بشكل حقيقي بال جدال .فاألمر غري محتاج
لجهد كبري ،لتقديم قامئة مطولة بإساءات االستخدام املاضية .فمن املمكن دامئاً إغراق الطفل ،يف
مياه حوض االستحامم .ولدينا كنوع حي ،القدر الكبري املوجود يف ماضينا ،الذي ال نستطيع اآلن ،إال
الشعور بالخزي منه.
()2
()1
نحن نقوم اآلن مبجرد فك شفرة املخطط األصيل الذي تم بناء عليه تشييدنا ،ومن املمكن
أن نقوم بارتكاب أخطاء شنيعة ،أو من املمكن أن نفقد القدر الكبري جداً من التنوع .وكام يقوم
التاريخ غري البعيد جداً بتعليمنا ،فمن املمكن للتحسني الساليل أن يساء استخدامه ،لتربير التخلص
من األقوام التي يتم الحكم عليها بأنها «متدنية» ،أو ببساطة ألنها مكروهة ألي سبب كان .وفيام
يتعلق بهذا األمر ،من هو الشخص الذى يستطيع التنبؤ ،مبا هي الرشور الجديدة املوجودة ىف
قدرات الدماغ البرشي الخصب ،يف املستقبل املعلوم ؟ إن األمر مخيف بشكل حقيقي .واملنادون
باملساواتية املتحذلقة ،الذين ليسوا يف الحقيقة منادين باملساواتية عىل اإلطالق ،ولكنهم ببساطة
مفكرون يشعرون بالخوف ،من اإلنسان املوجود يف الشارع إىل أقىص حد ،محقون يف الشعور
بالهواجس(.)3
إساءة االستخدام الكامن للمو ّرثاتيات ،ليس محدوداً بتحريف املجمل املو ّريث (الچينوم)
البرشي .فمن املمكن بالفعل ،البدء يف تعديل الحيوانات لتعزيز ذكائها ،مبا يسمح لها بالقيام
مبهام ،يتم القيام بها يف العادة عن طريق الناس ،أو حتى إىل درجة القيام بابتداع أنغال( )4برشية-
حيوانية[ ]152وسوف يكون هناك دامئاًٌ ،
سوق جاهزة من أجل العاملة رخيصة األجر ومتدنية
املهارة ،وهذا يقوم بتمثيل خطر حقيقي .ومن السائد أن يشعر الناس ،بأن لديهم الحق يف اعتبار
رفاقهم يف الرتحال عىل سطح هذا الكوكب ،عىل أساس أنهم أغراض لالستهالك ،إىل درجة عدم وجود
حتى مجرد مناقشة ،لهذا املشهد املخيف املتوقع .ولكن لك أن تتخيل املأزق األخالقي الذي من
شأنه أن يواجهنا ،عندما يكون علينا أن نتعامل مع حيوانات ،تتخطى قدراتها املدى األكرث انخفاضاً،
من التجمع السكاين البرشي.

( )1يفك الشفرة
( )2املخطط األصيل *
( )3هاجس = ريبة = شك
( )4نغل (جمعها أنغال)

Decipher
Blue print
Misgiving
Hybrid

القتل الرحيم
هناك ارتباط حميم بني التحسني الساليل وحركة الحق يف املوت .فكالهام عبارة عن فلسفات
حياتية ،تقوم بوضع قيمة عىل نوعية الحياة ،وليس عىل الحياة يف حد ذاتها.
يف حني كان متوسط العمر املتوقع يف «إنجلرتا» ،يتلكأ خلف سن اإلخصاب ،إىل حوايل
عام ،]153[ 1830فإن متوسط مدى العمر يف األنظمة الصناعية الحديثة ميتد يف الوقت الحايل،
إىل عقود تتعدى فرتة الخصوبة .وتقوم زيارة بسيطة ألى منزل رعاية بتقديم الدليل الذي يثبت،
أن هناك تجمعاً سكانياً هائالً (يف سبيله إىل التضاعف ،والشكر يرجع إىل التعاظم الكبري يف عدد
األطفال) ،من املتقدمني يف العمر العاجزين ،والقانطني ،الذين يعانون بشكل واقعى من العذاب،
يوماً بعد يوم ،وشهراً بعد شهر ،وعاماً بعد عام ،وأي شخص يقوم باإلنكار لتلك الحقيقة ،عليه فقط
أن يقوم باستبدال األماكن معهم  -ليس ملدة سنوات ،ولكن ملدة القليل من الساعات  -ليتحقق من
الحقيقة املأساوية الخاصة بوضع عدد كبري منهم.
عند ولوجنا األلفية الثالثة ،كانت أكرث طريقة شائعة لدى هؤالء الضحايا ،للهرب من عذابهم،
تتمثل ىف التفجري ألدمغتهم  -وهو سبيل أكرث شيوعاً بشكل له اعتباره ،فيام بني الرجال املتقدمني يف
العمر ( 27.7لكل  ،)100.000أكرث من النساء ( 1.9لكل ]154[ .)100.000
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الديــن

يوجد هناك دعاة للتحسني الساليل فمن يؤمنون بالله ،ودعاة للتحسني الساليل الدرائيون
ودعاة للتحسني الساليل ملحدون( )2ويدعى اإلميان الديني أنه يعمل يف بعد( )3مختلف ،عام يقوم به
التحسني الساليل ،رغم أنه كان هناك دامئاً هؤالء الذين يقومون بالنظر إىل املعرفة ،عىل أساس أنها
بديل عن الدين ،وعىل سبيل املثال ،فإن اللغة الروسية تقوم بدمج( )4العقالين( )5والروحاين( )6تحت
مصطلح واحد هو » .Dukhovnyi
()7
رغم ذلك ،ففي أحد األوجه الحاسمة ،تعترب الدراسة العلمية لعلم النفس البرشي ،متناقضة
مع الدين .ونجد جميع العلامء ،مهام كانت مذاهبهم أو وسائلهم ،منغمسون يف مطاردة حارة،
للبحث عن الكأس املقدسة( )8الخاصة بالسببية( )9وميثل هذا ،رغم كل يشء ,كل ما يدور عليه العلم.
()1

انتبهوا أيها الالهوتيون( )1إىل أنه من خالل رغبتكم
لجعل أمور اإلميان تعتمد عىل افرتاضات( )2تتصل بثبات
الشمس واألرض ،تعرضون أنفسكم لخطر أنه يتحتم
عليكم يف نهاية األم��ر ،أن تقوموا باإلدانة بالهرطقة،
لهؤالء الذين من شأنهم الترصيح ،بأن األرض تنتصب
ساكنة ،وأن الشمس هي التي تقوم بتغيري موضعها.

جاليليو
«الحوار»
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Take note, theologians, that in your desire
to make matters of faith out of propositions
Relating to the fixity of Sun and Earth you
run the risk of eventually having to condemn
as heretics those who would declare the Earth
to stand still and the Sun to change position
Galileo,
”“The Dialogue
( ) 1الهويت = عامل يف الالهوت
( ) 2افرتاض

Theologian
Proposition
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( ) 1ال درايئ * = ال أدري = غنويص :املعتقد بأن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور ال سبيل إىل معرفتها Agnostic
Altheist
( ) 2ملحد :منكر لوجود الله
Dimention
( ) 3بعد
Amalgamate
( ) 4يدمج
Intellectual
( ) 5عقالين
Spiritual
( ) 6روحاين
Antithetical
( ) 7متناقض
Holy grail
( ) 8الكأس املقدسة (التي رشب املسيح منها يف العشاء و جد املسيحيون فيام بعد يف البحث عنها)
Causality
( ) 9السببية = العلية

تدبري أمور السكان
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هناك وجهتان أساسيتان للنظر إىل الصنف البرشي:
(أ) لقد خلقنا عىل صورة الله ،وبلغنا بهذا الشكل حد الكامل ،بحيث ال ميكن التفكري ىف أي
تحسني.
(ب) رغم متتع نوعنا الحي بسامت إيجابية عظيمة ،عالوة عىل السلبية منها ،إال أن التعزيز
أمر جوهري ،وعىل أقل القليل ،فإن الوقاية من االنحطاط املو ّرثايت ،تقوم بتمثيل حتمية
أخالقية مطلقة.
يقوم التحسني الساليل بطرق عديدة ،باإلسناد إىل الصنف البرشي ،نفس األهداف املنوطة
باألنواع الحية غري البرشية :مجتمع سكاين صحي ،من املحتمل أن يكون محدوداً يف الحجم ،بحيث
ال يقوم بإحداث أي اضطراب يف التوازن الطبيعي املتشابك ،الخاص باألنواع الحية والبيئة املحيطة،
ومع ذلك ،فإن الخصوصيات املتعلقة باإلدارة للمجتمعات السكانية البرشية ،ليست متطابقة سواء
يف األهداف أو املنهاج( )1مع التقنيات املتعلقة باإلدارة للتجمعات السكانية غري البرشية ،ومنهاج
«اإلفراغ للربكة ثم إعادة ملئها» ،ليس مثاراً لالعرتاضات األخالقية فيام يتعلق بالناس فحسب ،ولكن
إمكانية تحقيقه تعترب أيضاً مثاراً للتساؤل .ومن املمكن حتى لإلجراءات الجربية( )2بشكل شديد
الوضوح ،أن تكون عكسية النتاج ،عندما تقوم بالتوليد للمقاومة ،ضد إصالحات التحسني الساليل.
حيث البد إلفالت التحسني الساليل كحركة من إغراء األوهام املتعلقة باملجتمع الخيايل ،التوجه إىل
ما ميكن تحقيقه بشكل واقعي.
يتم أثناء التعامل مع التجمعات الحيوانية غري املدجنة ،اعتبار أن مجرد القابلية للحياة ،هي
الهدف ،ويتم التعريف للصحة عىل أساس ،أنها إمكانية البقاء عىل قيد الحياة والتكاثر ،يف غضون
بيئة ما .وعىل الوجه اآلخر ،تتضمن معايري الصحة البرشية أيضاً ،عىل الذكاء واإليثار ،أما بالنسبة
للمنهاج ،فال ميكن احتامل سوى املساس النسبي الطفيف بصالح التجمع السكاين املوجود حالياً،
حيث أنهم الوحيدين الذين يستطيعون القيام بتحقيق اإلصالح املتعلق بالتحسني الساليل ،وعىل
سبيل املثال ،فحني يقوم القيمون عىل الحياة الوحشية ،باألخذ كقضية مسلم بها ،قيام التوازن
املوجود بني الفريسة والضواري ،بتمثيل يشء «صحي» ،فليس هناك شيئ ،مثل مبدأ البقاء لألصلح
الخاص بـ«سپنرس» ،مالئم للكائنات البرشية.
( ) 1منهاج
( ) 2جربي

Methodology
Coercive

ورغم االستمرارية العظيمة لالعتقاد الذي يتم التمسك به ،عن طريق املؤيدين الحدثاء للتحسني
الساليل ،الناتج عن التحدار التقليدي األكرث تبكرياً ،يحيد هؤالء املؤيدين الحدثاء للتحسني الساليل
بشكل جذري ،فيام يتعلق بهذه النقطة ،عن ذلك الذي كان يتم التبشري به ،منذ مائة عام ماضية.
رغم أن الجهود الفردية للتحسني الساليل ،يف حالة نشاط كامل بالفعل ،إال أنها مغمورة
يف خضم تيارات الدراسات السكانية ،وعىل هذا األساس ،يقوم اإلصالح العاملي للتحسني الساليل،
بتمثيل مهمة تخص املجتمع برمته .وتقوم قوة الحكومة ،بالنسبة لتلك الخاصة بالتجمع السكاين
املحكوم ،بتقرير الحدود للتدخل الحكومي (واالنتهاك) .وكلام كانت الحكومة ضعيفة ،قلت احتاملية
اإلدارة الرشيدة للمجتمع السكاين .ويوجد هناك أيضاً دور ليك يتم لعبه ،عن طريق املؤسسات غري
الحكومية ،التي من املمكن أن يتم تقييد( )1حريتها بشكل أقل ،عن تلك الخاصة بالحكومات.
التاريخ متخم( )2بأمثلة اإلدارة الجربية للمجتمعات السكانية ،ومتثل اإلبادة العرقية ،أكرث
وسيلة شائنة( )3منها .ولكن تم أيضا استخدام الوسائل الجربية األخرى ،وعىل سبيل املثال ،فقد
قامت حكومة «إنديرا غاندي»  ،Indira Ghandiباستخدام سياسة خاصة بالتعقيامت الجربية،
وقطع القناة الدافقة للحيوانات املنوية( )4ورغم أن «الهند» توصلت يف نهاية األمر ،إىل نبذ هذه
السياسة ،فإن التعداد السكاين القومي الحايل ،يقل بعدد كبري من املاليني ،عام كان من شأنه أن
يكون عليه بدون ذلك ،إال أن سياسة «الصني» شبه الجربية ،الخاصة بالطفل الواحد ،أثبتت أنها أكرث
فاعلية ،وسوف تقوم «الهند» مبعدل الخصوبة الكيل البالغ  3.1يف القريب العاجل ،بتخطي «الصني»
()5
(ذات املعدل الكيل للخصوبة البالغ  ،)1.7لتصل إىل أن تكون الدولة األكرث يف الكثافة السكانية
املوجودة يف العامل ،وقد تم التقدير بأن تعداد السكان املوجود يف «الصني» يف عام  ،2000كان
بالفعل أقل مبقدار ربع بليون نسمة ،عام كان من شأنه أن يكون عليه ،بدون سياسة الطفل الواحد،
وعىل الجانب اآلخر ،هناك مواقف تقوم فيها الطرق االضطرارية بالتمثيل بشكل حقيقي ،للوسائل
الوحيدة لتجنب أي كارثة ضخمة ،وتقوم كالً من «بنجالديش»  Bangladeshو«هايتي» Haiti
بالتواتر إىل الذهن ،ولكن اإلرادة السياسية ،حتى للقيام بإثارة هذا املوضوع ،غري موجودة بشكل
تام ،أن املجتمع العاملي يحيا ،يف ظل أكذوبة مميتة.
( ) 1يقيد = يغل يده
( ) 2متخم = مفعم
( ) 3شائن = يسء السمعة
( ) 4قطع القناة الدافقة للحيوانات املنوية
( ) 5كثيف السكان
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نجد بتحويل تركيزنا عن التساؤالت الكمية إىل الكيفية ،أن الجدل الذي يدور حول املقارنة
بني الطرق االختيارية والجربية ،قد وصل إىل حد بعيد بهذا الشكل ،إىل نزوات األجيال املوجودة
حالياً ،وقد وصل األمر بالفعل ،إىل أن تعبري «الحقوق التكاثرية» ،أصبح يف حد ذاته ،يقوم بتمثيل
شيئ مغرض ،فهل لدى الناس «الحق» يف استيالد ألطفال ،سوف ينمون يف جميع االحتامالت،
واهني الذهن ،أو الذين من املرجح أن يعانوا ،من علل مو ّرثاتية مدمرة؟ ،ومن املمكن أن يكون
هناك عىل أحد الجوانب من املعادلة ،شخص واحد يتمتع مبعدل ذكايئ مورويث غاية يف االنخفاض،
بحيث يكون تعامله البسيط مع املجتمع ،شيئاً يقرب من املستحيل تقريباً ،وعىل الجانب اآلخر،
()1
فإن هناك املاليني من الذراري املعاقني ،الذين من املمكن قيام هو أو هى يف آخر األمر ،بتوليدها
عىل مدى األجيال ،ومن الواجب العودة إىل اإلقرار للتعقيم اإلجباري ،لألشخاص الذين يعانون من
االنخفاض املو ّريث املقدر سلفاً يف معدل الذكاء ،والعلل املو ّرثاتية الخطرية ،وهذا يقوم بالتقديم
لترصيح غري محبوب ،ولكن البد من القيام باإلدالء به ،ويقوم رفضنا الحايل باألخذ يف االعتبار ،حق
األجيال املستقبلية ،يف التمتع بالصحة والذكاء ،بتمثيل خيانة تنم عن الجنب ،يف حق األطفالنا ،وهل
من املمكن أن يرجع األمر ،إىل أننا غاية يف األنانية ،إىل درجة أننا نسعى إىل االستيالد ،لطبقة معاقة
بشكل مو ّرثايت من الخدم ،للقيام بأداء مهامنا الوضيعة ؟.
تتجه النزعة الرئيسية للدراسات السكانية إىل معدالت خصوبة تقل عن االستبدال التعوييض،
ويف الوقت الذي يكون فيه لإلجبار مكان ،تشري األنباء الجيدة  ،إىل توقع أن تكون اإلجراءات الطوعية
النشطة بشكل عام ،كافية للسامح للنساء املوجودات يف سن التكاثر بتحقيق هدفهن لتكوين عائالت
أصغر يف الحجم ،ومن الواضح أن الطرق الطوعية تكون يف العادة ،مفضلة عن الجربية ،رغم أن الخط
املوجود بني النزعة الطوعية واإلجبارية ،من املمكن يف الكثري من األحيان ،أن يكون غري واضح.
تتضمن واحدة من الطرق الطوعية ،االستخدام للموجات فوق الصوتية( ،)2لتحديد شق
الجنني الجنيس ،وتكون الرغبة املوجودة يف الدول النامية ،للحصول عىل ذرية من الذكور ،يف الكثري
من األحيان ،قوية بشكل كاف ،لدفع الوالدين إىل اإلقدام عىل إجهاض اإلناث .وسوف ينتهي األمر
بأن يصبح عدد الذكور املوجودين يف أي تجمع سكاين ،ذا أهمية ضئيلة من أجل التكاثر ،حيث أن
اإلناث وحدها ،هي التي تستطيع القيام بحمل األطفال ،ويكون أي تعداد سكاين بالغ الضآلة من
الذكور ،قادراً عىل القيام بالتلقيح ،لتعداد سكاين هائل من اإلناث ،وبناء عىل ذلك ،يتحتم أن تكون
اإلدارة للمجتمع السكاين ،أنثوية التوجه.

كانت نسبة الشقني الجنسيني لألطفال حديثي الوالدة يف «الصني» ،طبيعية يف الستينيات
والسبعينيات من القرن العرشين (يصل بشكل استقرايب إىل  106من الصبية لكل  100فتاة) ،ولكن
عندما تم االستحداث لسياسة الطفل الواحد يف الثامنينيات من القرن العرشين ،أصبح الرقم أكرث
انحرافاً يف صالح الصبيان ،وبحلول عام  ،2002قام اإلحصاء الرسمي( )1القومي للسكان باإلظهار،
لنسبة جنسية عند الوالدة ،تصل تقريباً إىل  106.86من الذكور لكل  100من اإلناث ،وقد زاد ذلك
إىل  108.5يف عام  ،1982و  110.9يف عام ( .1987ومن املعرتف به ،أن هناك أيضاً التساؤل الخاص
باإلقالل يف اإلبالغ عن والدات اإلناث ،من جانب األزواج املتلهفني عىل الحصول عىل اإلذن باإلنجاب
لطفل آخر ،أمالً يف أنه سوف يكون صبياً) .وقد تم التقدير بالفعل ،أن عدد الرجال املوجودين يف
«الصني» ،يتعدى ذلك الخاص بالنساء ،بستني مليوناً.
نجد الوضع متطابقاً بشكل كبري مع املوجود يف «الهند» ،حيث قام اإلحصاء الرسمي للسكان،
الذي تم يف عام  ،1991باإلشارة إىل غياب ما يقرب من  35-45مليون امرأة ،عندما كانت أجهزة
املوجات فوق الصوتية متاحة بشكل أقل كثرياً ،عام هي عليه اآلن .وقد ظهر يف الدراسة ملدة عرشة
سنوات ،الخاصة باألطفال الذين متت والدتهم يف مستشفيات «دلهي»  ،Delhiيف الفرتة من -1993
 ،2003أن عدد الوالدات من اإلناث كانت  542لكل  1000من الصبية ،لو كان الطفل األول فتاة ،أما
إذا كان الطفالن األوليان عبارة عن فتاتني ،كانت النسبة ال تزيد عن  1000-219فقط.
()2
برغم سوء الحظ من أن الرغبة يف الحصول عىل أبناء تكون أقوى ،يف التجمعات السكانية الريفية ،
إال أن العائالت ذات املعدل العايل من الذكاء ،تتمتع بإمكانية أكرب للوصول إىل الطب الحديث ،مبا
يف ذلك االستخدام للموجات فوق الصوتية ،بحيث يبدو أن تلك املامرسة قد امتدت ،لتصبح مفسدة
للسالالت بالنسبة لهذه الطبقة ،ولكن إذا متت إتاحتها بسهولة ،إىل العائالت ذات املعدل املنخفض من
الذكاء ،أو إذا كان يتم حتى املكافأة املالية لتلك العائالت ،فمن املمكن لألمر أن يصبح محسناً للسالالت
بشكل قوي يف طبيعته ،عن طريق املهاجمة املتزامنة ،لكلٍ من املشاكل السكانية الكمية والكيفية،
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( ) 1يولد
( ) 2فوق صويت

( ) 1اإلحصاء الرسمي للسكان
( ) 2ريفي
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(البد من التأكيد عىل الرابطة التاريخية ،املوجودة بني فكر التحسني الساليل واملالثوسوين) ،إن هناك
بحراً من التغريات قد بدأ يف اتخاذ طريقه بالفعل ،فبحلول عام  ،2005قام عدد كبري من العيادات
الطبية ،بعرض اإلجراء لفحوص املوجات فوق الصوتية ،مبقابل ال يزيد عىل  500روبية (11.50
دوالر) .ويتبع ذلك بدون أي حاجة للكالم ،متثيل هذا لتحول مأسوي لألحداث ،لهؤالء الرجال الذين
ال يستطيعون العثور عىل رفيقة لهم ،لكنه أمر أقل رشاً بكثري ،عن اإلفراط يف عدد السكان املفسد
للسالالت ،واألكرث من ذلك ،أن من شأن الزيادة يف التنافس للحصول عىل اإلناث ،أن تقوم باملكافأة
بشكل متفاوت ،للذكور املتمتعني مبعدل مرتفع من الذكاء( .يتحتم من أجل نفس هذا السبب،
نقض تحريم تعدد الزوجات عىل املستوى العاملي ،حيث يقوم الفرد بقوة القانون للتزاوج األحادي،
بالتمثيل لتدخل يف الحرية الشخصية مفسد للسالالت ..وليس من شأن أي مستولد علمي أن يقوم
حتى بوضعه موضع االعتبار).
تتمثل الطريقة االختيارية األخرى ىف الرتويج املكثف ،لوسائل منع الحمل ،فيام بني العائالت
التي تتمتع مبستوى منخفض من معدل الذكاء ،ويف الوقت الذي ال يبدو فيه أن التعليم ،يقوم
باإللغاء للدافع الجنيس ،املوجود بني األناس اليافعني ،إال أنه من املمكن أن يذهب بعيداً ،تجاه
االختزال يف معدل الوالدة ،ويجب القيام بالرتويج بنشاط ،التعقيم القابل للنقض( )1
يفشل الجدل الذي يدور يف الوقت الحايل ،حول «التأييد لالختيار» و«التأييد للحياة» ،بشكل
تام ،يف األخذ يف االعتبار ،لنتائج اإلجهاض ،من أجل االنتقاء املو ّرثايت .ويتحتم ترويج اإلجهاض بشكل
نشيط ،حيث أنه يكون يف الكثري من األحيان مفيداً ،عىل أساس أنه املالذ األخري ،وحتى الوحيد ،لعدد كبري
من األمهات ،املتمتعات مبعدل من الذكاء املنخفض ،الاليت يفشلن يف مامرسة وسائل منع الحمل.
يوجد هناك حاجة إىل إعادة الفحص بشكل جذري ،لسياسات الخدمات االجتامعية ،فبدالً
من مجرد اإلنفاق بشكل أكرب ،عىل النساء ذوات املعدل املنخفض من الذكاء ،من أجل كل طفل
يقمن بإنجابه ،يجب أن يتم جعل الدعم املادي معتمداً عىل املوافقة عىل الخضوع للتعقيم .ويتحتم
عىل املجتمع أن يقوم بوضع املزيد من التشديد ،عىل االئتامنات الرضيبية ،من أجل العائالت
ذات األطفال ،ودور الحضانة ،ومراكز العناية النهارية ...إلخ .ومن شأن ذلك أن يقوم بالرتويج
للخصوبة ،فيام بني النساء املتمتعات مبعدل مرتفع من الذكاء ،الاليت يتم بدون ذلك إغراؤهن،
إما عىل عدم الحصول عىل أي أطفال عىل اإلطالق ،أو الحصول عىل عدد قليل جداً منهم ،قامئات
بالتضحية بأطفالهن الذين مل تتم والدتهم ،أمام مذبح الرتقي املهني ،فأهداف الحركة النسائية،
( ) 1التعقيم القابل للنقض *

Reversible stenilization

يف مضمونها ويف ذاتها ،مرشوعة وعادلة ،ولكنها عند تزواجها مع وجهة النظر العاملية املعارضة
للعلم ،الخاصة بالنزعة املساواتية( )1الجذرية ،سوف تقوم بالتدمري لنوعنا الحي.
تقوم خدمات تنظيم األرسة املبنية عىل التحسني الساليل ،بالتمثيل ألعظم هدية ،تستطيع
الدول املتقدمة تقدميها ،إىل دول العامل الثالث .ويقوم الرتكيز ضيق األفق القارص عىل أي دولة
واحدة ،ىف مجتمع عاملى بتمثيل أحد األمراض ،التي ال يستطيع املجتمع البرشي تحمله ،واليشء
الذي هناك حاجة إليه ،هو الحب الشديد ،ومن شأن أي سياسة عىل هذه الشاكلة ،أن تقوم
بالرتويج للمصالح الخاصة ،بأي من املجموعات العرقية ،التي تعاين جميعها ،عندما يقوم أقل األفراد
()2
التابعني لها ذكا ًء ،بتأدية دور املستودع االستيالدي ،بينام يقوم أكرثهم ذكاء ،مبواجهة العقبات
القوية ،املوضوعة أمام الخصوبة.
يكون من املناسب ،الوجود يف األقطار املختلفة ،لخليط مختلف من املذاهب ،التي تحض عىل
االتخاذ لإلجراءات الفعالة( ،)3الحكومية وغري الحكومية ،ومن شأن اإلجراءات املفيدة ،أن تتضمن
دفع املال ،إىل النساء ذوات املعدل املنخفض من الذكاء ،لقبول عملية نقل األجنة( )4وتحتاج بنوك
الحيوانات املنوية ،إىل أن يتم تشجيعها عىل التعليق ألقىص درجة من األهمية عىل الذكاء ،ويجب
القيام بتغطية نفقات الرتويج لتلك املؤسسات ،عن طريق االستقطاع من نقود الرضائب ،ويجب القيام
باالستنباط لتقنية تجاه االبتداع لرحم اصطناعي ،أو يكون البديل هو القيام بجعل االزدراعات الجنينية
بني األنواع الحية حقيقة ،والزيادة بشكل رسيع ،لعدد األفراد املتمتعني مبعدل مرتفع من الذكاء.
سوف يكون االعتقاد الديني موجوداً بشكل دائم معنا ،وال يجب القيام بتقديم التحسني
الساليل ،عىل أساس أنه يشء علمي ،مبفهوم مضاد للتدين .ويوجد هناك يف نفس الوقت إمكانية
هائلة للمزيد ،إذا كان للتحسني الساليل أن يصبح ،اعتقاداً صميامً بني الجامهري.
تحتاج األبحاث املو ّرثاتية إىل أن يتم الرتويج لها ،بغض النظر عن الكلفة ،فمن ذا الذي يستطيع أن
يقول ،ما هي اإلمكانيات الهائلة التي يف انتظارنا يف املستقبل ،نتيجة للتدخل يف النظام الجرثومي؟
يتحتم عىل جبهة الهجرة ،إعادة تنظيم االسترياد ملجموعات تتمتع مبعدل منخفض من
الذكاء ،ألداء األعامل التي ال تستدعي مهارة ،لقاء مرتبات منخفضة ،عىل أساس أنه يقوم بالتهديد

( ) 1النزعة املساواتية
( ) 2عقبة = عائق
( ) 3مذهب االتخاذ لإلجراءات الفعالة = الفعالية
( ) 4نقل األجنة
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للقابلية طويلة املدى ،لبقاء املجتمع السكاين املضيف ،ويقوم االمتزاج الساليل العام( )1أيضاً،
()2
بالتمثيل لفقدان يف التنوع املو ّرثايت ،حيث تقوم جميع املجتمعات السكانية ،بالتمثيل لكينونات
فريدة ،وميثل الفقدان ملثل هذا التفرد ،خسارة بالنسبة لكل شخص ،ورغم ذلك ،فعند القيام بتناول
الحقائق املتعلقة بالتحسني يف وسائل املواصالت والتواصل ،فال ميكن لالستيالد البيني ،إال أن يقوم
يزيد يف املستقبل.

اإلجراءات املمكنة

()1

لقد قامت الطبيعة بطي ه��ذا املخطط
طويل األمد ،مثل الوضع للسيف يف الغمد.
لقد قامت بتنايس ه��ؤالء الذين قبورهم
()2
خرضاء ،وأنفاسهم حمراء ،وضحكتهم مطوعة

أوسيپ مانديلستام
«المارك»
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Nature has packed away this long brain, like a
sword into scabbard.
She has forgotten those whose grave is green,
whose breath is red, whose laugh is supple.
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Osip Mandelstam
”“Lamarck
( ) 1االمتزاج الساليل العام *
( ) 2كيونونة = تواجد

Panmixia
Intity

( ) 1اإلجراءات املمكنة
( ) 2مطواع = لني

Feasibility
Supple
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عندما يتم التعرف عىل أن هناك مثالً أعىل ال ميكن تحقيقه ،يتم نبذه عىل أساس أنه خيايل،
عىل شاكلة «املدينة الفاضلة» ،وإذا كانت هناك تضحية حقيقية مطلوبة ،من جانب األحياء يف
الوقت الحايل ،الذين متتد نزعتهم اإليثارية إىل ماال يزيد عىل مجرد واحد أو اثنني من األجيال فقط،
والذين يكونون يف معظم النواحي ،غري مكرتثني بالثقافة والحضارة ،فهل ال يقوم التحسني الساليل
بالتمثيل أمامهم ببساطة ،إال ملجرد خيال جامح؟.
للقيام بتقييم إمكانية إعادة التوطيد لحركة التحسني الساليل ،عىل أساس أنها قوة اجتامعية
قابلة للتطبيق ،فالبد لنا أن نقوم أوالً بالتطلع بشدة ،إىل األنظمة السياسية ،وأن نقوم بالتحرك إىل
ما يتخطى التغايل يف الوطنية (الشوفينية)( )1عىل املستوى الشعبي( ،)2التي تقوم بتمثيل يشء أبدي،
بنفس القدر التي تقوم فيه بتمثيل يشء موجود ،يف كل مكان ويف جميع األوقات (كيل الوجود)(.)3
ويتم يف أي نظام للحكم املطلق (ديكتاتوري) ،تركيز السلطة بشكل تام يف شخص واحد ،ىف حني
يكون الهيكل الهرمى للسلطة يف نظم الحكم الشعبي (الدميقراطية) ،مبهامً بشكل أكرب:
مستوى «أ» :تجمعات مؤثرة ،وتابعون (مجهولون إىل أبعد حد) لحكومة القلة(.)4
مستوى «ب» :سياسيون.
مستوى «جـ» :أعضاء وإعالميون بارزون يف الحكومة.
مستوى «د» :التجمع السكاين العام.
اليشء الحاسم يف هذا املخطط من األشياء ،هو أن تكون العالقة املوجودة بني املستويني
«ب»« ،جـ» مع مستوى «أ» ،بدرجة ملحوظة ،هي تلك الخاصة باملوظف مع صاحب العمل.
فالسياسيني ليك يتم انتخابهم ،يكونون محتاجني إىل املال ،لجمع األصوات( ،)5واإلعالن ،والدعاية،
بينام تقوم وسائل اإلعالم (اململوكة أيضاً ملستوى «أ») ،بتسلية املجتمع السكاين العام باملنافسات،
التي يكون فيها الفارق املوجود بني املتنافسني ىف أضيق الحدود.

ومبجرد أن يتم انتخابهم ،يقوم السياسيون بعد ذلك ،بالتنفيذ إلرادة هؤالء الناس ،الذين
قاموا بتقديم التمويل ،بينام يظل السياسيون الخارسون يف االنتخابات« ،مالزمني للمرآب»( ،)1يف
مراكز رشفية مربحة ،قامئني بإعداد أنفسهم للجولة التالية ،وليك نكون متأكدين ،فإن هناك محنكني
موجودين يف غضون التجمع السكاين العام ،الذين ال يتم خداعهم( ،)2فيام يتعلق بطبيعة النظام،
ولكن من املمكن أن يتم ترويعهم( ،)3أو استبدالهم( ،)4أو حتى السامح لهم باملجاهرة بعدم الرضا.
وحيث إنهم ال يقومون بالتمثيل ألي تهديد للنظام ،يتم االستخدام لالحتجاجات الصادرة منهم،
عىل أساس أنها برهان عىل «حرية الكالم»( ،)5والخط األسايس هو أن جميع الهياكل االجتامعية
البرشية ،تكون بطبيعتها مؤيدة للحكومة ،وأن التنفيذ ألي سياسة للتحسني الساليل قابلة للتنفيذ،
تكون معتمدة عىل نخبة ممتازة ضئيلة نسبياً.
التحسني الساليل ليس اقرتاحاً قابالً ،لهذا أو ذاك .فإن عدداً كبرياً من القرارات التي يتم
اتخاذها عىل املستوى الحكومي ،تكون مفعمة بالفعل بالتداعيات املو ّرثاتية  -مثل برامج تنظيم
األرسة ،وعمليات اإلجهاض املقننة واملدعومة ،ومعايري الهجرة ،اإلعفاءات الرضيبية من أجل
اإلنجاب لألطفال ،والتفويض باألجازات مدفوعة األجر للوالدين ،واألبحاث املو ّرثاتية ،واالستنساخ،
واملساعدة للخصوبة ،وما إىل ذلك ،ويقوم املؤيدون للتحسني الساليل بطرح أنه من املعقول فقط،
أن يقوم صانعو القرارات باألخذ يف اعتبارهم ،نتائج التحسني الساليل أو اإلفساد الساليل ،الخاصة
بالترصفات الحكومية.
العامل مقسم إىل دول مستقلة ،وإذا توافر التمويل الالزم ،فقد يصبح من املمكن ،أن يتم يف
البعض منها عىل األقل ،اإلقامة لربامج استيالدية للتحسني الساليل بشكل إيجايب ،التي ال يكون من
شأنها بالرضورة ،االعتامد عىل األمهات الاليت يلدن من البرش ،واملقاومة ملثل هذه التغيريات عنيفة
بشكل مفهوم ،عند الوضع يف االعتبار ،االستمرار يف املقاومة ،حتى للتلقيح االصطناعي ،املوجود يف
البعض من أرجاء العامل.

Jingoism
Populist
Ubiquitous = Ommipresent
Oligarch
Polling

Park
Dupe
Intimidate
Co - opt
Freedom of speech

( ) 1التغايل يف الوطنية = الشوفينية
( ) 2املستوى الشعبي
( ) 3موجود يف كل مكان يف جميع األوقات
( ) 4تابع أو مؤيد لحكومة القلة
( ) 5جمع األصوات (االنتخابية)

( ) 1املرآب = مكان االنتظار
( ) 2ينخدع
( ) 3يروع
( ) 4يستبدل
( ) 5حرية الكالم
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أحد العوامل الواضحة التي سوف تقوم بالرتويج ،لربامج التحسني الساليل ،هو رغبة الوالدين
التي ال ميكن إنكارها  ،للحصول عىل أطفال أذكياء يتمتعون بالصحة ،وسوف تقوم الغربلة املو ّرثاتية
لألج ّنة بالتطويق بشكل واضح ،ملجال أكرب فأكرب من السامت( )1القابلة لالكتشاف ،وسوف يتم عىل
هذا األساس ،رفع املستوى من مجرد التخلص من األمراض الكارثية ،إىل املحاولة للقيام باإلنتاج
ألطفال يتمتعون باملزايا املو ّرثاتية ،املتاحة يف الوقت الحايل ،لنسبة صغرية من املجتمع السكاين.
وسوف تقوم املعالجة للخط الجرثومي ،بعكس كالً من الطرق التقليدية الخاصة بالتحسني الساليل
اإليجايب والسلبي ،بجعل األمر ممكناً للناس للحصول عىل األطفال الخاصني بهم  -لكنهم األطفال
الذين سوف يكونوا أكرث ذكاء ومتتعاً بالصحة ،عام كان من شأنهم أن يكونوا عليه ،بدون التدخل
املو ّرثايت .وسوف تقوم تلك الطريقة بالتجنب بشكل تام ،لتعارض املصالح املوجود بني األجيال ،الذي
يقوم بالعمل ضد مصالح البؤساء ،الذين مل يولدوا.
الرأي العام ،كام متت مناقشته من قبل ،مطواع إىل أقىص حد .ويعتمد اإلعالن والدعاية
السياسية عىل التكلفة .ولكن إذا كان لدولة معينة أن تقوم باالتباع بشكل عنيف ،لسياسة قومية
للتحسني الساليل ،يف الوقت الذي تكون فيه ضعيفة عسكرياً ،أو إذا كان ألي مجموعة عرقية أن
تقوم بسلوك املسار نفسه من الترصف ،فإن من شأن الدول أو املجموعات غري املشاركة ،أن تحس
بالتهديد التنافيس لذريتها ،وسوف يتم إغراؤها بشكل موجع ،إىل القيام بشن رضبة إجهاضية ،من
أجل التجنب لرضورة الولوج ،يف سياسية للتحسني الساليل خاصة بها.

التدخل الجذري

نحن نعلم ما نحن عليه ،ولكن ليس ما ميكن أن نصري إليه.

«هاملت»
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We know what we are, but not what we may be.
”“Hamlet

( ) 1سمة

Trait
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من املنتظر متاما ،يف الوقت الذي ما زلنا فيه ،عند مرحلة مبكرة إىل أقىص حد ،يف سبيل
استيعابنا للتحسني الساليل البرشي ،أن يكون من شأن املعرفة املستقبلية ،السامح لنا باالنطالق
()2
إىل ما هو أبعد من مجرد العمل املو ّرثايت الفج( ،)1للقيام باالستبدال لهذه أو تلك املو ّرثة املولدة
للمرض ،أو التعزيز إلحدى القدرات أو السامت الشخصية املطلوبة .فلسوف نكون قادرين عىل
االنطالق إىل مدى أبعد بكثري ،ونقوم بالتغيري للتكوين املو ّرثايت ،بشكل جذري إىل أقىص حد .وكام
متت اإلشارة إليه عن طريق العامل يف األخالقيات الحيوية ،والعامل يف الالهوتيات« ،جوزيف فليترش»
 ،Joseph Fletcherيف وقت مبكر يصل إىل عام  ،1973فإنه من املمكن بشكل تام ،االبتداع
لألشخاص الذين يكون مجملهم املو ّريث (چينوم) ،مستعاراً بشكل جزيئ ،من نوع آخر [ .]155وتقوم
الكتابات الحديثة يف الوقت الحايل ،مبناقشة موضوع «قابلية االستبدال»( )3لحمض د.ن.أ .النووي،
والقابلية لتطويع الحياة الناتجة عن ذلك ،والحقيقة القائلة بأن الطبيعة البرشية ليست ثابتة،
واالحتاملية بأنه من املمكن قيام املجموعات املختلفة من الكائنات البرشية ،عند نقطة مستقبلية،
باالتباع ملسارات متباعدة من التطور ،من خالل االستخدام للتقنية املو ّرثاتية ذالتى من املحتمل أن
تكون مختلفة عن بعضها اآلخر ،كام هو الحال املوجود اآلن يف الرجال والنساء ،واالنهيار للعوائق
املوجودة بني األنواع الحية ،واالحتامل بعدم االقتصار عىل مجرد االكتشاف للمورثات ،ولكن القيام
بابتداعها .فهل يجب علينا يف الحقيقة أن نقوم بالحفاظ عىل الطبيعة البرشية ،أم من الواجب علينا
أن نحاول القيام بتغيريها؟ [.]156
قام «چون هـ .كامپيل»  ،John H. Campbellوهو أحد علامء األحيائيات العاملني يف جامعة
«كاليفورنيا» ،من بني هؤالء الذين يقومون باملناداة بالنزعة إىل التدخل( )4الجذري ،بتدوين أن:

يقوم العاملني يف املجال املو ّرثايت( )5بالكشف الرصيح لصفاتنا الوراثية ،مثل
لوحة الدوائر الكهربائية( )6الخاصة بجهاز املذياع( )7وسوف نكون قادرين عىل
إعادة التصميم ملواصفاتنا الحيوية كام نشاء...

( ) 1عمل فج = سمكرة
( ) 2يولد
( ) 3القابلية لالستبدال
( ) 4النزعة إىل التدخل *
( ) 5العامل يف املجال املو ّرثايت *
( ) 6لوحة الدوائر الكهربائية
( ) 7املذياع = الراديو

Tinkering
Engender
Fungibility
Interventionism
Geneticist
Circuit board
Radio

ومن الصعب يف حقيقة األمر ،تخيل كيف ميكن ألي نظام ورايث ،أن يكون
مثالياً بشكل أكرب ،من أجل القيام بالهندسة ،عام عليه نظامنا]157[ .

بالرتزن حول أن الغالبية من الصنف البرشي ،لن يقوموا بشكل إرادي ،بتقبل سياسات اإلدارة
النوعية للتجمع السكاين ،يشري «كامپيل» إىل أن من شأن أي محاولة ،لرفع معدل ذكاء العرق البرشي
بأكمله ،أن تكون بطيئة بشكل مضجر .ويستطرد أيضا باإلشارة ،إىل أن الدفعة العامة املتعلقة بالتحسني
الساليل املبكر ،مل تكن بشكل كبري ،تجاه التحسني للنوع ،بقدر ما كانت تجاه املنع النحداره.
ينادى التحسني الساليل الخاص بـ«كامپيل» بهذا الشكل ،بالتخيل عن «اإلنسان العاقل» ،عىل
أساس أنه «أثر تذكاري»( ،)1أو «أحفور( )2حي» ،وأنه يتحتم عىل التطبيق للتقنيات املو ّرثاتية ،أن تقوم
باالقتحام للمجمل املو ّريث ،ومن املحتمل القيام بالتدوين ملو ّرثات جديدة ،انطالقاً من البداية ،عن
طريق استخدام جهاز لتصنيع حمض د .ن .أ .وسوف تتم املامرسة ملثل هذا التحسني الساليل ،عن طريق
مجموعات الصفوة ،الذين سوف يكون من شأن إنجازاتهم ،أن تقوم بشكل رسيع جداً وجذري جداً،
بالتخطي لرتابة عملية التطور ،إىل درجة أنه يف غضون عرشة أجيال ،سوف تكون املجموعات الجديدة
قد قامت بالتقدم ،إىل ما يتعدى شكلنا الحاىل ،إىل درجة مساوية لتفوقنا( )3عىل القرود البرتاء(.)4
يتوقع «كامپيل» االبتداع لنوع حي( )5جديد ،بناء عىل النص املرسحي للتوازن املؤكد ،الذي
تم رسده .وسوف يقوم املامرسون للتحسني الساليل الجديد بالنظر إىل أنفسهم ،عىل أساس أنهم
وسطاء( )6يف عملية التطور ،بدالً من قيامهم بتمثيل املنتجات النهائية .ويستطيعون لتحررهم من
«اإلعاقة» الخاصة بنوع حي عفا عليه الزمن( ،)7املوجود بالفعل يف حالة تحدر ،القيام بالتطور يف
الذكاء ،مبعدل زيادة املتواليات الهندسية -إىل ما ال نهاية .ويقوم «كامپيل» بتسليط الضوء ،عىل أن
قدراتنا الفكرية الحالية ،من املحتمل أال تكون قادرة حتى عىل التفهم للمزايا الذهنية ،التي سوف
تقوم ذرارينا باالجتهاد يف الوصول إليها .ثم يقوم باالستطراد بعد ذلك ،إىل املناداة بفكرة قدمية -وهي
اعتناق الديانات املحسنة للسالالت .وليس عن طريق املصادفة ،أن يكون أحد املواقع التي تقوم

( ) 1أثر تذكاري
( ) 2أحفور = مستحاث
( ) 3يتفوق
( ) 4قرد أبرت = قرد غري مذيل *
( ) 5نوع حي :طبقاً للتصنيف األحيايئ
( ) 6وسيط
( ) 7عفى عليه الزمن
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بالرتويج ملقالة «كامپيل» ،العلمية هو ذلك الخاص بـ«النزعة الپروميثية»( .)1وأخرياً  ،فإنه يشري إىل
أن البعض من تقنيات التحسني الساليل املالمئة ،متاح بالفعل:

إن التطور الذايت( )2الشخيص ،ليس من األشياء املمكنة يف املستقبل البعيد،
وليس أيضاً من قبل الخيال العلمي .فإنه موجود معنا يف اليوم الحايل ،ولو أنه
موجود عند طور مبكر بشكل كاف ،ألن يفلت من انتباه معظم الناس ...ولن
يكون تراث عرصنا الهام إىل أقىص حد  ،هو القوة النووية ،أو أجهزة الحاسوب
اإللكرتونية ،أو اإلنجازات السياسية ،أو األخالقيات الجامدة من أجل مجتمع
«قابل للبقاء»( . )3فإنه سوف يكون يف صورة اإلغالق لفكرنا العقالين ،الذي يدور
حول التطور .وسوف تقوم متاثيل القرن الواحد والعرشين ،بتمجيد اآلباء لإلنسان
ذى التحفيز الذايت( ،)4الذي قام بوضع التطور تحت تحكم ترزينه( . )5ولسوف
يقوم العامل بانتظار الرؤية ألصحاب الوجوه التي سوف تقوم بتزيينها]158[ .
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يقوم عرض «كامپيل» ،للتطور املوجه الرسيع للمجموعات الصغرية عىل الفور ،بالبعث عىل
التشجيع( )6والتثبيط .حيث ميثل الذكاء األضخم ،أو حتى املفتوح بال نهاية ،شيئاً مرعباً للتفكر فيه.
وعىل الجانب اآلخر ،فكم سوف يكون األمر محزناً بالنسبة لهؤالء «األحافري الحية» ،الذين يقومون
بتأليف الجزء الرئييس من البرشية -عىل األقل البرشية التي نعرفها يف اليوم الحايل.
سوف يقوم القارئ باسرتجاع أن التحسني الساليل ،ال يقترص عىل التجمع السكاين ،املوجود
يف الوقت الحايل ،ولكنه يقوم بتعريف املجتمع ،عىل أساس أنه املجتمع البرشي بأكمله ،عىل مدى
الزمن ،وتقوم الحركة باعتبار نفسها ،عىل أساس أنها قامئة املنضدة الرابعة  ،التي يقوم هذا املجتمع
باالستقرار عليها( .القوائم الثالثة األخرى عبارة عن :اإلمداد باملوارد الطبيعية ،والبيئة النظيفة
املتنوعة أحيائياً ،وتجمع سكاين برشي ،ال يزيد عام يستطيع الكوكب إعالته بشكل مريح ،وعىل
أساس غري محدود) .وهذا يعني أننا نقوم بالتعامل مع ما يعتربه املؤيدون للتحسني الساليل ،أنها
مواضيع غري قابلة للتفاوض.
() 1املبدأوالنزعةالپروميثيوسية:نسبةإىل«پروميثويس»وهوسارقالنارومعلمالبرشاستعاملها Prometheism
Auto - evolution
( ) 2التطور الذايت
Sustainable
( ) 3قابل للبقاء
Homo autocatalyticus
( ) 4اإلنسان ذو التحفيز الذايت *
Reason
( ) 5ترزين = ترزن *
Heartening
( ) 6تشجيع

ويتم النظر إىل تلك الرشوط عىل أساس أنها ،إما أمو ٌر جوهرية من أجل البقاء عىل قيد الحياة ،أو
مرتبطة بشكل واقعي ،باملعنى الحقيقي للتواجد .ويتم النظر إىل جميع االعتبارات األخرى -مثل
األحزاب السياسية عىل سبيل املثال ،أو حتى الرفاهة الخاصة باملجتمع السكاين املوجود يف اليوم
الحايل -عىل أساس أنها تتدفق من ،وتكون خاضعة لتلك الرضوريات الجوهرية.
هذا يعنى أنه إذا كان من املقدر أن يكون لربنامج التحسني الساليل ،أي فرصة للنجاح،
فسوف يكون عليه تبني موقف عدم التشايع ،وعدم ربط نفسه بأي من اليمني أو اليسار السيايس.
ويف الوقت نفسه ،ال تستطيع الحركة العتبارات تخطيطية تحمل التورط ،يف التنازعات البينية
للمجموعات ،أو حتى املقارنات بينها .ويف الوقت الذي ميكن أن تقوم فيه تلك املجاالت  ،بالتشكيل
لهموم مرشوعة بالنسبة للعامل يف السياسة ،أو العامل يف االجتامعيات ،أو األحيائيات البرشية ،فقد
قام التاريخ بتوضيح أن مساعيهم ،يف غضون برنامج التحسني الساليل ،من املمكن أن تكون مثمرة
يف االتجاه املضاد ،أو تصل حتى إىل أن تكون كارثية .وسوف يكون عىل املطلعني والعلامء ،الذين
يرغبون يف الرتويج لربامج التحسني الساليل ،أن يقوموا بالبحث عن األشياء املشرتكة( ،)1املوجودة
مع املفكرين اآلخرين ،بدالً من الدخول يف نزاع معهم .وسوف يكون الفصل املذهبي محتاجاً إىل
االنضباط الذايت( ،)2الذي لن يكون أي شخص مستعداً لتقبله .وليك نكون صادقني ،فمن املمكن
للبعض من تلك املوضوعات ،أن يكون لها مغزى يتعلق بالتحسني الساليل .وعىل أقل القليل ،فإنها
تستطيع التداخل ،مع االعتبارات املتعلقة بالتحسني الساليل.
أما يف الوقت الحايل ،فإن مثل هذا االنضباط الذايت ،مل تتم حتى املحاولة لتطبيقه .ويبدو بهذا
الشكل ،أن املسار التطوري بعد -البرشي( ،)3أو حتى غري البرشي(،)4نحو الذكاء-عند مقارنته باالرتقاء
العام باملجتمع السكاين بأكمله -هو املرجح بشكل أكرث فأكرث.

( ) 1األشياء املشرتكة
( ) 2انضباط ذايت
( ) 3بعد  -برشي = بعد برشي *
( ) 4غري  -برشي

Commonalities
Self-discipline
Post-human
Non-human
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لقد تم التشييد بالفعل للعوائق القانونية ،يف محاولة محمومة ملنع إعادة البعث( )1للتحسني
الساليل ،ولكن االعتقاد بأنه من املمكن ملثل تلك التدابري ،أن تكون مؤثرة بشكل كامل ،من قبيل
الوهم الذي ال أمل فيه .وال ميكن اإلفالت من منطق «كامپيل» ،فسوف يقود الرفض للتحسني
الساليل التقليدي ،املوجود يف داخل النوع الحي -رغم جميع املواقف الخاصة باملجتمع -بال محالة،
إىل النص املرسحي( )2الذي قام بوصفه.
لقد قام االخرتاع للكتابة باالبتداع لذهن برشي عاملي ،يتم فيه االنتقال للمعارف وتراكمها،
عىل مدى األجيال .وقد قام يف غضون تلك العملية ،أفراد من الناس بالتخصص يف مجاالت معينة،
وليس من شأن أي شخص يف اليوم الحايل ،أن يتم إغراؤه عىل التحدث عن «العبقريات الشاملة».
فهناك ببساطة ،قد ٌر كبريٌ جداً ،مام يجب أن يكون لدينا علم به.
بينام استغرق الصنع للدماغ البرشي املاليني من السنني ،فإن أجهزة الحاسوب التي كانت يف
الحقيقة ،يف مراحل االستنباط منذ ما يربو عىل القرن فقط ،تقوم اآلن بالفعل بالتغلب ،عىل أفضل
الالعبني البرشيني يف الشطرنج .ومن املمكن أال يكون «هال»  Halقد ولد إىل اآلن ،إال أنه يقوم اآلن
بالركل ،يف داخل رحمه املزدوج(. )3
التقنية الكربونية األساس ،لها حدود مقيدة .فإن الدماغ البرشي املنفرد ،محدود بحجمه،
وبكمية الوقت املتاح لالستيعاب ،وبالرسعة التي يستطيع بها القيام مبعالجة املعلومات .ولكن من
املمكن ابتداع جهاز حاسوب بأي حجم ،مع ذاكرة ال حدود لها ،وبرامج غري محدودة .أما بالنسبة
للرسعة ،فإن التقنية املوجودة حالياً تقوم بالفعل ،مبعالجة املعلومات خالل «پيكوثانية»(( )4واحد
عىل تريليون من الثانية) ،بينام الدماغ البرشي قادر عىل التعامل خالل امليكروثانية(.]159[ )5

الدماغ البرشي يف حد ذاته عبارة عن ماكينة ،وسوف يتم تفسري قدرته عىل املراوغة( ،)1
والوعي الذايت( ،)2وقابليته عىل التكيف ،يف نهاية األمر رغم أننا قد بدأنا فقط ،يف فتح أقفال أرساره.
وهناك جدل صاخب يدور يف الوقت الحايل ،حول إذا ما كانت قدرة الحاسوب الدماغية تستطيع
أن تتعدى تلك الخاصة بالبرش ،لكن األمر يف الحقيقة عبارة عن التساؤل حول «متى» ،بدالً من
«إذا ما كان».
ومن املحتمل للمجتمعني ،اللذين عرضهام «هـ .ج .ويلز»  ،H. G. Wellsيف كتابه «ماكينة
الزمن»  ،The Time Machineأحدها يقوم باإلنتاج للسلع املادية ،واآلخر املشابه لألطفال يقوم
باستهالكها ،أن ي ّحال يف وقت أقرب مام كان يدور يف خلدنا ،و سوف منثل نحن الكائنات املشابهه
لألطفال .
()3
تقوم هذه الحقيقة التي رسيعاً ما سوف تحدث ،باإلحالة إىل التحسني الساليل ،دوراً أقل
تواضعاً بكثري ،عام ميكن تخيله بأي طريقة أخرى .حيث يهدف أي مجهود لتحسني الدماغ البرشي
إىل أداة محدودة بشكل فطري( )4ىف سعتها .وعىل الجانب اآلخر ،سوف يكون الدماغ اآليل ،شيئاً
مامثالً لآللهة.
نعترب نحن األفراد الذين خصص لنا يف الوجود ،ماال يتعدى األلف من األشهر أو حوايل ذلك،
رسيعي الزوال( ،) 5مثل قرش الحنطة( ) 6املوجود يف مهب الريح ،ولكن فرض علينا مصري الفكر ،والثقافة،
والحياة نفسها ،ونحن نستطيع إما القيام بتبديد ( ) 7اإلرث املقدس( ،)8الخاص باملاليني من األجيال ىف
إشباع الغرائز الفردية أو القبلية ،أو نستطيع القيام بالتقدم إىل األمام للوفاء مبصرينا ،قامئني باالنكباب
عىل مسئولياتنا تجاه عامل املستقبل ،وترابط األيدي يف غضون السلسلة العظيمة من األجيال.

Resurgence
Scenario
Binary
Picosecond
Microsecond

Quirk
Self-consciousness
Relegate
Inherently
Ephemeral
Chaff
Fritter
Patrimony

( ) 1إعادة البعث
( ) 2النص املرسحي = سيناريو
( ) 3مزدوج = ثنايئ = شطري
( ) 4بيكوثانية :واحد عىل تريليون من الثانية
( ) 5ميكروثانية :واحد عىل مليون من الثانية

(  )1يراوغ
(  )2الوعي الذايت
(  )3يحيل إىل
(  )4فطري
(  )5رسيع الزوال
(  )6قرش الحنطة = التني
(  )7يبدد
(  )8إرث مقدس
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الخـالصـة

مسئولية الوالد
العهد القديم :سفر التثنية 9-1 :6 ،
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بينام يقوم الدماغ البرشي الجمعي( )1بالتفكر ملياً ،حول كلٍ من بداياته ومستقبله ،يقوم
برنامج التحسني الساليل بالعودة إىل الظهور ،عىل أساس أنه خارج نطاق الزمن ،وذلك ألن األمور
التي يقوم بالتعامل معها تكون مستقلة ،عن كلٍ من التأييد( )2والرفض( )3التاريخيني ،عن طريق
األفراد.
لقد أقيمت تواصلية اليسار -اليمني السياسيان ،بناء عىل قضايا ذات أهمية بالنسبة للجامهري
االنتخابية ،التي تعيش يف الوقت الحايل ،التى تتمتع باهتاممات سطحية إىل حد كبري ،وحتى
استغاللية ،بالنسبة لربامج التحسني الساليل ،حيث ال يكون أي من التعريف املوسع (الطوالين)
للصنف البرشي ،وال غائية( )4الوجود ،متوافقني يف نطاق األلوان الطيفية( )5املقبولة.
يقوم تعارض املصالح املوجود بيننا واألجيال املستقبلية ،بتمثيل تحد أخالقي ،ولكن من
املمكن تلخيص السياسة عىل أفضل وجه ،عىل أساس أنها التكوين لتحالفات ،تعتمد عىل مصالح
متبادلة .فام هي صورة الرشاكة مع األجيال املستقبلية ،عندما ال يكون من املمكن الحصول عىل
تعويض يف املقابل()6؟ وهل مثل هذه الجامهري االنتخابية ،موجودة من أساسه؟.

A Father,s responsibility

الخالصة
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Deuteronomy 6:1-9
(  )1جمعي
(  )2تأييد
(  )3الرفض
(  )4الغائية :االعتقاد بأن كل يشء موجود يف الطبيعة مقصود به التحقيق لغاية معينة
(  )5ألوان الطيف
(  )6تعويض يف املقابل

Collective
Advocacy
Repudiation
Teleology
Spectrum
Quid pro quo

ملحــق ()1

علم األحياء االجتامعي وتحسني التجمع السكاين
كانت الوثيقة التالية ،التي ظهرت يف مجلة «الطبيعة»  ،Natureيف  16سپتمرب من عام
 1939عبارة عن ترصيح مشرتك ،تم إصداره عن طريق أكرب العلامء البارزين يف علم األحيائيات،
املوجودين يف «أمريكا» و«بريطانيا» (البعض منهم مكلل بـ«جائزة نوبل»  ,)Nobel Prizeوأشري
إليه بشكل عريض ،عىل أساس أنها «البيان الرسمي عن التحسني الساليل» .Eugenics Manifesto
وكانت الحرب العاملية الثانية قد بدأت بالفعل ،وقام املدونون للوثيقة بالشجب بوضوح ،للعداء
املوجود بني األعراق ،والنظريات التي بناء عليها ،يكون البعض املعني من املو ّرثات ،سواء الجيدة أو
السيئة ،محتكرا عىل أناس معينة .ولقد تم النرش هنا للوثيقة بأكملها.

علم األحياء االجتامعي والتحسني للتجمع السكاين
استجابة لطلب مقدم من مركز «خدمة العلوم»  ,Science Serviceالتابع لـ«واشنجتون دي.
يس ,.Washington D. C ».للرد عىل السؤال« :كيف ميكن القيام بتحسني التجمع السكاين ،بشكل
مو ّرثايت ،بأكرب قدر ممكن من الفاعلية؟» ،الذي تم توجيهه إىل عدد من العاملني العلميني ،وقد تم
اإلعداد للترصيح املشرتك وتوقيعه ،عن طريق أصحاب األسامء املوجودة يف نهايته.
يقوم السؤال عن «كيف ميكن القيام بتحسني التجمع السكاين الخاص بالعامل ،بشكل مو ّرثايت،
ملحق بأكرب قدر ممكن من الفاعلية؟» باإلثارة ملشاكل أكرث اتساعاً بكثري ،عن املشاكل األحيائية الخالصة،
(  ) 1وهي مشاكل يقوم عامل األحيائيات مبواجهتها بشكل ال ميكن تجنبه ،عند مجرد املحاولة للقيام بوضع
 168املبادئ الخاصة مبجال تخصصه ،يف حيز املامرسة ،وذلك العتامد التحسني املو ّرثايت الفعال للصنف
البرشي ،عىل تغريات رئيسية يف الظروف االجتامعية ،وتغريات متالزمة يف املواقف البرشية .فإنه ال
ميكن يف املقام األول ،أن يكون هناك أي أسس صحيحة من أجل التقدير واملقارنة ،للقيمة الجوهرية
الخاصة باألفراد املختلفني ،بدون التواجد للظروف االقتصادية واالجتامعية ،التي تقوم بالتقديم
لفرص متساوية تقريباً ،إىل جميع األعضاء التابعني للمجتمع ،بدالً من القيام بتقسيمهم منذ الوالدة
إىل طبقات ،تتمتع بامتيازات ،مختلفة بشكل عريض.

تتمثل اإلعاقة الكربى الثانية للتحسني املو ّريث ،يف الظروف االقتصادية والسياسية ،التي تقوم
بتشجيع الخصومة بني االناس ،واألمم ،و«األعراق» املختلفة .ومع ذلك ،فلن يكون من املمكن
اإلزالة للتعصبات( )1العرقية ،والتعاليم الغري العلمية بأن مورثات جيدة أو سيئة ،تكون حكراً عىل
أناس أو أشخاص معينني ،لهم مالمح من نوع معني ،قبل أن يتم التخلص من الظروف ،التي تؤدي
إىل الحروب واالستغالل االقتصادي .وهذا يتطلب نوعاً مؤثراً ما ،من االتحاد التحالفي( )2للعامل
بأجمعه ،مؤسس عىل املصالح املشرتكة ،لجميع الناس املوجودين فيه.
وثالثاً ،فال ميكن توقع أن تكون الرتبية لألطفال متأثرة بشكل فعال ،عن طريق االعتبارات ذات
قيمة باألجيال املستقبلية ،إال إذا كان لدى الوالدين بشكل عام ،أمان اقتصادي له اعتباره ،وإال إذا
قاموا ببسط مثل هذا القدر الوايف من املساعدات االقتصادية ،والطبية ،والتعليمية ،وخالفها ،يف غضون
الحمل والرتبية لكل طفل إضايف ،بحيث ال يقوم الحصول عىل املزيد من األطفال ،باإلثقال عىل أي من
الطرفني .ومبا أن املرأة تتأثر بشكل أكرب ،بالحمل والرتبية ألطفال ،فالبد من منحها حامية خاصة ،للتأكد
من أن واجباتها التكاثرية ال تتعارض بشكل كبري جداً ،مع الفرص املتاحة لها ,للمساهمة يف حياة وعمل
املجتمع يف مجموعه .وال ميكن التحقيق لتلك األهداف ،إال إذا كانت هناك منظمة إنتاجية مخصصة
يف املقام األول ،ملنفعة املستهلك والعامل ،وإال إذا كانت ظروف التوظيف متهايئة ،مع احتياجات
الوالدين ،وبشكل خاص تلك الخاصة باألمهات ،وإال إذا متت إعادة التشكيل للمنازل ،واملدن،
وخدمات املجتمع ،مع الوضع ملصلحة األطفال ،عىل أساس أنها إحدى األهداف األساسية.
يتمثل املتطلب األسايس الرابع ،من أجل الوصول إىل التحسني املو ّرثايت الفعال ،يف التقنني،
واالنتشار الشامل ،والتعزيز للتطوير ،من خالل البحث العلمي ،للوسائل املستقبلية الفعالة لتحديد
النسل( )3سواء السلبي أو االيجايب ،التي من املمكن أن يتم وضعها موضع تنفيذ ،يف جميع حاالت
العملية التكاثرية -مثل التعقيم االختياري املؤقت أو الدائم ،ووسائل منع الحمل ،واإلجهاض (عىل
أساس أنه ثالث خط للدفاع) ،والتحكم يف الخصوبة ويف الدورة الجنسية ،والتلقيح االصطناعي ،ملحق
 ...الخ .وبالتوازي مع كل هذا التطور يف الوعي االجتامعي واملسئولية االجتامعية ،فيام يتعلق مبا ( ) 1
تحتاجه عملية اإلنجاب لألطفال ،فال ميكن أن يكون من املتوقع لهذا أن يصبح نافذ املفعول ،إال إذا 169
كانت الظروف االقتصادية واالجتامعية السابق ذكرها ،الالزمة لتحقيقه موجودة ،إال إذا كان املوقف
املبني عىل الخرافات تجاه الجنس والتكاثر ،الشائع يف الوقت الحايل ،قد تم استبداله عن طريق
(  )1تعصب = تحيز = تحامل
(  )2إتحاد تحالفي *
(  )3تحديد النسل

Prejudice
Federation
Birth control

موقف علمي واجتامعي .وسوف يكون نتيجة لذلك ،أن يتم االعتبار أنه رشف ،وامتياز ،إن مل يكن واجباً،
ألي أم ،متزوجة أو غري متزوجة ،أو من أجل أي زوجني ،أن الحصول عىل أفضل ما ميكن من أطفال ،يف
كل ما يتعلق بتنشئتهم ،وما يتعلق مبواهبهم الطبيعية املو ّرثاتية ،حتى عندما يكون من شأن األخرية أن
تعني ،التحكم االصطناعي  -بالرغم من أنه دامئاً ما يكون اختياريا ً -يف عملية الوصول إىل الوالدية.
قبل أن يكون من املستطاع اإلعتامد عىل الناس بشكل عام ،أو عىل الدولة التي من املفروض
أن تقوم بتمثيلهم ،من أجل اإلتباع لسياسات عقالنية ،لتوجيه تكاثرهم ،فسوف يكون من املحتم
أن يكون هناك ،خامسا انتشار أوسع للمعرفة باملبادئ األحيائية ،والتبني للحقيقة ،بأن كالً من البيئة
والوراثة ،يقومان بتأليف عاملني متتامني مهيمنني ،ال سبيل إىل الفرار منهام ،متعلقان بالرفاهة
البرشية ،ولكنهام العامالن اللذان يقع كالهام ،تحت التحكم الكامن لإلنسان ،واللذان يسمحان
بالتقدم غري املحدود ،ولكنهام املعتمدان عىل أحدهام اآلخر .ويقوم التحسن يف الظروف البيئية،
بالتعزيز للفرص املتاحة أمام التحسن املو ّريث ،بالطرق التي سبقت اإلشارة إليها .ولكن البد أن يتم
أيضاً استيعاب ،أن تأثري التحسن يف البيئة ،ليس تأثرياً مبارشاً عىل الخاليا الجرثومية ،وأن املذهب
الالماريك خاطئ ،والذي بنا ًء عليه ،يقوم األطفال التابعني للوالدين ،اللذين كانا يتمتعان بفرص
متاحة أفضل ،للتطور الجسامين والذهني ،بوراثة تلك التحسينات بشكل أحيايئ ،والذي بناء عليه
بالتايل ،أن من شأن الطبقات واألناس املهيمنني ،أن يصبحوا متفوقني بشكل مو ّريث ،بالنسبة لهؤالء
األقل متيزاً .وليس من املمكن للمميزات املتأصلة(( )1املو ّرثاتية) الخاصة بأي جيل ،أن تكون أفضل
عن تلك الخاصة بالجيل السابق ،إال أن نتيجة لنوع من االنتقاء ،وهذا يعني ،عن طريق هؤالء
األشخاص التابعني للجيل السابق ،الذين كانوا متمتعني بتجهيز مو ّرثايت أفضل ،الذين قاموا باإلنتاج
لعدد أكرب من الذراري ،يف املجمل العام ،عن الباقي من الناس ،سواء من خالل االختبار الواعي،
أو كنتيجة تلقائية لطريقة معيشتهم .ومن املرجح ملثل هذا االنتقاء تحت ظل الظروف املتحرضة
ملحق الحديثة ،بشكل أقل أن يكون تلقائياً ،عنه تحت ظل الظروف البدائية ،ومن ثم ،فإن األمر يتطلب
(  ) 1نوعاً ما من التوجه الواعي من االنتقاء ،ليك يصبح ذلك ممكناً ،ورغم ذلك ،فإنه يتحتم يف أول األمر
 170عىل التجمع السكاين أن يشعر بالتقدير ،تجاه قوة املبادئ السابق ذكرها ،والقيمة اإلجتامعية التي
من شأن أي انتقاء موجه بحكمة ،أن يكون عليها.
سادساً ،يحتاج االنتقاء الواعي عالوة عىل ذلك إىل اتجاه أو اتجاهات متفق عليها،
ليك يقوم االنتقاء بإتباعها ،وال ميكن أن تكون تلك االتجاهات اجتامعية ،وهذا يعني من أجل
(  )1متأصل

Intrinsic

مصلحة الصنف اإلنساين يف مجموعه ،إال إذا كانت الدوافع االجتامعية سائدة يف املجتمع .وهذا
بدوره يتضمن عىل التنظيم املستخدم لألغراض االجتامعية .ومن وجهة النظر االجتامعية ،فإن
األهداف املوروثية املهمة إىل أقىص حد ،عبارة عن التحسني لتلك املميزات املو ّرثاتية ،التي تسعي:
(أ) إىل الصحة( ،ب) إىل تركيبة تسمى الذكاء( ،جـ) إىل تلك الصفات املزاجية( ،)1التي تقوم بالتأييد
لشعور الرفقة( )2والترصف االجتامعي ،بدالً من تلك (التي يتم احرتامها إىل أقىص حد عن طريق
الكثريين) ،التي تسعى إىل «النجاح» الشخيص ،كام يتم يف العادة االستيعاب للنجاح يف اليوم الحايل.
سوف يقوم التفهم األكرث انتشاراً للمبادئ األحيائية ،بالجلب معه لإلدراك ،بأن املطلوب هو
السعي إىل ما هو أكرب بكثري ،من املنع للتدهور( )3املو ّرثايت ،وأن القيام برفع مستوى املعدل املعتاد
للتجمع السكاين ،إىل ما يقرب من ذلك الخاص بأعىل املوجود يف الوقت الحايل ،يف أفراد منعزلة،
فيام يتعلق بالرفاهة الجسامنية ،والذكاء ،والخواص املزاجية ،يقوم بتمثيل إنجاز من شأنه -فيام
يتعلق إىل اآلن باالعتبارات املو ّرثاتية الرصفة -أن يكون ممكناً بشكل مادي ،عن طريق عدد ضئيل
نسبياً من األجيال .وقد ميكن بهذا الشكل ،لكل شخص أن ينظر إىل «العبقرية» ،املجتمعة بالطبع
مع التوازن ،عىل أساس أنها «حق مولده»( .)4وكام يقوم مسار التطور بالتوضيح ،فإن من شأن هذا
أال يقوم بالتمثيل ،للمرحلة النهائية عىل اإلطالق ،ولكنه مجرد العربون( )5املقدم ،إىل مدى أبعد
بكثري من التقدم يف املستقبل.
بالرغم من تفعيل مثل هذا التقدم ،من شأنه أن يتطلب البحث الشامل واملكثف واملتزايد،
يف مجال علم املو ّرثات اإلنسانية ،ويف املجاالت العديدة من البحث ،املرتبطة بشكل مبارش بذلك.
ومن شأن هذا أن يتضمن ،عىل تعاون األخصائيني يف الفروع املتعددة التابعة للطب ،وعلم النفس،
وعلم الكيمياء ،وما ال يقل عن ذلك من العلوم االجتامعية ،مع التحسني لتكوين اإلنسان الداخيل يف
حد ذاته ،عىل أساس أنه املبحث املركزي بالنسبة لهم .إن تعضية( )6الجسم البرشي ،معقدة بشكل
يثري الدهشة ،ودراسة مو ّرثاته ،مكتنفة بالصعوبات املعينة ،التي تحتاج إىل أن تكون املوصلة للبحث ملحق
يف هذا املجال ،عىل نطاق أكرب من املوجود بكثري ،عالوة عىل أن تكون أكرث رصامة ،وتعلقاً بالتحليل ( ) 1
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املنطقي ،عام قد تم التفكري فيه إىل اآلن.
(  )1املزاج
(  )2شعور الرفقة *
(  )3تدهور
(  )4حق املولد
(  )5عربون
(  )6التعضية

Temperament
Fellow-feeling
Deterioration
Birthright
Eamest
Organization

ومع ذلك ،فإن هذا من املمكن أن يتتحقق ،عندما تتحول أذهان البرش ،بعيداً عن الحرب ،والكراهية،
والتنازع حول املوارد األولية لإلعالة ،وتجاه أهداف أعظم ،يتم السعي وراؤها بشكل مشرتك.
مل يأت اليوم الذي سوف تقوم فيه إعادة الهيكلة االقتصادية ،بالوصول إىل املرحلة التي سوف
يتم فيها اإلطالق ،ملثل تلك القوى البرشية ،ولكن واجب هذا الجيل ،أن يقوم باإلعداد له ،وسوف
تقوم جميع الخطوات التي يتم اتخاذها عىل هذا الطريق ،بتمثيل أحد املكاسب .بشكل ال يقترص
فقط ،عىل مجرد احتامالت التحسني النهايئ للمو ّرثاتيات اإلنسانية ،إىل درجة يندر ورودها يف األحالم
حتى اآلن ،ولكن يف نفس الوقت ،بشكل مبارش أكرث ،تجاه السيادة البرشية ،عىل تلك الرشور امللحة
بشكل أكرب ،التي تقوم بالتهديد الشديد لحضارتنا الحديثة.

املوقعون :
«س .د .دارلينجتون»
«هـ .چ .موللر»

H. J. Muller

«چ .ب .س .هالدان»

«چ .س .هوكسيل»

J. S. Huxley

«ل .ت .هوجنب»

«ج .پ .تشيلد»

G. P. Child

«چ .نيدهام»

J. Needham

«ج .داهلربج»

G. Dahlberg

«پ .ر .داڤيد»

P. R. David

«ر .أ .إميرسون»

R. A. Emerson

«چ .هاموند»

J. Hammond

ملحق «پ .س .كولر»
( « ) 1هـ .هـ .بالو»
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C. D. Darlington

«ف .أ .إ .كرو»

F. A. E. Crew

«چ .شولتز»

P. C. Koller
H. H. Plough
J. Schultz

«س .هـ .وادينجتون» C. H. Waddington
[.]160

«ث .دوبزهانسيك»
«س .جوردون»
«س .ل .هاسكينز»
«و .الدوار»
«ب .پريس»
«أ .ج .ستينربج»

J. B. S. Haldane
L. T. Hogben

Th. Dobzhansky
C. Gordon
C. L. Huskins
W. Ladauer
B. Price
A. G. Steinberg
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مرسد املصطلحات واأللفاظ الواردة بالكتاب
بسط وتقديم:

بناء عىل االستحسان العام من جانب القراء ،لقيامي بابتداع اإللحاق ملرسد باملصطلحات
واأللفاظ الواردة بالكتب التي قمت برتجمتها ،من أعامل «تشارلس داروين» (أصل األنواع :نشأة
األنواع الحية -نشأة اإلنسان واالنتقاء الجنيس -التعبري عن االنفعاالت يف اإلنسان والحيوانات -قصة
حياة تشارلس داروين -يوميات رحلة السفينة البيجل -داروين والتطور .فقد حرصت عىل االتباع
لهذا التقليد ،أسوة باملتبع يف الكتب العلمية الصبغة العاملية.
ولقد وجدت أن اإلدراج لتلك املرسدات مفيد للعامة والخاصة من القراء ،لتوضيح ما جاء
بالكتاب ،ولتسهيل املراجعة ملا جاء فيه ،ولتوسيع دائرة املعرفة يف كالً من اللغتني املرتجم منها
واملرتجع إليها .أما الغرض األسمى الذي أسعى إليه ،فهو محاولة الوصول إىل لغة عربية علمية
سليمة ،متفق عليها ،تكون منطلقاً للمستخدمني للغة العربية ،إىل اإلطالع ومواكبة التقدم العلمي
العاملي ،واالسرتجاع للبعض من األلفاظ ،التي أصبحت عن طريق الرتاخي وندرة االستخدام ،غري
مطروقة يف كالً من اللغتني العربية واإلنجليزية.
ولحريص عىل نقاء اللغة العربية وتطورها ،فقد حرصت عىل ترجمة جميع املصطلحات التي
ترد بالكتب التي أقوم برتجمتها ،وهذا يعني ترجمة املصطلح األجنبي إىل مصطلح عريب يحمل
املعنى ،وعدم االقتصار عىل تعريب املصطلح مبعنى القيام بنقش منطوقه بالحروف العربية ،حرصاً
عىل عدم قيامنا بالنطق بلسان الببغاوات .واملصطلح الذي قمت باستخدام حق االجتهاد يف ترجمته،
قمت بوضع عالمة (*) أمامه للداللة عن مسئوليتي الشخصية عنه.
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)(A

Abomination
يشء بغيض
Aborigine
أرومي= أصيل
Abortion
اإلج��ه��اض
Acclaim
ينادي
خلل التغرضف (التكوين الغرضويف ( Achondroplasia
مذهب االتخاذ لإلجراءات الفعالة= الفاعلية Activism
Adjective
نعت= صفة
Adopt
يتبنى
Adult
ناضج
Adultery
الزنا
Advantaged
متميز
Aging
الشيخوخة= التقدم يف العمر
ال درايئ*= ال أدري= غنويص  :املعتقد Agnostic
بأن وجود الله وطبيعته ،وأصل الكون ،أمور ال
سبيل إىل معرفتها
AIDS= Acquired Immunodeficiency
مرض «اإليدز»= منظومة نقص املناعة املكتسب
Alchoholism
إدمان الكحوليات
Alluvial
مكون من الطمي= غريني
Altruism
اإليثار= حب الغري= الغريية
Alzheimer
مرض ألزهامير :ضمور خاليا
املخ مع التقدم يف العمر
Amalgamate
يدمج
Amateur
هاوي= من الهواة
أخذ عينة (بزل) السائل األمينويس Amniocentesis
)السائل املحيط بالجنني(
Analogy
التناظر
فوضوي  :الثائر عىل النظام الحاكمAnarchist ،
وقد يستخدم العنف لقلبه
Ancestor
الجد األعىل= السلف

Animal breeder
مستولد الحيوانات
اختالل= شذوذ= خروج عن القياس Anomaly
Anterior commissure area
منطقة الوصل األمامية (يف الدماغ(
Anthropology
علم اإلنسانيات*
Anti-semitism
معاداة السامية  :وهم
ذراري سام ابن نوح املفضل طبقاً للتوراة
		Antithetical
متناقض
Antitrust
مقاوم لالحتكار
Ape
قرد أبرت= قرد غري مذيل*
Appease
يسرتيض
Aptitude
استعداد= قابلية= جدارة= أهلية
Archeology=Archaelolgy
علم اآلثار= األثريات
Arena
مجتلد= ساعة الرصاع للمجالدين
Aristocide
إبادة الصفوة (أو النخبة(*
Arrogance
عجرفة= تكرب
Arson
الحريق املتعمد
Artificial selection
االنتقاء االصطناعي*
Aryan race
العرق اآلري
Asexual
غري جنيس
Ashkenazim
اليهود األشكنازيون :
اليهود الغربيني (اوروپي األصل(
Assortative mating
إقرتان متجانس*
Asylum
ملتجأ
Atheist
ملحد :منكر لوجود الله
Austro-Hungarian Empire
اإلمرباطورية النمساوية املجرية
التوحد  :االسرتسال يف التخيل تهرباً من Autism
الواقع
 Auto evolutionحوايش
التطور الذايت
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Blithe
Blood type
Blue print
Bolt
Botanist
Breed
Bridge

 Autonomyمرح= سعيد
االستقالل الذايت
 Autosomal dominantفصيلة الدم
ذاتية غالبةصفة
ذاتية متنحية صفة
 Autosomal recessiveاملخطط األصيل*
مسامر ملولب
همجي
 Barbaricعامل يف النباتات
شجر الزان
 Beechساللة
منط سلويك
 Behavioral patternلعبة الربيدچ  :من ألعاب الورق
يتحرس
 Bemoanاملحتاجة ملجهود ذهني ضخم
Brochure
 Beta-thalassemiaبحث موجز
مجموعة «ب» من أنيميا البحر األبيض
Bruised
أصيب بالكدمات= متكدم
بهيمي= وحيش
Bull
 Bestialثور= فحل= بعل*
Bureaucracy
التوراة= الكتاب املقدس= العهد القديم  Bibleالدواوينية= البريوقراطية
مرشوع قانون
Bushmen
 Billرجال األدغال= البوشامنيون
Binary
ثنايئ= شطري
ثنايئ االسم
Cadaver
 Binomialجثة
تنوع حيوي*
 Bio-diverseالقيرص (جمعها قيارصة(	Caesar
Calculator
متخصص يف األخالقيات  -األحيائية*  Bio-ethicistآلة حاسبة
Canard
 Bio-politicsإشاعة مغرضة أو كاذبة
السياسة الحيوية
Cancer
 Biological deterministمرض الرسطان
املحدد األحيايئ*
Candidate
 Biological organismمرشح
كائن أحيايئ متعيض
Cannibalism
 Biological positivismأكل لحوم البرش
اإليجابية األحيائية
Capitalism
 Biological stocksالرأساملية
األصول األحيائية
 Biologismجهاز الكربنة *Carburetor= Carburettor :
مذهب األحيائية :
جهاز مزج الهواء بالبرتول إلحداث مزيج متفجر
التعليالت األحيائية لألوضاع االجتامعية
Cardiac insufficiency
 Biologistقصور قلبي
عامل أحيائيات
Carrier
 Biotechnologyحامل
التقنية الحيوية
تحديد النسل
Caucasoids
 Birth controlاألعراق القوقازية*
عيب خلقي= مولود بعيب
Causality
 Birth defectالسببية= العلية
األم الوالدية
Censorship
 Birth motherالرقابة
حق املولد
Cerebral palsy
 Birth rightالشلل املخي
حوايش كفيف= أعمى
Chaff
 Blindقرش الحنطة= التنب

)(B

)(C
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Championing
منارصة
Chaotic
مشوش= هيويل= فوىض
Characteristics
الصفات املميزة= املميزات
Charlatan
دجال= مشعوذ
Chary
حذر
Cheetah
حيوان الفهد الصياد= تشيتاه
Chimpanzee
قرد الشمپانزي األبرت
صبغي= جسم صبغي= كرموسوم Chromosome
Circuit board
لوحة الدوائر الكهربائية
Citizen
مواطن
Clandestine
خفي= رسي
Clan
عشرية
Class
طائفة
Cloaked
مقنع
Clone
مستنسخ= نظري= مثيل

=صنو* (جمعهم أصنية= نظائر= مثائل (*

Cloning
االستنساخ= النسخ= التصنية
Code
مجموعة مبادئ= مدون
Coercive
جربي
Cognizant
مطلع
Cohesive
متامسك
Commonalities
األشياء املشرتكة
Component
مكون= جزء أسايس
Compulsory
إضطراري
Conception
اإلخصاب
متغري تصوري (مفاهيمي(* Conceptual variable
الهيئة الترشيعية العليا= الكونجرس Congress
Conscientious
حي الضمري
Consciousness
الوعي
Conservative
محافظ
Constituency
جمهور الناخبني

Constraint
قيد
Contaminate
يلوث
Contingent
مرشوط= متوقف عىل
Continuum
سلسلة متصلة
Conventional
تقليدي= متعارف عليه
املهتدي دينياً
Convert
Cooperation
التعاون
Coordinates
إحداثيات= ترتيب
Coronary heart isease
إعتالل رشايني القلب التاجية
ارتباط :عالقة متبادلة=معامل ارتباط Correlation
Cosmetic
تجمييل
Creationism
مذهب الخلقية :الداعي إىل
أن ابتداع العامل والكائنات كان نتيجة لعملية خلق
إلهي
Cretin
مصاب بالقامءة= قزم
Criminal physical Anthropology

علم اإلنسانيات الجنايئ الجسامين*
Criminology
علم اإلجرام أو اإلجراميات*

Crustaceans
الحيوانات القرشية= القرشيات
Cult
عبادة وثنية
Cumulative
تراكمي
Custodial care
الرعاية الوصائية*
Custodian
قيم= أمني= حارس
Cutting
شتلة
Cystic fibrosis
التليف املتحوصل :تكوين
حويصالت يف العظم مام يؤدي إىل إضعافه
أصم= أطرش
يفك الشفرة

)(D

Deaf
Decipher

حوايش
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)Degeneracy (theory

-نظرية االنحطاط أو االنحالل التناسيل*

Degeneration
انحطاط= انحالل= تفسخ
Delinquent
جانح= منحرف
Dementia
العته= العتاه
Democracy
دميقراطية= حكم الشعب
الدراسة السكانية= السكانيات Demography :
الدراسة اإلحصاية للسكان (املواليد والوفيات والزيجات ...إلخ)

Demonization
السيطرة الشيطانية
Denigrate
يسء السمعة
Defamation
تشويه
Demography
الدراسة اإلحصائية للسكان
)املواليد -الوفيات -الصحة -الزواج ...إلخ(
Descending spiral
حلزون هابط
خسيس= حقري= غري جدير باالحرتام Despicable
Deterioration
تدهور
Determinism
الجربية = الحتمية  :القضاء
والقدر اللذان ال توجد سلطة عليهام
Devilish
شيطاين
Diabetes
مرض البول السكري
dictator
الحاكم املطلق= ديكتاتور
Dictum
فتوى
Diffuse altruism
اإليثار املنترش*
Dimention
بعد
Diminishing returns
العوائد املتناقصة *
Disability
إع��اق��ة = عجز
Disadvantaged
معاق
Disavow
يتنصل= ينكر
التمييز= التفرقة= املحاباة= التعص Discrimination
Discriminatory
متييزي= تفصييل
Disdain
حوايش يزدري
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Disenfranchise
الحرمان من التصويت
Disparage
يحط من قدر= يستخف
Disparate
متباين= متفاوت
Dispersed altruism
اإليثار املتناثر
Disproportion
تفاوت
Dissection
ترشيح
Dissipate
يبدد
Diversity
التنوع
تقسيم الجهد أو العمل* Division of labour
Dizygotic
ثنايئ التلقيح
Doctorines
تعاليم
Dogmatic
متصلف
Domination
السيادة= الغالبية
Donor
مانح
Double helical structure
الرتكيب اإلهليلجي املزدوج
Down trodden
املوطوء تحت األقدام
= Down syndrome
متالزمة «داون« =
Monglism
املغولية
Draconian
شديد القسوة= وحيش
Dross
خبث (املعادن)= نفايات
Dwarfism
التقزم
Dysgenics
إفساد السالالت*=إفساد
-الصفات املورثاتية

)(E

عربون
علم التبيوء :النظام البيئي :دراسة
العالقة بني الكائنات الحية وبيئتها

منظومة*

النزعة املساواتية

االزدراع البيويض*

Earnest
Ecology

Economy
Egalitarianism
Egg transplant

Elect
ينتخب= املنتخب
Elementary
بديهي
Elites
الصفوة= النخبة
Emancipate
يحرر= يعتق
Embryo storage
تخزين األجنة
Embryo transfer
نقل األجنة
Emigration= Immigration
هجرة
متزن عاطفياً
Emotionally stable
Empirical
تجريبي
Encompass
يشمل
Endowment
موهبة طبيعية= منحة
Engender
يولد
Environmental variation
التاميز البيئي*
مذهب االهتامم بالبيئة Environmentalism
Enzymatic
خمريية
Ephemeral
رسيع الزوال
Epidemiological
انتشار األمراض=

خاص باالنتشار املريض*

مرض الرصع
إنصاف= عدالة= مساواة
استئصال= اجتثاث= محو= إبادة
شعوب اإلسكيمو
أعراف* = تقاليد* = أخالق

Epilepsy
Equity
Eradication
Eskimos
Ethics

Ethnic
عرقي= أصيل* = عن طريق العرق
Ethnic hatred
الكراهية العرقية
Ethnos
االتجاه العرقي*
Eugenicist
عامل يف تحسني السالالت
Eugenic cloning
استنساخ لتحسني الساللة

Eugenics
تحسني السالالت*
Eugenics movement
حركة التحسني الساليل
Euphenics
تحسني الظواهر (الطبيعية( *

Euthanasia
القتل الرحيم :القتل للرحمة
يف الحاالت املرضية املؤملة جداً امليئوس من شفائها
Euthenics
تحسني ظروف املعيشة
Evolution
مذهب التطور
تواجدي=وجودي(منمذهبالوجودية Existential
Expiation
تكفري
استغالل (يسء(	Exploitation
Expostulate
يعرتض عىل
Extrovert
انبساطي= منفتح

)(F

Fabian socialist
اشرتايك فايب
Faction
زمرة= عصبة
التنظيم األرسي= تنظيم األرسة Family planning
Family tree
شجرة النسب
Fascist
فاشيستي  :مؤمن بتمجيد الدولة
والعرق ،والسيطرة عىل جميع أنشطة الدولة تحت
سيطرة ديكتاتور.
يحايب= يؤيد= يتحيز إىل= يفضل Favor= Favour
Federation
اتحاد تحالفي*
ضعيف العقل= ذو الذهن الواهن Feebleminded
Fellow-feeling
شعور الرفقة*
Felon
مجرم
منادي باملساواة بني الشقني الجنسيني Feminist
Fertility
الخصوبة
Fertilization
تخصيب= إخصاب= تلقيح
Fetish
مقدس
Fetter
يقيد= يغل يده
Fingerprint
بصمة اإلصبع
Fodder
مصدر للغذاء
Folly
حامقة
التعقيم الجربي
 Forced sterilizationحوايش
Forum
ندوة عامة
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التفاوت املو ّريث*
Genetic variance
Fossil
أحفور= مستحاث :بقايا حيوان أو
نبات من عرص چيولوچي سالف ،مستحجر يف أديم األرض التاميز املو ّريث*
Genetic variation
Genetically
 Fraternalمو ّريث= مو ّرثايت
أخوي
 Fritterاملتميز مو ّرثياً
Genetically advantaged
يبدد
 Fungibilityاملعاق مو ّرثياً
Genetically disadvantaged
القابلية لالستبدال
Geneticism
املذهب املو ّرثايت*
Geneticist
 Garden peaاختصايص يف علم املو ّرثات*
نبات البازالء= البسلة
شاذ جنسياً
Genetics
 Gayاملو ّرثاتيات= علم املو ّرثات*
تحديد الشق الجنيس*
Genocide
 Genderاإلبادة العرقية_= إبادة الساللة*

)(G

“g”= General intelligence
الذكاء العام*
Gene
مو ّرثة= چينة
عيب مو ّريث (چيني(	Gene defect
Gene expression
تعبري املو ّرثة*

تجمع املو ّرثات*

 Gene poolالخط الجرثومي*

Gene therapy
املعالجة املو ّرثاتية*
Generational length
الطول الجييل*
Genetic code
الشفرة املو ّرثية*
التشاور الساليل أو املو ّريث* Genetic counseling
Genetic diversity
تنوع مو ّريث أو ساليل*
Genetic engineering
الهندسة املو ّرثاتية*
)الهندسة الو ّراثية(
العلل املو ّرثاتية (الچينية(* Genetic illnesses
Genetic load
الحمل املو ّريث= الحمولة أو
الشحنة املو ّرثاتية*
Genetic material
املواد املو ّرثاتية*

إمكانية مو ّرثاتية*

اإلنتقاصية املو ّرثاتية*

االنتقاء املو ّرثايت

حوايش النمط املو ّريث*
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:املجمل (الجم) املو ّريث*= الچينوم
مجموع املو ّرثات (الچينات)
النمط (الطراز) العرقي
خلية جرثومية

Genome

Genotype
Germ cell
Germ line

معالجة الخط الجرثومي* Germ-line therapy
Gestation
الحمل
Ghetto behavior
الترصفات االنعزالية الخاصة مبجتمع «الجيتو» االنعزايل
Globalization
العوملة
Gonorrhea
مرض السيالن= التعقيبة
Gospel
تعليم (جمعها تعاليم
الكساد العظيم  :يف أوائل Great depression
الثالثينيات من القرن العرشين
Greater good
الخري األعظم*
Gypsy
الغجري= من الغجر
Gulag
معسكرات السخرة السوڤيتية

)(H

Genetic potential
Hedonism
 Genetic reductionismمذهب املتعة= املتعية :
 Genetic selectionالداعي إىل أن اللذة أو السعادة هي الخري األوحد
	» Genetic «typosأو الرئييس يف الحياة
Hemophilia
القابلية (االستعداد) للنزف

Hereditarian
املؤمن بالوراثية
Hereditary
ورايث
Heredity
الوراثة
Heritability
القابلية الوراثية
Heritable
قابل للتوريث= ورايث
Heritage
مرياث
Heterosexual
املشتهي للجنس اآلخر
Higher primates
الحيوانات الرئيسة العليا
(النحل(	Hive
ملجأ= عش
= قفري
Holocaust
اإلحراق الجامعي
Holy grail
الكأس املقدس  :الذي رشب
املسيح منها يف العشاء املقدس وراح املسيحيون
فيام بعد بالجد يف البحث عنها
Hominid
برشي الشكل= شبه إنساين
Homo autocatalyticus

اإلنسان ذو التحفيز الذايت (املتحفز ذاتياً)*
إنساين التمركز*= متمركز إنسانياً Homo centric
Homo erectus
اإلنساناملنتصبأواملشيد*

Homo sapiens
اإلنسان العاقل
ينتقل أفقياً
Horizontally transmitted
House of Representatives
مجلس النواب األمرييك
Human ecology
علم التبيوء البرشي
Human function
األداء البرشي
التجمع السكاين البرشي Human population
Humanitarian
إنساين= خري
Hunter-gatherer
الصياد= امللتقط*
Huntington disease
مرض «هنتنجتون» :
مرض ورايث مزمن متطور يحدث يف أواسط العمر،
ويصاحبه تدهور عقيل
Hurricane
إعصار

يوفر= يقتصد
نغل= هجني غري متجانس
مفرط الحساسية
االرتفاع يف ضغط الدم
إفرتايض

)(I

Husband
Hybrid
Hypersensitive
Hypertension
Hypothetical

Ideals
املثل العليا
Identical
متطابق
Idelology
املنهاج الفكري*= مذهب
Idiot
معتوه
Idiot-savant
معتوه نابغ
Illegitimate
غري رشعي
Illiteracy
األمية
Imaginative
قادر عىل التخيل*
Imbecile
أبله
Immigrant
مهاجر
Immutability
عدم القابلية للتغري= الثبا
Implant
زرع
Impotence
العجز= عدم القدرة
Impoverished
مفتقر
Inbred
أرومي= متأصل
Incest
غشان املحارم= سفاح القرىب
غري قابل للقياس= غري متكافئ Incommensurate
Indicator
مؤرش
Infamy
سمعة سيئة
وفيات األطفال الحديثي الوالدة Infant mortality
Infertility
عدم اإلخضاب= انعدام الخصوبة
Inherent
فطري= متأصل= صلبي
Insane
مختل العقل
Insomnia
األرق
تكاميل= مكمل= متمم
 Integralحوايش
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Intellectual
عقالين
التكاثرأوالتوالدأواالستيالدالبيني Interbreeding
Interdict
محرم
ً
Intermarry
يتزاوج بينيا
Intermediary
وسيط
Internalize
ينطوي عىل نفسه*

Internet
الشبكة البينية التواصل*
Interventionism
النزعة إىل التدخل*
Intimidation
التخويف= اإلرهاب
Intity
كينونة= تواجد
مجموعة ضمنية* يف داخل مجموعة Intra-group
Intrinsic
متأصل
In vitro
خارجي= خارج الجسم
In vivo
داخل الجسم
IQ= Intelligence quotient
معدل (نسبة)الذكاء*  :حاصل قسمة العمر الذهني
عىل العمر الزمني 100
IQ decline
انحدار معدل الذكاء
IQ testing
اختبارات معدل الذكاء
Iris
زهرة السوسن
Irrationality
ال عقالنية
قانوين= قضايئ
مجتمع عادل
حدث= يافع

)(J

)(K

مفتول= ملتوي
نخعة الركبة  :اختبار لشدة
توتر رد الفعل املنعكس للركبة

حوايش
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Judicial
Just society
Juvenile
Kinky
Knee-jerk

)(L

االستنساخ(التصني)املعميل* Laboratorycloning
Laissez-faire
سياسة عدم التدخل الحكومي
Laureate
يكلل= مكلل
يساري التوجه (عقائدياً(	Left
Libral
متحرر
Lineage
سلسلة النسب
Loading
إجاميل
Lobby
تجمع مؤثر
Lobotomy
عملية استئصال فص مخي
Lottery
يانصيب

)(M

Maim
مقعد
Malthusian
مالثوسوين  :نسبة إىل العامل
روبرت مالثوس :مؤلف كتاب «مقالة حول مبدأ
عدد السكان» يف عام 1798
Mandate
إنتداب
Manic-depressive syndrome
متالزمة جنون الهوس واالكتئاب
Manifesto
بيان رسمي
manipulation
تالعب
Maping
رسم خريطة
Markers
املوسامت*
Marxist
ماركيس :املتبع ملبادئ كارل ماركس
االستمناء باليد= العادة الرسية Masturbation
االنتقاصية املادية* Materialistic reductionism
Mathematician
عامل يف الرياضيات
Maxim
مثل سائر
Mayan princes
أمراء املايا
Mean scores
متوسط النتائج
Mechanic
حريف اآلالت= ميكانييك

Medicalize
يعالج
Mental illness
االعتالل العقيل أو الذهني
Mental retardation
إعاقة ذهنية أو عقلية
Mentality
عقلية
Mentor
الناصح األمني
Metaphysical
ما ورايئ= غيبي= خارق
للطبيعة أو الظواهر املادية
Methodology
منهاج
Methologist
اختصايص يف األساطري
Micro second
ميكروثانية :واحد عىل
مليون من الثانية
Migration
ارتحال
تهديد عىل مدى ألف عام Millennial threat
Millennium
ألفية= ألف سنة
Minority
أقلية
Mirage
رساب
Misgiving
هاجس= ريبة= شك
النموذج القيايس= الطراز النموذجي Model-fit
علم األحيائيات الجزيئي Molecular biology
=Mongolism
املغولية=
متالزمة «داون« Down syndrome
Monied
أحادي
Monitor
يراقب
Monoculture
الزراعة األحادية
Monopoly
حكر= احتكار
Monozygotic
أحادي التقلح*
Morass
مستنقع
Moratorium
التعليق املؤقت
Mores
أعراف
Mortality Rate
معدل الوفاة= الوفيات
Motherhood
األمومة
	)Mouse (pl. Mice
جرذ

Multifactorial
متعدد العوامل
مرض التصلب املتعدد )Multiple sclerosis (MS
التعدد اإلقليمي* :التواجد Multiregionalism
يف العديد من املناطق
Mutation
تغيار أحيايئ
Mystic
غامض
Myth
أسطورة= خرافة

)(N

Natural selection
االنتقاء الطبيعي*
Nature vs nurture
الطبيعة أم التنشئة
تحسني السالالت السلبي Negative eugenics
منادي باملالثوسونية الحديثة Neo-Malthusian
Networked
متشابك= جزء من شبكة
	)Neurosis (pl. Nearoses
العصاب
Neutral
حيادي= محايد
Newborn
حديث الوالدة
Nomenclature
مجموعة مصطلحات
Non-duplicative
غري مزدوج= غري متطابق
Non-focused altruism
اإليثار الغري مركز
متطفل بدون وظيفة* Non-functional parasite
Non-human
غري برشي
Non-sequitur
استنباط خلفي= استنساخ
غري متفق مع املقدمات
Nordic
شاميل :ذو عالقة بالشعوب الچرمانية
املقيمة بشامل أوروپا
Norm
معيار
Nuclear transfer
التحويل النووي*

Nucleic acid
حمض نووي= حمض نوايت*
نوويد (جمعها نويدات(	Nucleotide
Nurture
الرتبية= التنشئة
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)(O

Obesity
البدانة= السمنة
Obfuscate
تشويش
=Obiquitous
الشامل=
Omnipresent
الكيل الوجود
Operational definition
التعريف العميل
Ophthalmologist
أخصايئ يف طب العيون
Opprobrium
عمل أو سلوك مخزي
Orientation
توجه
Organization
التعضية
Original creative
مبتدع أصيل*
Orthodox
أرثودوكس= قويم و
مستقيم أو تقليدي الدين= رشقي التدين
Osteoporosis
هشاشة العظام
العثامنيون (السالطني(	Ottomans
التكاثر الخارجي= تزاوج األباعد Out-breeding
Outdated
عفى عليه الزمن
Overpopulation
اإلفراط يف عدد السكان*
Override
يطغى= يتعدى

)(P

Pagan
وثني
االمتزاج الساليل العام= التهاجن العام* Panmixia
Parasite
متطفل= طفييل
Pathology
األسباب املرضية
Patrimony
إرث مقدس
Pauper
متسول
Pawn-brocker
املسرتهن= املرايب
Pedigree
أصل= شجرة نسب
Pedological Distortions
انحرافات طفولية
Perception
إدراك حيس
حوايش
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Perpetuate
املحافظةعىلاالستدامة=أدام
Persecute
يضطهد
تحسني السالالت الشخيص Personal eugenics
النموذجالشخيصللخدمة Personal servicemodel
Personality
الشخصية
Perspective
منظور
Perversion
انحراف
Pessimistically
بشكل تشاؤمي
Pet
حيوان أليف
Petri dish
طبق زراعة= طبق «پرتي
Phalanx
مجموعة منظمة
Pharaohs
الفراعنة= الفراعني
Pharmaceutical
مستحرض صيديل
)Phenomenon (pl. phenomena
ظاهرة (جمعها ظواهر(	
Phenotype
النمط (الطراز) الظاهري*
Phobia
الرهاب
Physical defects
عيوب (إعاقات) جسامنية
Physicist
عامل يف الفيزياء
Picosecond
پيكوثانية :واحد عىل ترليون
من الثانية
Pigmy= Pygmy
قزم :تابع لقبيلة إفريقية
من األقزام
Pilanthropist
املحب للخري
Pitch
طبقة الصوت
Polemic
جدل= جديل
Politics
السياسة= السياسات
Poll
استفتاء
Pollination
تلقيح (النبات)= تأبري
Pollute
يدنس
Polygamy
تعدد الزوجات
Populace
الجمهور

املجموعة السكانية=
الشعوب= الساكنني
كثيف السكان

تحسني السالالت اإليجايب*
بعد برشي= بعديبرشي*

 Populationsتوازن متقطع*
Punctuated equilibrium
puppet
دمية متحركة= ألعوبة
Purported
 Populousمزعوم
Positive eugenics
Qualified
 Post-humanمرشوط= مقيد
Qualm
 Posthumousوخز الضمري
Quirk
 Potentialيراوغ
Quota
 Pragmaticالحصة النسبية

بعد الوفاة
كامن
واقعي= عميل
Predecessor
سلف
Predicament
حتمية
Predisposion
نزعة= ميل
Preimplantation
السابق لالزدراع
Prejudice
تعصب= تحيز= تحامل
Premeditated
متعمد
Premium quality
نوعية ممتازة
Prenatal
قبل -والدي
Primates
الحيوانات الرئيسة
Prometheism
املبدأ أو النزعة الپروميثية:
نسبة إىل «پروميثيوس» ،وهو سارق النار ومعلم
البرش استعاملها
Promulgation
النرش
Pronatalist
متقلص (العدد)*= منكب
Pronouncement
بيان
Propaganda
دعاية
Proponent
مؤيد= مشجع= منارص
Propound
يطرح
Proselytize
يجمع األنصار= يستقطب=
يبرش بـ = يدعو إىل
Prospective
مستقبيل= يف املستقبل
Protein- coding
التشفري الپروتيني*
Proverbal
يرضب به املثل

)(Q

)(R

Rabbi

حاخام= رباعي= حرب= ربان :رجل
الدين اليهودي
Race prejudice
التعصب العرقي*
Race hygiene
الطهارة العرقية
Racial biology
علم األحياء العرقي*
Racial conflict
التنازع أو التضارب العرقي
Racial heritage
تراث عرقي*

التطهري العرقي= الطهارة العرقية * Racial hygiene
Racial improvement
التحسني العرقي*
عدمالتساوي(التحيز)العرقي* Racial inequality
Racial scent
رائحة عرقية
Racial superiority
التفوق العرقي
Racism
العرقية= العنرصية= التمييز أو
التعصب العرقي= الحقد العنرصي
Radicalism
األصولية
Random
عشوايئ= جزايف
Rat
فأر
الذكاء الخام*= الغري مصقول Raw intelligence

إمكانية واقعية*
ترزن*= وزن األمور

ثائر
منتكس= عائد لإلجرام

Realized potential
Reasoning
 Rebelحوايش
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اإليثار املتبادل*

Reciprocal altruism

د .ن .أ .العائد لالتحاد* Recombinant DNA
Rejection
رفض= لفظ
Relative frequency
التواتر النسبي
Relegate
يوكل= مييل إىل
Relic
أثر تذكاري
Remunerating
مكافئ
Renounce
التخيل= اإللغاء= اإلنكار
Replacement theory
نظرية االستبدال*
أو االستعاضة أو الحلول محل
Replete
متخم= مفعم
يصنع نسخاً مطابقة= يكرر النسخة Replicate
عينة منوذجية (مملثة( Representative sample
Reproductive cloning
االستنساخ التكاثري
لعبة الروليت التكاثرية* Reproductive roulette
Resurgence
إعادة البعث
التعقيم القابل للنقض* Reversible sterilization

Reify
يجسد*
Rightist
اليمني :مؤيد للمذهب املحافظ
Rivaling features
مميزات تنافسية*
Rubric
عنوان= رأس املوضوع
Ruddy
ضارب إىل الحمرة
حرف روين :من حروف أبجدية تيوتونية قدمية Rune
Rung
درجة
Rural
ريفي
إ .ق .م=
اختبار القدرات املدرسية

)(S

إ .ق .م (سات) للرياضيات
إ .ق .م (سات) اللفظي
حوايش
نابغة= نابغ
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=SAT
School Ability Test

	)SAT M (math
	)SAT V (verbal
Savant

Scenario
النص املرسحي= سيناريو
Schizophrenia
مرض الفصام
Scholarly
ثقايف
Screening
غربلة
Selective abortion
إجهاض انتقايئ
Self confident
واثق من نفسه
Self-consciousness
الوعي الذايت
Self-discipline
انضباط ذايت
Self-justification
تربير ذايت
Semantic
علم دالالت األلفاظ
Seminal
مبديئ*= بذري= رشيمي
Senate
مجلس الشيوخ
Sensus
اإلحصاء الرسمي للسكان
Sequence
سلسلة متعاقبة= متتالية
Sex-linked
مرتبط بالجنس
Sexual act
الترصف أو القانون الجنيس
Sexual orientation
اإلدراك الجنيس*
Shakedown
االمتحان= التضييق
Sickle cell anemia
أنيميا الخاليا املنجلية
Significance
مغزى
Sin
خطيئة
Skew
إنحراف
Skewer
سفود= سيخ
Slave
مسرتق= عبد
الرق= االسرتقاق= االستعباد= العبودية Slavery
Slinking
منسل
Social biology
علم األحيائيات االجتامعي
مبدأ الداروينية االجتامعية Social Darwinism
االنحالل أو التفسخ االجتامعي Social disintegration
تحسني السالالت االجتامعي Social eugenics
Social-political
اجتامعي -سيايس
Socialism
االشرتاكية

Sociobiology
علم األحياء االجتامعي*
Sociology
علم االجتامع أو االجتامعيات*
Somatic cell
خلية جسدية
Sojourn
إقامة مؤقتة= اعتكاف*
سويات :مجلس حكومي منتخب يف ظل Soviet
الشيوعية
Spatial ability
قدرة (مقدرة) مكانية
نوع حي :طبقاً
	)Species (pl. Species
للتصنيف األحيايئ
Spectral memories
ذكريات طيفية
Speculation
تخمني= تكهن
انفالجالعمودالشويك*=الصلبالفلوح Spina bifida
Spiritual
روحاين
Spontaneous mutation rates

معدالت التغريات األحيائية التلقائية*

Squeamish
رسيع الغثيان= مفرط الحساسية
فحل= ذكر الجواد الغري مخيص املعد Stallion
لالستيالد
Standard deviation
االنحراف القيايس
Standardized tests
االختبارات املعيارية*
Stem cells
الخاليا الجذعية
الطفل الربيب :ابن الزوج أو الزوجة Step-child
Sterilization
التعقيم
Stillborn
مولود ميت
Stimulous
مستثري= إثارة
الحمة (الخاصة باللدغ(	Stinger
Stock
ساللة
Stockbroker
سمسار األسهم املالية=
سمسار البورصة
Straight-laced
متزمت= متشدد
Strain
عرتة

Stratification
تقسيم طبقي
	)Stratum (pl. Strate
طبقة
الرصاع من أجل البقاء Struggle for existence
Sub species
نوع أو أنواع فرعية
Substance
جوهر
Subversion
تدمري
Succinct
بليغ= جسيم
Super race
العرق املتفوق
Super ovulation
تحفيز اإلباضة*
Super structure
بناء فوقي
Surrogacy
استخدام رحم بديل*
Survival
البقاء عىل قيد الحياة
Sustainable
قابل للبقاء
Symbiosis
تكافل= تعايش
Synapses
نقاط التشابك
Syphilis
مرض الزهري
Systematic
منظم= منظوم :مصوغ يف
صورة نظام متامسك من املبادئ

)(T

محرم
لوح أملس= العقل قبل
تلقيه أي انطباعات خارجية
Talmud
التلمود :مجموعة الرشائع والتعاليم
اليهودية
Taming
ترويض
مرضتايساكس=تكيساتتاي * Tay-Sachsdisease

سنوات املراهقة*
حد طريف*

مزاج
أنيميا البحر األبيض

Taboo
Tabula rasa

Teens
Telomere
Temperament
Thalassemia

حوايش
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Thalidomide
عقار الثاليدوميد :عقار مهدئ تسبب يف اإلنتاج
ألطفال مشوهني خلقياً من أمهات كانت تناوله يف
أثناء الحمل (من  1957إىل )1961
Theologian
الهويت=عامل الالهوتيات= عامل
يف الالهوت
Therapeutic cloning
االستنساخ العالجي
)Thesis (pl. Theses
أطروحة
Thoroughbred
عريق= أصيل
Tinkering
عمل فج= سمكرة
عدممتييزالنغامت=الصممالنغمي* Tonedeafness
Tort
رضر
)Total fertility rate (TFR
املعدل الكيل للخصوبة (م .ك .خ) عدد األطفال
التي ترزق بها املرأة عىل مدى حياتها
نظام شمويل= استبدادي= Totalitarian regime
ديكتاتوري
Totem
طوطم= رمز يعبد
Tough-mindedness
صالبة الرأي
Transcend
يتفوق
املامرسة الجنسية عن بعد* Transsexualism
Transition
تحول= انتقال= مرحلة انتقالية
Transplant
ازدراع (األعضاء أو األنسجة(
Trash hauling
جمع القاممة
Tribalist
قبيل= منادي بالقبلية
Tribe
قبيلة
Tribune
منرب
Trojan horse
حصان طروادة
Turbulence
اضطراب
إمرباطور (جمعها أباطرة(	Tsar= czar
Tuberculosis
حوايش مرض السل= الدرن
Twins
توائم
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)(U

فوق صويت (موجات(	Ultrasound
Unalloyed
خالص= غري مشوب
Unanimity
إجامع
Unbridled
مطلق العنان
Under population
التدين يف عدد السكان*
Unitary
متكامل
Unitary intelligence
ذكاء تكاميل*
Universalism
الشمولية العاملية
Universality
الشمولية= العمومية
Unnatural
مخالف للطبيعة= غري طبيعي
Upbringing
التنشأة
Upheaval
جيشان
Utilitarian
االنتفاعي= مذهب املنفعة
أو النفعية أو االنتفاعية
Utopia
املدينة الفاضلة :الدنيا أو املجتمع
املثايل الخيايل الخاص بأفالطون

فرتة الڤاميار :نظام جمهوري Weimer period
تم إنشاءه يف أملانيا قبل فرتة الحكم النازي
Welfare
رعاية أو خدمات (رفاهة) اجتامعية
Welfare state
دولة الرفاهة :نظام
اجتامعي لضامن الرعاية والرفاهة للمواطنني
Wield
يستخدم برباعة= يستغل
Womb
رحم
Wrongful death
املوت الظامل*

الحياة الظاملة (الجائرة(*

Wrongful life

)(Y

Yardstick
مقياس معياري
الحويل= الحيوان البالغ سنة من العمر Yearling
Yon= Yonder
هناك= هنالك
Youngsters
الذراري*= الصغار
الصهيونية
صهيوين

)(Z

Zionism
Zionist

)(V

Validate
يضفي رشعية
Vanquished
مقهور= مهزوم
Variability
القابلية للتاميز= التاميزية*
Variance
التفاوت
رضب (من ضمن التصنيف األحيايئ(	Variety
قطع القناة الدافقة للحيوانات املنوية Vasectomy
Vertically transmitted
منتقل رأسياً*
Victor
منترص
Vilification
ازدراء= حط من قدر
Vis a Vis
باملقارنة= إزاء= وجهاً لوجه

)(W

موقع عىل شبكة التواصل*

الرباط (القيد) التزاوجي

Website
Wed lock

حوايش
221

مراجع الرتجمة
قاموس املورد :إنجليزى -عرىب
منري البعلبىك -دار العلم للماليني -بريوت.

معجم املصطلحات العلمية -محمود عبد الرحمن الربعى -عبد العزيز محمود
 -هاىن الربعى -حسن ريحان -مكتبة األنجلو -القاهرة.

قاموس إلياس :إنجليزى -عرىب
دار إلياس العرصية للطباعة والنرش -القاهرة.

معجم مصطلحات علم األحياء -نبات -حيوان -تصنيف -وراثة
كامل الدين الحناوى -عام  -1990املكتبة األكادميية -القاهرة.

قاموس النهضة يف اللغتني اإلنجليزية والعربية
إسامعيل مظهر -مكتبة النهضة املرصية -القاهرة.

املعجم املصور ألسامء النباتات»Polyglottic« :
أرمنياك ك .بديفيان ( -)1935مكتبة مدبوىل ( -)1994القاهرة.

قاموس املصطلحات العلمية
دار أطلس للطباعة -القاهرة.

معجم الحيوان -الفريق /أمني املعلوف -عام 1908
دار الرائد العرىب -بريوت -لبنان.

قاموس شهاب العلمى -أ .د /.سعد شهاب
دار الكتاب الجامعى -القاهرة.

معجم ألفاظ علم بنيان جسم اإلنسان والترشيح
باللغتني اإلنجليزية والعربية :الدكتور شفيق عبد امللك -القاهرة.

قاموس علم النفس :إنجليزى -عرىب
الدكتور حامد عبد السالم زهران -عامل الكتب -القاهرة.

معجم علم النفس والرتبية -مجمع اللغة العربية -عام  -1984القاهرة.

القاموس الطبى الوجيز :إنجليزى -عرىب
دكتور محمد فوزى جاب الله -دار الكتاب الجامعى -القاهرة.
قاموس علم األحياء املصور :إنجليزى -عرىب -إنجليزى
إعداد /أحمد شفيق الخطيب -عام  -1989مكتبة لبنان -بريوت.
دليل مصطلحات العلوم البيولوجية
اتحاد البيولوجيني العرب بالقاهرة -كلية العلوم -جامعة القاهرة.
دليل مصطلحات علم الحيوان -د .عطا الله خلف الدوينى -د .حلمى ميخائيل بشاى
عام  -2001دار املعارف -القاهرة.
معجم إنجليزى -عرىب يف العلوم الطبية والطبيعية
دكتور محمد رشف -عام  -1928وزارة املعارف العمومية -القاهرة.
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معجم املصطلحات الطبية والعلمية الحديث
دكتور ميالد بشاى -مطابع السجل العرىب -القاهرة.

معجم املصطلحات الطبية -مجمع اللغة العربية -القاهرة.
معجم البيولوچيا ،يف علوم األحياء والزراعة -مجمع اللغة العربية -القاهرة.
املعجم الكبري -مجمع اللغة العربية -القاهرة.
املعجم العرىب -مجمع اللغة العربية -القاهرة.
مختار الصحاح -الشيخ محمد بن أىب بكر بن عبد القادر الرازى
دائرة املعاجم -مكتبة لبنان -بريوت.
موسوعة علم اإلنسان -املفاهيم واملصطلحات األنرثوبولوجية
تأليف :شارلوت سيمور -سميث -ترجمه تحت إرشاف :محمد الجوهري ،املرشوع القومى
للرتجمة -املجلس األعىل للثقافة -القاهرة ،عام .1998
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نبذة عن املؤلف
چون جالد
» كان يقوم بالتدريس يف جامعة «روتچرز،«چون جالد» أستاذ متقاعد يف الدراسات الروسية
.Maryland » وجامعة «ماريالند،Iowa » وجامعة «أيوا،Chicago » وجامعة «شيكاجو،Rutgers
، للدراسات الروسية املتقدمةKennan Institute »وقد كان أيضاً املدير السابق ملعهد «كينان
Woodrow Wilson International Center »امللحق بـ»مركز وودرو ويسلون العاملي للدارسني
 وهو أحد املتلقني ملنحة..Washington D. C ». يس. املوجود يف «واشنجتون دي،for Scholars
 البعض منها قد، أو املرتجم لعرشين من الكتب، أو املحرر، واملؤلف،Guggenheim »«جوجينهيم
Future Human » ويعترب كتابه «التطور البرشي املستقبيل.تم تكرميه يف جوائز الكتب األمريكية
 ويف هذه الحالة من أجل األجيال، جزءاً من عمله الطويل األمد من أجل حقوق اإلنسانEvolution
.املستقبلية

The New Century Dictionary of the English Language
Edited by H. G. Emery & K. G. Brewster, (Two Volumes),
D. Appleton- Century Company, New York- London.
New Webster,s Dictionary of the English Language
Consolidated Book Publishers, Chicago, New York.
A Dictionary of Modern English Usage
By H. W. Fowler- Oxford University Press.
Thesaurus of English Words and Phrases- By Peter Mark Roget,
Longman, Green, and Co., London.
Cassel›s New French Dictionary
Cassel & Company LTD, London.
Harrap,s Shorter French and English Dictionary
Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. LTD, London- Toronto- Wellington- Sydney.
Black,s Medical Dictionary- By John D. Comrie,
Adam & Charles Black, London.
Larousse, Dictionnaire encyclopedique- Librairie Larousse- Paris.
Chamber,s Biographical Dictionary
Edited by David Patrick & Francis Hindes Groome, 1908, W. &
R. Chambers, LTD., London & Edinburgh.
The Encyclopaedia Britannica
“A Dictionary of Arts, Sciences & General Literature”, Ninth ed., Adam and
Charles Black: Edinburgh.
Nelson,s Encyclopardia- Thomas Nelson & Sons,
London, Edinburgh, Dublin, Leeds, Leipzig & New York.
Pear,s Shiling Cyclopaedia- 1898- A. & F. Pears, LTD- London.
Newne,s Pictorial Knowledge- Editor: R. H. Poole,
George Newnes LTD- London.
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The University Atlas- By Harold Fullard & H. C. Darby,
George Philip Printers, LTD, London
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نبذة عن املرتجم

أستاذ دكتور  /مجدى محمود املليجى
	•األستاذ املتفرغ بكلية الطب -جامعة عني شمس.
	•من مواليد الحلمية الجديدة بالقاهرة يف .1939
	•أمىض مرحلة الدراسة االبتدائية والثانوية يف اإلسكندرية.
	•تخرج من كلية الطب -جامعة عني شمس يف  ،1962وتم تعيينه معيداً بها يف  ،1963وتدرج
يف الوظائف بها إىل أن حصل عىل لقب أستاذ الطب الرشعي والسموم يف عام  ،1984مع
ما يتضمبه ذلك من قيامه بأعامل التدريس ،االمتحانات ،واألبحاث ،واإلرشاف عىل رسائل
املاچستري والدكتوراه ،يف كليته وسائر كليات الطب األخرى بالجامعات املرصية ،عالوة عىل
أعامل الخربة أمام املحاكم .
	•عضو اللجنة العلمية الدامئة لرتقية األساتذة يف الطب الرشعي والسموم بالجامعات املرصية.
	•الشهادات واإلنجازات العلمية  :دبلوم(ماچستري) طب صناعات (طب عني شمس) ،دبلوم
(ماچستري)العلوم الطبية الفنية ،يف الطب الرشعي والكيمياء الطبية الرشعية (طب عني
شمس) ،دبلوم (ماچستري) األمراض الجلدية والتناسلية (طب القاهرة)  ،دكتوراه الفلسفة يف
العلوم الطبية (طب عني شمس) ،عضوية كلية األطباء امللكية (إدنربة).
	•العمل والتدريس ملدة خمسة أعوام ،يف مجال األمراض الجلدية ،يف كل من مستشفيات
جامعات ليدز ومانشسرت ،من  1967إىل  ،1972وما زال ميارس هذا التخصص يف عيادته
الخاصة بالقاهرة ،منذ عودته من بعثته.
	•شغل منصب الطبيب الرشعي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ملدة ثالث سنوات من 1993
إىل  ،1996مع التدريس للهيئات القضائية والرشطية املوجودة هناك.
	•قام بالتدريس ملادة الطب الرشعي ،يف أكادميية الرشطة املرصية.
	•قام بالتدريس ملادة الطب الرشعي ،يف معهد طب الطريان والفضاء بالقاهرة.
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الكتب املرتجمة :
* أصل األنواع (نشأة األنواع الحية)« -تشارلس داروين» 884 -صفحة
املجلس األعىل للثقافة (جمهورية مرص العربية) -عام .2003
* أصل اإلنسان واالنتقاء الجنيس ( 3مجلدات)« -تشارلس داروين» 1741 -صفحة
املجلس األعىل للثقافة (جمهورية مرص العربية) -عام .2005
* التعبري عن االنفعاالت يف اإلنسان والحيوان« -تشارلس داروين» 726 -صفحة
املجلس األعىل للثقافة (جمهورية مرص العربية) -عام .2005
* قصة حياة تشارلس داروين« -فرانسيس داروين» 350 -صفحة
متت ترجمته يف عام  -2006املركز القومي للرتجمة  -وزارة الثقافة  -القاهرة .
* رحلة السفينة البيجل ( 3مجلدات)« -تشارلس داروين» 1208 -صفحة
متت ترجمته يف عام  -2006املركز القومي للرتجمة  -وزارة الثقافة  -القاهرة.
* دليل املراهقني إىل الجلد اليافع« -راي سيموندس» 128 -صفحة
دار إلياس العرصية للطباعة والنرش -عام .2007
* دليل املراهقني إىل النمو والتطور« -چني فورد» 128 -صفحة
دار إلياس العرصية للطباعة والنرش -عام .2007
* من امليكروسكوپ إىل أبحاث الخاليا الجذعية« -سايل مورجان» 65 -صفحة
دار إلياس العرصية للطباعة والنرش -عام .2007
* سلسلة الدورات الخاصة بالكرة األرضية 6 -مجلدات (حياة النبات -حياة الحيوان-
املاء -الصخر -الفصول -الطعام) 200 -صفحة
مكتبة ماك ميلالن مرص -عام .2007
* سلسلة الكائنات اآللية واآلليات 6 -مجلدات (كيف تعمل -يف العمل واللهو -الصورة
والخيال -املعرضة للخطر -الخاصة بالفضاء -الطبية والعلمية) 200 -صفحة
مكتبة ماك ميلالن مرص -عام .2007
* سلسلة علامء يعملون 6 -مجلدات (علامء :العلوم الطبية الرشعية -األحيائيات
البحرية -الطبقات األرضية -اآلثار -الفلكيون -األرصاد الجوية) 200 -صفحة
مكتبة ماك ميلالن مرص -عام .2007
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* سلسلة الوظائف الخطرية 3 -مجلدات (عامل االرتفاعات الشاهقة -الغواصون -رواد
الفضاء) 100 -صفحة
مكتبة ماك ميلالن مرص -عام .2007
* سلسة األلعاب الرياضية 2 -مجلد (كرة القدم -كرة السلة) 66 -صفحة
مكتبة ماك ميلالن مرص -عام .2007
*سلسلة املكتبة املصورة 4 -مجلدات – ( بعثة أبوللو  – 13ستيڤ جوبز و ستيڤ
ووزنياك و الكومپيوتر الشخىص– هرنى فورد و موديل «ىت»–إليزابث بالكويل:أول
طبيبة ىف أمريكا)
دار حراء للنرش – عام ،2009
*سلسلة كيف تصبح عاملا –  3مجلدات – ( استيعاب البحث العلمى – البحث العلمى
ىف املعركة – كيف تصبح عاملا ) –  150صفحة .
الدار الدولية لالستثامرات الثقافية – عام . 2009

الكتب املدونة:

	•داروين و التطور

أستاذ دكتور

مجدى محمود املليجى
العنوان  5:ش السبىك _ منشية البكرى _ القاهرة
Email : st.meligui@gmail.com

ت 002 - 24157227 :
002 - 22916719
م 002 -01006609886 :
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