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الفلسطينيون في األصل والفصل

[]2 /1
لزمن قصير؛ أو طويل؛
وربما تعايشا معًا،
ٍ
األكثر ُّ
تكيفًا؛ واألفضل؛
قبل أن يسود النوع
وهــو اإلنـســان العاقل .ومهما يكن؛ فــا بد
لنا ،أيضًا ،من قبول الحقيقة الراهنة ،على
األقل ،وهي أن النياندرتال الفلسطيني هو
َ
الذي َّ
وحد ُه فيزيولوجيًا وحضاريًا
تطور
ّ
َ
نحو اإلنسان العاقل جدنا املباشر وصانع
الحضارة اإلنسانية ،بمفهومها الشامل،
وأم ــا مصير الـنـيــانــدرتــال األوروبـ ــي فكان
ْ
االنقراض .ولكن؛ لألسف هناك َمن يرفض
قبول هــذه الحقيقة؛ مثل بعض الباحثني
ُ
يصعب
الغربيني ،وبخاصة األمل ــان ،حيث
عليه أن يـكــون أصـلـ ُـه مــن املـشــرق الـعــربــي؛
ّ
تمت إلى
مدفوعًا باعتبارات عنصرية ،ال
جوهر البحث العلمي النزيه ،بصلة.
وأدل م ـث ــال ع ـلــى ذلـ ــك ،ع ـنــدمــا ق ــال فــرانــز
فيدنرايخ في مؤتمر علماء األنثروبولوجيا
الـطـبـيـعـيــة (ع ـل ــم األجـ ـن ــاس ال ـب ـشــريــة) في
كــوبـنـهــاغــن ،قـبــل ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة
ً
مباشرة« :يبدو أن اإلنسان العاقل جاء من
َ
فلسطني إلــى شـمــال أوروبـ ــا»؛ حيث ث ــار ـ ـ
حينها ـ ـ املندوب النازي ،وخــرج من غرفة
االجتماع.

أحمد الدبش *

َّ
جردت الدراسات التوراتية لفظ «فلسطني»
من ّ
أي معنى ُكامن فيه ،ولم يعد من املمكن
َ
فـ ْـهـمــه ،إال إذا أع ـيــد تعريفه مــن خ ــال لفظ
ديـنــي أو الهــوتــي آخ ــر ،كــالـلـفــظ املستعمل
لـلــداللــة عـلــى «األرض امل ـقـ َّـدســة» أو «أرض
إســرائ ـيــل» .ولـكــن مــا يلفت الـنـظــر أكـثــر من
ذلـ ــك ،أن ــه ف ــي ح ــن أن ل ـفــظ «ف ـل ـس ـطــن» قد
ً
يكون مستعمال ،بشكل واس ــع ،على الرغم
ّ
مــن تـجــريــده مــن أي معنى لــذاتــه .ف ــإن لفظ
«ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون» ب ــاع ـت ـب ــاره ــم س ـك ــان ه ــذه
األرض ،ه ــو اس ـت ـع ـم ــال نـ ـ ــادر ل ـل ـغــايــة فــي
الدراسات التوراتية ،فإن كانت هناك أرض
ُ
ت ــدع ــى فـلـسـطــن ،ف ـل ـمــاذا ال يـمـكــن تسمية
مواطنيها بالفلسطينيني؟
ت ـت ـن ــاول ه ـ ــذه املـ ـق ــال ــة ،ف ــي ج ــزئ ـه ــا األول،
ال ــوج ــود اإلن ـســانــي فــي فلسطني مـنــذ أقــدم
العصور إلى اإلنسان الناطوفيّ .أما الجزء
ال ـثــانــي ،ال ــذي سـنـنـشــره الح ـقــا ،فسيضيء
ب ـصــورة مـفـ ّـصـلــة عـلــى س ـكــان فلسطني في
ً
العصور البرونزية والحديدية ،فضال عن
تفكيك الــدراســة الجينية «املـجـتــزأة» ،التي
ً
صدرت حديثًا ،وصــوال إلى اإلجابة من هم
الفلسطينيون؟
حتى وقــت قــريــب ،كــان االعـتـقــاد السائد أن
أق ــدم بقايا اإلنـســان العظمية فــي فلسطني
تعود إلنسان من نوع نياندرتال ،وهي التي
ُوجــدت في كهوف جبل الكرمل مثل مغارة
ال ـط ــاب ــون وم ـغ ــارة ال ـس ـخــول ف ــي فلسطني،
ول ـ ـكـ ــن امل ـ ـسـ ــوحـ ــات األث ـ ــري ـ ــة والـ ـحـ ـف ــري ــات
ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي عـ ــدة م ــواق ــع ف ــي فلسطني
أبــانــت أن «اإلن ـســان وجــد فــي فلسطني منذ
أق ــدم الـعـصــور ،وأن ــه عــاصــر أق ــدم الـنـمــاذج
البشرية».

الحضارة الناطوفية

الهومواركتوس في فلسطين
ي ـ ــري د .زيـ ـ ـ ــدان كـ ـف ــاف ــي ،أن دالئـ ـ ــل وجـ ــود
اإلنـســان فــي بــاد الـشــام عمومًا ،وفلسطني
خصوصًا ،تعود إلى حوالى مليون ونصف
مـلـيــون عـ ــام .ويـشـيــر د .سـلـطــان محيسن،
إل ــى أن أق ــدم آث ــار اإلن ـس ــان فــي ب ــاد الـشــام
ـ ـ ـ ـ وبــالـطـبــع فـلـسـطــن ـ ـ ـ ـ ت ـعــود إل ــى العصر
الحجري القديم األدنــى ،الــذي بدأ هنا منذ
حوالى مليون سنة ،واستمر حتى حوالى
مئة ألف سنة خلت ،وهذا العصر يرادف ما
يسمى في أوروبا بالحضارة اآلشولية ،ذات
االنـتـشــار الـعــاملــي الــواســع وال ـتــي اشتهرت
بتصنيع ال ـف ــؤوس ال ـيــدويــة ب ـخــاصــة ،لقد
سكنت منذ بداية هذا العصر بعض مناطق
سوريا ،ولبنان ،وفلسطني ،من قبل إنسان
الهومواركتوس.
فقد دلت املخلفات األثرية لإلنسان منتصب
ً
القامة في فلسطني ،أنه عاش فضال عن موقع
ُ
العبيدية ،فقد ُوجدت آثارة في جسر بنات
يعقوب ،وعلى مقربة مــن بحيرة الحوالة،
وفــي وادي قطفة فــي الجنوب ،وفــي مغارة
ال ـطــابــون ف ــي جـبــل ال ـكــرمــل ،وغ ـيــرهــا على
الـســاحــل .فقد عثر حديثًا على عـظــام فخذ
إلن ـس ــان ال ـهــومــوارك ـتــوس ﻓﻲ مــوقــع جسر
بنات يعقوب .يتراوح عمرها بني 600.000
ـ ـ  100.000سنة خلت ،باإلضافة إلى بقايا
أخشاب متحجرة وأدوات خشبية هي األهم
مــن نوعها ﻓﻲ املنطقة والـعــالــم حتى اآلن.
والـســؤال هنا :كيف وصــل الهومواركتوس
إلى فلسطني؟
وي ــدل انـتـشــار امل ــواق ــع ،وتـتــابـعـهــا الــزمـنــي،
على أن الـهــومــواركـتــوس ،سلك فــي طريقه
إلى بالد الشام خطني اثنني ،يشكالن ممرات
طبيعية بني أفريقيا وآسيا ،األول ساحلي،
أي ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد س ــاح ــل ال ـب ـح ــر األب ـي ــض
املتوسط ،والخط الثاني داخلي على طول
االن ـ ـهـ ــدام الـ ـس ــوري األف ــري ـق ــي أو األخ ـ ــدود
األفريقي العظيم املمتد مــن جنوب وشــرق
أف ــري ـق ـي ــا ،م ـ ـ ــرورًا بــال ـب ـحــر األحـ ـم ــر فـ ــوادي
الليطاني ،وحتى نهر العاصي في سوريا
ً
شماال.

اإلنسان النياندرتالي الفلسطيني
فـ ُـي مطلع الـعـصــر املـطـيــر الــرابــع واألخـيــر،
َ
اصر للعصر الجليدي األخير؛ فيرم في
املع ِ
أوروبــا؛ دخلت مجتمعات ما قبل التاريخ
مرحلة جديدة؛ ُت َّ
ؤرخ بني حوالى (100.00
ُ
ـ ـ ـ ـ  35.000سـنــة خ ـلــت ،يـطـلــق عـلـيـهــا اســم
الـعـصــر الـحـجــري األوس ــط أو الباليوليت
األوسط .في هذه املرحلة ،ظهر نوع جديد

أظهرت المسوحات األثرية التي جرت في مواقع فلسطينية أن اإلنسان وجد في فلسطين منذ أقدم العصور (أ ف ب)

ً
من البشر هو «إنسان النياندرتال» حامال
م ـعــه حـ ـض ــارة ج ــدي ــدة ـ ـ ـ ـ وهـ ــي ال ـح ـضــارة
املوستيرية ،أو اللفلوزاية ـ ـ املوستيرية،
َ
كما أطلق عليها البعض في بالد الشام.
ل ـقــد اخ ـت ـفــى امل ــوازي ـي ــك ال ـح ـض ــاري؛ ال ــذي
س ـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق؛ وت ـ ـ ـ ـ ـ َـوارى
َ
«ال ـهــومــوارك ـتــوس»؛ تــاركــا امل ـســرح لــخــلـ ِـفــهِ
«النياندرتال»؛ ُ
ِّ
متحجراته
وو ِج ـ َـد ْت أولــى
فــي جبل طــارق بإسبانيا ،فــي سنة ،1848
ِّ
املتحجرات هي عظام جمجمة
وكانت تلك
ُ
َّ
امـ ــرأة؛ ول ــم تـنـشــر املـعـلــومــات املـفــصـلــة عن
ت ـلــك الـجـمـجـمــة؛ إال ب ـعــدمــا ُع ـ ِـث ـ َـر ف ــي سنة
 1856ع ـلــى جـمـجـمــة أخـ ــرى؛ وع ـلــى هيكل
عظمي كامل إلنسان؛ في أحد كهوف وادي
ن ـي ــان ــدر ،بــال ـقــرب م ــن مــدي ـنــة دوزل ـ ـ ــدورف،
بـ ـشـ ـم ــال أملـ ــان ـ ـيـ ــا .ول ـ ــذل ـ ــك ُس ـ ـ ِّـم ـ ـ َـي إنـ ـس ــان
نياندرتال.
ُعـ ِـثـ َـر فــي فلسطني ،على هياكل بشرية من
ن ــوع ن ـي ــان ــدرت ــال ف ــي ج ـبــل ال ـكــرمــل م ــا بني
عامي 1924ـ ـ ـ ـ  1929وذلــك فــي كهفني :كهف
الطابون وكهف السخول ،وكــان ذلــك تحت
إش ــراف د .دورث ــي غ ــارود .ولـقــد َد َر َس هذه
الهياكل ماك كاون وكيث في عام  ،1939كما
تناولها زوينر من ناحية تقدير عمرها في
عام  .1959ويرى زوينر أن هياكل الطابون
ترجع إلى فترة غير جليدية ،بينما هياكل
السخول ترجع إلى أوائــل الفترة الجليدية
األخيرة (فيرم .)1
َّ َ
ّ
لقد اتــضـ َـح أن جماجم الطابون أقــل غلظة
م ــن ج ـمــاجــم ن ـيــانــدرتــال أوروبـ ـ ــا ،ولـكـنـ ّهــا
م ـث ـل ـهــا ،تـفـتـقــر إلـ ــى ال ــذق ــن ،وذات حـ ــواف

عظيمة ب ــارزة ف ــوق الـعـيـنــن .ول ــو اقتصر
ُ
األمر على هذه الجماجم الكت ِف َي بوضعها
فــي نـطــاق نــوع الـنـيــانــدرتــال .إال أن بعض
جماجم السخول أقرب شبهًا إلى اإلنسان
ْ
ال ـحــديــث؛ ف ـهــي ذات جـبـهــة واض ـح ــة؛ وإن
ك ــان ــت ع ـظ ــام ال ـحــاج ـبــن فـ ــوق ال ـع ـي ـنــن ال
ت ــزال غليظة ،إال أنـهــا ُمـقـ َّـسـمــة فــي الــوســط
كما نرى في اإلنسان الحديث فهي ـ ـ إذًا ـ ـ
ال تختلف كثيرًا عن عظام الحاجبني لدى
األوروبـ ـي ــن ال ـحــدي ـثــن ،أو األوس ـتــرال ـ ِّيــن
األص ـل ـي ــن .ي ـض ــاف إلـ ــى ه ـ ــذا ،أن م ــؤخ ـ َـرة
الجمجمة مستديرة؛ وليست ُم َّ
دببة؛ وهي
ـ ـ فــي هــذه الصفة ـ ـ شبيهة جـدًا بجمجمة
اإلنسان الحديث؛ كما أن للجمجمة عظمة
ذق ــن ،ال ش ـ ّـك فـيـهــا؛ وع ـظــام الــوجــه دقـيـقــة؛
وليست غليظة .والذي يلفت النظر؛ بشكل
خاص؛ من بعض هياكل جبل الكرمل؛ أنها
ُ
ظهر بعض الصفات التشريحية لإلنسان
ت ِ
الحديث.
ُ
ت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج األبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـح ــدي ـث ــة ج ـ ـدًا،
إل ــى وج ــود مـحـتـمــل لــإن ـســان ال ـعــاقــل ،في
ف ـل ـس ـط ــن؛ مـ ـن ــذ حـ ــوالـ ــى  100.000س ـنــة
َّ
خـ ـل ــت؛ ك ـم ــا دلـ ـ ــت ع ـل ــى ذل ـ ــك ه ـي ــاك ـل ـ ُـه ،فــي
جـبــل قـفــزة نـفـسـ ُـه؛ وإذا علمنا بــأن هياكل
نياندرتالية ،من مغارة الكبارا في
جديدة َ َ
فلسطني ،أ َّرخ ْت لنحو  60.000سنة ،أدركنا
أن ــه يـمـكــن ط ــرح نـظــريــة جــديــدة ت ـقــول بــأن
اإلنسان العاقل ُو ِجـ َـد ،في بالدنا فلسطني
ق ـبــل ال ـن ـي ــان ــدرت ــال ب ــزم ــن ط ــوي ــل ول ــم يكن
ِّ
متطورًا عنه وأن هــذا النياندرتال ـ ـ ربما
ْ
ـ ـ أتى من أوروبا أو غيرها ،ولكن ال بد من

13

ُ
املعلومات ،حتى نصبح أقرب إلى الحقيقة.

هل اإلنسان العاقل أصله فلسطيني؟!

ِّ
إن كــل املعطيات املـتــوفــرة لدينا حتى اآلن
ّ
تـ ــدل ع ـلــى أن اإلن ـس ــان ال ـعــاقــل ك ــان ال ـنــوع
اإلن ـســانــي ال ــراب ــع واألخ ـي ــر فــي ع ـصــور ما
ق ـبــل الـ ـت ــاري ــخ ،ح ـيــث ظ ـهــر هـ ــذا اإلنـ ـس ــان،
مـنــذ حــوالــى  40أل ــف سـنــة؛ أي فــي العصر
الـ ـحـ ـج ــري الـ ـق ــدي ــم األع ـ ـلـ ــى (ال ـب ــال ـي ــول ـي ــت
ْ
األع ـل ــى) .ول ـكــن يــذهــب الـبــاحــث فرنسيس
أور ،إل ــى أن ظ ـهــوره ال يـتــوافــق تـمــامــا مع
ال ـبــال ـيــول ـيــت األعـ ـل ــى ألنـ ــه وجـ ــد ق ـبــل ذل َــك
َ
بقليل في موقع قفزة في فلسطني .اعتق َد
ً
الـعـلـمــاء طــويــا وحـتــى الـخـمـسـيـنـيــات من
ه ــذا ال ـقــرن ب ــأن اإلن ـس ــان الـحــديــث (Homo
 ،)Sapiensكــان مــن أصــل أوروب ــي ،فبعدما
ُو ِل َد ونشأ في كرومانيون (،)Cro-Magnon
َ
انتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.
قد بتنا ،منذ السبعينيات ،نعلم علم اليقني
ب ـ ــأن أس ــافـ ـن ــا املـ ـب ــاش ــري ــن (األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن)
ُو ِج ُدوا في الشرق األوسط ،قبل ذلك بنحو
 60ألف عام .وعلى ذلك ،فإن ثقافتهم كانت
مشابهة ـ ـ إلــى حـ ّـد كبير ـ ـ لثقافة إنـســان
نياندرتال ( ،)Neandertalوهو نوع بشري
ّ
جد مختلف عن النوع األوروب ــي .لقد ّأدت
االك ـت ـشــافــات امل ـت ــزاي ــدة ،مـنــذ مـطـلــع الـقــرن
الـعـشــريــن ،إل ــى ت ـبـ ُ
ـايــن اآلراء ح ــول إنـســان
ال ـن ـي ــان ــدرت ــال ،ف ـفــي ح ــن يـعـتـقــد بعضهم
بـ ــأنـ ــه قـ ــد ت ـ ـطـ ـ َّـور نـ ـح ــو اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـع ــاق ــل
الحالي ،يقول آخرون بانقراضه دون خلف
وي ـع ـت ـب ــرون ــه ف ــرع ــا جــان ـب ـيــا ع ـل ــى هــامــش

ُّ
التطورية.
العملية
ُّ
يـعـتـمــد أن ـص ــار ت ـط ــور ال ـن ـيــانــدرتــال ،على
املـكـتـشـفــات ال ـتــي أت ــت َمــن فـلـسـطــن؛ حيث
ُ َ ْ
غاو ْر ـ ـ مثل مغارة
و ِجدت في الكثير من امل ِ
ال ـس ـخــول ،واألم ـي ــرة ،وال ـطــابــون ،والــزطـيــة
فــي جبل الـكــرمــل ،ومـغــارة جبل قـفــزة قرب
الـنــاصــرة ،وم ـغــارة الـعـمــود بـجــوار بحيرة
عظمية بـشــريــة؛ لها
طبرية ـ ـ ِع ـ َّـدة هياكل
ِ
صفات فيزيولوجية مشتركة مع اإلنسان
ال ـع ــاق ــل م ـثــل ح ـجــم ال ــدم ــاغ ال ـك ـب ـيــر وهــي
حوالى  1500ســم 3والقامة الطويلة (170
ـ ـ 180سـ ــم) ،بــاإلضــافــة إلــى الــذقــن ال ـبــارزة،
وك ـل ـهــا ص ـفــات م ـت ـط ـ ِّـورة حـمـلـهــا اإلن ـســان
ال ـعــاقــل .ول ـقــد راف ـقــت تـلــك الـهـيــاكــل أدوات
ح ـج ــري ــة؛ بـيـنـهــا ن ـص ــال م ـت ـط ـ ِّـورة ،أي ـضــا؛
استخدمها اإلنسان العاقل بكثافة ،في ما
بعد.
كل ذلك يشير إلى أن النياندرتال َّ
تحول في
فلسطني ـ ـ بشكل تدريجي ـ ـ نحو اإلنسان
العاقل .ومن جهة أخرى ،فإن أنصار نظرية
ان ـ ـقـ ــراض الـ ـنـ ـي ــان ــدرت ــال ،ي ـس ـت ـن ــدون إل ــى
معطيات أتــت مــن غــرب أوروب ــا؛ مــن بعض
املواقع في فرنسا (فونتوبشوفاد) وأملانيا
(شـتــايــن هــايــم) وإنـكـلـتــرا (سوانسكومب)
الـ ـت ــي ُو ِجـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ْت ف ـي ـه ــا ه ـي ــاك ــل ع ـظ ـم ـي ــة ،ال
تـحـمــل ص ـفــات مـشـتــركــة َبــن الـنـيــانــدرتــال
واإلنـ ـس ــان ال ـعــاقــل؛ م ــا َدف ـ ـ َـع إل ــى االع ـت ـقــاد
ب ــأن الـنـيــانــدرتــال لــم يـكــن الـسـلــف املـبــاشــر
لــإن ـســان ال ـع ــاق ــل؛ وإال ح ـمــل ه ــذا األخ ـيــر
ص ـف ــات ــه ،ح ـســب رأيـ ـه ــم ،وأن هـ ــذا الـسـلــف
ّ
ك ــان ال ـهــومــوارك ـتــوس؛ مـسـتــدلــن بانتقال

صـفــات هــذا اإلنـســان إلــى اإلنـســان العاقل؛
ك ـم ــا ظ ـه ــر ف ــي ِع ـ ـ ـ َّـدة م ـن ــاط ــق م ــن أوروب ـ ـ ــا،
َّ
تطور
وأفريقيا .هكذا اإلنـســان العاقل قــد
من الهومواركتوس ـ ـ حسب أنصار نظرية
انقراض النياندرتال ـ ـ دون أن ّ
يمر بمرحلة
الـنـيــانــدرتــال مــن األس ــاس؛ حيث يـكــون كل
مــن الـنـيــانــدرتــال ،واإلن ـســان العاقل فرعني
ّ
مـسـتـقــلــن م ــن ح ـيــث ال ـت ـط ـ ُّـور؛ ح ـيــث ذهــب
ُّ
األول إلى االنـقــراض ،وجــاء الثاني كتطور
لـلـهــومــواركـتــوس ،ول ـيــس مــن ال ـفــرع األول
(ال ـن ـيــانــدرتــال)؛ حـيــث تـ َ
ـابـ َـع ال ـفــرع الـثــانــي
ُ
طريقه التطوري .والواقع
(اإلنسان العاقل)
ّ
النهائي َ في
البت
عن
بعيدين
أننا ال نــزال
َ
ُ
ه ــذا امل ــوض ــوع؛ وال سـيـمــا أن امل ـك ـتــشــفــات
ق ـل ـي ـلــة ،وال ـت ـف ـس ـي ــرات ال ـن ـظــريــة أك ـث ــر مـ ّـمــا
ََي ـح ـتـ ِـمــل واق ـ ــع ت ـلــك امل ـك ـت ـش ـفــات ألن ـن ــا إذا
ق ِبلنا بنظرية انقراض النياندرتال فليس
لــدي ـنــا دل ـي ــل ق ــاط ــع ع ـلــى ال ـس ـب ــب .ه ــل هــو
تـغـ ُّـيــر ُمـنــاخــي ُم ـ َـد ِّم ــر ،وك ــوارث طبيعية أم

وب ــاء شــامــل ّ أط ــاح ه ــذا اإلن ـســان أم مــذابــح
جـمــاعـيــة ،نــفــذهــا ال ـعــا ُقــلّ ،أدت إل ــى مسح
ـالــم فــي طبيعته
إنـســان الـنـيــانــدرتــال ُ ،املـسـ ِ
عن الوجود؛ كما يقول بعضهم.
فيما َي ُ
االفتراض األخير،
صعب قبول هذا
ُ
لسبب بـسـيــط؛ وهــو أنـنــا لــم نـعــثــر ـ ـ حتى
اآلن ـ ـ على آثــار مثل تلك املــذابــح /بل ُإننا
َ
لم نجد َّأية هياكل عظمية نياندرتالية ق ِتل
أصحابها بأدوات اإلنسان َالعاقل.
ً
فترض أن كال
في ضوء ذلك كله ،يمكن أن ن ِ
مــن إنـســان َ النياندرتال واإلنـســان العاقل؛
وثـ ـي ــق ــي ال ـص ـل ــة بـعـضـهـمــا بـبـعــض؛
ك ــان ــا ِ

النياندرتال
َّ
تحول في
فلسطين ــ
بشكل تدريجي
ــ نحو اإلنسان
العاقل
ّ
مكن اعتدال
الجو الناس من
الوصول إلى
بعض أسباب
التقدم

إن اعتدال الجو ،ومالء مة مناطقنا لحياة
ّ
االسـتـقــرار ،مكنا الـنــاس مــن الــوصــول إلى
بعض أسباب التقدم وجعلتهم يتقدمون
فـ ــي ب ـع ــض مـ ــراحـ ــل الـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وب ــاألخ ــص
عندما خلف اإلنسان وراء ه حياته كجامع
للغذاء ،وأصبح منتجًا له ،وأخذت تستقر
جماعات منه على مقربة من مــوارد املياه،
يـ ــزرعـ ــون األرض وي ـس ـت ــأن ـس ــون بـبـعــض
الحيوانات.
وتتمثل هذه الحضارة في بالدنا فلسطني
بـ «الحضارة الناطوفية» ،التي سميت لذلك
باسم وادي النطوف شمالي غربي القدس،
ودامـ ــت نـحــو سـتــة آالف سـنــة اع ـت ـبــارًا من
حــوالــى ع ــام  12000قـبــل امل ـي ــاد .،ويعتبر
الناطوفيون خلفاء الكباريني [الحضارة
ال ـك ـب ــاري ــة] ،ول ـك ــن ب ـخ ـصــوص ـيــة م ـت ـطــورة
ازدادت رقعة السكن ،وتطورت
جديدة ،فقد ّ
األدوات امل ـصــن ـعــة .يـنـتـمــي أص ـح ــاب تلك
ال ـح ـض ــارة إلـ ــى ع ـن ـصــر ال ـب ـحــر امل ـتــوســط،
ت ــدل ال ـه ـيــاكــل الـعـظـمـيــة ال ـتــي ُع ـثــر عليها
ف ــي م ــواض ــع م ـخ ـت ـل ـفــة ،ع ـل ــى أن أص ـح ــاب
هــذه الثقافة كانوا أقــرب إلــى قصر القامة،
ويـ ـمـ ـت ــازون بــال ـن ـحــافــة ،ي ـح ـم ـلــون ص ـفــات
البحر املتوسط ،برأسها الطويل ،ووجهها
الضيق ـ ـ املسكون ـ ـ مثل كثير مــن العرب
الحاليني.
في هذا الصدد يقول ،عالم اآلثار األميركي،
وليم أولبرايت ،وكان الناطوفيون أنفسهم
من شعوب البحر املتوسط القديمة ،التي
تـتـمـيــز بـهـيــاكــل عـظـمـيــة نـحـيـلــة ،ورؤوس
مـسـتـطـيـلــة ،وت ـقــاط ـيــع دق ـي ـق ــة ،وم ـتــوســط
ً
طول الرجال يزيد قليال على خمسة أقدام.
وحيث إنــه وجــدت هياكل بشرية مشابهة
جـ ـدًا ل ـهــذه الـهـيــاكــل ف ــي ح ـض ــارة ال ـب ــداري
ف ــي م ـصــر ،وك ــذل ــك م ــن ال ـع ـصــر الـنـحــاســي
املتأخر في جازر وجبيل (بيبلوس) ،فإنه
يبدو أن هــذه الشعوب انتمت إلــى أسالف
الـســالــة السامية ـ ـ الحامية الـتــي لــم تكن
قد أصبحت بعد منقسمة إلــى مجموعات
متباينة بعضها عن بعض تباينًا واضحًا
لغويًا وقوميًا كما حدث في ما بعد .ولعل
ال ـت ـغ ـي ــر ال ــوحـ ـي ــد املـ ـلـ ـح ــوظ فـ ــي ال ـص ـف ــات
الجسمانية حــدث فــي الـطــول ،غير أنــه من
املعروف تمامًا اآلن أن التحسن في التغذية
لبضعة أجيال قليلة جدًا تنتج منه زيادة
محسوسة في الطول.
ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـشـ ــف تـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــض الـ ـ ـن ـ ــووي
امل ـي ـت ــوك ــون ــدري والـ ـن ــووي امل ـس ـت ـخــرج من
س ـب ـع ــة ه ـي ــاك ــل ع ـظ ـم ـيــة ع ـم ــره ــا  15أل ــف
س ـن ــة ت ــم ال ـت ـن ـق ـيــب ع ـن ـهــا وإخ ــراجـ ـه ــا مــن
كهف الحمام الذي يوجد بالقرب من بلدة
تافوغالت في الشمال الشرقي من اململكة
امل ـغــرب ـيــة ،ع ــن خـلـيــط م ــن مـجـمــوعـتــن من
األسالف :مجموعة من الشرق األدنى ،أكثر
شـبـهــا بــالـصـيــاديــن ـ ـ ـ ـ الـجــامـعــن الـقــدامــى
املـعــروفــن بــاســم الـنــاطــوفـيــن ،ومجموعة
أخـ ـ ــرى غ ـي ــر م ـف ـهــومــة ب ـش ـكــل ج ـي ــد تـشـبــه
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـ ـتـ ــي اسـ ـت ــوطـ ـن ــت ج ـن ــوب
الصحراء الكبرى في أفريقيا.
«ثمة اآلن ما يكفي من العينات القديمة من
ال ـشــرق األوس ــط وأوروب ـ ــا لـلـتــأكــد إل ــى حد

مــا مــن أن عينات تافوغالت كانت بالفعل
أوثــق صلة بالناطوفيني مقارنة بصلتها
باملجموعات األخرى من غير األفارقة».
[مل ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ُيـ ــراجـ ــع :م ـيــريــدث
بــرانــد ،وض ــع التسلسل الـجـيـنــومــي ألقــدم
ال ـب ـش ــر األفـ ـ ــارقـ ـ ــة ،ن ـي ـت ـش ــر مـ ـي ــدل اي ـس ــت،
بتاريخ  24أبريل .]2018
فــي ( ،)2016/6/16نـشــرت دراس ــة مــن قبل
قسم الهندسة الوراثية ـ ـ جامعة هارفارد
األم ـي ــرك ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــراك ــز بـحـثـيــة
أخرى ،تحت عنوانThe genetic structure " ،
 ،"of the world’s first farmersحيث أجريت
ال ـ ــدراس ـ ــة ع ـل ــى رفـ ـ ــات ع ـ ــدد م ــن ال ـع ـ ّـي ـن ــات
م ــن ح ـق ــب ت ــاري ـخ ـي ــة م ـت ـع ــددة ف ــي ال ـش ــرق
األوس ــط ،ومــن بينها عـظــام تـعــود للحقبة
الناطوفية وما قبل الفخاريات في جنوب
وغ ـ ــرب بـ ــاد الـ ـش ــام (األردن وف ـل ـس ـطــن)،
العينات ّ 44
وكان مجموع عدد ّ
عينة تعود
لـ ــأعـ ــوام  12ألـ ــف ق ـب ــل املـ ـي ــاد إلـ ــى 1400
قبل املـيــاد .وأظـهــرت النتائج أن العينات
تنتمي للفرع  E-Z830املنحدر من ،E-Z827
وال ـ ـ ــذي ت ـج ـت ـمــع أس ـف ـل ــه ك ــل م ــن E-M123
و  E-M81و  .E-V1515وت ــؤك ــد دراس ـ ــة
جـيـنـيــة ن ـش ــرت ب ـت ــاري ــخ ()2018/03/15؛
لـ ـ  17عــاملــا فــي الـجـيـنــات يـتــرأسـهــم الـعــالــم
األملـ ــانـ ــي  ،Loosdrechtوح ـم ـل ــت عـ ـن ــوان:
"Pleistocene North African genomes link
Near Eastern and sub-Saharan African
 ،"human populationsاألصــل املشترك بني
الناطوفيني واإليبوروسيني (الوهرانيون
القدامى) ،أقدم سكان في شمال افريقيا.
فقد جاء في الدراسة« :تعد شمال إفريقيا
مـنـطـقــة رئـيـسـيــة لـفـهــم ال ـت ــاري ــخ ال ـب ـشــري،
لكن األصــول التاريخية الجينية لشعبها
غير مـعــروفــة إلــى حــد كبير .نـقــدم بيانات
الـ ـجـ ـيـ ـن ــوم (ج ـ ـي ـ ـنـ ــات) ل ـس ـب ـع ــة أشـ ـخ ــاص
م ــن اإلن ـ ـسـ ــان امل ـع ــاص ــر ال ـق ــدي ــم أع ـم ــاره ــم
 15000س ـن ــة م ــن املـ ـغ ــرب ي ـن ـت ـس ـبــون إل ــى
ال ـث ـقــافــة اإلي ـب ــروم ــوروس ـي ــة .ن ـجــد ت ـقـ ً
ـاربــا
وراث ـ ًـي ــا (ج ــد جـيـنــي م ـش ـتــرك) م ــع ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط (املـ ـش ــرق ال ـع ــرب ــي) م ـن ــذ الـعـصــر
ال ـه ــول ــوس ـي ـن ــي ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد م ــع جـيـنــات
قــدي ـمــة م ــن ال ـث ـقــافــة ال ـن ـطــوف ـيــة امل ـشــرق ـيــة،
مــا يــوحــي بــوجــود عــاقــة مــا قـبــل الــزراعــة
بـ ــن أف ــري ـق ـي ــا والـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط» .وك ـ ـ ــان
الـقــرب الجيني مــع النطوفيني (املـشــارقــة)
بالتحديد مــع الساللة الشقيقة (E-m123
) ،ال ـت ــي ه ــي ش ـق ـي ـقــة ال ـس ــال ــة (،)E-m78
املـكـتـشـفــة فــي جـيـنــات لــإيـبـيــرومــوريـســن
(أقدم سكان شمال افريقيا) مرجحة عالقة
جـيـنـيــة مـشـتــركــة بــامل ـشــرق ،كـمــا وج ــدت 3
س ــاالت ل ــإي ـب ـي ــروم ــوري ـس ــن ف ــي جـيـنــات
ج ـثــث ال ـن ـطــوف ـيــن ف ــي األردن .وأكـ ـ ــدت أن
ج ـي ـنــات اإلي ـب ـي ــروم ــوري ـس ــن( أق ــدم سـكــان
شـ ـم ــال اف ــريـ ـقـ ـي ــا) تـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي األصـ ـ ــول
الـ ـجـ ـيـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــوفـ ـي ــن
(املشارقة) بما نسبته .%63
ً
يعني هذا أن كال من الحضارة اإليبيريسية
فــي شـمــال افريقيا والـحـضــارة الناطوفية
في ساحل الشام (املشرق العربي) ينتميان
إلى أصل (جيني) ـ ـ وسلف ـ ـ مشترك.
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن املكونات
الـسـكــانـيــة املـحـلـيــة بـشـمــال إفــريـقـيــا تـعــود
أصــولـهــا الجينية فــي غالبيتها العظمى
إلى أصول أوراسية (غرب آسيا) ارتجاعية
(عائدة) عبر الشام وسيناء.
ه ـن ــاك دراسـ ـ ــات حــدي ـثــة ت ـق ــول إن أصــولــه
القديمة مرتبطة بــأصــول مـكــون املشرقي.
وكـشـفــت أح ــدث دراس ــة لـ ـ .Lazaridis et al
 2018ع ــن وجـ ـ ــود أص ـ ــل وراث ـ ـ ــي (ج ـي ـنــي)
مشترك لدى معظم شعوب الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا وأج ــزاء مــن أوروبـ ــا ،وقــد
سـمــت الــدراســة هــذه الـســاكـنــة اخـتـصــارًا بـ
 PGNEأي ســاكـنــة ال ـشــرق األدن ــى وشـمــال
إفــريـقـيــا ملــا بـعــد الـعـصــر الـجـلـيــدي األخـيــر
Post-glacial Near Easterners and North
.Africans
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