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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)



�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم �لمستعا� ها��� يحيى. 

�منذ �لثمانيا, من �لقر� �لماضي كتب عد4ً� كبيرً� من �لمؤلفا, في مو�ضيغ مختلفة، 

Aيمانية �علمية �سياسية، Aال جانب @لك يوجد للكاتب مؤلفا, في غاية �ألهمية 

تكشف Lيف �تباJ نظرية �لتطو�، �تفند �4عا�Hتهم، �تفضح �لصال, �لخفية، بين 

�لد���ينية ��أليديولوجيا, �لّدموية.

�هدT �لمؤلف �لرئيسي من ���H �عماله هو AيصاQ نو� �لقر�P �لكريم Aلى شتى 

�جو4 �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� بقاJ �لعالم، �4فع �لناU بذلك Aلى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا Aيمانية �ساسية مثل 

�آلخر، �كذلك كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �Aلى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ 

مؤلفًا Aلى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�H. �بإ@� �هللا تعالى سوT تكو� كليا, 

ها��� يحيى خالQ �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوc باإلنسا� في شتى �نحاH �لعالم Aلى مر�تب �لسكينة ��لسال� 

��لصدe ��لعدQ ��لجماQ ��لسعاd4 �لتي جاH �لتعريف بها في �لقر�P �لكريم.

حوQ �لكاتب

سوh lmn T هذ� �لكتاk عن jلوe تعرفه جيد�، �تقابله h كل مكا� ��4 �� تعh ig �لو�قع قد�f كبfg من 
 oستعر�� pA kمن هذ� �لكتا Tدq� .”نه”�لنملةA ،ماهر جد�، ��جتماعي جد�، �@كي جد� eلوj الهتما�، �هو�

 .eحياتنا �ليومية على �إلطال h يةs� tظى بأv ال tلدقيق �لذ� eذ� �ملخلوy ,باملعجز� dلعامر� dحليا�
تكنولوجيا، عمل |اعي، �ستر�تيجية عسكرية، شبكة �تصاال, متقدمة، ترتيب @كي �منطقي للسلطا,، نظا�، 

�طيط مثا� للمد� ... هذi �ملجاال, �ل~ قد ال ينجح فيها �إلنسا� �4ئم{ باحلد �لكاh، ينجح فيها �لنمل على 
�لد���. �عندما تنظر pA هذi �ملخلوقا,، �ملسلحة تسليحا كامال لتهز� �خلصو� �لشرسني �تتحمل ظر�T �لطبيعة 
 tمن جنس �لنمل - �لذ Jملخلوقا, متاثل بعضها �لبعض. �مع @لك، يتسم كل نو� iكل هذ ��لصعبة، قد تظن �

يوجد �آلالT منه h �لو�قع - �صائص jتلفة. ��ن نعتقد �� هذi �ملخلوقا, �ل~ تضم �كm عد4 من �ألفر�4 
 kسيكشف لنا هذ� �لكتا� .iعال�ليها A شرنا�طا� �خلصائص �ل~ A h لنا dفاقا جديدP على مستو� �لعا� قد تفتح

عا� �لنمل �ملتميز ��ملدهش. �سنر� �ألشياH �ل~ تنجح h ��4ئها �تمعا, �لنمل بأجسامها �لصغdg كما سنر� �نه 
ال يوجد �t �ختالT على �إلطالe بني حفرياִדا، �ل~ يبلغ عمر �قدمها �و 80 مليو� سنة، �بني مثيالִדا �ل~ تعيش 

 .Jو 8800 نو� pA ليو�، ��ل~ تصل�
�عندما نستكشف عا� �لنمل �خلا�، سوT يناQ هذ� �لنظا� �ملثا� Aعجابنا �سيزيد حاجتنا pA �لتفكg ��لبحث. 
�h نفس �لوقت، سوT نر� �ألخطاH �ل~ تشوk نظرية �لتطو� �نشهد خلق �هللا �مل�iَّ عن �ألخطاH ��لعيوk، �هو 

عمل مهم جد�. �h �لقر�P �لكرمي، ميد� �هللا �لشخص �لذt يتفكر h �لطبيعة، �من � يد�l قد�ته جل جالله، 
 Jلعليا ��إلبد�� dبالقو kمزيد من �لتفكر ��إلعجا pA iHقر� kيقو4 هذ� �لكتا ��بوصفه منو@جا للمؤمنني.�نتم� 

.Hخلق كل شي tخلق �هللا، �لذ h ال يضاَهى tلذ�
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�لّدفا- عن �لفلسفا& �لما#ية ��آل��$ �إللحا#ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 
�=>� حد: ��� نافح منافح عن تلك �لنظريا& بعد مطالعة هذ1 �لمؤلفا& فلن 
يكو� >لك سو� عن عناٍ# عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم #حضه �=بطاله. �ال شك 
�� هذ1 �لخصائص نابعة من قوK حكمة �لقر�I �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 
من ���$ عمله هذ� =لى نيل �لمديح ��لثنا$ =نما هدفه �غايته هد�ية �لناQ ��لسير بهم 

   .U#ّبح �� مكسب ما� Uّ� في طريق �إليما�، كما �ّ� ليس هّمه تحصيل
�على ضو$ هذ1 �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذ1 �لكتب �يحثو� 
�لناQ على قر�$تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
�على هذ� �ألساQ، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية �نها  تشو[ 
�أل>ها� �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكوc ��لترّ## �ال تملك  تأثيًر�  
قوّيا �حاسًما في طر# �لشبها& من �لقلوf،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 
�لو�ضح �� هذ1 �لمؤلفا& لم تكن لتترc كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا� 
 .Qلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� gأل#بية للكاتب �كثر من تركيزها على �لهد� Kلقو�
�من لديه �#نى شك في >لك فيمكنه �� يتحّقق من �� �لغاية �لقصو� هي #حض 

�إللحا# �نشر �خالl �لقر�I من خالk تأثير هذ� �لجهد �=خالصه �نجاحه.     
يتعين =#��c حقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوm في �نحا$ 
�أل�n �ما يتعرn له �لمسلمو� من �>� َسببه تحّكم �لفكر �إللحا#U في شؤ�� 
بالفكر  �لهزيمة   lلحا= هو  كّله  هذ�  من   oلخال� يضمن   Uلذ� ��لطريق  �لعالم. 
 Qلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرIنية   lألخال� =جال$   � �إليما�  حقائق  �بيا�   U#إللحا�

قا#�ين على �لتمسك بها. �بالنظر =لى حالة �لعالم �ما ُير�# له من مزيد 
جّر1 =لى �لفسا# ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��U �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  �=ال   ،Uبما هو ضر��  mلقيا� =لى  �لمستطا-  قد� 
�ألمر �الَ& حين مناo.  �خالk �لقر� �لو�حد ��لعشرين، 
 kتكوُ� كلّيا& ها��� يحيى -من خال gبإ>� �هللا تعالى سو�
نهوضها بهذ1 �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوk بالّناQ =لى مر�تب 

 K#لسعا��  kلجما�� kلعد�� lلصد�� mلسكينة ��لسال�
�لتي ��ضحها لنا �لقر�I �لكريم. 
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حو� �ملؤلف
يتكو& �السم �لمستعا' للكاتب من "ها'%&" % "يحيى" في !كر� موقر� للنبيين �للذين 
جا?ال ضد �لكفر %�إللحا?، بينما يظهر �لخاتم �لنبو9 على �لغال6 'مًز� ال'تبا3 �لمعاني �لتي 
تحتويها هذL �لكتب بمضمو& هذ� �لخاتم. %يشير هذ� �لخاتم �لنبوH 9لى Gّ& �لقرD& �لكريم 
هو Dخر �لكتب �لسما%ية، %Gّ& نبينا محمد صلى �هللا عليه %سلم هو خاتم �لنبيين. %قد �تخذ 
�لكاتب لنفسه �لقرD& �لكريم %�لسنة �لّنبوية ?ليًال %مرشًد�، %في جميع �لمؤلفاG Rخذ �لعهد 
على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوV عليها �لنظم �إللحا?ية %Hبطا� كل �لمز�عم �لتي 
تقوV عليها �لحركاR �لمناهضة للّدين. %يعتبر هذ� �لخاتم �لذ9 َمهر به كتبه بمثابة Hعالٍ& عن 

    .Lهد�فه هذG
تد%' جميع كتب �لمؤلف حو� هد6 'ئيسي هو تبليع نو' �لقرD& %'سالته لجميع �لنا\، 
�لنظم �إللحا?ية  %حثهم على �إليما& بوجو? �هللا %%حد�نيته %�ليوV �آلخر، %عر_ تهافت 

%فضحها على �لمإل.  
تحضى كتب ها'%& يحيى بقبو� %�هتماV كبيرين في شتى Gنحاc �لعالم؛ من �لهند Hلى 
Gمريكا، %من Hنكلتر� Hلى Gند%نيسيا، %من بولونيا Hلى �لبوسنة، %من Hسبانيا Hلى �لبر�	يل، %من 

ماليزيا Hلى Hيطاليا، %من فرنسا Hلى بلغا'يا %'%سيا.     
ترجمت ُكتب �لمؤّلف Hلى �لعديد من �لّلغاR �ألجنبية، %من بين تلك �للغاR: �إلنكليزية 
%�لفرنسية %�أللمانية %�إليطالية %�إلسبانية %�لبرتغالية %�أل%'?ية %�لعربية %�أللبانية %�لر%سية 
%�لصينية  %�لبلغا'ية  %�لصربية  %�لبنغالية  %�لماال%ية  %�الند%نيسية  %�إل%يغو'ية  %�لبوسنية 
%�لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) %لغة �لهوسه (لغة منتشر� في Hفريقيا)، %لغة �لّديولهي 
(لغة مستخدمة في مو'يس) %�لد�نما'كية %�لمجرية %غيرها من �للغاR. % هناH jقبا� كبير 

 .Rللغا� Lلكتب بهذ� Lهذ �cعلى قر�
لقد Gثبتت هذL �لمؤلفاR جد�'تها، %%جدR تقدير كبيًر� في كافة Gنحاc �لعالم. %قد كانت 
سبًبا في هد�ية كثير من �لنا\ Hلى طريق �إليما& %ساهمت من جانب Dخر في تقوية Hيما& كثير 
من �لمؤمنين. %كل من يقرG هذL �لكتب %يتأمل فيها يالحظ بوضوo �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
فيها %�لسهولة �لموجو?� بين ثنايا سطو'ها %�لصدr �لذ9 يميز Gسلوبها %�لعمق في تنا%� 
�لقضايا �لعلمية. %ما يمّيز هذL �لمؤلفاG Rيضا ُسرعة تأثيرها %ضما& نتائجها %عدV �لقد'� على 
نقض ما فيها %?حضه.  %كل من يقرG هذL �لكتب %يتأمل فيها بعمق لن يكو& بإمكانه بعد !لك 
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�لى �لقر�� �لكر���لى �لقر�� �لكر��

� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �آليا� �#" �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو
�لقر7نية. �هذ- �لكتب تدعو �لنا3 جميًعا #لى فهم هذ- �آليا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شر$ 
 "# �لقا89.  ;هن  في   ��تر  �< شبهة   >< هنا?  تبقى  ال  بحيث  �هللا  بآيا�  �لمتعلقة  �لمو�ضيع  جميع 
ر فهم هذ- �لكتب من ِقبل �لجميع  �ألسلوN �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ< يسَّ
صغا�9 �كبا�9، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" >< صعوبة، �هو �لذ< جعل هذ- �لكتب كتًبا 
ال تستطيع >" تتركها قبل #تماZ قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا9ضا للدين يتأثر�" بالحقائق 

�لمذكو9� في هذ- �لكتب، �ال يستطيعو" �حض صحة محتوياتها.
�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاN ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، >� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ- �لكتب بشكل جماعي 

�نقل كل فر� 9>يه �خبرته #لى �آلخرين >مر مفيد جد�.
عال�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ- �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه �هللا تعالى 
�لمرضاته – �نشرها بين �لنا3 ُتَعد خدمة #يمانية كبير�، أل" �أل�لة ��لبر�هين �لتي يو9�ها �لمؤلف في 
هذ- �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر��تها 

� منها.���الستفا
في  نقدمه  �لذ<  �ألخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eلالطال �لقا89  �قت  يتسع   "< نأمل  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاN، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�9 غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �إليمانية 

��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ- �لكتب ما تر�- في بعض �لكتب �ألخر[ من j9[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ 
شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�9 مشبوهة، �ال >< نقص >� قصو9 في >سلوN �أل�N ��لتوقير 
#لى   �<  ���لحير� ��لتر #لى  �لقا89  يُجر  �لمقدَّسة، �ال ما  �لمفاهيم ��لمو�ضيع  �تخا;- تجا-  �لو�جب 

.mليأ3 ��لقنو�
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�بين مثيالتها �لتي تعيش �ليو�، ��لتي تصل 
لى نحو ٨٨٠٠ نو�. 

عجابنا  �لمثالي  �لنظا�  ينا& هذ�  �لخا*، سو)  �لنمل  عالم  �عندما نستكشف 
�سيزيد حاجتنا 
لى �لتفكير ��لبحث. �في نفس �لوقت، سو) نر7 �ألخطا3 �لتي 
تشوC نظرية �لتطوI �نشهد خلق �هللا �لمنزDَّ عن �ألخطا3 ��لعيوC، �هو عمل مهم 
 KIيتفكر في �لطبيعة، �من ثم يد Mهللا �لشخص �لذ� Oلكريم، يمد� PQجد�. �في �لقر
 Dهذ DناST Pلموضحتا� Pجا للمؤمنين. �تفسر �آليتاXته جل جالله، بوصفه نموIقد

�لنقطة تفسير� كامال: 

َ��َألْ�ِ' َ��ْخِتَالِ# �للَّْيِل َ��لنََّهاِ� آلَياٍ� ألُِّ�ِلي  �ِ�َماَ� ﴿ ِ.�َّ ِفي َخْلِق �لسَّ
ُر�َ� ِفي  �ألْلَباِ@. �لَِّذيَن َيْذُكُر�َ� �هللاَّ ِقَياًما َ�ُقُعو8ً� َ�َعَلَى ُجُنوِبِهْم َ�َيَتَفكَّ
 @َ�َ��َألْ�ِ' َ�بََّنا َما َخَلْقَت َهذ� َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذ �ِ�َماَ� َخْلِق �لسَّ

[١٩٠-١٩١ :���لنَّاِ�.﴾ [سو�LM N عمر


لى مزيد من �لتفكر ��إلعجاC بالقو[ �لعليا  D3قر� Cهذ� �لكتا Sيقو PT نتمنى�
��إلبد�� �لذM ال يضاَهى في خلق �هللا، �لذM خلق كل شي3.
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تصدير

تعرفه جيد�، �تقابله في كل مكا�  �لكتا� عن مخلو�  سو% نخبر" في هذ� 
��0 /� تعير. في �لو�قع قد+�ً كبير�ً من �الهتما)، �هو مخلو� ماهر جد�، ��جتماعي 
جد�، �;كي جد�، 5نه"�لنملة". �نهد% من هذ� �لكتا� 5لى �ستعر�3 �لحيا1 �لعامر1 
بالمعجز�B لهذ� �لمخلو� �لدقيق �لذ= ال يحظى بأ= /همية في حياتنا �ليومية على 

�إلطال�. 
تكنولوجيا، عمل جماعي، �ستر�تيجية عسكرية، شبكة �تصاالB متقدمة، ترتيب 
�لتي قد   Bنظا)، تخطيط مثالي للمد� ... هذ. �لمجاال ،Bكي �منطقي للسلطا;
�لد��). �عندما  �لنمل على  فيها  ينجح  �لكافي،  بالحد  �0ئمًا  �إلنسا�  فيها  ينجح  ال 
تنظر 5لى هذ. �لمخلوقاB، �لمسلحة تسليحا كامال لتهز) �لخصو) �لشرسين �تتحمل 
�لبعض.  بعضها  تماثل   Bلمخلوقا� هذ.  كل   �/ تظن  قد  �لصعبة،  �لطبيعة  ظر�% 
�مع ;لك، يتسم كل نوY من جنس �لنمل - �لذ= يوجد �آلال% منه في �لو�قع - 
بخصائص مختلفة. �نحن نعتقد /� هذ. �لمخلوقاB �لتي تضم /كبر عد0 من �ألفر�0 
5ليها  /شرنا  �لتي  �لخصائص  5طا+  في  لنا  _فاقا جديد1  تفتح  قد  �لعالم  على مستو` 
 aألشيا� ��لمدهش. �سنر`  �لمتميز  �لنمل  عالم   ��لكتا لنا هذ�  /عال.. �سيكشف 
/نه ال يوجد  �لنمل بأجسامها �لصغير1 كما سنر`   Bلتي تنجح في /�0ئها مجتمعا�
/= �ختال% على �إلطال� بين حفرياتها، �لتي يبلغ عمر /قدمها نحو ٨٠ مليو� سنة، 
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�لنظا� في �لمجتمعا
 �إلنسانية قد ��تكز
 	�ئما على  �لحثيثة. $لما كانت فكر� 
�جتماعي   �نظا )لى  �إلطال(  على  �لتوصل  يتم  لم  فإنه  �لفر	ية،  $�لمصالح  �لمنافسة 
مثالي. $من ناحية Aخر?، ظل �لنمل يخلد �لنظا� �الجتماعي �لمثالي �لمناسب له منذ 

ماليين �لسنين $حتى يومنا هذ�. 
 E؟ هذ� سؤ��$لكن، كيف يمكن لهذL �لمخلوقا
 �لدقيقة JA تضع مثل هذ� �لنظا

ينبغي بالتأكيد JA يتم �لبحث له عن )جابة. 
$يزعم 	عا� �لتطو�، في محا$لتهم لإلجابة على هذ� �لسؤ�JA ،E �لنمل قد ظهر 

ية نملة يعو+ تا�يخها &لى ٨٠ مليو� سنة. تبين لنا هذ� �لحفرية بوضو� 
�� �لنمل لم يتغير على �إلطال0 على مد/ ٨٠ مليو� سنة.
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مقدمة

يتميز �لنمل بأنه #كثر �لكائنا� �لحية كثافة سكانية على مستو �لعالم. �� يقابل 

كل سبعمائة مليو9 نملة تأتي �لى هذ� �لوجو2 ٤٠ مولو2� من �لبشر فقط. ,يوجد قد) 

 .�كبير من �لمعلوما� �ألخر �لمدهشة �لتي يمكن معرفتها عن هذ; �لمخلوقا

في   ،��لحشر� بين جنس   Aجتماعية�B  ��لمجموعا #كثر  #حد  �لنمل،  ,يعيش 

مجتمعا� تسمى "�لمستعمر��" "colonies"، تتسم بقد) كبير� جد� من B�لنظامز. 

,هذ� �لنظاK من نوL متقدK جد� بحيث يمكن �لقوI في هذ� �لشأ9 بأ9 �لنمل يمتلك 

حضا)M مشابهة لحضا)M �لبشر. 

,يعتني �لنمل بصغا);، ,يحمي مستعمر�ته، ,يحا)S #ثناQ �نتاP غذ�ئه ,تخزينه. 

�لد�جنة".   ��لحيو�نا #,"تربية  ,"�لز)�عة"  "بالتفصيل"   Kتقو  �مستعمر� لديه   9� بل 

ال  بحيث  جد�  عالية  مرتبة  جد�،  �لقوية  �تصاالتها  بشبكة   ،��لحيو�نا هذ;  ,تحتل 

يمكن مضاهاتها بأZ كائن حي Yخر، من ناحيتي �لتنظيم �الجتماعي ,�لتخصص. 

ليل  ,�لتعليم   Qلذكا� من  جد�   Iعا قد)  على  باحثو9،  يعمل   ،Kأليا� هذ;  ,في 

�يجا2  بغية  ناجحة،  �جتماعية   �تنظيما لصياغة  تشكيلها  تم  بحثية  لجا9  في  نها) 

يعملو9  �إليديولوجيين   9# كما  ,�القتصا2ية.  �الجتماعية   �للمشكال 2�ئمة   Iحلو

منذ قر,9 إلنتاP نما�P �جتماعية. ,لكن عندما ننظر �لى �لعالم عموما، نجد #نه لم 

�لجهو2  �لرغم من كل هذ;  مثالي، على   Z2جتماعي-�قتصا�  Kنظا �لى  �لتوصل  يتم 
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قبل ٨٠ مليو� سنة من "�لتيفيد��" "Tiphiidae"، �لذ� يمثل جنسا قديما جد� من 
مليو� سنة - فجأ%، "$بنا! على  قبل ٤٠  بد0 في تكوين مجتمعاته   �لدبابير، $0نه 
لم  5لك،  �لحشر�8. $مع  تطو;  0على مستو= من مستويا8  يمثل  $0نه  ;غبته" - 
يشرI هؤال! �لدعا% بأ� شكل من �ألشكاD 0سباC ظهو; هذ? �لمجتمعا8 $�لعملية 
�لتي تم بها هذ� �لتطو;. $تتطلب �آللية �ألساسية للتطو; �0 تتصا;K �لكائنا8 �لحية 
جنس  كل  بوسع  ليس  ثم،  $من  �لبقا!.  0جل  من  �لنهاية،  حتى  �لبعض  بعضها  مع 

َ�ِفي  لِّْلُمْؤِمِنيَن.  َآلَياٍ�   �ِ�َ��ْألَْ َماَ��ِ�  �لسَّ ِفي   َّ#$ِ﴿

َخْلِقُكْم َ�َما َيُبثُّ ِمن �0َبٍَّة ,َياٌ� لَِّقْوٍ( ُيوِقُنوَ#﴾ 

[سو�> �لجاثية: ٣-٤]
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

بها  يقو�  �لتي   �ألعما �جميع  �لخاليا-  هذ�  في  به   �لمعمو بأكمله  �الجتماعي 
�لنحل لصنع �لعسل، /صبحت ممكنة بوحي من �هللا. 

�عندما نتأمل في �لنمل، يتبين لنا /: �ألمو9 ال تختلف بالنسبة له /يضا. فقد /�حى 
تؤ=> كل  �لسبب  �لهذ�  �لتز�ما كامال.  به  يلتز�  �جتماعيا ظل  نظاما  /يضا  Cليه  �هللا 
مجموعة من مجموعاI �لنمل �لوظيفة �لمنوطة بها بشكل مثالي في �ستسال� تا�، 

�ال تكافح للحصو على �لمزيد. 
�هذ� هو قانو: �لطبيعة. RC ال يوجد Q �لطبيعة صر�O عشو�ئي �عرضي”من /جل 
�لبقاZ” كما تزعم نظرية �لتطوX� 9 يوجد على �إلطالV. بل على �لعكس، تأكل Tيع 

�لكائناI �حلية”�لطعا�” �ملخصص \ا �تؤ=> �لو�جباI �ل] /�كلها �هللا Cليها. 

ْلُت َعَلى .هللاِّ َ�بِّي َ�َ�بُِّكم مَّا ِمن َ$�بٍَّة ِ!الَّ ُهَو �ِخٌذ ِبَناِصَيِتَها  ﴿ ِ!نِّي َتَوكَّ
ِ!�َّ َ�بِّي َعَلى ِصَر.ٍ= مُّْسَتِقيٍم ﴾ [سو�7 هو$ ٥٦]

[٥٨ :Aسو�7 .لذ.�يا] ﴾ Cُ.َّDَّهللاََّ ُهَو .لر. َّ�!ِ ﴿
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�ال يفكر� �ال في �نفسهن. 
�لطعا�  تجد  فهي  �لطعا�.  عن  �لبحث  في  �قتها  معظم  �لحشر�$  كل  تقضي 
�نها  �لطعا�. كما  مزيد من  �لبحث عن  في  �خر- �تشر,  مر0  ثم تجو,  �تأكله، 
تهر? من �لخطر. �عندما نقبل نظرية �لتطو>، يجب علينا �� نقبل كذلك �� �لنمل 
قبل  �أليا�،  يو� من  قر> في  �يضا قد عاD "منفر�C" في �قت من �أل�قا$، �لكنه 
 Eصو�كيفية   Eحو Eينشأ سؤ� �هنا  مجتمعا$.  لنفسه  ُيكوِّ�   �� �لسنين،  ماليين 
 N�  Cجو�  ��C �الجتماعي  �لنظا�  هذ�  بموجبه"تكوين"  "قر�>"يتم  �لى  �لنمل  هذ� 
�سيلة �تصاE مشتركة بينه؛ ألنه، �فقا لنظرية �لتطو>، يظهر �التصاE نتيجة لتكوين 
�لمجتمعا$. �عال�0 على Vلك، فإ� �لكيفية �لتي طو> بها هذ� �لنمل �لطفر0 �لجينية 

�لالYمة لتكوين هذX �لمجتمعا$ ليس لها تفسير علمي من �N نو,. 
"في  بد�  قد  �لنمل  بأ�   ZعاCال�  �� نقطة ��حد0:  �لى  �لبر�هين   Xنا كل هذCتقو�
تكوين مجتمعا$" في �حد �أليا� قبل ماليين �لسنين، يعني �لتخلي عن جميع قو�عد 
�لمنطق �ألساسية. �من ثم، يتمثل �لتفسير �لوحيد �لمحتمل فيما يلي: لقد تم خلق 
�لنظا� �الجتماعي، �لذN سنر- تفاصيله في �لفصوE �لتالية، مع خلق �لنمل؛ �لم يتغير 

هذ� �لنظا� منذ ��E مستعمر0 نمل على �أل>`، �حتى يومنا هذ�. 
�عندما Vكر �هللا �لنحل �لذN يتميز بنظا� �جتماعي شبيه بنظا� �لنمل، �ضح في 

�لقرe� �لكريم �� هذ� �لنظا� �الجتماعي قد"ُ��حي" �ليه: 

َجِر  �لشَّ َ�ِمَن  ُبُيوًتا   ��ْلِجَباِ ِمَن  �تَِّخِذ�   #ِ$َ �لنَّْحِل  ِ'َلى  َ*بَُّك  ﴿َ�َ$ْ�َحى 
ُ.ُلًال  َ*بِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  �لثََّمَر�3ِ  ُكلِّ  ِمن  ُكِلي  ُثمَّ  َيْعِرُشوَ#.  ا  َ�ِممَّ
َ$ْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفا= ِللنَّاِ> ِ'#َّ ِفي َ.ِلَك  َيْخُرGُ ِمن ُبُطوِنَها َشَر�Dٌ مُّْخَتِلٌف 

ُر�َ#﴾ [سو*M �لنحل: ٦٨-٦٩] آلَيًة لَِّقْوPٍ َيَتَفكَّ

�لعسل محكو�  يفعله نحل   Zكل شي �� مفاCها  �آليا$ >سالة   Xلينا هذ� �تنقل 
�لنظا�  �بالتالي   - �لخاليا   N� جميع”�لمساكن”،  فإ�  لذ�،  �هللا.  من  “بوحي” 
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�لنمل  من  نوعا   نقد  �� يمكننا  �لكبير�  �لمستعمر��   �هذ على  مثا"  %لتقديم 
(يشيكا'&  ساحل  على  %يعيش   ،Formica Yessensis يسنسيس  فو'ميكا  يسمى، 
على  متر�بطة  عش   ٤٥,٠٠٠ في   �هذ �لنمل  مستعمر�  تعيش   5) هوكايد%.  في 
مساحة قد'ها ٢,٧ كيلو متر مربع. %جدير بالذكر �� �لباحثين قد �طلقو� على تلك 
 ٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠  % ملكة   ١,٠٨٠,٠٠٠ حو�لي  من  تتكو�  �لتي  �لمستعمر�، 
شغالة، �سم “�لمستعمر� �لعظمي” “٢.”Super Colony %قد �كتشف �� جميع 

�D%�� �إلنتاG %�لطعا يتم تباDلها بشكل منظم �Dخل �لمستعمر�. 
يصعب علينا �� نفسر كيف حافظ �لنمل على هذ� �لنظا D%� �& مشكال�، مع 
 Nألخذ في �العتبا' تلك �لمساحة �لشاسعة �لتي يعيش عليها. %ينبغي �ال ننسى �� هنا�
ضر%'� لوجوD قو�� �من متنوعة لتطبيق �لقانو� %�لحفاQ على �لنظا �الجتماعي، 
%هذ� مطلو] حتى في �& بلد متحضر به كثافة سكانية منخفضة. كما يجب �� 

يوجد طاقم (�D'& لقيا�D هذ� �لوحد�� %تسيير شؤ%نها. %في بعض �ألحيا�، قد

�هم ما تتميز به مستعمر�- �لنمل هو *�حليا& �الجتماعية# �لكاملة ��لتضامن � ���� كل �ألعما�. 
�� هذD �لصو�&، نرA @موعة من �لنمل حتا�� �� حتمل مع بعضها �لبعض فاكهة 89 �لعش. 
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�لحيا� �الجتماعية

لقد #كرنا �� �لنمل يعيش في مستعمر�� يسو�ها تقسيم مثالي للعمل. �عندما 

بتركيب �جتماعي  يتميز  �لنمل  �يضا �� هذ�  �قر1 على نظامها، سنر*  نلقي نظر3 

مثير جد�. كما سيلفت �نتباهنا �نه قا�8 على �لتضحية بد8جة تفو5 بكثير مستو* 

�لتضحية لد* �لبشر. �تتمثل @حد* �كثر �لنقاA @ثا38 للدهشة في �� �لنمل - مقا8نة 

بالبشر - ال يعرJ مفاهيم مثل �لتمييز بين �ألغنياF ��لفقر�F ��لصر�D على �لسلطة، 

مما نشهدM في مجتمعاتنا. 

�لنمل،  على  مكثفة  �بحاثا   �ُيجر� ظلو�  �لذين   ،Fلعلما� من  �لعديد  يستطع  �لم 

� يوضحو� مسألة �لسلوR �الجتماعي �لمتطو8 لد* �لنمل. �يقوQ في هذ� �لصد� �

 Carnegie 8ئيس معهد كا8نجي ، Caryle P. Haskins لدكتو8 كا8يل بي هاسكنز�

Institute بو�شنطن ما يلي: 

“بعد ٦٠ عاما من �لمالحظة ��لد�8سة، ما ^لت �تعجب من كم �لتعقيد �لذ[ يتميز به 

�لسلوR �الجتماعي للنمل ... �بالتالي يقدd لنا �لنمل نمو#جا جميال لنستخدمه في ��8سة 
جذ�8 �لسلوR �لحيو�ني” ١

�لتي  �لمساحة   Dتسا�� �فر��ها  عد�  بضخامة  �لنمل  مستعمر��  بعض  �تتميز 

يعيشو� عليها، بحيث يصبح مستحيال �� نفسر كيفية تطبيقهم لهذ� �لنظاd �لمثالي 

على مساحة شاسعة كهذM. �من ثم، ليس من �لسهل �ال نتفق مع �لدكتو8 هاسكنز 

في �لر�[. 
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بقية لنمل. �تتمثل مهمة لذكو� من ناحية �خر� في تلقيح لملكة فحسب. �في 
 .&�لوقع، يمو1 معظم هؤال* لذكو� بعد �حلة لتز

بوجبا1 مثل  لجنو8  لجنو8. �يضطلع هؤال*  لثانية من  لفرقة  �يتكو< �عضا* 
تأسيس لمستعمر@، �Cيجا8 لبيئة لمعيشية لجديد@، �لصيد. 

لشغاال1 هن  لشغاال1. �كل هؤال*  لثالثة من  لفرقة  في حين يتكو< �عضا* 
فهن  �صغا�ها؛   Jأل بالنملة  لعناية  في  مهمتهن  �تتمثل  عقيما1.   LناC عن  عبا�@ 
ينظفنهن �يطعمنهن. �باإلضافة Cلى كل Sلك، يقع على عاتق لشغاال1 �يضا �ظائف 
عن  �يبحثن  ألعشاشهن؛  جديد@  �8هاليز   1ممر يبنين   SC لمستعمر@.  في  �خر� 

لطعاJ �ينظفن لعش بشكل مستمر. 
لمجموعا1  Xلجنو8 مجموعا1 �خر�. �تسمى هذكما تتفرY عن لشغاال1 �
لباحثين عن لطعاJ. �لكل مجموعة � ،Zلعبيد، �للصو]، �لممرضا1، �لحر
مهمة مختلفة؛ ففي حين تركز مجموعة بشكل كامل على محا�بة لعد� �� لصيد، 

� �طا� نفس �ملستعمر7، 5تلف �لنمل - �لذ0 ينتمي �+ فَر& �جتماعية $تلفة - � مظهر� �جلسما�. �� حتظى 
كل فرقة ببنية جسمانية تتناسب مع �ظيفتها. 
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ال يكو� �لحفا� على �لنظا� �لمطلو� ممكنا ��� �جو� مشكال
 على �لرغم 
من كل تلك �لجهو� �لحثيثة. 

�مع 8لك، ال توجد حاجة ملموسة لتو�جد �لشرطة، /� �لد12، /� �لحر�- في 
مستعمر�
 �لنمل. �@�8 /خذنا في �عتبا2نا /� �لمهمة �لفعلية للملكا
، �لالتي نعتبرهن 
قائد�
 �لمستعمر�
، هي مجر� �لحفا� على �لنوF، يتضح لنا عد� �جو� قائد /� 
حاكم بها. �من ثم، ال توجد في �لمستعمرH سلسلة للحكم. @�8، من �لذG يضع 

هذ� �لنظا� �يحافظ على �ستمر�L2؟ 
 Nألسئلة /خر� Qنجد /جوبة لهذ� �لسؤ� Sلتالية من �لكتا�، سو�  Qفي �لفصو

مرتبطة به. 

نظا� �لِفَر�
تلتز� كل مستعمر�
 �لنمل بال �ستثناZ �لتز�ما صا2ما بنظا� �لِفرV. �يتكو� هذ� 

 .H2ئيسية ��خل �لمستعمر Zلنظا� من ثالثة /جز��
@8 يتكو� /عضاZ �لفرقة �أل�لى من �لملكة ��لذكو2 �لذين يقومو� بعملية �لتكاثر. 
�قد توجد في �لمستعمرH /كثر من ملكة ��حدH. �تتحمل �لملكة مهمة �لتكاثر �ما 
يتبع 8لك من [يا�H في عد� /فر�� �لمستعمرH. �يتميز جسمها بأنه /كبر من جسم 

يتبع �لنمل، هذ� �لكائن �لصغ) جد�، نظاما مثاليا # حياته على �لرغم من صغر حجمه. 
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�� مدير تنظيمي، ظاهر. #لك �! نظم �لِفر� �لمتنوعة تؤ�� ��جباتها بال �خطا� �� 
عيو> ��خل مستعمر9 �لنمل؛ على �لرغم من عد3 �جو�”سلطة مركزية” ��ضحة 

تشر= عليها. 
G#!، يكمن �لتفسير �لوحيد في �! �إل9��C �لمركزية محل �لنقاA ال بد �! تكو! 
9��CG “خفية” لديها قو9 خفية يجسدها �لوحي �لمذكوC في �لقرH! �لكريم في Hية 

﴿َ�َ�ْ�َحى َ�بَُّك ِ�َلى �لنَّْحِل...﴾ [سو�� �لنحل: ٦٨] 

�قد �ضعت هذS �إلR 9��Cطيطا هائال يعجب له �لناO عندما Nا�لو! حتليله. �قد 
عZ �لباحثو! عن تعجبهم ��هشتهم هذS من �قت آلخر W �شكاU متنوعة. �يعجز 
�لصدفة، عن  �ملثا^ قد ظهر مبحض  �لنظا3  �لذين يدعو! �! مثل هذ�   ،Cلتطو� �عا9 
تفس` سلوb �لتضحية �لذ� يشكل لب هذ� �لنظا3. �يش` مقاU منشوC حوU هذ� 

 :dهذ� �لعجز مر9 �خر eG Bilim ve Teknik تكنيك W لة بيليمj W oملوضو�
“تكمن �لمشكلة في �لسبب �لذ� يدفع �لكائناp �لحية لمساعد9 بعضها �لبعض. 
فوفقا لنظرية ���Cين، يصاoC كل كائن حي من �جل بقائه �تكاثرS. �بما �! مساعد9 
�آلخرين ستقلل نسبيا من �حتمالية �لبقا� بالنسبة لهذ� �لكائن، فقد كا! يجب على 
 pلطويل. �لكن لوحظ �! �لكائنا� dعلى �لمد bيقضي على هذ� �لسلو !� Cلتطو�

�لحية قد تكو! مستعد9 للتضحية. ٣

هل يمكن �� يعمل �لنمل بو�با؟ 
عندما نحلل تفاصيل �لنظا3 �لسائد في مستعمر�p �لنمل، نستطيع �! نشعر بشكل 
��قعي بقو9 �إل9��C �لخفية �لتي تضع هذ� �لنظا3 �تحكمه. ��آل! �عونا نلقي نظر9 

على هذS �لتفاصيل. 
تتصل �عشاA �لنمل بالعالم �لخاCجي عا�9 من خالU فتحة صغير9 ال تكفي Gال 
لمر�C �لنملة خاللها. �يتم �لمر�C خالU هذS �لفتحاz pبتصريحس. �يوجد ��خل 
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تبني مجموعة �خر� �ألعشا�، �تقو� ثالثة بأعما	 �لصيانة. 
 #��يقو� كل فر1 من �فر�1 مستعمر- �لنمل بنصيبه �لكامل من �لعمل. �ال يقلق 
منهم على �ظيفته �ال على طبيعة �لعمل �لذ# يقو� به، بل يقو� فقط بما هو مطلو4 

منه. فالمهم هو �ستمر�? �لمستعمر-. 
Aلى  �لوصو	  نتجنب   D� يمكننا  ال  �لنظا�،  هذ�  ظهو?  كيفية  في  نفكر  �عندما 

حقيقة �لخلق. 
1عونا نفسر �لسبب: عندما يسو1 نظا� مثالي فإننا نستنتج منطقيا �D هذ� �لنظا� 
ط. فمثال، �جو1 �لنظا� �النضباطي في �لجيش يرجع  قد نشأ بالتأكيد عن عقل مخطِّ
�لنظا�. �يا  �لذين �ضعو� هذ�  �لجيش هم  �لمتحكمين في   Uلضبا�  D� Aلى   Vبوضو
�لجيش  في  �لموجو1ين  �ألفر�1  كل   D�  Wنفتر  D� بالتأكيد  سخيفة  فكر-  من  لها 
في  الحق  �قت  في  تجمعو�  ثم  �نفسهم  �نظمو�  A?�1تهم  بمحض  معا  تجمعو�  قد 
مجموعا^ تضم ?تبا مختلفة �بد[�� يتصرفوD طبقا لهذ\ �لرتب. �فضال عن ]لك، 
ينبغي على �لضباU �لمسؤ�لين عن هذ� �لنظا� �D يقومو� بإجر�_ تفتيش �1?# عليه 

�لجيش  سيتحو	  ما   Dال سرعاA� �# مشكال^؛   D�1 يستمر  كي 
�لمتر�d كليا للجنوA 1لى جمع غير منظم، بغض �لنظر 

عن مد� �نضباطه في �لبد�ية. 
�لشبه  بنظا� شديد  �يضا  �لنمل  �يتسم 

بنظا� �لجيش. �لكن �لنقطة �لجوهرية 
“ضابط”،  �جو1  عد�  هو  هنا 

�لنمل  نر�  �لرسو�،  هذ�   �
�لشكل   ��� بر��سه  �لبو�" 

�ملميز. 
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�مع "لك، فإنه �فقا لنظرية �لتطو�، يجب �� يتطو� �لنمل من كل �لنو�حي كما 
�لر�حة. �لكن  فيها بمزيد من  /لى فرقة يمكنه �� يعيش  �لوصو0   0�يجب �� يحا
�لنمل �لبو�A لم يقم بأ7 محا�ال< في هذ� �التجا; �هو يؤ78 ��جباته �لتي ��حيت 

/ليه بال �خطاC طو�0 حياته. 

�لنمل �لخبير

/� �لتنظيم، ��لتخصص في مجاال< معينة، ��التصاال< في عالم �لنمل تكا8 تتميز 
�لبشر  �لبشر. �هذ� صحيح لد�جة ��   Lلذ7 تتميز به لد�  Mلنجا� �لقد� من  بنفس 
في يومنا هذ� يحذ�� في نظمهم حذ� �لنظاT �لمتناغم �لسائد لدL �لنمل. �يوضح 

�لمقتطف �8نا; هذ; �لنقطة: 
“يحا�0 خبر�C �لكمبيوتر �ليوT �� يستنسخو� في �لمختبر�< �شكاال من �لسلوW �لجماعي 
لدL �لنمل الستخد�مه في �إلنسا� �آللي. فبدال من �ستخد�T بر�مج متقدمة جد�، يركز 
عناصر  �سا^  على  �أل��مر  الستنبا`  بينهم  فيما  يتعا�نو�  aليين  �نا^  على   Cلخبر��
ثابتا. فبدال من  �لمبد� �ألساسي  �لد��سا<، يظل  �لمعلوما<. �في تلك  “بسيطة” من 
 ”Cجد�، تتجه �لنية /لى تطوير قطيع من �ألنا^ �آلليين �قل”"كا Tلي متقدa تكوين /نسا�
�لكن باستطاعتهم �� يقومو� “بأعقد” �لمهاT، كما يفعل �لنمل في مستعمرته ... �لن 
�لكنه  ،cخذ< �فر�8; كلٌّ على حد� �"/ ”Cيكو� هذ� �لقطيع متقدما جد� من ناحية”�لذكا
سيحقق تقسيم �لعمل بحافز من �لعمل �لجماعي. �سيكو� "لك ممكنا أل� �فر�8 �لقطيع 
تأثر< �كالة  �لبعض. �قد  �لمعلوما< مع بعضهم  تبا08 �بسط  �لقد�c على  سيمتلكو� 
��لتعا�� في مستعمرc �لنمل ... �تخطط �لوكالة إل�سا0 عديد  cلحيا� Aناسا �يضا بأسلو
بحثية   jلمريخ ألغر�� /لى كوكب   ”ant rob”بالنمل �لشبيهين  �آلليين  من”�ألنا^ 
�من ثم، حتى /"� تلف بعض �ألنا^ �آلليين،  .Tحد متقد��بدال من /�سا0 /نسا� aلي 

سيتمكن �عضاC �لفريق �لباقو� من /كما0 مهامهم”٥

8عونا �آل� نلقي نظرc على مثا0 مدهش من عالم “�لنمل �لخبير”. 
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�لمستعمر� عد� غير كبير من �لنمل تتمثل مهمته في”�لعمل كبو��”. 
)يعمل “�لبو�بو$” كبو�با1 حية، )تتسم #شكا+ *()سهم بأ$ #حجامها تتناسب 
بالضبط مع مدخل �لعش. )عال)� على 3لك، فإ$ لو$ *()سهم )تصميمها هو �3ته 
لو$ )تصميم لحاI �لشجر �لموجو� في �لبيئة �لمحيطة �لقريبة من �ألعشاA. )يجلس 
�لبو�� لساعا1 على مدخل �لحفر� )ال يسمح بالمر)* بحرية Mال لقاطني �لعش.٤

)يعني هذ� #$ فكر� MبقاI بو�� لحر�سة �لمباني قد )ضعها �لنمل موضع �لتطبيق، 
بأقوV #جز�I جسمه،  �لمدخل  �لذX يغطي  �لبو��،  �لنمل  قبل �إلنسا$، من خال+ 
)�لذX يموZ عن نفسه )ال يسمح بالدخو+ أل)لئك �لذين ال يقولو$”كلمة �لسر” 

�لصحيحة. 
تماما  يناسب   Zعال# Mليه  #شرنا   Xلذ� �لبو�بة  �لنملة   [#*  $# جد�  �لو�ضح  )من 
لمن  بالدخو+  )#نه ال يسمح  �لبيئة،  مع  تتماشى  لونه )#شكاله  �لحفر�، )#$  حجم 
 3M .لنملة� ���*M لىM ألمو* ال يمكن #$ ترجع� Zال يعرفه؛ )يتضح مما سبق #$ هذ
لها  )#)حى  �لشكل  بهذ�  �لنملة  بتصميم جسم  قا[  عقال  يملك  من  بالتأكيد  يوجد 
�لو�جبا1 بمفر�ها   Zلنملة تفهم هذ� بأ$  �لقو+  �لتي تؤ�يها. )من ثم، فإ$  بالمهمة 
)تعمل كبو�� �)$ #$ يصيبها �لملل )�)$ #$ تتخلى عن مهمتها، لن يكو$ بالتأكيد 

تفسير� منطقيا. 
�عونا نفكر: لما�3 تريد �لنملة #$ تكو$ بو�با؟ )�3M #تيحت لها فرصة �الختيا*، 
من  قد*  #كبر  )تتطلب  eMعاجا  �لمها[  #كثر  تعتبر  �لتي  �لمهمة،   Zهذ تختا*  لما�3 
�لتضحية؟ )�3M سنحت لها فرصة �الختيا*، فمن �لمؤكد #نها ستختا* �لوظيفة �لتي 
ستوفر لها #كثر �لبيئا1 *�حة )#فضلها خدمة. لقد )قع عليها �الختيا*، في �لو�قع، 
بإ*��� �هللا. )تؤ�X �لنملة �لبو�بة )�جباتها بطاعة كاملة. )ال يمكن ألحد سوV �لخالق 
#$ يكو$ قد صمَّم مثل هذZ �لحيا� �لمثالية ��خل �لمستعمر� ليوضح �لجانب �لمدهش 

من Mبد�عه، )#عطى )�جبا1 محد�� لمستعمر� �لنمل �لتي تلتز[ بهذ� �لنظا[. 
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 tna erif هنا$ مثا" !خر يتجسد في �نه عندما يفصل حاجز �فيع بين نمل �لنا�&
مستعمرته  �عضا(  ,لى  يصل  لكي  �لعائق  هذ�  يثقب   3� �لنمل  يحا&"  &مجموعاته، 

�آلخرين. 
�فر�9  عد9  يتغير  عندما  �لنمل  سلو$  في  �يضا  �لتغيير�=  من  �لعديد  &تحُد< 
معه  بالتناسب  يزيد  �لعش،  في  �لنمل  عد9  يزيد  عندما  �نه  لوحظ  فقد  �لمجموعة. 
يهد�3  فإنهن  مجموعة،  في  �لشغاال=  تتجمع  &عندما  �ألفر�9.  من  فر9  كل   Iنشا
 J9 عد9 �ألفر�9 في بعض �نو��L يستهلكن قد�� �قل من �لطاقة. &قد تبين �نه كلما&

�لنمل، يحد< �نخفاP في كمية �أل&كسجين �لمستهلكة. 
&تدلنا كل هذR �ألمثلة على �3 �لنمل ال يمكن �3 يكتب له �لبقا( بمفرR9. فقد 
خلقت هذR �لكائنا= �لصغيرU بخصائص ال تسمح لها ,ال بالعيش في مجموعا= بل 
حتى في مستعمر�=. &يثبت لنا هذ� مدY شطط �9عا(�= 9عاU �لتطو� فيما يتصل 
 Zعا قد  �لنمل  يكو3   3� �لمستحيل  فمن  �لنمل.   Yلد �لمجتمعا=  تكوين  بعملية 
بمفرR9 في بد�ية خلقه &�3 يكو3 قد كو3َّ مجموعا= في &قت الحق بغية تكوين 
 .U3 تبقى على قيد �لحيا� Rمستعمر�=. لقد كا3 يستحيل على نملة تو�جه بيئة كهذ
فقد كا3 سيتعين عليها �3 تتكاثر، &تبني عشا لها &ليرقاتها، &تطعم نفسها &عائلتها، 
ندعي   3� يمكننا  &ال   ... باليرقا=  تعتني  &تخد` كجند_ &كشغالة  بو�با،  &تعمل 
�3 كل هذR �لوظائف �لتي تتطلب تقسيما &�سعا للعمل كا3 من �لممكن �3 تؤ9يها 
في &قت من �أل&قا= نملة &�حدU �& حتى بضع نما". &عال&U على hلك، يستحيل 
 Rلتكوين مجموعا= �ثنا( تأ9يتها لهذ U3 يعتقد �لمر( �3 �لنملة كانت تعمل جاهد�

�لمها` غير �لمشوقة. 
&نستنبط من كل ما سبق �لتالي: �لنمل هو عبا�U عن مخلوقا= ظلت تعيش في 
نظا` �جتماعي &في مجموعا= منذ بد( خلقها. &يعد هذ� بد&�R 9ليال على �3 �لنمل 
قد 9خل حيز �لوجو9 في لحظة &�حدU &�كتسب جميع خصائصه في حالة سليمة، 

&,�h ��9نا �3 نعبر عن hلك بشكل �فضل، نقو" ,نه قد “ُخلق”. 
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كيف يؤثر �لعيش في جماعة على �لنمل؟

يتجسد "�ضح مثا� على �لتعا�� بين �لنمل في سلو� �لشغاال� �لمنتميا� �لى 
"فر�)'  بين  تربط   Lasius emarginatus �يما.جيناتو,  السيو,  باسم  يعر0  نو1 
�لتي تعمل في شؤ��  �لمجموعة  �8 تستمر "نشطة ".بع شغاال� في  .��بط مثير:. 
�أل.B عندما ينفصلن عن �لمجموعة �لكبير:. �مع 8لك، عندما تحو� ما):، مثل 
 ��لزجاI "� �لحجر، بينهن بشكل يمنعهن من .Hية بعضهن �لبعض، ينخفض معد

عملهن. 

تستطيع  ال  �ل#  �لكائنا$  من  �لنمل   )*
تستطيع  +ال  .موعا$،   / *ال  �لعيش 

�لبقا4 منفر12. 
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سيقو& %لجميع #نه نتيجة تكنولوجيا عالية 	ضعها فريق عمل متخصص. 	ال يمكن �� 
يشيد مثل هذ% %لمبنى سو1 �نا4 على مستو1 معين من %لتعليم، 	%لثقافة، 	%لذكا*، 

	%لمنطق. 
	مع Dلك، فإ� مبنى مركز %لقيا@? هذ% هو في %لو%قع عش %لنمل. (يرجى %لنظر 

#لى صفحة Fقم ....). 
	تجدF %إلشاF? #لى �� تجميع %لمعلوماM %لالKمة لبنا* هذ% %لنوJ من مباني مر%كز 
%لقيا@? من شأنه �� يستغرS جز*% طويال من حيا? %إلنسا�. 	مع Dلك، تعرP %لنملة 
	%جبها منذ لحظة خر	جها من %لبيضة 	تبد� %لعمل @	� �� تضيع �W 	قت. 	يبين 
قد   Mلمعلوما%  Zهذ كل  أل�  	ال@ته.  قبل   Mلمعلوما%  Zهذ يكتسب  %لنمل   �� هذ% 

�	حيت #ليه في %لوقت %لذW خلقه فيه %هللا، %لمولى %لعظيم %لخالق. 

�لتنظيم �لذ�تي لد� �لنمل

هو  Dلك  من  	�هم  %لنمل.  عالم  في  بر%مج  	ال  تخطيط،  	ال  قائد،  يوجد  ال 
في   Mلو%جبا% �عقد   *%@� 	يتم  سالفا.  Dكرنا  كما  للحكم  سلسلة   W� 	جو@   bعد
%لمثا&  تأمل  %لهائل.  %لذ%تي   bلنظا% �نملة بسبب  قيد  في  %لتفريط  %لمجتمع @	�  هذ% 

%لتالي: 
 Fلفو% %لطعاb @%خل %لمستعمر?، تتحو& %لشغاالM على  عندما يحدd نقص في 
#لى “ُمطِعماfeeders“ ”M” 	يبد�� في #طعاb %آلخرين بجزيئاM %لطعاb %لموجو@? 
 F	لد% %لطعاb ، يتخلين عن هذ%  في معد%تهن %الحتياطية، 	عندما تحدK dيا@? في 

 .Mيصبحن شغاال	
ينجح  لم  حين  ففي  عا& جد%.  مستو1  على  بحق  هي  هنا  %لمبينة  %لتضحية   �#
%لبشر في محاFبة %لجوJ في %لعالم، 	جد %لنمل حال عمليا لهذZ %لمشكلة؛ �ال 	هو 
على  مثا& حقيقي  هذ%   �# �جل،  طعامهم.  Dلك  في  بما  في كل شي*،  %لمشاFكة 
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مركز قيا�� نمو�جي

)عونا نسهب قليال في مثا� �لجيش �لذ� سقنا� سابقا. تخيل �نك �صلت �لى 
مركز قيا)8 جيش كبير جد�، �لكن هذ� �لمركز يسو)� نظا/ كامل. يبد� �نك لن 
تستطيع �لدخو�، أل? حر�= �ألمن �لموجو)ين على �لبو�با; لن يسمحو� بالدخو� 
 ./Cصا Dمني يخضع إلشر��? �لمبنى محمي بنظا/ �أل� شخص ال يعرفونه. كما 
�)عونا نفترO �نك �جد; �سيلة للدخو�. سوD يلفت �نتباهك �جو) �نشطة 
نظامية �)يناميكية متنوعة، نظر� لوجو) RالD �لجنو) �لذ� يؤ)�? ��جباتهم بشكل 
منظم جد�. �عندما تبحث عن سر هذ� �لنظا/، تالحظ �? �لمبنى قد صمم بشكل 
�ظيفة  لكل  خاصة  �قسا/  توجد   V� �عمالهم.   W�(� من  قاطنيه  يمكن  جد�  مناسب 
تم تصميمها بحيث يستطيع �لجنو) �? يعملو� بأسهل طريقة ممكنة. فمثال، يوجد 
بالمبنى طو�بق تحت �ألOC، �لكن �ألقسا/ �لتي تتطلب �لطاقة �لشمسية توجد حيث 
�لتي  �ألقسا/   ?� ممكنة. كما  \��ية  بأ�سع  �لشمس   Wعلى ضو تحصل   ?� يمكنها 
يجب �? تكو? على �تصا� مستمر مع بعضها �لبعض قد تم بنا_ها على مقربة شديد8 
من بعضها �لبعض حتى يتسنى �لوصو� �ليها بسهولة. �قد تم تصميم �لمستو)عا; 
�لحاجة بها في شكل قسم منفصل على جانب  �لز�ئد8 عن  �لمو�)  يتم تخزين  �لتي 
بالر�حة  �لمو�)  فيها هذ�  �لتي تحفظ  �لمستو)عا;  �لمبنى. �تتميز مو�قع  ��حد من 
�سهولة �لوصو� �ليها، كما توجد مساحة ��سعة في منتصف �لمبنى يمكن للجميع 

�? يتجمعو� فيها. 
�ال تقتصر سما; مركز �لقيا)8 على تلك �لسما; فحسب. �V تتم تدفئة �لمبنى 
بشكل موحد على �لرغم من مساحته �لشاسعة. �تظل �لحر�8C ثابتة طو�� �ليو/ بفضل 
نظا/ تدفئة مركز� متقد/ جد�. �هناf سبب Rخر الستقر�C( Cجة �لحر�8C هو �لعز� 

�لخاCجي شديد �لفعالية �لذ� يحمي �لمبنى من جميع عو�مل �لطقس. 
���V طرh سؤ�� عن كيفية تصميم هذ� �لنوg من مر�كز �لقيا)8 �هوية مصممه، 
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�لنمل - من �لعش، يقو! بعض �ملقاتلني بقلب بطو�م �� �على  ,�١. نظا! �لدفا6 �جلو4: عندما تقتر1 �لطيو� - �هي �ك. �عد
< مو�جهة فتحة �لعش �يلفظو� @ضا < �جتا> �لطيو�. 

�لغرفة عند �Gجة ٣٨  I���لصوبة �لزجاجية: < هذ> �لغرفة �ملتجهة Pو �جلنو1، ينضج بيض ملكة �لنمل. �تثبت �Gجة حر .٢
�Gجة سيليزية.

�ملدخل �لرئيسي ��ملد�خل �جلانبية: _ر^ �لنمل �لبو�1 هذ> �ملد�خل. �< ��قا\ �خلطر، يغلق �ألبو�1 بر�Xسه �ملفلطحة.  .٣
�\ �يقا6 مميز فتفتح d ستشعا�هم ضربة خفيفة��لدخوg، يضربو� ��^ �لنملة �لبو�بة بقر��  > Iملستعمر��حينما يرغب قاطنو 

�لتو ��للحظة.  > ^��إليقا6، يقتلهم �حلر �� نسو� هذd�� .ملدخل�lم �لنملة 
�لت حتتفظ o ما pل��لعش �لقدمي  rعليه عشه، فإنه يستخد! غر uلنمل على عش قدمي ليب�� عثر d� :لصنع� Iجاهز rلغر� .٤

� < �متا! �لبنا,. yلنمل �قتا كب�بشكلها. �بالتا}، zتصر 
�لغرr قشو�  �لنمل < هذ>  �لتخزين: يضع   I.٥. مق
باإلضافة �� �جسا!  �لp ~عها �{ يستهلكها  �حلبو1 

�لنمل �مليت. 
هنا   ��Gملوجو� �لنمل   ^�حر يظل   :^��حلر غرفة   .٦
�لساعة. �عندما يستشعر��  ��< حالة �ستنفا� على مد

�لالoمة.  \�,��إلجر dخطر، يسا�عو� با�ا �G�
 ,��ملكو� من �جز ،gلعز� ��خلا�جي: يوفر هذ gلعز� .٧
 G.ل�� �حلر  من  للعش  @اية  �لغصينا\، � �ألغصا� 
 �d� ما  مر�قبة  على  �لنمل  شغاال\   rتشر� �ملطر. �

كانت طبقة �لعزg قد قلَّت �! ال. 
٨. غرفة �لعناية باألطفاg: تنتج حاضنا\ �لنمل سائال 
بطو�  �لنمل  مربيا\  تثقب  بطو�ا. < حني  من   �حلو
 �هؤال, �حلاضنا\ بقر�� �ستشعا�ها �تستفيد من هذ

�لسائل. 
 ،\��حلشر 6Gملستو� ��للحو!: �ز� < هذ 6G٩. مستو

�لذبا1، ��لصر�صy، �منل �ألعد�, بعد قتلها. �
 ��حلبو1: �لب �لنمل �لطحا� �� هذ 6G١٠.  مستو
 ���قر شكل   > �حلبو1  من   Iyكب قطعا   6Gملستو�

صغIy الستخد�مها كخبز < �لشتا,. 
�لعناية بالyقا\: تستخد! حاضنا\ �لنمل لعاֲדا،  .١١
�حليوية، حلماية   \�Gملضا� �لذ4 _تو4 على خصائص 

 .��صغا� �لنمل من �ألمر
١٢. غرفة قضا, �لشتا,: ُيمضي �لنمل هنا فصل �لشتا, 
�لطويل �لذ4 يدخل فيه < حالة بيا\، بد,� من ���ئل 
يستيقظ،  �عندما  مايو.   > يستيقظ  ح�  نوفم.  شهر 

ينظف هذ> �لغرفة كأ�g مهمة من مهامه.
 ����أل���� �قطع �لغصينا\ مما _فظ للعش �Gجة حر��I تتر ,��لتدفئة �ملركزية: تنتج هنا حر��I معينة عن خلط �جز I��G� .١٣

بني ٢٠ �� ٣٠ �Gجة. 
١٤. غرفة �لفقسة: يتم �زين بيض �مللكة �أل! < هذ> �لغرفة حسب ترتيب �ضعه. �عندما _ني �لوقت، يتم �لتقاطه �يؤخذ من 

هنا �� �لصوبة �لزجاجية. 
�لال� يو�ظنب على �طعامها �تنظيف �لغرفة. ٦ \�١٥. غرفة �مللكة: تضع �مللكة �أل! بيضها هنا. �متكث معها �ملساِعد
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� في تقديم كل شي� تمتلكه بما في �لك 	لطعا� �لى �	لتضحية. فالنملة 	لتي ال تتر
	لنملة 	لمجا45,، حتى تتمكن 	ألخير, من 	لبقا� على قيد 	لحيا,، ما هي �ال )حد )مثلة 

	لتضحية 	لموجو�, في 	لطبيعة 	لتي ال تستطيع نظرية 	لتطو4 تفسيرها. 
	لعيش في  	ليو�  	لسكانية. ففي حين )صبح   ,�	لزيا 	لنمل من مشكلة  يعاني  5ال 
	لعو	صم 	لمكتظة بالسكاG )مر	 صعبا بسبب 	لهجر,، 5نقص 	لبنية 	ألساسية، 5سو� 
 ،H4أل	تحت  ,�تخصيص 	لمو	4�، 5	لبطالة، يستطيع 	لنمل )G يدير مدنه 	لموجو
 Lإلحسا	 G5�	لتي يبلغ تعد	� سكانها ٥٠ مليوG فر� بطريقة منظمة تنظيما مدهشا، 

� �لصو�0 �ملبينة 'عال+، ميكننا '& نر� �ملدينة �ل� بناها �لنمل حتت �أل�� � جذ�� �حد� �ألشجا�. فلما 
تلفت �جلذ�� مبر�� �لوقت سقطت �لشجر0 لتكشف لنا عن هذ+ �ملدينة �لسرية. 
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مسيطر#” توحي �لى �لنمل �لقيا� بأعماله �تصد� له �أل��مر. �لو � �ألمر غير �لك، 
لكانت �لنتيجة فوضى عا�مة بدال من �لنظا�. �تعو' هذ( �إل��'# �لمسيطر# �لى �هللا، 
�لذC يملك كل شيE، �لعظيم، �لذC ُيسيِّر كل �لكائنا< �لحية �يأمرها من خال9 

�لوحي. 
�تجد� �إلشا�# �لى � �لحقيقة �لقائلة بأ� �لنمل يكافح على �لد��� '�� � يضع 
نه يتصرN بوحي من Mمشرفس  تعد 'ليال على  تعو' عليه،  في حسبانه C منفعة 
 Nمشر� Eهللا هو مولى كل شي� �معين. �تؤكد �آلية �لموضحة 'نا( تأكيد� كامال 

� جميع �لكائنا< �لحية تتصرN بوحي منه: � Eعلى كل شي

ْلُت َعَلى .هللاِّ َ�بِّي َ�َ�بُِّكم مَّا ِمن َ$�بٍَّة ِ!الَّ ُهَو �ِخٌذ ِبَناِصَيِتَها  ﴿ ِ!نِّي َتَوكَّ
ِ!�َّ َ�بِّي َعَلى ِصَر.ٍ< مُّْسَتِقيٍم ﴾ [سو�7 هو$: ٥٦]
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لتي تحد� في  �
بنقصا� �" شي�. �لك �� كل نملة تتكيف في 
لحا� مع 
لتغير

لنمل قد تمت برمجته جسديا  بيئتها. 4لكي يحد� شي� كهذ
، يجب �� يكو� 

4نفسيا.
 78

لقد9 
لعالي من 
لنظا<، ال بد �� تكو� هنا; “:9 
4لكي تظهر ُنُظم على هذ

/ �ملرحلة �أل,+ من بنا$ �لعش، 'فر &عضا$ �ملستعمر� حفر� صغ�� متتد فيما بعد لتصبح متاهة 
من �لغر5. ,/ معظم هذ= �ألقسا;، توجد حد�ئق من �لفطر تشغل �لغر5 �ملوجو�2 بالقر0 من 
�لسطح، / حني حتتوL �حلفر �ألكI ,�ألعمق على فتاG �لنباتاG �ملتحللة ,نفاياִדا. ,�لغريب / 
 Oكمية �ملا�2 �لعضوية، ,كأ Qعلى كمية من �لتربة تفو Lعد�2 قليال من هذ= �حلفر 'تو O& ألمر�
هناV حاجة خاصة للغطا$ �لتر�U من &جل 2فن �لنفاياG �ملضر� بالصحة. ,يتصاعد �Tو�$ �لساخن 
,ال  �لعش.  �2خل   +X باأل,كسجني   Yلغ�  2Zلبا� �Tو�$  ينسحب  بينما  هذ=،   Gلنفايا� غر5  من 
تستخد; �لفتحاG �ملوجو�2 فوQ �لعش مباشر� Xال ألعما^ �حلفر ,�لتهوية. ,تشكل �ألنفاQ �لكهفية 

طريقا يلتف حو^ bيط �لعش على بعد ٧,٥ متر تقريبا من �لعش. 
,تتجسد &هم نقطة هنا / &O هذ= �ملدينة قد شيدها �لنمل �لذf L يتلق &G�Z,2 L هندسية &, 

 .gنو L& عية من�Z	
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بفضل  لالتصا�  جد�  مختلفة  �سيلة  �لنمل  يمتلك  �لك،  نلحظ  لم   ��" �حتى 
�لحسية في كل لحظة من  �ألعضا+  �لحساسة. �هو يستخد1 هذ.  �لحسية  6عضائه 
لحظا@ حياته؛ من �لبحث عن �لفريسة "لى �تبا> بعضه �لبعض، �من بنا+ 6عشاشه 
لدينا  بشر�  بوصفنا  لنا،  بالنسبة  �تصا� مذهل  نظا1  �لنمل  بين  �لصر�>. �يوجد  "لى 
�لتي يبلغ طولها  عقو�، "� توجد ٥٠٠,٠٠٠ خلية عصبية مضغوطة في 6جسامهم 
٢ �6 ٣ مليمتر�@. �ما يجب K6 نأخذ. في �عتباMنا هنا هو K6 �لنصف مليوK خلية 
عصبية �نظا1 �التصا� �لمعقد �لمذكوUM 6عال. يخصاK نملة يكاS حجمها K6 يصل 

 .Kمن حجم �إلنسا Kفي مجمله "لى جز+ من �لمليو
مثل  مستعمر�@،  في  تعيش  �لتي  �الجتماعية،  �لكائنا@  على  6جر]  بحث  �في 
عملية  في  �لحيو�نا@  هذ.  �ستجابا@  MِS6جت  �ألبيض،  ��لنمل  ��لنحل،  �لنمل، 
�لسو�ئل   �Sتبا �لنظافة،  �لتجنيد،   ،M�إلنذ� هي:  Mئيسية  فئا@   Uعد تحت  �التصا� 

�لفمية ��لشرجية، 6ثر �لجماعة، �لتمييز، تحديد �لفرقة.... ٨
من خال�  منظما  �جتماعيا  تركيبا  يشكل  �لذ]  �لنمل،   K6 "لى   UMإلشا�  Mتجد�
تلك �الستجابا@ �لمتنوعة، يعيش حياU تقو1 على �لتبا�S �لمشترd لألخباM �ال يجد 
صعوبة في عملية تبا�S هذ. �ألخباM. �يمكننا �لقو� بأK �لنمل يستطيع، من خال� 
يستطيع  قد ال  �لمائة في موضوعا@  في  مائة  بنسبة  ينجح   K6 �لمبهر،  �تصاله  نظا1 
(مثل  �لكال1  يتفقو� حولها من خال�   K6 قر�M� �ال  بشأنها  يتخذ��   K6 6حيانا  �لبشر 

�الجتما>، ��لمشاMكة، ��لتنظيف، ��لدفا>، �لخ). 

تبا!� �ألخبا� بين مجموعا� �لنمل

في �لبد�ية، يذهب �لنمل �لكشاl "لى مصدM �لطعا1 �لذ] تم �كتشافه حديثا، ثم 
 pheromone Kيسمى �لِفر�مو .Sفي غد .uيستدعي بقية �لنمل عن طريق سائل يفر
 w6خر Uمر Kلِفر�مو� u�عندما يكبر �لحشد �لمتجمع حو� �لطعا1، يضع "فر� .(*)
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�سائل �التصا� 
��خل �لمجتمع

يمدنا �لقر�� �لكريم بمعلومة مثير� جد� عند حديثه عن جيو� �لنبي سليما� عليه 
�لسال0، عندما %كر �4 هنا2 “نظا0 �تصا,” متقدما بين �لنمل. )قد )'& %لك في 

�آلية �لتالية: 

�ْ�ُخُلو�  �لنَّْمُل  َ#يَُّها  َيا  َنْمَلٌة  َقاَلْت  �لنَّْمِل   *�ِ��َ َعَلى  َ#َتْو�   �,َ-ِ َحتَّى   ﴿
َيْشُعُر�3 ﴾ [سو01  َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَما3ُ َ�ُجُنو9ُ�ُ َ�ُهْم َال  َمَساِكَنُكْم َال 

�لنمل: ١٨]

لقد 4ظهر �لبحث �لعلمي �لذ< 4جر< على �لنمل في هذ� �لقر� �4 هنا2 شبكة 
�تصاالH مدهشة بين هذF �لكائناH. )قد تم تفسير هذF �لنقطة في مقا, ُنشر في 

:National Geographic مجلة ناشيونا, جيوجر�فيك
 H�'إلشا�  Oاللتقا )&قيقة،  ضخمة  متعد&�،  حسية   R4عضا '4سها  في  �لنملة  “تحمل 
�لكيميائية )�لبصرية �لحيوية بالنسبة للمستعمر�H �لتي يمكن �4 تضم مليونًا 4) 4كثر من 
�لشغاالH، كلهن من �إلناZ. )يحتوY �لدماX على نصف مليو� خلية عصبية؛ )�لعينا� 
 H�Rلنتو� تحس  حين  في  4صابع.  )4طر�_  كأنف  �الستشعا'  قر)�  )تعمل  مركبتا�؛ 

�لموجو&� 4سفل �لفم بالطعم؛ )تستجيب �لشعير�H للَّمس”٧ 
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١.  �لقيا� بأعما� �لتجميع في �لمنطقة �لجديد�. 
٢.  �لمجي� �لى �لمنطقة �لجديد� �حر�ستها. 

٣.  �تبا! �لحر�* لتلقِّي �لتعليما& �لخاصة باالجتما!. 
�جر�� مسح تفصيلي للمنطقة.   .٤

�بالطبع، ال يمكن ;7 نسلِّم، حتى >�7 ;7 نتمعن �لبتة، بأ7 خطة �لعمل �لمثالية 
أل7  �لوجو>،  حيز  لدخوله   ���أل �ليو�  منذ  �لتطبيق  موضع  �لنمل  �ضعها  قد   Gهذ
�ال في  7�;فر�> ال يفكر يطبقه   7; �لخطة ال يمكن   Gلمثل هذ  �Iلال� �لعمل  تقسيم 
يوحي  �لذL ظل  �لتالي: “من  �لسؤ��  �لذهن  �لى  يطر;  حياتهم �مصالحهم. �هنا، 
بهذG �لخطة �لى �لنمل منذ ماليين �لسنين �من �لذL يضمن تطبيقها؟” فمن �لطبيعي 
;7 يتوفر لخطة �لعمل هذG قدR كبير من �لذكا� ��لقو� لكي تحقق �التصا� �لجماعي 
بهذ� �لمستوV �لمرتفع. �لكن حقيقة �ألمر جلية؛ �7 �هللا، خالق كل �لكائنا& �لحية 
�مالك �لحكمة �لالنهائية، يبين لنا �لطريقة �لتي يمكن من خاللها فهم قوته عن طريق 

�ظهاR هذ� �لعالم �لنظامي للنمل لنا. 

�التصاال� �لكيميائية

 &�Rإلشا�I :7تحت عنو� Gعال; �Rجميع فئا& �التصا� �لمذكو ^Rيمكن ;7 تند
مستعمر�&  تنظيم  في   R�< ;هم  �لكيميائية   &�Rإلشا�  Gهذ �تلعب  �لكيميائية*. 
�لنمل. �يطلق على �لمو�> �لكيميائية �لتي يستخدمها �لنمل في �قامة �التصاال& �سما 
�يوجد نوعا7 ;ساسيا7 من  .”semiochemicals“ &�Rيا& �إلشا�سائد� هو كيما

 .allomoneَّ كيما�يا& �إلشا�R&، تسميا7: �لِفر�مونا& ��أللومونا& 
;فر�>  بين   Lتجر �لتي  �التصاال&  في  تستخد�  ما>�  عن   �Rعبا هو  ��أللومو7 
�لجنس �لو�حد. �لكن �لِفر�مو7، كما ;�ضحنا من قبل، هو عبا�R عن �شا�R كيميائية 
�لو�حد، �لكن عندما تفرGI نملة، يمكن ;7  ;فر�> �لجنس  بين  �لغالب  تستخد� في 
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�لكشافة  يصد	  بعيد�،   �� جد�  صغير�  �لطعا�  قطعة  كانت   ��فإ للشغاال!.  حد� 
+شا	�! يعدلو6 بها عد4 �لنمل �لذ/ يحا�, �لوصو, +لى �لطعا�. �+�� تم �لعثو	 على 
كمية مناسبة من �لطعا�، يحا�, �لنمل جاهد� �6 يخلف ?ثا	�ً �كثر حتى يأتي مزيد 
من �لنمل من �لعش ليساعد �لباحثين عن �لطعا�. �مهما حدG، ال تنشأ مشكال! 
عند �ستهالM �لطعا� �نقله +لى �لعش، أل6 ما لدينا هنا هو “عمل جماعي” مثالي. 
�هناM مثل ?خر متصل بالنمل �لباحث عن �لطعا� �لذ/ يهاجر من عش +لى ?خر. 
� يتقد� هذ� �لنمل نحو �لعش �لقديم من �لعش �لمكتشف حديثا عن طريق ترM ?ثا	 +
 Mقتنعن به، يبد�6 في تر� ��خلفه. ثم تقو� شغاال! �خريا! بفحص �لعش �لجديد �+
ِفر�موناتهن (?ثا	 كيميائية) فوU �ألثر �لقديم. �من ثم، يزيد عد4 �لنمل �لذ/ يأتي 
�يذهب بين �لعشين �يبد� هؤال] في تجهيز �لعش. ��ثنا] ��4] هذZ �لمهمة، ال تتعطل 
�لشغاال! عن �لعمل، ألنهن يقمن بوضع نظا� معين �يقسمن �لعمل بينهن. �يتولى 

�لنمل �لذ/ يكتشف �لعش �لجديد مها� عن �لجماعة تتمثل فيما يلي: 

(*) �لِفر�مونا%: تتكو� من مقطعني �ا "ِفر" (pher) مبع� حامل، �"هرمو�" (hormone) �تع� 
�لكلمة "حامال% �<رمو�". ��لِفر�مونا% عبا7; عن 9شا�7% تستخد3 بني 1عضا/ نفس �لنو- �يتم 

9نتاجها عاC ;G غدG خاصة لنشرها C �جلو. 
 Kللجذ  ;�Gلِفر�مو� كأ� �يعمل  �حلشر�%.  بني  1مر� شائعا  �لِفر�مونا%   Qمن خال Qالتصا�  Tيعت�
 Uلك �لنو- �لذW C للتحليل Zجلنسي بني �إلنا\ ��لذكو7. �يتمثل 1كثر 1نو�- �لِفر�مونا% خضوع�
�لفر�[  �لغجرية �1 تؤثِّر على Wكو7  �لفر�شة  للتز��e. �ميكن ألنثى   ;Gلفر�شا% ٍُُّ�َّ كما� تستخدمه 
�ملوجوGين على بعد بضعة كيلومتر�% منها عن طريق 9فر�	 ِفر�مو� يسمى "disparlure". �مبا �1 
�ألنثى مرسلة  مئا% من جزيئا%  �<و�/ بضع  مليلتر ��حد فقط من   C �1 يستشعر �لذكر يستطيع 

�إلشا7; ، فإ� هذ� �لِفر�مو� يعمل بفعالية ح�W9 u مت نشرC s مساحة ��سعة جد�. 
�تلعب �لِفر�مونا% �7�G مهما x CاQ �التصاQ بني �حلشر�%، W9 يستخد3 �لنمل �لِفر�مونا% كآثا7 
9برִדا  تتر}  ال  فإ|ا  �لعسل،  {لة  تلسع  �عندما  �لطعا3.   7Gمصا  ~9  UGملؤ� �لطريق  على  ֲדا   Qيستد
C جلد �لضحية فحسب، بل تتر} 1يضا ماG; كيميائية تستدعي ֲדا �لنحل �آلخر للهجو3. �على {و 
 U1 هاGشغاال% �لنمل �ملنتمية 9~ 1نو�- عديد; ِفر�مونا% حتذيرية تستخدمها عندما يهد 	مشابه، تفر
عد�؛ �ينتشر �لِفر�مو� C �<و�/ ��مع �لشغاال% �ألخريا% �ل� تفر	 �لِفر�مونا% بد�7ها �W9 قابلت 

�لعد�، �من � فإ� �إلشا7; 9ما �1 تزيد �1 تقل حسب طبيعة �خلطر. 
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	لتجا�$؛ 	ألمر 	لذ! يتعا�� مع 	لمنطق. فقد عر� 	لنمل هذ� 	لمو	
 	لكيميائية 
عند 2ال
ته 
2* /* يتلقى /! تعليم. 2ال يمكننا 	لقو0 /يضا بأ* نوعا )خر من 	لنمل 
/2 كائنا حيا )خر هو “معلم” 	لنمل. 2ال توجد /! حشر=، 2ال /! كائن حي - بما 
 
في Fلك 	إلنسا* - لديه 	لقد�= على تعليم 	لنمل 	لكيفية 	لتي تمكنه من Aنتا@ 	لمو	
	لكيميائية 2	ستخد	مها في Aقامة 	التصاالFA2 .J	 تم تلقي /! تعليم قبل 	لوال
=، فإ* 

= 	هللا، خالق كل 	لكائناJ 	لحية 	�A بذلك هي Qلقيا	لتي تستطيع 	لوحيد= 	 =
	�	إل

 .��2”مولى (معلم)” 	لسما2	J 2	أل
A* كثير	ً من 	لناY يجهلو* حتى معنى T	لِفر2مونس - 2هو شيU يفرT� 	لنمل 
 �2�ها في Aطا
بشكل مستمر في حياته 	ليومية. 2مع Fلك، تؤ
! كل نملة 2ليد= 
نظاQ مثالي لالتصا0 	الجتماعي بسبب هذ� 	لمو	
 	لكيميائية؛ 2ال يتر_ نظاQ 	التصا0 

	الجتماعي هذ	 /! مجا0 للشك في 2جو
 	لخالق F! 	لقد�= 	لالنهائية 

�لغد� �لصما�

	لمعقد=  	لكيميائية   Jلتفاعال	 فيها   bتحد  Uصما 
غد بضع   Yألسا	 في  يوجد 
بتوفير   Uصما 
	لمنَتجة في ست غد  J	T	إلفر	 Qآل*. 2تقو	لتي تحدثنا عنها حتى 	
هذ� 	لرسائل 	لكيميائية 	لمتبا
لة بين 	لنمل. 2مع Fلك، ال تبد! هذ� 	لهرموناJ نفس 
	لخصائص في كل نوk من /نو	k 	لنمل؛ فلكل غد= صماU 2ظيفة منفصلة تختلف 

 :Uلصما	 
من نوA kلى نوk. 2	آل* 
عونا نلقي نظر= /قر$ على هذ� 	لغد

 :Dufour’s Glands غد� �يوفو�
2	لتجمع  للتنبيه  /2	مر   �Aصد	 في   
	لغد هذ�  في  	لمنتجة   Jلهرمونا	  Qُتستخد
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تد!كه نملة �خر' بوصفه !�ئحة. �ُيعتقد �� هذ� �لما�� �لكيميائية يتم 	نتاجها في 
�لغد� �لصما9. �عندما تفر7 نملة هذ� �لسائل كإشا!�، يفهم بقية �لنمل �لرسالة من 
�يستجيب لها. �قد كشف �لبحث في ِفر�مونا> �لنمل ��  E�خالF �لشم �� �لتذ
جميع �إلشا!�> يتم 	فر�7ها �فقا الحتياجا> �لمستعمر�. كما يختلف �يضا تركيز 

�لِفر�مو� �لذQ يفر�7 �لنمل حسب مد' 	لحاP �لموقف. ٩
�كما هو ��ضح للمر9، ال بد من �جو� معرفة عميقة بالكيميا9 للقياR بالمهاR �لتي 
يؤ�يها �لنمل. فنحن �لبشر ال نستطيع �� نحلل �لمو�� �لكيميائية �لتي ينتجها �لنمل 
	ال من خالF �ختبا!�> نجريها في �لمعامل، كما يجب علينا �� نجتا7 سنو�> من 
�لتعليم حتى يتسنى لنا �لقياR بذلك. �لكن �لنمل قا�! على 	فر�7 هذ� �لمو�� �قتما 
�لتي  �الستجابة   Yنو جيد�   Zيعر �هو  �ال�ته،  منذ  يفر7ها  ظل  �قد  	ليها،  يحتا\ 

يبديها لكل 	فر�7. 
�تجد! �إلشا!� 	لى �� �لحقيقة �لمتمثلة في �� �لنمل يحد� هذ� �لمو�� �لكيميائية 
�لكيميا9 عند �لوال��. �يعني  تبين �� هنا^”مد!سا” يعلمه  بدقة منذ لحظة �ال�ته 
	جر�9  في  بد�  ��نه  �لوقت   !�بمر �لكيميا9  تعلم  قد  �لنمل   �� aلك  بعكس  �ال�عا9 

�لنمل  بني  �التصا�  يتم   �� ميكن 
بو�سطة �$سا� �شا$�# كيميائية �ما 

من خال� �لر�ئحة �+ �للمس. 
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قد يكو% مسؤ�ال عن قد� كبير من حمض �لفو�ميك �لذ� عثر عليه في �قت سابق 
بكميا7 غير مبر�6 في �لهو�4 �لموجو2 فو1 غابة �ألما/�% �في مو�طن -خر+ غنية 
ينتج  �لفو�ميكي يمكن -%  �لنمل   %- تقريبي جد�،  �لحشر�7. �يقد�، بشكل   Aبهذ
عموما ١٢ ١٠ جر�ما7 من حمض �لفو�ميك سنويا. -� -% هذA �لكائنا7 �لدقيقة 
�إلقليم  يؤثر حتى على جو   %- �لفو�ميك بمستو+ يمكن  MنتاK حمض  قا6�2 على 
�لذ� تعيش فيه �2% -% يلحق بها -� -P+ �هو ٠٠ ٣٣٣٣٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠  ،  بب   
�لوظيفة �ألساسية  �لفريسة، �في تجميع “�لجنو2”. �تتمثل  پپپپپپپپپپپپپ*في تعقب 
ينبغي -% تد�� في  �لتي  �لنملة  �لسابعة لد+  �لبطنية  �لمنطقة  لهذ� �إلفر�/ في تزييت 
-سهل.  �لسم  لفظ  -جل  �لسم. �بذلك يصبح ���2% جسمها من  لفظ  عند  �لغالب 
�بد�% هذA �لغد6، �لتي هي عبا�6 عن مركز مجهر� إلنتاK ما62 �لتزييت، لن يكو% 

�لنظا` �لدفاعي للنملة فعاال. 
�لكن �لحاg غير Pلك، أل% هناf تصميما خاليا من �لعيوe في موضعه �لمالئم؛ 
 h� 6��2 جسمها عندM فقد تم تحديد �لكيفية �لتي ستستخدمها �لنملة �لصغير6 في
�لسم، تماما كما تم سلفا تحديد �لمكا% ��لكيفية �لتي سيتم بها MنتاK ما62 �لتزيِيت 

�لضر��ية لتقليل �لجهد �لمبذ�g -ثنا4 ���2% هذ� �لجسم. ١٠

 :Metapleural Glands غد� ما ���� �لغشا� �لرئو�
تحمي  مطهر�7  عن  عبا�6  هي  �لغد2   Aهذ عن  �لناتجة  �إلفر�/�7   %- تبين  لقد 
 ،gلمثا� سبيل  على  تبين،  كما  �لدقيقة.  �لحية  �لكائنا7  من  ��لعش  �لجسم  سطح 
�جو2 عنصر من مضا7�2 حيوية فعاg في نمل �ألتا Atta هو حمض �لفينيل -ستيك 
phenylacetic، �لذ� تحمل �لنملة منه في جسمها ١,٤ ميكر�جر�` في �لمتوسط 

في جميع �أل�قا7. �تنتج �لشغالة بشكل ���2 كميا7 صغير6 من هذ� �لخليط �لذ� 
يعمل كمطهر. �عندما تشتبك مع نمل معا2ٍ، تفر/ فجأ6 كميا7 كبير6 من Mفر�/�7 
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للهجو�. 
 :The Venom Sack جر�� �لسم

يتم 'نتا% قد� كبير من حامض �لفو�ميك في جر�� �لسم. كما يتكو في هذ� 
*فضل  +يتجسد  +�لدفا,.  �لهجو�  *ثنا-  �ستخد�مه  بغية  �لمنتج  �لسم  *يضا  �لجر�� 
مثا= على هذ� �لهرمو في �لنمل �لنا�:. '9 يمكن لسم هذ� �لنمل * يشل حركة 

�لحيو�ناB �لصغير@ +يؤ9: �لبشر. 
 Dميك مستو�لقد +جد �لباحثو في �لغاباB �لتي يقطنها �لنمل �لمنتج لحمض �لفو
من هذ� �لحمض ال يمكن تفسيرM. +قد ثبت خطأ جميع �لنظرياB �لموضوعة +لم 
تثمر كل �لبحوU عن *: نتيجة. +في �لنهاية، خلص �لعلما- 'لى * �لنمل �لفو�ميكي 

نر� على �جلانب �ألمين 
%$ا #طيطيا لتشريح 

منل �لفو%ميكا. 
1يظهر فيه �لدما+ 

�1جلها	 �لعص4 باللو2 
�أل	%;، �1جلها	 �8ضمي 
باللو2 �لو%<=، �1لقلب 
باللو2 �ألAر، �1لغد< �لصما? 1ما يتصل 
 Bباللو2 �ألصفر: ١)�لغد Fֲדا من تركيبا

�لفكية ٢) �لبلعوN ٣)�لغدB �لبلعومية �ألمامية ٤) 
�لغدB �لبلعومية �خللفية ٥) �ملخ ٦)غدB �لفم ٧) 
�ملر=? ٨) �جلها	 �لعصـ4 ٩)غـدB ما �%1? 

 (١٢ Bلغشا? �لرئـو= ١٠) �لقـلب ١١) �ملعد�
�ملعدB �حلقيقية ٣١ proventriculus) �ألجـربة 

�ملـلبيجية ٤١ Malpighian sacks) �ملعي 
 Bأل1سط ١٥) �ملستقيم ١٦) �لشر[ ١٧) غد�

<يوفو% ١٨) جر�� �لسم.
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�لوحيد لذلك هو �� ��� نو�  �لنمل. ��لتفسير  �لبقا� لجنس  ُيكتب   �� �لمستحيل 
من �نو�� �لنمل قد ظهر على �أل-, في نفس �لشكل �لكامل ��لمثالي �لذ& يظهر 
به �ليو>. �هذ� �لنظا> �لمثالي ما هو 8ال عمل فني من �عما� مصمم 7كي. ��78 كا� 
8لى باليين �ألفر�@،   B@لذ& يصل تعد�� �لنمل  �ليو> �� نتحدF عن مجتمع  بإمكاننا 

فينبغي �� نعترL �� هناK خالقا ��حد� قد خلق كل 7لك في �قت ��حد.

بطاقة هوية �لنمل: ��ئحة �لمستعمر�

�قربائه  �لبعض �يفرP بني  �لنمل يستطيع �� مييز بعضه  فيما سبق ��  لقد 7كرنا 
��صدقائه Y نفس �ملستعمر\. �ما ]�� علما� �حليو�� يبحثو� Y �لكيفية �لW يستطيع 
ֲדا �لنمل �� مييز �قربا�Y� .B حني ال يستطيع �إلنسا� �� يفرP بني �لعد@ �لقليل من 
�لنمل �لذ& يصا@فه، @عونا نرe �آل� كيف تستطيع هذB �لكائناb �لW تتشابه متاما 

�� متيز بعضها �لبعض.
تستطيع �لنملة �� تكتشف بسهولة �78 كانت نملة �خرe -فيقة في �لعش �> ال. ففي 
حا� @خو� نملة 8لى �لعش، تقو> �لنملة �لشغالة @�� قصد بتمرير قر�� �ستشعا-ها 
�لفو- -فقا�  لتتعرL عليها. �يمكنها �� تميز على   eلنملة �ألخر� برفق على جسم 
�لنملة. ��78 كانت  �لتي تحملها  �لمميز\  �لمستعمر\  �لغربا� بفضل -�ئحة  �لعش من 
�لنملة �لتي @خلت �لعش غريبة، يشن �لمضيفو� على هذB �لضيفة غير �لمرغوh فيها 
هجوما عنيفا، �يطبقو� فكوكهم على جسمها �لو�حقها في حين يرشو� �� يلسعو� 
�لضيفة بحمض �لفو-ميك، �� بما@\ �ترجية   citronellal ، �� بأ& ما@\ �خرe سامة. 
�لنو� �لكنها من مستعمر\ مختلفة، فبإمكانهم   b�7 �78 كانت �لضيفة عضو� من�
�� يفهمو� 7لك �يضا. �في هذB �لحالة، يتم قبو� �لنملة �لضيفة في �لعش، �لكنها 

تحصل على قد- �قل من �لطعا> حتى تكتسب -�ئحة �لمستعمر\.١٢ 
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غد� ما ���� �لغشا� �لرئو�، �لتي تعمل حينئذ كطا�� قو�.١١ 
�يجب -ال ننسى -, �لنمل ال يعر* كيف يحمي نفسه 
�لميكر�با8 بل ال يعر* حتى بوجو�ها. �مع 3لك،  من 
يعلم   ,-  ,�� -عد�ئه  لمحا�بة  �لال@?  �لعقا�  -جسامه  تنتج 
 Dلى -, �لحقيقة �لقائلة بأ, هناF هنا Gتجد� �إلشا��بذلك. 
��ئما هرمونا مطهر� في جسم �لنملة بكمية تصل Fلى ١,٤  
ميكر�جر�? هي �ليل على �الهتما? بأ�N �لتفاصيل في هذ� 
�حتياجا8  بكل  يفي  �لذ�  هو  �لنملة  خالق  أل,  �لجسم، 

��ها بأ�N �لتفاصيل، �هو “كريم” بالفعل. @��لكائنا8 �لحية �لتي خلقها 
�كما -�ضحنا، فإ, جميع �لغد� �لصما� �لمذكو�G في هذ� �لفصل هي عبا�G عن 
�حد�8 تقو? بوظائف حيوية للنمل. �يؤ�� توقف -� غدG من هذU �لغد� عن -��� 
�ظائفها -� Fصابتها بأ� خلل Fلى تأثير�8 سلبية على كل -�جه �لحياG �الجتماعية 
��لجسمانية للنملة. �في �لو�قع، يجعل 3لك بقا�ها على قيد �لحياG -مر� مستحيال. 

�يدحض ما سبق ��عا��8 نظرية �لتطو� �حضا تاما، أل, تلك �لنظرية تدعي -, 
�لكائنا8 �لحية قد تطو�8 على مر�حل �-نها تحولت تد�يجيا من �لشكل �لبد�ئي 
Fلى شكل -كثر تقدما نتيجة لسلسلة من �لمصا�فا8 �لنافعة. �يعني هذ� -, �لنمل لم 
يمتلكها  �لتي  �لفسيولوجية  �لخصائص  �لسابقة جز�� من  �لمر�حل  -ثنا�  يمتلك  يكن 
�ليو?، �-نه �كتسب هذU �لخصائص الحقا. �مع 3لك، تجد� �إلشا�F Gلى -, جميع 
Fفر�@�8 �لنمل �لتي ناقشناها -عالU تلعب ���� حيويا في جسم �لنمل �يستحيل على 

-� نوc من �لنمل -, يعيش بد�نها. 
�نستنتج من كل 3لك -, �لنمل قد خلق منذ �لبد�ية بهذU �لغد� �لصما� ��لوظائف 
�لحيوية. -� -نه لم ينتظر مئا8 �آلال* من �لسنين حتى تظهر �لغد� �لصما� �لضر��ية 
��التصاال8. �لو كا, �لحاe كذلك، لكا, من  cنظا? للدفا G@نه “ حيا �لتي تمكِّ

﴿�هللاَُّ َلِطيٌف ِبِعَباِ�ِ� َيْرُ	ُ� َمن 
َيَشا, َ+ُهَو �ْلَقِو'ُّ �لَعِزيُز﴾

[سو21 �لشو01: ١٩]
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تنتج ِفر�مونا لتنبه بقية 
لنحل �لى �جو� خطر. �مع �لك، تمو� هذ� 
لنحلة بعد 

لِفر�مو- يتم �نتاجه  

لتنبيه مباشر5. �في هذ� 
لحالة، يمكن 0- نستنتج 0- هذ 
هذ
9
لتغير 
لنافعس  
مر5 �
حد5 فقط. �من ثم، يصبح من 
لمستحيل 0- ينتقل مثل هذ

لتفسير على 0- من  

لطبيعي. �يدA هذ Bالنتقا

لقا�مة �ينتشر بو
سطة  Aألجيا
�لى 
 Gبنظا تعمل  
لتي   �

لحشر  I
0نو بين  
لكيميائية  
التصاال�  تكو-   -0 
لمستحيل 

لطبيعي. �مر5 0خرN توضح هذ� 
لخاصية  Bالنتقا
 Oسطة 0سلو

لِفرR قد تطو�P بو

لطبيعي تماما، 0- من 0نشأ شبكة 
التصاال�  Bالنتقا

لتي تدحض Tلية  ،�
في 
لحشر

بين هذ� 
لكائنا� هو 
لذW “خلقها A�0 مر5”. 

�عو� �لنمل

يتميز 
لنمل بمستوN متقدG جد
 من 
لتضحية بالنفس، �نظر
 لهذ� 
لخاصية، فإنه 
 .Gلطعا

ئما يدعو 0صدقاB� لكل مصدP طعاG يعثر عليه �يقتسم معهم �


لطعاG بتوجيه 
آلخرين  Pلتي تكتشف مصد

لنملة  Gلحاال�، تقو
�في مثل هذ� 

لوسيلة 
لتالية للقياG بذلك: تمأل 
لنملة 
أل�لى 
لتي تبحث عن  Gليه. �هي تستخد�

لطعاG معدتها من مصدP� ثم تعو� �لى 
لعش. �في طريق عو�تها، تجر معدتها على 

Bها �شا5P كيميائية. �لكن �عوتها لبقية P� 9منية قصير5 �تخلف �

ألeP على فتر

لحد، ألنها تد�P حوA تل 
لنمل لفتر5 قصير5 تتر
�f من  

لنمل ال تنتهي عند هذ

تصاA بينها �بين  gلحركة حد�
�لى ست عشر5 مر5. �تضمن هذ�  �
ثالg مر
 Pلى مصد� 
لعو�5  في   Gلطعا
 
لباحثة عن  
لنملة  ترغب  
لعش. �عندما  في  Pفيقاتها 

لطعاG؛ سترغب كل من تقابلها من Pفيقاتها في 
تباعها. �لكن لن تستطيع 0- تر
فقها 

تصاA بقر�- 
الستشعاP. �عندما  Oلتي يربطها بها 0قر

لصديقة  Nسو mPلخا
�لى 

لمضيفة.   Pبد�  Gتقو�  Pلفو
 على  
لتل  �لى  
لنملة  تعو�   ،Gلطعا
 �لى  
لكشافة  يصل 
عن  
لبعض  ببعضهم  متصلين  
لشغاال�  من  
ألخريا�  �صديقاتها  
لكشافة  �يظل 
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كيف يتم �كتسا� ��ئحة �لمستعمر�؟ 

لم يتم تحديد مصد� �لر�ئحة �لتي يتم من خاللها تمييز �ألقا�
 تحديد� مؤكد�. 
&مع 6لك، فحسبما �كتشف حتى �آل-، يستخد( �لنمل �لهيد�&كربونا" في عملية 

تمييز �لر�ئحة. 
&قد بينت �لتجا�
 A- �لنمل �لذ? ينتمي <لى نفس �لنو;، &لكنه يتبع مستعمر�" 
&قد  �لهيد�&كربونا".  في  �ختالفا"  بو�سطة  �لبعض  بعضه  على   Hيتعر مختلفة، 
 IJلمستعمر�" بما� Kال، تم غسل شغاال" <حد&A .لفهم 6لك Iجريت تجربة مثيرA
 .KخرA  Iمستعمر في  يعشن  �لنو;  نفس  من   Rغربا شغاال"  من  مستخلصة  مذيبة 
�لشغاال"  تلك  مع  عنيف  بشكل  تفاعلن  �ألصلية   Iلمستعمر� شغاال"   -A &لوحظ 
�لالتي ُغسلن بالماIJ �لمذيبة، في حين تفاعلت �لشغاال" �لالتي �ستخلصت منهن 
�لماIJ �لمذيبة بطريقة محايدA I& على �ألكثر بطريقة Aقل عد�ئية مع �لشغاال" �لالتي 

تم غسلهن بالماIJ �لمستخلصة من �فيقاتهن في �لعش.١٣ 

هل تطو�� ��ئحة �لمستعمر� ؟  
 Iلمستعمر� بر�ئحة  يتعلق  فيما  بعناية  يتم بحثها   -A هنا\ نقطة مهمة جد� يجب
 RعضاA  &A �لنمل،   -A حقيقة  �لتطو�  ^ليا"  تفسر  كيف  �لتطو�.  موضو;  &هي  Aال 
 -A يستطيعو-  �لخ)  �ألبيض،  �لنمل  (�لنحل،  �لحشر�"  من   Kألخر� �لمستعمر�" 

يميز&� AصدقاRهم من خالf ِفر&موناتهم �لمقتصرI عليهم فقط؟ 
يدعي �ألشخاh �لذين يحا&لو- �لدفا; عن نظرية �لتطو�، على �لرغم من جميع 
 iلحفا�  ?A) �لطبيعي   Rالنتقا� تنتج عن عملية  �لِفر&مونا"   -A �لمستحيال"،  Aنو�; 
 .(I�لتغير�" �لضا�  Jفي �لكائنا" �لحية &�ستبعا kلتي تحد� Iلتغير�" �لمفيد� على 
&لكن هذ� Aمر مستحيل بالنسبة أل? نو; من �لحشر�" بما في 6لك �لنمل. &هنا\ 
مثاf ^خر Aكثر لفتًا لالنتباA lال &هو نحل �لعسل. فعندما تلسع نحلة �لعسل عد&ها، 
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بالطبيعة  �ألنانية   �نانيتهم إللصا� هذ �لر�غبين في "ضفا� صبغة شرعية على  �(لئك 
بأكملها. 

��� �للمس في �التصاال� �لكيميائية 

على  �لمحافظة  بغية  �الستشعا1،  بقر(5  �لتالمس  طريق  عن  �لنمل  �تصا?   Aيقد
 C1لغة قر(5 �الستشعاE Aلنمل يستخد� "ثباتا على �5   ،Iلتنظيم �لد�خلي للمستعمر�

بمعناها �لكامل. 
 L�غر� في  �لتالمس  عن  تنشأ  �لتي  �الستشعا1  قر(5   M�1شا" �لنمل   Aيستخد)
متعدIT مثل بد� �لعشا�، (توجيه �لدعو�M، (�لتجمعاM �الجتماعية �لتي يتعرN فيها 
1فقا� �لعش على بعضهم �لبعض. فمثال، في �حد �نو�U �لشغاالM �إلفريقية، تتالمس 
بقر(5  (تعني”�لمصافحة  ببعضهن.  �لتقائهن  بد�ية  في  �الستشعا1  بقر(5   Mلشغاال�

�الستشعا1” هنا مجرT �لتحية (�لدعوI "لى �لعش. 
(يكو5 سلو\ �لدعوI هذ� �كثر "ثاI1 لالنتبا في �نو�U معينة من �لنمل (هيبوبونير� 
Hypoponera). فعندما يلتقي E([ من �لشغاالM (جها لوجه، تميل �لنملة �لد�عية 

بر�سها جانبا بز�(ية قائمة (تضرb بقر(5 �ستشعا1ها �لسطحين �لعلو` (�لسفلي من 
�لمدعوI بحركاM مماثلة بقر(5  �لنملة   T1فيقة �لعش. (في معظم �ألحيا5 تر C�1

�ستشعا1ها. ١٤
هو  gلك  من   Nلهد� يكو5  ال  �لعش،  في  1فقائه   Aجسا� �لنمل  يالمس  (عندما 
�لكيميائية   T�لمو� كشف  طريق  عن   Mمعلوما تلقِّي  هو  ("نما   ،Mمعلوما  �"عطا
(سرعة  بخفة  �لعش  في  1فيقتها  �ستشعا1ها جسم  بقر(5  �لنملة   bتضر)  .IEلمفر�
 M�1هنا تقريب �إلشا Nمن 1فيقتها في �لعش، يكو5 �لهد bكبيرتين. (عندما تقتر
�لكيميائية لرفيقتها "لى �قصى حد ممكن. (نتيجة لذلك، سوN تستطيع �لرفيقة �5 

 .Aتميز �لر�ئحة �لتي تركتها صديقتها، (بتقفي �ثرها ستصل "لى مصد1 �لطعا



44

�إلعجا	 في �لنمل

طريق "شا�� حسية مستمر� �من خال� هرمو� �لِفر�مو� �لموجو� على �جسامهن. 
�لطعا'،  "لى  �لموصل  �ألثر  �تبا/  طريق  عن  هدفه  "لى  يصل   �� �لنمل  �يستطيع 
عن  �لباحثة  �لنملة  تتركه  �لذ:  �ألثر  �بفضل  ��عية.  نملة  هنا?  تكن  لم   �B" حتى 
ً? لَفكم”  �لطعا'، �لذ: يبد� من مصد� �لطعا' "لى �لعش �ينتهي Iبرقصة �لتنبيهس “ُْ
، تستطيع �فيقاتها في �لعش �� يصلن "لى مصد� �لطعا' ��� �: مساعد� من �لنملة 

�لد�عية. 
�هنا? جانب Pخر مثير في �لنمل �ال �هو "نتاجه للعديد من �لمركباN �لكيميائية 
�لم  مختلفة.  مهمة  منها  كل  يؤ�:  ��لتي  �لدعو�،  عملية  في  �ستخد�مها  يتم  �لتي 
يعرV �لسبب في �ستخد�' �لعديد من �لمو�� �لكيميائية �لمختلفة للتجمع حو� مصد� 
�لطعا' �لكن، حسبما يبد� للمرZ، فإ� تنو/ هذX �لمو�� يضمن حد�W �ختالV في 
�آلثا� �لمتر�كة. �بصرV �لنظر عن هذX �لمو��، يقو' �لنمل بإصد�� "شا��N مختلفة 
�لنمل من قو� �إلشا�� عندما تصا[  تتباين في قوتها. "B يزيد  عند "�سا� �لرسائل 
�لمستعمر� بالجو/، �� عندما تستدعي �لضر��� �لعثو� على مناطق جديد� للعش. 

�لنمل   Nمجتمعا بين  �لتضامن  من  �لعالية  �لد�جة   Xهذ  Zلمر� يعتبر   �� �يمكن 
�لذين ال  �لبشر  به عند   aتؤخذ كمثا� يحتذ �� بالتأمل بل �يمكن  سلوكا جدير� 
يتر���� في �نتها? حقوf �لغير بسبب مصالحهم - �لتي تشغل كل تفكيرهم. �من 
ثم، يعتبر �لنمل �لذ: تصل تضحيته بنفسه "لى �بعد �لحد�� كائنا يفوf �لبشر كثير� 

من �لناحية �ألخالقية. 
�ال يمكن بأ: حا� من �ألحو�� تفسير �لسلو? غير �ألناني لدa �لنمل، بو�سطة 
نظرية �لتطو�. Bلك �� هذX �لنظرية تفترh �� �لقاعد� �لوحيد� �لسائد� في �لطبيعة 
هي �لصر�/ من �جل �لبقاZ �ما يصاحبه من نز�/. �لكن �لخصائص �لسلوكية �لتي 
يبديها �لنمل ��لعديد من �نو�/ �لحيو�ناN �ألخرa تبطل هذ� �الفتر�h �تبين جوهر 
ِقبل  من  محا�لة   aسو �لتطو�  نظرية  تكو�   �� يمكن  ال  �لو�قع،  �في  �لتضحية. 
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�لنمل. ففي مستعمر�  يبديه  بالنفس كما  �لتضحية  �لمستو� من  يو�جهو# مثل هذ� 
�لنمل، بدال من 2# تتطو0 “�لنملة �لكبير�” بأكل “�لنملة �لصغير�”، تحا)' “�لنملة 
�لكبير�” 2# تطعم “�لنملة �لصغير�” كي تنمو. كما نجد 2# كل �لنمل على �ستعد�4 
لقبو' �لطعا@ - D2”�لمؤ#” - �لتي تقد@ له )يحر? على 2# يشا0كه 2عضا= >خر)# 

من �لمستعمر� فيما يفيض عن حاجته. 
من  مجتمع  عن  عبا�0  هو  �لنمل   #2 �ألمثلة  تلك  كل  لنا  تبين  لذلك،  )نتيجة 
�لكائناP �لحية �لخاضعة إل�4�0 �لخالق )�لتي تتصرK بوحي منه. )من ثم، لن يكو# 
صحيحا �عتباV0 كائنا حيا بال D2 نوT من �لوعي، أل# لديه )عيًا يعكس �4�0R خالقه. 
)بالفعل، يلفت �هللا سبحانه )تعالى �النتباR Vلى هذV �لحقيقة �لمثير� في �لقر># �لكريم 
تعيش  2نها   D2 بينها،  فيما  2مم  �لو�قع،  في  �لحية هي،   Pلكائنا� 2# جميع  )يخبرنا 

بموجب �ألمر �إللهي ))فقا للوحي. 

﴿ َ�َما ِمن 01َبٍَّة ِفي ,َألْ�ِ* َ�َال َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِ�الَّ ُ�َمٌم َ�ْمَثاُلُكم مَّا 
َفرَّْطَنا ِفي ,لِكَتاِ; ِمن َشْي9ٍ ُثمَّ ِ�َلى َ�بِِّهْم ُيْحَشُر�َ� ﴾ 

[سو�B ,ألنعا@: ٣٨]

,التصاG ,لصوتي

�التصا' �لصوتي هو Rحد� �لوسائل �ألخر� �لتي يستخدمها �لنمل في كثير من 
�ألحيا#. )قد تم �لتعرK على نوعين من �ألصو�P هما: �لنقر �لمتكر0 على �لما�4 
�لتي تعيش عليها �لنملة substratum )�لصرير D2 ،stridulatiَُ حك 2جز�= متخصصة 

من �لجسم مع بعضها �لبعض إلصد�0 “سقسقة”.١٦
�لمتكر0  �لنقر  عن  �لناتجة  �لصوتية   P�0إلشا�  gتحد �ألعم،  �لغالب  )في 
 carpenter 0لخشبية. فمثال، يتو�صل �لنمل �لنجا� kلتي تقطن �ألعشا� Pبالمستعمر�
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بالتالمس  باالتصا	  يتعلق  فيما  فيما يمكن �� نسوقه  للنظر  لفتًا  )� �كثر &ألمثلة 
هو تبا:	 سو&ئل &لطعا5 من معد3 نملة )لى &لجها1 &لهضمي لنملة �خر,. +في تجربة 
بنجاA في تحفيز �جز&=  &لموضوF، &ستخد5 شعر &إلنسا�  مثير3 �جريت على هذ& 
مختلفة من �جسا5 شغاالQ تنتمين )لى �نو&F ميرميكا A؟ٍْ,كف +فوOميكا ئٍُْىكف 
&نتهت لتوها من  &لتي  تأثر& هي تلك  &لنملتين   Fلتقيؤ. +كانت �سر& مما حثها على 
تنا+	 +جبة طعامها +كانت تبحث عن Oفيقة في &لعش لتشاOكها محتوياQ معدتها. 
+`كر &لباحثو� �� بعض &لحشر&Q +&لطفيلياQ كانت على علم بمثل هذ[ &لوسائل 
 aسة هذ[ &لطريقة. +كا� كل ما على &لحشر3 �� تفعله لتجذOكانت تتغذ, بمما+
+قدمها  &ستشعاOها  قر+�  باستخد&5  بخفة  &لنملة  جسم  تلمس   �� هو  &لنملة  &نتبا[ 
كا�   &`( حتى  &لحشر3،  مع  +جبتها  &لملموسة  &لنملة  تتقاسم  `لك  +بعد  &ألمامية. 

&لكائن &لذe لمسها ينتمي )لى نوF مختلف.١٥
+تبين قد3O &لنملة على فهم ما تريد[ نملة �خر, من خال	 لمسة قصير3 من قر+� 
&ستشعاOها �� &لنمل يمكنه، بشكل ما،”�� يتحدf” فيما بينه. �ما عن &لكيفية &لتي 
يتعلم بها جميع �فر&: &لنمل “لغة قر+� &الستشعاO” &لمستخدمة فيما بينهم، فإ� هذ& 
موضوi Fخر جدير بالتفكير فيه. فهل يخضع &لنمل لتدOيب حو	 هذ& &لموضوF؟ 
 Oعن +جو: )له مقتد fيب، ينبغي �يضا �� نتحدOللحديث عن +جو: مثل هذ& &لتد+
يقد5 هذ& &لتدOيب. +ما :&5 من غير &لممكن �� يكو� &لنمل هو &لذe يقد5 مثل هذ& 
&لتدOيب، فإ� هذ& &إلله &لمقتدO هو &هللا &لذe، &ستطاF عن طريق &لوحي، �� يعلم 

جميع &لنمل لغة يتو&صل بها. 
+يعتبر سلوm &لمشاOكة &لذe يطبقه &لنمل فيما بينه نمو`جا على مستو, &لتضحية 
بالنفس &لذe ال يمكن تفسير[ من خال	 نظرية &لتطوO. +تجدO &إلشا3O هنا )لى �� 
بعض :عا3 &لدعا3 &لذين يعتقد+� �� &لمثل &لقائل بأ� “&لسمك &لكبير يبتلع &لسمك 
&لصغير” هو مفتاA &لحيا3 على &ألnO سيضطر+� )لى سحب هذ[ &لكلماQ عندما 
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	لذبذبا�، �يهاجم جميع 	لكائنا� 	لحية 	لمتحركة  نحو 	لمكا! 	لذ� تنبعث منه 

	لتي يجدها حوله. 

	لتنظيم  نجا*  على  0ليال  	لمستعمر1  4فر	0  قبل جميع  من  	لند	8  هذ	  تلبية  �تعد 

	لسائد في مجتمع 	لنمل. �ينبغي 4! يعتر> 	لمر8 4! 	ستجابة مجتمع بشر� - حتى 

 �4  !�0� 	لوقت،  نفس  �في  جماعي،  بشكل  تحذير�  لند	8   - صغير	ً  كا!   !C

	لعملية.  	لناحية  من  	لصعوبة  بالغ  4مر	ً  ُتعد  فوضى،   �4  H	حدC  !�0� 	ستثنا8	�، 

�لكن 	لنمل قاO0 على 	لقياM بما يؤمر به �0! 4! يضيع 4� �قت، �بالتالي يستطيع 

4! يعيش حياته �0! تعطيل 	لنظاM 	لسائد في 	لمستعمر1 �لو للحظة �	حد1. 

صو�  ينشأ   RC 	لتطبيل.  عملية  من  تعقيد	  4كثر  بأنها  	لسقسقة  عملية  �تتسم 

	لسقسقة عن حك 4جز	8 معينة من 	لجسم ببعضها 	لبعض. �يصدO 	لنمل هذ	 	لصو� 

قربت   	RC� 	لبعض.  ببعضها  مؤخر1 جسمه  في  	لموجو10  4عضائه  طريق حك  عن 

R4نك من شغالة حصا10، قد تسمعها تصدO صوتا عالي 	لطبقة طو	Y 	لوقت. 

�قد تم 	كتشا> ثالH �ظائف 4ساسية للصرير في 	ألنو	\ 	لمختلفة من 	لنمل. 

�يمكن سر0ها على 	لنحو 	لتالي: 

يعمل  	لذ�   leaf cutter ants  d	Oأل�	 قاطع  	لنمل  في  	لصوتي   Yالتصا	   .١

كجهاC jنذ	O تحت 	ألiO. �يتم 	ستخد	مه عا10 عندما يدفن جز8 من 	لمستعمر1 

تحت 	ألiO بسبب سقوm 	لعش. �تبد4 	لشغاال� في 	لتحرk للقياM بأعماY 	لحفر 

لإلنقاR 	ستجابًة لإلشاO	� 	لصوتية 	لتي تستقبلها. 

 .q�	لتز	\ 4ثنا8 	ألنو	في بعض  �لملكا	ها Oلتي تصد	لطبقة 	عالية  �	ألصو	٢. 

 ،q�	لتز	 4جل  من  	لنباتا�  على   �4  iOأل	 على  	لشابا�  	لملكا�  تتجمع  فعندما 

�بعد 4! يحصلن على قدO كا> من 	لسائل 	لمنو�، يبد4! في Cصد	O 4صو	� عالية 

	لطبقة للهر�w من 4سر	w 	لذكوO 	لتي تالحقها. 

	لِفر�مونا�  فعالية  لتعزيز  	لنمل  من   y4خر 4نو	\  تستخدمه  	لذ�  	لصو�   .٣
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�عشاشه.  يقتر
 من  �� خطر  مو�جهة  عند  يبد�  �لذ�  ants عن طريق”�لتطبيل”، 

$يمكن �0 يكو0 هذ� �لخطر صوتا يسبب له *(عاجا، �$ لمسة يشعر بها، �$ تيا"� 
�لذ� تقف عليه في حين تهز  �لجز8  �لطبالة بفكيها  �لنملة   
هو�ئيا مفاجئا. $تضر
لعد<  بسهولة،  �إلشا"�?  تنتقل   0� يمكن  �لطريقة   Aبهذ$ $Bهابا.  جيئة  جسمها 
Lيسيمتر�? �$ �كثر من خالH قشو" �لعش �لخشبية �لرقيقة.١٧ $يرسل �لنمل �لنجا" 
�أل$"$بي Bبذبا? *لى "فقائه في �لعش �لذين يبعد$0 عنه مسافة ٢٠سم �$ �كثر من 
 Rفي �لغر >Lلنقر �لمتكر" بذقونه $بطونه على �لمشغوال? �لخشبية �لموجو� Hخال
 HLتعا للنملة  بالنسبة  سم  مسافة ٢٠   0� �العتبا"  في  نأخذ   0� $ينبغي  $�لممر�?. 

مسافة ٦٠-٧٠ متر� بالنسبة لإلنسا0. 
$يكاL �لنمل �0 يكو0 �صم بالنسبة للذبذبا? �لتي تنتقل عبر �لجو. $مع Bلك، 
فهو شديد �لحساسية لذبذبا? �لصو? �لمرسلة عبر �ألجسا\ ألنها تشكل بالنسبة له 
*شا"�? تحذيرية فعالة جد�. $عندما يسمع �لنمل هذA �لذبذبا? يسر_ خطاA، $يتجه 

منل يقيم �تصاال تالمسيا مع بعضه �لبعض. 
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 �ٌ��َ�  �ْ�َ ِبَها  َيْعِقُلوَ�  ُقُلوٌ�  َلُهْم  َفَتُكوَ�  �ْألَْ�ِ&  ِفي  َيِسيُر��  َ�َفَلْم   ﴿
ِفي  �لَِّتي  �ْلُقُلوُ�  َتْعَمى  َ�َلِكن  �ْألَْبَصاُ�  َتْعَمى  َال  َفِإنََّها  ِبَها  َيْسَمُعوَ� 

ُد�ِ� ﴾[سو�8 �لحج: ٤٦] �لصُّ
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�لمنتجة �ثنا� تجمع �فقا� �لعش للبحث عن �لطعا� �� مو�قع جديد� للعش. ١٨ 
�في �نو�4 معينة من �لنمل، تقو� �لباحثا1 عن �لطعا�، في بعض �ألحيا+، بإتاحة 
 1���لفرصة لغيرها من �لنمل كي يطو? �لفريسة فو� �لعثو� عليها، �:لك بإصد�� 7شا
من  Cقيقتين  7لى  Cقيقة   Eخال في  �لفريسة  7لى  �تصل  �لشغاال1  �تتجمع   .�Cمحد

7صد�� �لصو1 عالي �لطبقة. �تعتبر هذM �لسمة ميز� مهمة لهذ� �لنو4 من �لنمل. 

بالنسبة للعين �لتي تبصر ...

عد�   Nيتحد  +� يستطيع  بإنسا+  �لمتنوعة،  �تصاله  بوسائل  �لنمل،  تشبيه  يمكن 
�بع لغا1 مختلفة، � 7لى   Nبينه بثال فيما  �لنمل �+ يتصل  7: يستطيع  لغا1 �جنبية. 
كما يستطيع �+ يو�صل حياته بإثا�� �قل قد� ممكن من �لمشكال1. كما يستطيع 
�+ يعيل مستعمر�ته �لتي يصل تعد�C �فر�Cها 7لى مئا1 �آلالT �� �لماليين في بعض 

 .Wبا�7 X� يثير +� +�C ألحيا+، ��+ يظل على قيد �لحيا��
�لكن نظا� �التصاE هذ� �لذX ظللنا نصفه حتى �آل+ ما هو 7ال سمة ��حد� فقط 
�لحية  �لكائنا1  �لبشر �كل  �لحيو�+. �عندما نحلل  �لخا�قة في عالم  �لسما1  من 
كذلك (بد�� من �حاCية �لخلية ��نتها� بمتعد�C �لخاليا) يمكن �+ نكتشف خصائص 
تختلف من كائن 7لى aخر، �تمثل كل منها معجز� منفصلة �متفر�C تحتل مكانها 

�لصحيح في �لنظا� �اليكولوجي. 
حولنا،  �لمخلوقة  �لمعجز�1   Mهذ كل  تلحظ   +� تستطيع  �لتي  للعين  �بالنسبة 
 dلر�ئع �لخا� Eيستطيع �+ يشعر، يكفي �لنظر 7لى نظا� �التصا Xبالنسبة للقلب �لذ�
��W عظمة �لقو�، ��لمعرفة، ��لحكمة Cحجمه مليمتر�1، إل gال يتعد Xبالنمل، �لذ
�لحية.  �لكائنا1  كل  على  ��لمهيمن  �أل�حد  �لمالك  �جل،  عز  للمولى  �لالنهائية 
�لقد�� ��لذين ال   M7لى هذ يفتقر�+  �لذين  ��لئك  7لى  �لكريم   +aلقر� �يشير �هللا في 

��W مبلغ قوته عز �جل. C7 يمكنهم
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كل هذ� �أل����؟ 
لقد �كُتشف، بشكل مثير للدهشة، �� �ألتا يستخد� تلك �أل���� لز��عة �لفطر. 
فالنمل ال يستطيع �� يأكل هذ� �أل���� �6تها، ألنه ال يملك 3نزيما1 في جسمه 
من  بتكوين كومة  �لشغاال1  تقو�  لذ�،  فيها.  �لموجو=  �لسليولو<  تهضم   �� يمكن 
�جز�E �أل���� بعد �� تمضغها �تضعها تحت �لطبقة �لسفلية من �لحديقة. �في هذ� 
�لغرH، ينمو �لفطر على �أل����. �بهذ� �لطريقة يحصل �لنمل على �لنسبة �لمطلوبة 

من �لبر�تين من بر�عم �لفطر. ٢٠
�مع 6لك، �63 تم �ستبعا= �ألتا من �لغابة، سوH تبد� �لحديقة بشكل طبيعي في 
�لتدهو� �سرعا� ما سيغمرها �لفطر �لضا�. 63�، كيف يتسنى لألتا، �لذN ال ينظف 
حد�ئقه 3ال قبل”<��عتها”، �� يحمي نفسه من �لفطر �لضا�؟ يبد� �� �ألتا يحافظ 
 Tيصيبها �لفطر �لضا� على �لد��� من خال �� �على مز�عة �لفطر نظيفة �نقية =�
 Wللعا� ��العتما= على �للعاW �لذN يمزجه بخليط �أل���� �لذN يمضغه. 63 ُيعتقد �
�نه  �لمرجح  �من  فيه.   Wلمرغو� غير  �لفطر  نمو  يمنع   Nحيو مضا=  على   Nيحتو
يتعجب   �� ينبغي  �لصحيح.٢١ �ما  �لفطر  نمو  تزيد من  ما=^  �يضا، على   ،Nيحتو
 �منه �لمرE هو �لتالي: كيف تعلم هذ� �لنمل <��عة �لفطر؟ هل من �لممكن �� يكو
�حد �فر�= �لنمل قد �ضع في فمه ��قة نبا1 بالصدفة �مضغها، ثم �ضع، بالصدفة 
�يضا، هذ� �لسائل �لذN �صبح مثل �لثريد على ��قة نبا1 ملقا^ على �أل�b، كانت 
بالصدفة �لبحتة موجو=^ في �لمكا� �لمناسب بالضبط، ثم �حضر �فر�= dخر�� من 
 ��لنمل بعض �جز�E من �لفطر �<�عوها عليها، �في �لنهاية، بد� �لنمل، �لذN توقع �
 Eينمو، في تنظيف �لحديقة، �3لقا Hيأكله سو �نوعا ما من �لطعا� �لذN يمكن �
 Eعضا�بعد 6لك 3لى  Eلمو�= غير �لضر��ية خا�جها، �حصا=ها؟ �هل 6هب هؤال�
�لمستعمر^، فر=� فر=�، ��بلغوهم بهذ� �لعملية؟ �لما�6 �يضا نقلو� كل هذ� �أل���� 

3لى �عشاشهم على �لرغم من �نهم ال يستطيعو� �كلها؟ 
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�نو�� �لنمل

على �لرغم من �& �لنمل قد يبد! متشابها، فإنه ينقسم �لى �نو�� عديد� تختلف 
حسب �سلو7 حياتها !صفاتها �لجسدية. !يوجد في �لو�قع نحو ٨٨٠٠ نو� من 
هذC �لكائنا> �لحية، !يتميز كل نو� من �ألنو�� بصفا> جدير� باإلعجا7. !�آل& 

Jعونا نناقش بعض هذC �ألنو��، !�سلو7 حياتها، !خصائصها. 

�لنمل قاطع �أل����

�& �لخاصية �لمميز� للنمل قاطع �أل!P�Q، �لمعر!O �يضا باسم �MتاL “فُُّّف”، 
!يختبئ  يقطعها.  �لتي  �لنبا>   P�Q!� من   U�جز� لنقل  �Qسه   V�ستخد� في  عاJته  هي 
�لنمل تحت �!P�Q كبير� جد� مقاQنة بحجمه، !يمسكها بثبا> بو�سطة Wقنه �لتي 
 �Qلعمل صو� Vلشغاال> بعد يو� �Jحلة عوQ يحكم �غالقها عليها. !بالتالي، تجسد
مثير� جد�. !يشعر كل من ير_ هذ� �لمشهد !كأ& �Qضية �لغابة قد Jبت فيها �لحيا� 
!بد�> تمشي. !في �لغابا> �لمطير�، تزيل هؤالU �لشغاال> نحو ١٥ في �لمائة من 

�أل!P�Q �لمنتجة.١٩ 
حماية  في  Qغبته  بسبب  �لنبا>   P�Q!� مشقة حمل  بالطبع،  �لنمل،  يتحمل  !ال 
نفسه من �لشمس، !ال بسبب �ستخد�مها كطعاV �يضا. �W&، كيف يستخدV �لنمل 
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١. �2خل �لعش، تقو* شغاال' �صغر قليال بتقطيع �أل���� �� �جز�� صغ��.
٢. متضغ �لفرقة �لتالية هذ< �ألجز�� �لصغ�� �حتو>ا �� عجينة : 9صبها بر��سب 

�لسائل �ل�J	I �لغH باإلنزميا'. 
 M جلافة� �أل����  قاعد� من  �ملخصب على  �أل����   Uخر معجوV يفر2 منل  .٣

غرZ جديد�. 
 M ألقد* �تز�عها� Zلغر� �لفطر من  �جز�� صغ�� من  فرقة �خر\  ٤. تسحب 

معجوU �لو��. �تبد� �جز�� �لفطر �ملنثو�� على معجوU �لو�� كالصقيع. 
٥. تقو* فرقة حاشد� من �ألقز�* بتنظيف �حلديقة ��	�لة �حلشائش �لضا�� منها، : 

٢٢ .Uحتصد �لفطر كي يأكله �آلخر�

بفضل �لتكافل �لقائم بني �لنمل قاطع �أل���� ��لفطر، kصل �لنمل على �ل�Jتني 
�عال<  �نر\  �أل����.  على  يز�عها   oل� �لفطر  بر�عم  من  للتغذية  kتاجه   Iلذ�

حديقة من �لفطر يرعاها �لنمل. 
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�لو�قع،  يقو�نا، في  يظهر� من �كا�  ما  فإ�  يفعله،  ما   ���� تمكنه من  �لتفكير  على 
4لى حكمة طر8 7خر. �4 �لخالق �لذ1 �0جد �لنمل يجعل هذ� �لحيو�� يفعل �شيا� 
تفوB قد�Aته ليبد1 0جو�� 0تفر�� في خلقه. �لك �� �لنمل يتصر8 بوحي من �هللا 

0ما يبديه من �كا� يجسد، في �لو�قع، حكمة �هللا سبحانه 0تعالى. 
نقابل  �ننا  بأكمله. �لك  �لحيو��  �لحقيقة، هناI موقف مشابه يسو� عالم  0في 
كائناN تبد1 �كا� خاAقا، على �لرغم من عدL �متالكها لعقل مستقل �0 قدJA على 
�لتمييز. 0يعتبر �لنمل �حد �كثر هذ� �لكائناN 4ثاJA للدهشة، ألنه يتصر8، في �لو�قع، 
مثل بقية �لحيو�ناN، 0فقا للبرنامج �لذ0V 1�ته به �إلJ��A �لتي �Aبته. 0هو يعكس 

حكمة 0قوJ مالك تلك �إلJ��A، �هللا سبحانه 0تعالى. 
�0آل�، �عونا نستكمل �ستعر�\ هذ� �ملهاN�A �خلاAقة للنمل Z ضو� هذ� �ملعرفة 

�ألساسية. 

�لنملة قاطعة �أل���� �ثنا� 
قيامها بو�جباִדا. 
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حتمل 0لنملة 3 هذ1 0لصو�& ��قة عليها منلة صغ'& %ضافية، �!لك ح� تتمكن من �اية نفسها 
ضد 0ألعد0> 0ملحتملني 0لذين قد يها9و8ا. 
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مضغ  	ثنا�  يستخدمه  �لذ�  �للعا�  �لنمل  هذ�  كو�  كيف  "لك،  على  &عال&% 
�أل&7�8 إلنتا5 �لفطر؟ &حتى 1"� �عتقدنا 	� بإمكانه 	� ينتج هذ� �للعا�، بطريقة 	& 
بأخرA، فما هي �لمعلوما@ �لتي تمكنه من 1نتا5 مضا< حيو� في لعابه يمنع تكو� 
�لفطر �لضا8؟ 	ال يتطلب تحقيق هذE �لعملية �كتسا� معرفة جيد% بالكيميا�؟ &حتى 
1"� كا� لديه مثل هذE �لمعرفة، &هو 	مر مستحيل، كيف يمكن 	� يطبق هذE �لمعرفة 

عمليا ليكسب لعابه خاصية هذ� �لمضا< �لحيو�؟ 
عندما يفكر �لمر� كيف يستطيع �لنمل 	� يضطلع بهذ� �لحدQ �إلعجا�O، تظهر 

مئا@ �ألسئلة �لمشابهة �لتي ال يوجد أل� منها 1جابة. 
&من ناحية 	خرA، فلو 	مكن تقديم 1جابة &�حد% شافية، لتمت �إلجابة على جميع 
 Yبها �آل�. &يقد Yألسئلة. لقد تم تصميم �لنمل &برمجته ليؤ<� �لمهمة �لتي يقو� Eهذ
�لحدQ �لذ� علقنا عليه 	عالE 1ثباتا كافيا بأ� �لنمل يولد &هو يعر_ كيف يز8[. 
&ال تعد تلك �ألنماa �لسلوكية �لمعقد% ظو�هر يمكن 	� تتطو8 على مر�حل بمر&8 
�لوقت، ألنها نتيجة لمعرفة شاملة &"كا� خا78. &من ثم، فإ� �<عا��@ <عا% �لتطو8 
 cألعضا� �لضر&8ية تظهر من خال� �	بمر&8 �لوقت، & E8لنافع يتم �ختيا� dبأ� �لسلو
�لطفر�@، تبد& غير منطقية على �إلطال7. &بالطبع، فإنما هو �هللا &حدE �لذ� يز&< 
�لسما@   Eلذ� يخلقه بكل هذ� لوال<ته، &هو   c&أل� Yليو� منذ  بالمعرفة  �لنمل  هذ� 
 Eعال	لخالقس (�لصانع). &ترسم سما@ نمل �ألتا �لتي "كرناها �O لمدهشة. فاهللا هو�
صو8% سو_ تتكر8 في كثير من �ألحيا� على كل صفحا@ هذ� �لكتا�. "لك 	ننا 
نتحدQ عن كائن ليست لديه 	� قد8% على �لتفكير، &مع "لك يضطلع بمهمة كبير% 

 .E8يتصو �	مر يصعب على �لمر� 	يظهر من خاللها "كا� هائال. &هذ� 

���، ما�� يعني كل هذ�؟ 

هناd 1جابة &�حد% &هي 1جابة بسيطة؛ 1"� لم يكن هذ� �لحيو�� يمتلك 	� قد%8 
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�سائل �لدفا� �لمثير� �لتي يستخدمها �ألتا

تقضي 
لشغاال� متوسطا� 
لحجم من مستعمر� 
لنمل قاطع 
أل��
	 كل �قتها 
تقريبا في حمل 
أل��
	. لذ
، يصعب عليها 31 تحمي نفسها 1ثنا/ هذ, 
لعملية، ألنها 
تحمل هذ, 
أل��
	 بذقونها 
لتي تستخدمها في حماية نفسها. �من ثم، <=
 لم يكن 

باستطاعتها 31 تحمي نفسها، فمن 
لذC يحميها؟ 
 	

أل�� قاطع  
لنمل  شغاال�   31 لوحظ  لقد 
جميع  في  حجما  1صغر  شغاال�  معهن  يصحبن 

أل�قا�. في 
لبد
ية، ظن 
لعلما/ 31 هذ, مصاHفة. 
 
�لكن بعد <جر
/ بحوK تحليلية مطولة على هذ
مذهل   Lمثا في  
لنتيجة  تجسد�   ،Nلموضو


للتعا�3. 
 Cلذ
 
لحجم،  متوسط  
لنمل   Qيستخد  =>
Hفاعيا  نظاما   ،	

أل�� حمل  مهمة  <ليه  �1كلت 
 

ختا� هذ 
لذباV. فقد  مثير
 ضد نوN معاH من 

لمعاCH مكانا خاصا لوضع بيضه، 1ال �هو  Vلذبا


ليرقة 
لتي تفقس من 
لبيض  Yلنملة. �تتغذ
 Z1�
 �

لمساعد �بد�3  
لنملة.   Z1� قطع  <لى  
لنهاية  في   CHيؤ مما  
لنملة،   Z1� على 

لمستعد  Vلذبا

لنوN من  

لصغير
�، تصبح 
لشغاال� بال حماية في مو
جهة هذ

لشبيهين  
لحاHين  بفكيه  
لنمل،  يستطيع  
العتياHية،  
لظر�^  �في   .Qللهجو 
ئما H
يستطيع  �لكنه ال  �1سه،  31 يحط على   Lيحا�  Cلذ
  Vلذبا
 يبعد   31 بالمقصا�، 
 ،Yقة نملة 1خر�لو

لقياQ بذلك �هو يحمل 
أل��
	. لذلك، تضع 
لنملة 
لتي تحمل 

لصغا�  Z

لهجوQ، يتولى هؤال/ 
لحر Lلتي تحملها، �خال
للدفاN عنها، فو	 
لو�قة 


لعد�.٢٣  Lمهمة قتا

نر- ,عال* منلة �ألتا، تصاحبها حا$ستها �لصغ!�، 
�هي حتمل �$قة نبا0. 



61

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

٦ �متا&. %يمكن لهؤال� �لشغاال� �لصغير�� �� ُيزحن نحو ٤٠ طنا من �لتربة �ثنا� 
يبنيه  ما   �� بالذكر  %جدير  �لضخمة.٢٥  ألعشاشها  �لمكوِّنة  �لعديد7  �لغر9  حفر 
�لنمل من هذF �ألعشاE في بضع سنين يعاA@، من حيث �لصعوبة %�لمستو> �لعالي 

من �لتخصص، سو& �لصين �لعظيم �لذJ بناF �إلنسا�. 
%يعد هذ� Sثباتا على �نه يجب �ال ينظر Sلى �ألتا بوصفها كائنا� بسيطة عاAية. 
Zلك �� هذ� �لنمل، �لُمجد جد� في عمله، يستطيع �� يقوX بمهاX معقد7 جد� يجد 
 FA%يمكن �� يز Jئها. %في �لو�قع، فإ� مالك �لقو7 �أل%حد �لذ�A� إلنسا� صعوبة في�
 Fلمها&�� هو �هللا. %من ثم، يصبح �لقو@ بأ� �لنمل قد �كتسب كل هذ� Fبمثل هذ

�لمها&�� بنفسه %بنا� على &غبته �مر� غير منطقي. 

طريقة �ألتا في قطع �أل����

�لعلما� ��  �لنملة �لو&قة بفكيها، يهتز جسمها بأكمله. %قد الحظ  عندما تقطع 
�لصو�  يعمل  �لوقت،  نفس  %في  قطعها.  يسهل  مما  �لو&قة،  يثبت   e�الهتز� هذ� 
على جذj �لشغاال� �ألخريا� - كلهن من �إلناS - hلى �لموقع لإلجهاe على 
�لتي  �لذبذبا�   Fهذ إلصد�&  بطنها  في  صغيرين  عضوين  �لنملة   kتفر% �لو&قة.٢٦ 
يمكن �� يسمعها �لبشر في شكل صو� خفيف جد�. %تنتقل هذF �لذبذبا� عبر 
جسم �لنملة حتى تصل Sلى فكيها �لشبيهين بالمنجل. %عن طريق �&جحة مؤخرتها 
�لخلفية، تقطع هذF �لنملة جز�� هالليا من �لو&قة بفكيها �لمتذبذبين شديدJ �لشبه 

بالسكين �لكهربائي �لخاo بتقطيع �للحم. 
 Fهذ مثل   �� �يضا  �لمعر9%  %لكن  �لنبا�.  %&قة  قطع  �لطريقة   Fهذ %تسهل 
�لذبذبا� تفي بغرs tخر كذلك. فرrية �لنملة قاطعة �أل%&�q تجذj �آلخرين Sلى 
نفس �لمكا� أل� �لعديد من �لنباتا� �ألخر> في �لمناطق �لتي يعيش فيها �ألتا سامة. 
%بما �� �ختبا& �لنملة لكل %&قة يعد Sجر�� محفوفا بالمخاطر، يذهب �لنمل A�ئما 

Sلى �ألماكن �لتي نجح �آلخر%� في SتماX مهمتهم فيها. 
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طريق �ألتا �لسريع 
يبد� �لطريق �لذ$ يستخدمه �ألتا، �ثنا� حمل �أل���� �لتي يقطعها في طريقه �لى 
�لعش، �كأنه نمو60 مصغر من طريق سريع. �0 يجمع �لنمل �لذ$ يزحف ببط� على 
هذ� �لطريق جميع �لغصينا<، ��لحصى �لصغير، ��لعشب، ��لنباتا< �لبرية �يضعها 
�لعمل  من  طويلة   Eفتر �بعد  لنفسه.  خاليًا  ممر�  يصنع  �هكذ�،  ��حد.  على جانب 

 .Jخا Kلمكثف، يصبح هذ� �لطريق �لسريع مستقيما �ممهد� �كأنه ُبني بجها�
منهن  �كبر   Oجنو�  ،Pلتر�� حبة  بحجم  شغاال<  من  �ألتا   Eمستعمر  Tتتكو�
بكثير، �سعد�ئي ما��ثونس متوسطي �لحجم. �يركض عد��U �لما��ثوT في جميع 
�لعد�T�U بقد� كبير من  �لعش. �يتميز هؤال�  �لى  �لو��  �التجاها< لجلب �جز�� 
 ZOكل شغالة تعد� ما يعا T�يتبين   ،Tبالمقا�نة بمقاييس �إلنسا �نه  �لجدية لد�جة 
��بعة �مياZ في �لدقيقة لنحو ما يزيد عن ٣٠ ميال (٤٨كم)، �هي تحمل على كتفيها 

٥٠٠ با�ند (٢٢٧ كجم). ٢٤ 
�في عش �ألتا، يمكن �T توجد Oهاليز بحجم قبضة �ليد يصل عمقها �لى نحو 

� �ل� يقطعها، ���عندما !مل منل �ألتا �أل
�لغصينا$،  +نو�)  ,يع  طريقه  عن  يزيل 
��حلصى، �بقايا �لعشب. �هو 1هز لنفسه 

بذلك ما يعا;: "�لطريق �لسريع".
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�لنمل �لحائك

يعيش �لنمل �لحائك weaver ants في �ألشجا� �يبني لنفسه عشاشا من �أل����. 
�من خال/ �صل �أل���� بعضها بببعض، يستطيع �لنمل ' يبني �ألعشا& على بضع 

شجا�، مما يساعد: على 9عالة عد6 كبر بكثير من �لنمل. 
9' مر�حل بناC �لعش مثير; جد�. �ال، تبحث �لشغاال=، كل على حد;، على 
مو�قع في 9طا� �لمنطقة �لتابعة للمستعمر; تناسب عملية �لتوسع. �عندما تجد غصنا 
مناسبا، تقوO باالنتشا� على ���� �لغصن، ثم تبد في سحب �أل���� من �لجانبين 9لى 
مكانها �لصحيح. �عندما تنجح نملة في طي جزC من �لو�قة، تتجه نحوها �لشغاال= 
�لقريبا= منها �يبد' في سحب �لو�قة معا. ��S9 كا' حجم �لو�قة كبر من حجم 
�لنملة، � �S9 �ستدعت �لضر��; سحب ��قتين معا، تبني �لشغاال= جسر� معلقا يربط 
بين �لنقاW �لتي سيتم �صلها. �فيما بعد، تقوO بعض �لشغاال= في �لسلسلة بتسلق 

9لى  �لموجو�6=  �لشغاال=  ظهو� 
�يتم  �لسلسلة،  يقصر  مما  جو��ها، 
بذلك �صل نهايا= �لو�قة. �عندما 
تظل  �لخيمة،  شكل  �لو�قة  تتخذ 
بالو�قة  ممسكا=  �لشغاال=  بعض 
بأ�جلهن �فكوكهن في حين تذهب 
�يحملن  �لقديم  �لعش  9لى  خريا= 
لهذ�  خصيصا  تربيتها  تمت  يرقا= 
هذ:  �لشغاال=  �تفر[   .Cلجز�
�صال=  عند  �Sهابا  جيئة  �ليرقا= 
�ليرقا= كمصد�  �لو�قة، مستخدمة 
يتم  �لذ_  �لحرير  �بو�سطة  للحرير. 



65

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

'فر�&� من فتحة موجو!� تحت �فو�� �ليرقا� بالضبط، يتم �بط �أل���
 في �لمو�قع 
�لمطلوبة. �4 �3 �ليرقا� تستخد0 كماكينا� للخياطة.٢٧ 

�لغز@ بكبر حجمها عن مثيالتها في �لشغاال�،  �تتسم غد! �لحرير في يرقا� 
 Cللوفا حريرها  كل  �ليرقا�   Fتكر� �&نها.  خفة  بسبب  �لحمل  سهلة  �لكنها 
باحتياجا� �لمستعمر� بدال من �ستخد�مه لنفسها. �بدال من �3 تنتج �ليرقا� �لحرير 
من غد!ها �لحريرية ببطC، فإنها تقذP خيطا عريضا من �لحرير، �ال تحا�@ حتى 
�لشغاال� بفعل كل ما  �لمتبقي من حياتها، تقو0   Cلجز� تبني به شر�نقها. �في   3�
يجب على �ليرقا� فعله بالنيابة عنها. �كما هو ��ضح، ال تعيش هذ� �ليرقا� 'ال 

بوصفها”مصنعا� للحرير”.٢٨
�لم يشر_ �لعلماC على �إلطال
 كيف �ستطا\ �لنمل �3 يضع �سس هذ� �لتعا�3. 
مر�  أل�@  �لسلو`  هذ�  ظهر  كيف  هي  تفسير  عن  تبحث  �لتي   cألخر� ��لنقطة 
بالنسبة ألجنحة �لحشر��، �عيو3  �لمزعومة. �كما هي �لحا@  �لتطو�  خال@ فتر� 
�لفقا�يا�، ��لمعجز�� �لبيولوجية �ألخرc، فإ3 �لكيفية �لتي ظهر� بها مثل هذ� 
تستطيع  ال  ظاهر�  تمثل  �أل�@  �لكائن  من  تطو�ها  عبر  ��لنافعة  �لمعقد�  �لقد��� 
�لمبا!g �ألساسية لنظرية �لتطو� تفسيرها. 'نه طريق مسد�! بالنسبة للمد�فعين عن 

نظرية �لتطو�. 
�لن يكو3 منطقيا بالطبع �لقو@ بأ3 �ليرقا� تجمعت في يو0 من �أليا0 �قالت: 
“ينبغي �3 ينتج بعضنا �لحرير لسد �حتياجا� �لمستعمر� بأكملها، لذ� !عونا نعد@ 
 .Cكبير من �لذكا �ننا �غد!نا �لحريرية �فقا لذلك”. ال تتسم هذ� �لنظرية بقد�&��
 3� يجب  بما  !��ية  على  �هي  ُخلقت  قد  �ليرقا�   3�  Pنعتر  3� يجب  ثم،  �من 
تفعله. �في عبا�� �خرc، قا0 �هللا، خالق هذ� �ليرقا�، بتشكيلها بطريقة تتناسب مع 

�لمها0 �لمطلوبة منها. 
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ا� �لنمل �لحصَّ

بين هذ�  متمرسين. 	من  �مز��عينس  �نفا،  �كر ُ �لنمل، كما  "نو��  بعض  تعتبر 
�ألتا  عن  �لنظر  بصر(   ,harvester ants ا+  �لحصَّ �لنمل  نذكر   0" يمكننا  �ألنو��، 

�لذ7 تحدثنا عنه من قبل. 
�لتغذية  بآليا:  بآليا: تغذية متطو�< 	معقد< جد� مقا�نة  ا+  �لنمل �لحصَّ 	يتميز 
� يجمع هذ� �لنمل �لبذ	� 	يحتفظ بها في غر( G .من �لنمل H"خر �لخاصة بأنو��
 MنتاG في  �لنشا،  من  �لمكونة  �لبذ	�،  هذ�   Oتستخد	  .Qلغر� لهذ�  معد< خصيصا 
 Hيتغذ �ليرقا: 	�لشغاال: �ألخريا:. 	في حين  تتغذH عليه  �لذ7 سو(  �لسكر 

عش على ��قة شجر معد للوفا! بكل �ملتطلبا�. 
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�لنمل  عش  بنا�  مر�حل 
�أل��،  �ملرحلة   � �حلائك... 
&تا$ �لنمل �أل�$�# �ملناسبة على 
لالستقر�$  &طط  �ل+  �لشجر, 
من  بالسحب  5معها   6 عليها، 
كال �جلانبني. �� �قت الحق، 
يأE �لنمل بDقاته غا	لة �حلرير، 
�&يط   ،GناHI موضح  هو  كما 
�لبعض  بعضها  مع  �أل�$�# 
 Qل+ تعت� RقاDل� Gبو�سطة هذ

مبثابة ماكيناR للخياطة. 



69

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

سكر يأكله. #قد تبين �آل� �� �للعا� �لوفير �لذ� يفر�� �لنمل �ثنا� �لمضغ هو �لذ� 
يقو0 بعملية �لتحويل هذ�.٢٩ 

#لم يتلقَّ �لنمل �لذ� نتحد9 عنه هنا، بالطبع، �� تعليم في �لكيميا�. #ال يمكنه 
كذلك �لتوقع بأ� لعابه سوF يحوDِّ �لبذ#C �لتي جمعها عشو�ئيا <لى سكر يمكن 
�لكيميائية   Hلتحوال� �لنمل على سلسلة من  �� يأكله. #مع Mلك، تعتمد حياK هذ� 
�لتي ال يعرF عنها شيئا #ال يمكنه �� يعرF عنها شيئا. #<�M كا� �لبشر �نفسهم 
يجهلو� كيف تتم عملية �لتحوD �لتي تحد9 في �جسا0 �لنمل - #�لتي لم يعرفو� 
تفاصيلها <ال في �لسنو�H �ألخيرK �لقالئل - فكيف �ستطاT �لنمل �� يغذ� نفسه 

بهذ� �لطريقة آلالF �لسنين؟ 

نمل �لعسل

تسمى   aphids  HقاCأل �لهضمية   Hلنفايا� على  �لنمل   Tنو�� من  �لعديد   Zتتغذ

تغذية   � �ما!� تستخد  #$ �لنشوية $# غر, خاصة �'و%ا  �لبذ��  ا!  �لنمل �حلصَّ 'مل 
�لشغاال6. 
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ا� هو لوحيد لذ
 يتبع نظاما  معظم لنمل على لبذ!" !لب لنو�، فإ� لنمل لحصَّ
يستند +لى جمع لبذ!" !معالجتها. 

لنمل لبذ!" في موسم نمو لنباتا4 !يخزنها لالستخد0 في موسم  !يجمع هذ
تم  لتي   �ألخر ألشيا9  من  لبذ!"  فر>  يتم  بالعش،  خاصة   Aغر !في   .Aلجفا
 "تجميعها في لعش بطريق لخطأ. !تبقى بعض مجموعا4 لنمل في لعش على مد
سا�  !قد  لنمل.  بخبز  يسمى  ما  بالتالي  !لتنتج  لبذ!"  محتويا4  لتمضغ  لساعة، 
لفتر4 بأ� لنمل يستخد0 طريقة علمية لتحويل نشا لبذ!" +لى  �عتقا� في +حد
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قد��  في  لموجو�  لعسل  �يز�  لحا�.  في  لسابق  موقعها  �لى   �لشغاال تعيدها 

لعسل حولي ٨ +ضعا( �)� لنملة. 

لعسل  قد��   �لعا�يا  �لشغاال تز��  لجفا(،  موسم  في   �+ لشتا4،  �في 

لقد��”،  7لتفي بمتطلباتهم ليومية من لطعا;. �تضع لشغاال� +فوهها على “+فو

عضالته.  قبض  طريق  عن  بجسمه  لمخز��  لعسل  من   Eصغير  Eقطر لقد�  فيفر) 

لقيمة لغذئية لعالية بوصفه طعاما لها في فصو�  J لعسل �تستهلك لشغاال� هذ

لجفا(. 

�لى ٨ +ضعا( �)نه  للرهبة +� يصل �)� كائن حي  �نه لموقف مشوO �مثير 

+�جله  من  متدليا  لعيش  يستطيع   �+� للعسل،  لعمل كقد�  يقر�   �+ بعد  لطبيعي، 

لموقف  لقبو� بمثل هذ Eلقد�� بضر�� شعر� هذ7 Jلما .SJ+ T+ يصيبه �+ ���

لصعب �لخطير؟ �هل فكر� بنفسها في هذ7 لطريقة لفريدE للتخزين �تحكمت 

 �+ إلنسا�  يستطيع  ال  في حين  نفكر،  �عونا  لذلك؟  �فقا  لجسدية  تطو�تها  في 

يتحكم في +قل تطو� يطر+ على جسمه، كيف يستطيع لنمل، لذT ال يملك حتى 

�ماغا بالمعنى لحقيقي، +� يفعل هذ بمفر�7؟ 

لتطو� تفسير7. فمن غير لمنطقي  �يظهر نمل لعسل سلوكا ال تستطيع نظرية 

لنمل قد طو� طريقة تخزين لعسل باإلضافة �لى  لتأكيد على +� هذ Oإلطالعلى 

لعلمية  لد�ئر  في  نقابل  نحن  لوقع،  �في  لصدفة.  بمحض  لها  لال)مة  ألعضا4 

مشابهة.   Sخر+  ��موضوعا لموضو_   هذ لوقعية حو�   �لتصريحا من  لعديد 

خذ، على سبيل لمثا�، تفسير لبر�فسو� �يتيا� �بو Etienne Rabaud، مدير معهد 

 :Institute of Biology of the Paris University لبيولوجيا بجامعة با�يس
غير  لحية   �لكائنا  �+  xبوضو لمثا�)  سبيل  على  لعسل  (نمل  ألمثلة  هذ7  “تبين 

مسؤ�لة عن ظهو� هذ7 ألعضا4 لمتنوعة بغية لقيا; بوظائف محد�E، على لرغم من +� 

�جو� هذ7 ألعضا4 لمسبق قد +�S في بعض ألحيا� �لى لقيا; بأفعا� �مها; محد�E في 

�لى Jلك. �يوضح Jلك +� تلك ألعضا4 لم تنشأ بسبب  Sحين لم يؤ� في +حيا� +خر
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�لحقيقي.  �لعسل  بين  �لما��  بين هذ�  �لو�قع  في  تشابه   �� يوجد  “�لعسل”. ال 

مع 7لك، فقد �طلق هذ� �السم على �لنفايا& �لهضمية لأل*قا&، �لتي تغذ& على 

عصا*� �لنبا& (�لنسغ)، بسبب �حتو�ئها على نسبة عالية من �لسكر. من ثم، تقو9 

شغاال& هذ� �لنوI، �لمسمى بنمل �لعسل honey ants, بجمع �لعسل من �أل*قا&، 

�لزهو*. تتميز طريقة �لنمل في جمع �لعسل من �أل*قا& بقد*  ،coccidae لمغافير�

�أل*قة  فتعطي  بطنها.  في *كل   �تبد �أل*قة  من  �لنملة   Nتقتر  7O �إلثا*�.  من  كبير 

قطر� من �لنفاية �لهضمية للنملة. تبد� �لنملة في توجيه مزيد من �لركال& Oلى بطن 

�أل*قة للحصوU على مزيد من �لعسل ثم تمتص �لسائل �لذ� يخرR من بطن �أل*قة. 

لكن، كيف يستخد9 �لنمل هذ� �لطعا9 �لمسكر ما هي فائد� هذ� �لطعا9 بالنسبة 

له فيما بعد؟ 

هناY نظا9 عظيم لتقسيم �لعمل بين نمل �لعسل في هذ� �لمرحلة. 7O يتم �ستخد�9 

بعض �لنماU بمثابة “ِجر�*” لحفظ �لرحيق �لذ� جمعته �لشغاال&!  

توجد في كل عش ملكة �حد�، شغاال&، حامال& عسل �يضا. تتم Oقامة 

يمكن   ��لذ نسبيا  �لصغير  �لبلو`  شجر  من   Nبالقر عا��  �لنمل  هذ�  مستعمر�& 

بمجر�  �لرحيق،  �لشغاال&  تحمل   b� بعد  �لرحيق.  منه  تستخلص   b� للشغاال& 

�فو��  في  تصبه  �فو�هها  من  بإخر�جه  تقو9  �عشاشها،  Oلى  �بتالعه،  من  تنتهي   b�

�لشغاال& �لصغير�& �لالتي سيحتفظن بالعسل. جدير بالذكر �b هؤالj �لشغاال& 

�لصغير�&، �لملقبا& بقد* �لعسل honeypots ، تستخد9 �جسامها لتخزين �لسائل 

 .jلصحر�� في  �لصعبة  �ألقا&   lلغالب الجتيا� في  �لمستعمر�  تحتاجه   ��لذ �لحلو 

يتم Oطعا9 هؤالj �لشغاال& حتى تنتفخ تصير في حجم �لعنبيا& blueberrieَّ. ثم 

تتدلى بعد 7لك من سقو| غرفها مثل كر�& �لكهرماb حتى يطلب منها �b تتقيأ 

 jهؤال �ثناj فتر� تدليها من هذ� �لسقف، تبد�لرحيق إلطعا9 �خو�تها �لجائعا&.٣٠ 

�حد� منهن،  ��قعت  �7O�لشغاال& مثل عنقو� صغير نصف شفا| من �لعنب. 
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تكيف �لكائنا� �لحية مع ظر�� �لحيا�، بل �� ظر�� �لحيا� هي �لتي نشأ� نتيجة 
�لوجو8 �لمسبق لهذ4 �ألعضا0 ��ظائفها كما +'ينا. �هنا، يمكن '� نطر% �لسؤ�" �لتالي 
كما فعل 8�+�ين: هل تتم �D�لة، '� �لتخلص من، �لفر8 �لذA يفقد �لقد+� على �لعيش، 
 H�ألحد� �' Jهل يتم تطويع �ألعضا0 مع �لظر�� �لجديد� في هذ� �لتطو+؟ نحن نر M'
قد 'ثبتت '� هذ� �لتطو+، '� �لتغيير، لم يحدH؛ بل �� �لو�قع يشير �لى حد�H ظاهر� 

مختلفة تماما”.٣١

�تبين لنا هذ4 �لتفسير�� �لتي قدمها �لبر�فسو+ +�بو بوضو% �ستنتاجا يمكن '� 
يصل �ليه 'A شخص يفكر بضمير4 لبرهة من �لوقت. ال يوجد سوJ خالق '�حد، 
�لحية  �لكائنا�  جميع  خلق   Aلذ� هو  ��لذكا0،  للمعرفة  �لحقيقي  �لمصد+  يمثل 
بأعضائها �لخالية من 'A عيب �سلوكها �لمثالي. �قد عبَّر �لقر[� �لكريم عن هذ4 

�لحقيقة على �لنحو �لتالي:

ُ� َلُه �ْألَْسَما! �ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي  ﴿ ُهَو �هللاَُّ �ْلَخاِلُق �ْلَباِ�ُ' �ْلُمَصوِّ
َماَ��ِ; َ��ْأل9ِ�َْ َ�ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم ﴾ [سو�3 �لحشر: ٢٤] �لسَّ

اI، @ �لغر= �لC نر�ها �عالF، �لبذ�� �لC ستستخدA @ موسم �جلفا=.  Lز� �لنمل �حلصَّ
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كتشفه 
إلنسا! بعد بحو� علمية طويلة) فاستخد� �سيلة منطقية جد
 للقضا� على 
هذ1 
لمشكلة! �
الحتما8 
آلخر هو 4! تصو2 هذ1 
لعملية 
لمثالية �تنفيذها ال يمكن 
4! يتم Cال من خال8 �حي يأتي من عقل ال حد�< لحكمته �قد2ته. �تبد� 
ستحالة 

الحتما8 
أل�8 �
ضحة، أل! من �4حى Cلى 
لنمل بحماية نفسه من 
لفطر �بيَّن له 

كيفية 
لقيا� بذلك هو بطبيعة 
لحا8، 
هللا سبحانه �تعالى. 

طر! �لتكاثر �لمختلفة لد� نمل �لخشب

يمتلك Lكو2 نمل 
لخشب �ملكاته 4جنحة. �مع Lلك، فهم ال يقومو! برحلة 

ألخرS من 
لنمل 
لصغير. Lلك 4! 
لتز
�P يتم على سطح  T
جوية للتز
�P مثل 
ألنو

لعش �4 في W4 مكا! Vخر قريب منه. �بعد 
لتز
�P، تنتف 
لملكة 4جنحتها �تقو� 

بو
حد\ من ثالثة 4شيا�:

يظهر 8 �لصو�6 عش منل �خلشب. �قد يصل ��تفا1 هذ/ �ألعشا. �ل- يبنيها منل �خلشب من �أل���! 
�إلبرية ��لغصينا? <= ما يقر; من �ملترين. 



74

�إلعجا	 في �لنمل

نمل �لخشب
�إلبرية  �لصنوبر   ���� من  يبنيها  �لتي  بالتال�   wood ants �لخشب  نمل  يشتهر 
��ألغصا5 �لرفيعة �لتي يضعها على قمة �عشاشه �لموجو() تحت �أل#. �يتم بنا! 
�لعش عا() حو� خشب Aحد< �ألشجا، �يتكو5 �لسقف من �لجز! �لموجو( فو� 
�� �لصنوبر ��� ،��سطح �أل#، ��لمكو5 من �ألغصا5 �لصغير)، �سويقاD �أل�
 Iميا  Jتسر يمنع  �هو  مترين،  Aلى  �لسقف  هذ�   Nتفا� يصل   5� �يمكن  �إلبرية. 
�لمطر Aلى �لد�خل، �ينظم (جة حر�) �لعش في �لطقس شديد �لسخونة �� شديد 

�لبر�(). ٣٢ 
�يتميز نمل �لخشب، شأنه شأ5 غيرI من �لنمل، بجدI �لشديد في �لعمل. TA يظل 
يغير باستمر� في (يكو �عشاشه؛ فينقل �لطبقة �لسطحية �ألصلية Aلى �لطبقاD �لدنيا 
�لعليا. �قد لوحظ  �لطبقة  لتحل محل  �لدنيا   Dلطبقا� على مر�حل �يأتي بمو�( من 
قا! على Y صبغة Zشي! مثير في �لتغيير�D �لتي يقو] بها �لنمل في �لعش. فقد تم 
قمة تل �لعش �في خال� �بعة �يا] لوحظ �5 قمة �لتل قد �كتست باللو5 �لبني مر) 
�خر<. �تم �لعثو على �لجسيماD �لزقا! على بعد ٨ Aلى ١٠ سنتيمتر�D تحت 
�لسطح. �في غضو5 شهر ��حد �صلت هذI �لجسيماA Dلى عمق ٤٠ سم. �فيما 

بعد، ظهرD �لجسيماD �لزقا! على �لسطح مر) �خر<. 
�لنقل في حد  �لمستمر) هذI من �جل  �لنقل  �لنمل بعملية  حسنا، هل يقو] هذ� 
�Tته؟ �لجو�J هو ال. فقد فسر �لباحثو5 �لسبب �لذg يجعل نمل �لخشب ينهمك 
في هذ� �لتصرl �لد�ئم على �لنحو �لتالي: تعمل �لحركة �لد�ئمة على تجفيف �لمو�( 
�لرطبة �لموجو() بالد�خل بالقرJ من �لسطح �تمنع تكو5 �لفطر. �لو لم تكن �لحا� 

 .كذلك، لعاZ �لنمل في عش ملي! بالفطر �لضا
�في هذI �لحالة، يوجد �حتماال5. �أل�� هو �نه منذ �مد بعيد جد� �كتشف �لنمل، 
�لرطبة، (�هو �مر  �لبيئة  �لفطر يتكو5 في  �لمتمثلة في �5  �لحقيقة  من خال� بحثه، 
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�لملكة �لموجو�! فيه. �تتر� �لملكة بيضها لتعتني به شغاال� �لفوسكا �لموجو��� 
هنا�. �لفتر! من �لوقت، يتو�جد في �لعش كل من �لشغاال� �لضيو# ��لشغاال� 
هؤال0  تمو�  ملكة،  لديها  ليست  �لمضيفا�   34 بما  6لك،  �مع  �لمضيفا�. 
�لمضيفا� بعد فتر! من �لوقت �تكتسب ملكا� �لخشب عشا ُمقاما ��3 34 تفعل 

4< شي0.٣٣ 
نمل  ملكة  تتبعها  �لتي  �لتكتيكا�  في  ��ضحا  �عيا  يلحظ   34 للمر0  �يمكن 
�لوعي ال  34 هذ�  �لجلي  �لثالث. �مع 6لك، من  �لقسم  في  ناقشناها  �لتي  �لخشب 
�لنمل لم تر على �إلطالK 4< مكاJ 3خر  �لنملة �6تها. أل3 ملكة  يمكن 34 يخص 
6لك  من  �لرغم  على  �لكنها  عشها.  يتضمنها  �لتي  �لمربعة  متر��  �لبضعة  بخال# 
تدخل مستعمر! لم ترها َقط من قبل بل لم تعلم بوجو�ها من قبل، �تعر# من �لذ< 
يجب 34 تتخلص منه في هذV �لمستعمر!. �تحقق هذ� بعد 34 تتغلب على جميع 
لوحي.  �فقا  تتصر#  �لنمل  ملكة   34 بال شك  �لعو�مل   Vهذ كل  �تثبت  �لعقبا�. 
قو! �هللا سبحانه �تعالى �سلطانه  �ليال ��ضحا على  Jنفا  �لمذكو]!  �لظو�هر  �تعتبر 

على جميع �لكائنا� �لحية. 

نمل �لجيش

يعد نمل �لجيش legionary ants 4حد 4كثر �لحيو�نا� مهابة في �لغابا�. �يرجع 
�لعسكرية  سلوكياته  ^لى  هذ�  �لنمل  مجتمع  على  `�لجيشز  �سم   Kطال^ في  �لسبب 

�لحقيقية. 
�يبلغ  .Vهو يأكل كل ما يقع عليه بصر� dكال� �للحوJ ينتمي نمل �لجيش ^لى�
طوk كل نملة ٦ ^لى ١٢ مليمتر�، �لكن 4عد��ها �لمهولة �تنظيمهما �لفائق يعوضها 

عن صغر حجمها. 
�قت قصير.  kيمكن 34 يتسبب ضو0 �لشمس �لمباشر في قتل نمل �لجيش خال�
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١. تعو$ #لى �لعش �لذ� عاشت فيه من قبل هي يرقة تتر� بيضها هنا�. 
٢. تتر� �لعش في بعض �ألحيا& هي محمولة على �لشغاال* تبحث عن مكا& 

جديد لبنا4 �لعش. 
�لذ�  �لصغير  �لنمل  بنو: 9خر من  � =حلت حدها، تدخل عشا خاصا ># .٣
تحل محل  ،Formica Fusca ألسو$ فو=ميكا فوسكا�تربطها به قر�بة، مثل �لنمل 

منل �خلشب مسلح تسليحا جيد� من 'جل �حلر$. فعندما يو�جه عد��، يث� �لنمل �جلز� �لسفلي من بطنه من بني 
�لقتا8، بذقنه �ملسنن �4قن �جلر2 باحلمض.  'ثنا�   ،��لعد �لفو?ميك على 'عد�ئه؛ '� يعض  '?جله �يلفظ @ض 

�كأنه سال2 كيميائي.  Gمليز�� Hֲדذ Jيعمل �حليو��
�J' J يؤNO نفسه، �قد?ته على �ستخد�L هذ� �حلمض Q خل جسمه�Q ض �لفو?ميك@ SنتاT لنمل على� U?قد JT

بأفضل �لسبل هي، بال شك، Qالئل على تصميم خا8 من �لعيو$. 
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ثابتا،  عشا  يمتلك  ال  �لجيش  نمل   �� �بما 
�لمستعمر��   ���تحا �يعتمد   .��لترحا %�ئم  فهو 
نحو  �لملكة  تنتج   -/ �لتكاثر.   0��% على  �هجر�تها 
يومين  بيضة على مد5  /لى ٠٠٠^٣٥   ٠٠٠^٢٥
�لبيض،  �ضع  من  �يا?  بضعة  �قبل  شهر.  كل  في 
ثم  ��سعة.  منطقة  في  �تتجمع  �لمستعمر0  تتوقف 
�لتي  ��جله  مستخدما  �لبعض  ببعضه  �لنمل  يتمسك 
تتخذ شكل �لخطاM �يكّو� عشا مؤقتا. �تستخد? 
 ��لمساحة �لفا�غة في �لوسط كغرفة جاهز0 الستقبا
 �� هنا،  �لطبيعي  �من  �لجديد.  ��لجيل  �لملكة 
�مفاصله  �لنمل  ��جل  من  �لعلوية   Uألجز��  Wتتعر
 Uألعضا� Xللتحميل �لز�ئد. �مع -لك، ما %�مت هذ
 Mضعا� مئا�  /لى  تصل  ��\�نا  لتتحمل  مصممة 
بأكملها  �لمستعمر0  تتحمل   �� فبإمكانها  �\نها، 

%�� �b مشكال�.٣٦ 
يحد%  فهو  كاملة،  بفعالية  �لنمل  يصطا%  �لكي 
�لنامية،  �لفقسة  �حتياجا�  حسب  ��تحاله  �قت 
فتر0   ��خال  .���لترحا �لحل  مر�حل  بين  مبا%ال 
�لحل �لبالغة نحو ٢٠ يوما، تنتج �لملكة �لسمينة غير 
�لقا%�0 على �لحركة ٥٠,٠٠٠ /لى ١٠٠,٠٠٠ 
�لخا%�0  طو�  في  �لذ�ية  بقية  ترقد  حين  في  بيضة 
تشن  �أليا?،  معظم  �في  �لساكنة.   pupal stage

خال�  من  حيا  عشا  �جليش  منل  ُيكو� 
�نظر�  �لسلسلة.  مثل  �لبعض  ببعضه  ��تباطه 
�لتنقل،  �9ئمة  �جليش  منل  مستعمر:  أل� 
على  �9ئما  مسكنا  تقيم   �� تستطيع  ال  فإ?ا 
ليلة  كل  �لكن  �ألشجا�.  على   ��  Eأل��
�تكو�  �لبعض  ببعضها   Gلشغاال� تلتصق 
Kتا�  �لبد�ية،  ففي  مالجئ.  �جسامها  من 
 Pمثل جذ ،Eبضع منا� جسما قريبا من �أل�
شجر:، �تتدU منه مبخالبها �ملتشابكة. �يصل 
�فر�9 �لنمل �آلخر��، �يعثر�� على �جلد�ئل، 
 ��  UW  Xبإحكا �لبعض  ببعضهم  �يتمسكو� 
تصبح �جلد�ئل حباال تندمج مع بعضها �لبعض 
 ،Eأل�� على  متر  لنحو  متتد  كتلة  لتشكل 
�لذ\  �ملؤقت؛  باملعسكر  يسمى  ما  �هو 
يصبح مسكنا للمستعمر: بأكملها �ل` تضم 
�ترقد  فر9.   ٧٥٠,٠٠٠  UW  ٢٠٠,٠٠٠
 ،bلصبا�  c� �لوسط.   c �فقستها  �مللكة 
يتحر� �لنمل عن بعضه �لبعض �gرf ليشن 

 .hعلى �لغ Gغا��
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لذلك، يتنقل هذ� �لنمل !ما ليال �� في �لظل. �نتيجة لحساسيته للضو
، يحفر هذ� 
�لنمل �نفاقا طويلة �ثنا
 سير,. �يعد� معظم �لنمل (�خل هذ, �ألنفا* (�) �) يخر& 
كبير5  بسرعة  �ألنفا*  يحفر   (� يمكن  ألنه  سرعته،  من  >لك  يقلل  �ال  خا@جها. 
نمل  �يتنقل  ��لسرية.  بالسرعة  �لنمل  هذ�  َعْد�  يتسم  لذ�،  �لقوية.  فكوكه  بو�سطة 
�لرغم  �لنا@ ��لما
، على   
باستثنا �لعو�ئق  �لجيش في جيوK جر�@5، تتخطى جميع 

من كونه �عمى تماما.٣٤ 
!لى  منها  �جز�
 صغير5  �يحمل  حيثما �جدها  !@با  فريسته  �لجيش  نمل  �يقطع 
�لطعاT. �تصل  !لى قد@ كبير من  �لجيش  نمل  �لمؤقتة. �تحتا& مستعمر5  �عشاشه 
�الحتياجاZ �ليومية �لتقريبية لمستعمر5 متوسطة �لحجم، تتكو) من ٠٠٠^٨٠ نملة 
�لغذ�ئية   Zلمنتجا� من  لتر)   ٢٧^٢) جالو)  نصف  نحو  يرقة،   ٠٠٠^٣٠� بالغة 

�لحيو�نية. ٣٥

منل �جليش �لذ& كو# عشا مؤقتا عن طريق �لتعلق بأقد�� بعضه �لبعض. 
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�لنمل �لمخملي

�لذ يعيش في �لصحا�، بأجسا� مغطا�   ,velvet ants لمخملي� �لنمل  يتميز 

بطبقة كثيفة جد� من �لشعر. /يعمل هذ� �لغطا- �لطبيعي كطبقة عا'لة للحر��� تحفظ 

6ثنا-  �لحر���  من  �لجسم  /تقي  �لبا��9،  �لصحر�-  ليالي  في  �لجسم  �9خل  �لحر��� 

�لنها�. /يستطيع @كو� �لنمل �لمخملي، بسبب 6جنحتهم، 6= يتجنبو� حر��� �لرمل 

ألنها  �لحا��   Dلرما� على  تمشي   =6 يجب  �لمخملي  �لنمل   FناG /لكن  بالطير�=. 

ال تمتلك 6 6جنحة. لذلك، فهي تحتاG Iلى هذ� �لغطا- لتقي نفسها من �لحر��� 

�لمنبعثة من �أل�M /كذلك من �لشمس. 

 N/يحميها من �لظر G@=، ما هو تفسير �متالQ �لنملة لمثل هذ� '�لغطا-P �لذ

طريق  عن  �لغطا-  هذ�  �كتسب  قد  �لحيو�=  بأ=  �ال9عا-  يستحيل  �لسيئة؟  �لمناخية 

�لعديد  Gلى   سيؤ9 @لك  �لتطو�، أل=  عملية  من  بوصفه جز-�  �لطبيعة  مع  �لتكيف 

من �ألسئلة �لتي تبحث عن Gجابا`: هل ماتت GناF �لنمل �لمخملي بسبب ��تفا[ 

�9جا` �لحر��� قبل 6= تحصل على هذ� �لغطا-؟ /G@� كا= �لحاD كذلك، فكيف 

 Nنو[ من �لصد �نتظر` ألجياD كي تحصل على �لغطا- “بمحض �لصدفة”؟ /6

@لك �لذ مكنها من �لحصوD على هذ� �لغطا-؟ 

لتحصل  لم تكن  �لحشر�`   dألسئلة، أل= هذ�  dلهذ Gجابا`  توجد  /بالطبع، ال 

�لتطو�  9عا�  يظل  �لتي  �آلليا`  بو�سطة  �لحر���  من  تحميها  �لتي  “6غطيتها”  على 

لديه  /ليس  �لغطا-،  هذ�  بد/=  يعيش   =6 يمكن  ال  �لنمل  هذ�   =6 @لك  يقترحونها، 

بتغير�` ضا��.  نا�9 جد� /تأتي جميعها  ينتظر طفر�` تحدF بشكل  �لوقت كي 

 /من �لو�ضح 6= هذd �لحيو�نا` قد تم تصميمها من �لبد�ية لكي تتحمل �لمناi �لذ

تعيش فيه. 



80

�إلعجا	 في �لنمل

في  �لعش  من   
قصير غا���  �للملكة،  ألنفسهن   ��لطعا عن  �لباحثا�  �لشغاال�، 
في  (�جة   ١٢٣ �تجاهها  تغير   ،
غا� كل  �في   .
�لو�( شكل  تتخذ  مجموعا� 

�لمتوسط، مما يجنبها >عا(
 تمشيط نفس �أل��ضي.٣٧ 
ما  بنفسه، �هو  DE يحسب ١٢٣ (�جة  �لنمل يستطيع   DE �ال يوجد شك في 

 مساعد
. �يعد Kلك مؤشر� على �جو( معرفة �)E D�) حسابه Dال يستطيع �إلنسا
عميقة بالرياضيا�. �لكن �لنمل ال يعرM �لرياضيا�، �ال يستطيع حتى DE يحسب. 

لذ�، يبين ما سبق DE ما يفعله هذ� �لنمل يتم بوحي خاO، �ليس عن �عي. 
�لطعا�، �في تلك �ألثناT، يظل  �لشغاال�  �ليرقا� �أل�V، تجمع  �عندما تفقس 
�ستعد�(  �يتز�من   .��لطعا من  بقطع   
مباشر �ليرقا�  تغذية  �تتم  ساكنا.  �لمجتمع 
 .
�لملكة لوضع �لبيض مر
 EخرY في �لعا(
 مع تحوV �ليرقا� �أل�V >لى طو� �لخا(�
�في هذ� �لطو�، يتوقف �لمجتمع مر
 EخرY. �يشير هذ� �لتز�من بين �ضع �لملكة 
للبيض �(خوV �ليرقا� طو� �لخا(�
 >لى �جو( تخطيط ��[، ألD هذ� يقلل �لوقت 

�لذ^ يتوقف فيه �لجيش. 
على   
�لهجر من   

 جديد��)  Tبد �ألكبر سنا على  �لنمل  �ليرقا�  نمو  �يحث 
�لنحو �لتالي: تصد� �ليرقة >فر�`� عندما تقو� �لشغاال� بلعقها �تنظيفها. �يلعب هذ� 

 ٣٨.
�لسائل، �فقا لنتائج �لبحوc، (��� فعاال في �تخاK قر�� �لهجر

�>نه ملن �ملنطق �ملعيب DE يدعي �ملرDE T �لhقا�، �لf g تكتسب هوية �لنمل بعد، 
قد فكر� m >فر�` هذ� �لسائل ��جهت �ملستعمر
 بأكملها kو �لوفاT باحتياجاִדا. 
�لكن �لشيT �لوحيد �لذ^ ميكن DE يكتشفه �ملالحظ �لذكي هو �جو( خالق Eعلى 

 .Dيطنا بعلمه �سلطانه من كل مكاq
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�تبحث �نا� �لنمل �لمخملي عن �� نو� من �عشا� �لحشر� �� خاليا �لنحل 
 �� �لعش   ��إلنا تجد  �عندما  �لتز��'.  مكا*  تتر,   *� بعد  تستخدمه   *� تستطيع 
�لخلية، تدخل �لى �8خله �هي مز�8= بأسلحة تمكنها من 89 �� محا�ال إلجالئها. 
يسمح  �98عًا  قوية  �9Dعًا  لديه  أل*  �لعش،  في  �لمخملي  �لنمل  يستقر  �لنهاية  �في 
�لنمل  له بالدخوK حتى �لى خاليا �لنحل. �تتميز �لطبقة �لخا9جية من �جساI هذ� 
بسمك �صالبة غير عا8يين. �يذكر علماP �لحيو�* �نهم يو�جهو* صعوبة في ثقب 

 ٣٩.�Dفوال Vصد9 �لنملة �لمخملية بدبو
�بمجر8 8خولها �لى �لعش، تستخدI �لملكة �لمخملية جميع �نو�� �ألسلحة �لتي 
تتر,  �لعسل، كما  �لنحل، �تبد� في �كل مخز�*  �الستقر�9 في خاليا  تمكنها من 
 Wتتغذ �لنمل   يرقا تفقس  �عندما  شر�نقه.   �� �لنحل   خا�98 خاليا  في  بيضها 
على �لخا�98 �لمضيفا ثم تتحوK بعد Dلك �لى خا�98 �يضا. �في حين يتر, 
�لنحل عشه في نهاية �لصيف، يقضي �لنمل �لمخملي �لشتاP في هذ� �لعش في شكل 
 ٧٦ على  �لنحل  �عشا�  �حد  في  �لعثو9  تم  تسجيلها،  تم  لو�قعة  ��فقا   .خا�98
نملة مخملية �نحلتين فقط.٤٠ �يبين هذ� �لمثاK مدW فعالية �نا� �لنمل �لمخملي 
 Pتكتيكاتها �لماكر=، لالستيال Iلنحل؛ ألنها تستخد� ��نجاحها في �لتعامل مع �نا

على �لعش من �لد�خل ��لسيطر= عليه بنفسها. 
�ما يمكن قوله هنا هو �* �لنمل �لمخملي يعرf �لنحل جيد� جد�، �عال�= على 
gخر  �حد   �� بإمكا*  �D*، هل  يخدعه جيد� جد�.  �يضا كيف   fيعر فهو  Dلك، 
للنحل، �طريقة معيشته،  �لجسدية   بالصفا �لنمل  �لى  �لنحل �* يوحي  غير خالق 
�تركيب عشه؟ �* �لتفسير �لمنطقي �لوحيد هو �لقبوK بوجو8 خالق ��حد هو �لذ� 

خلق �لنمل، ��لنحل، �كل �لكائنا �لحية. 
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ميكن ��ية نوعني 
�تلفني من �لنمل 

�ملخملي. #"هم ما مييز 
�لنمل �ملخملي هو 

�متالكه 	لغطا() يعزله 
عن حر��2 �لبيئة �ل/ 

يقطنها. 
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�لحماية من �لجر�ثيم

�لوسائل للحيلولة ��� حد�� �ألضر��  لقد جر� �لخبر�� �ألمريكيو� مختلف 
��خل  معد  نشر مر%  في  ففكر��  �لنا�+.  �لنمل  فيها  يتسبب  �لتي  2نفا  �لمذكو�3 
�لنمل. �لكن  يأكله هذ�  �لذ+  �لذبا�  في  �لنمل عن طريق حقن جر�ثيم  مستعمر3 
�لنمل على   Aيؤ لم  بالجر�ثيم  �لمحقو�  �لذبا�  D� هذ�  للدهشة،  مثير  تبين، بشكل 
 Hكثر نظم �لدفاD حدD لنمل يمتلك� �D ��إلطالK. �عند تحليل Aلك، �كتشف �لعلما
تشويقا في عالم �ألحيا�؛ �هو عبا�3 عن تركيب معين في �لحلق للحماية من �لجر�ثيم  
�بسبب هذ� �لتركيب، يتم �حتجاP �لبكتيريا �لموجو�3 في D+ شي� يأكله �لنمل عند 

�لحلق �لذ+ يحوR ��� �خوله Qلى �لجسم. 
�لناتجة  �لنا�+  �لنمل  �لموجو�3 في  �لحماية  نهاية نظم  Qلى  �لكننا لم نصل بعد 
عن عقل خا�A .Kلك D� هذ� �لنمل يلفظ حوR �لعش �على �ليرقاU سائال مضا�� 
للميكر�باU يتم Qنتاجه في Dجربة �لسم. �بذلك، يتم تطهير �لعش ��ليرقاU تطهير� 

كامال.٤٢ 
�ال يوجد شك في D� هذ� �لنمل، �لمز�� بنظا^ �فاعي غير عا�+، ال يعلم بوجو� 
هذ� �لنظا^. فهل يمكن أل+ شخص A+ ضمير D� يدعي D� مثل هذ� �لنظا^ قد تطو� 
بمحض �لصدفة؟ كما ال يمكن �ال�عا� بأ� �لنمل قد �ضع هذ� �لنظا^ بنفسه. فمن 
AQ� �ضع هذ� �لمرشح في حلق �لنملة، �من �لذ+ �Dحى Qليها بإنتاd سائل مضا� 
 �D �لتي ال يستطيع �إلنسا� Uلصفا� gخالق هذ �D نى شك في�D للبكتيريا؟ ال يوجد

�لنمل �D �لحظ �لعشو�ئي D� يخلقها، هو �هللا �لعليم.
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�لنمل �لنا��

�لكن  	لحجم.   
صغير حمر	�  حشر	�  عن   
عبا� هو   fire ants 	لنا��  	لنمل 
�تستطيع  من صغر حجمه.  	لرغم  على  عظيمة  بأشيا�  يقو-   12 	لنمل  هذ	  بإمكا1 
 12 �حدها،  2مريكا  في  نوعا   ٢٠ منه  يوجد  	لذ�  	لنمل،  من  	لنو=  هذ	  ملكا� 
مستعمر	�  من  	لعديد  في  توجد  ال  حين  �في  	ليو-.  في  بيضة  نحو ٥٠٠٠  تنتج 
حو	لي  	لنو=  هذ	  مستعمر	�  في  توجد  	لشغاال�،  من  مئا�  بضع   Dسو 	لنمل 
نصف مليو1 شغالة. �تستطيع ملكة 	لنمل 	لنا�� 	لمخصبة 12 تنتج مستعمر
 قو	مها 

٢٤٠,٠٠٠ شغالة.٤١ 
ل  �تهاجم شغاال� 	لنمل 	لنا�� فريستها بضر	�
 باستخد	- Nبر سامة. �قد سجِّ
12 صغا� 	لنمل 	لنا�� قد جرحت بل قتلت �S	حف �2 غزالنًا �ضيعة. كما يمكن 
لهذ	 	لنمل 	لعد�	ني 2يضا 12 يتسبب في 	نقطا= 	لتيا� 	لكهربائي من خالV تمزيق 
	لكابال� 	لكهربائية. �في فتر
 من 	لفتر	�، غز	 هذ	 	لنمل 2مريكا 	لجنوبية �تسبب 
في 2ضر	� مرعبة. �تخبرنا 	لجر	ئد �	لمجال� 	لصا[�
 في تلك 	لسنة 12 هذ	 	لنمل 
قد 	ختر^ 	لكابال� 	لكهربائية من خالV مضغها �تسبب في 	نقطا= 	لتيا� 	لكهربائي 
2كثر من مر
؛ �قد 2لحق 	لضر� كذلك بمحاصيل تصل قيمتها Nلى باليين 	لد�ال�	�؛ 
 allergic 2شخاصا، مسببا لهم صدمة حساسية bنهيا� طر^ سريعة؛ �لد	تسبب في �
shock حولتهم Nلى 2شخاj عاجزين. لقد قا- 	لنمل بكل hلك مستخدما فكوكه 

	لقوية، بل Nنه حفر 2نفاقا تحت 	لطر^ مما N D]2لى 	نهيا� 	لطر^ 	لسريعة، �	لطر^ 
	العتيا[ية، كما تسبب 2يضا في 2نو	= 2خرD من 	لفوضى في 	لبيئة. 
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في  صعوبة  نفسه   �إلنسا يو�جه  �لتي  �لمستويا�،  متعد��  �لدفاعية   ��لنا� �لنمل 
فهمها، هو 6يضا نو4 3خر من �لنمل. -من غير �لمعر-, كيف تستطيع هذ$ �لنملة 
9لى  �لنا��. -لكن بمجر� 6 تدخل  �لنمل  9لى ��خل” عش  �لمتطفلة 6”تتسر= 
�لعش، تبد6 على �لفو� في مهاجمة �لملكة -تحكم قبضتها على قر- �ستشعا�ها، 
6- 6�جلها، 6- حلقها. -في حين ينبغي على �لشغاال� عا�� 6 تدمر 6� معتد، يبد- 
من �لصعب تفسير �لسبب -��J عدN �تخاLها أل� 9جر�J حياI هذ� �لكائن بالذ��. 
-لكن هناS 9جابة بسيطة لذلك. حينما تمسك �لنملة �لمتطفلة بحلق �لملكة، تبد6 في 
محاكا� ِفر-مونا� �لملكة. -بالتالي، تكرU �لشغاال� جهدها إلطعاN �لنمل �لمتطفل 
- �لذ� يستطيع ستة منه 6 يخضعو� �لملكة لسيطرتهم - ظنا منها 6 هذ$ �لنملة 
تتضو�   ،Y6خر ناحية  -من  ملكتها.  هي  �لملكة،  ِفر-مونا�  تحاكي  �لتي  �لمتطفلة 

ملكة �لنمل جوعا حتى �لمو� على مرY6 من �لشغاال� �لالتي يخدمنها.٤٣ 

�لنمل �لصحر���

يستحيل على �لعديد من �لكائنا� �لحية بما فيها �إلنسا �لعيش في �ماI محرقة 
عند ��جة حر��� تبلغ ١٥٠ فهرنهايت. -لكن هناS نمال يستطيع 6 يو�صل �لعيش 
 Namib 6-سيميرمكس  للناميب  يمكن  كيف  حسنا،  هذ$.  �لحر���  ��جة  عند 
طويل  �لحجم  متوسط  6سو�   �صحر�- نمل  عن  عبا��  هو   ��لذ  ،Ocymyrmex

�أل�جل، 6 يعيش في مثل هذ$ �لحر��� �لشديد�؟ 
 Nفي -قت معين. فما يبد6 �ليو Jجي لنمل �لناميب في �لصحر�Lلنمو� Nال يبد6 �ليو
 Iجة. -بمجر� �لوصو�لقياسية لسطح �لرمل 9لى ٣٠ �� هو -صوI ��جة �لحر��� 
 o�أل� تحت  �لموجو��  6عشاشه  من   q-لخر� في  �لنمل  يبد6  �لمرحلة،  هذ$  9لى 
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�لنمل �لمجتهد

يتميز �لنمل �لنا�� صاحب �لخبر� �لكبير� في مجا� �لدفا� بمها�� عالية �قد�� 
��تفاعها ٣٠ سم �عرضها ٦٠  تالال  يبني   ./ يمكنه   12 �لعمل.  في  �الجتها5  على 
سم، /� يمكنه /. يحفر /نفاقا معقد� قد يصل عمقها 2لى ١,٥ متر تحت �أل�9. 
�في مناطق معينة، بنى �لنمل �لنا�� تالال صغير� �صل عد5ها 2لى ٣٥٠ تال. �تعتمد 
على  بالطبع،  �لضخمة،   Kألعشا�  Mهذ مثل   Pبنا على  �لصغير�   Qلكائنا�  Mهذ قد�� 
كدحها. فما هي �لقو� �لتي تجعل �لنمل /حد /كثر �لكائناQ �لحية كدحا في �لعالم؟ 
/� يستريح،  يتوقف   ./ .�5 Yليو� �لنمل يعمل طو��  �لمذهل حقا /. هذ�  2نه لمن 
�يبني /عشاشا تمتد على مساحاQ ��سعة. �لم يقل /� منه: “لقد /جهدQ نفسي 
�ليوY، 5عني /جلس  /عمل   ./ /�يد  /� “ال  قليال”،  /ستريح  �لعمل، 5عني  �ليوY في 
في 2حد_ �لز��يا”. 2. هذ� /مر ينبغي تدبرM بعناية. �يجب /ال ننسى /. هنا^ /�قاتا 
ُينهو� عملهم، �/. هنا^   ./ عليهم  بأ.  لإل�هاc، �غم علمهم  �لبشر  فيها  يستسلم 
�لنمل  �لكن  بالكسل.  يشعر�.   �/ متعبو.  يريد�. ألنهم  ما  فيها  ينفذ�.  /�قاتا ال 
يبد� جهد� عظيما ��5��2 كبير� لتحويل /� �ظيفة يبدeها 2لى شيP مثمر. �بالطبع، 
فالذ� /مد �لنمل بهذM �إل���5 �هذM �لعزيمة، �للتين تفوقا. في قوتهما �5��2 �عزيمة 

�إلنسا.، هو �لمولى �أل�حد لكل �ألحياP، �هللا سبحانه �تعالى. 

�ستا� �لتخطيط �لتكتيكي �لذ� يستطيع 

�ختر�" �لنظم �لدفاعية
 Solenopsis  ��5فجير �لسولينوبسيس  هو   qللخو 2ثا��  �لنمل   Pعد�/ /كثر   .2
Davgeri، /حد /نو�� �لنمل �لطفيلية. 2. هذ� �لكائن �لذ� يستطيع /. يخترc نظم 
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با���  مكانا  لها  تجد   �� �لنملة  تستطع  لم   ��� �لمرتفعة،  �لحر��!  &عند ��جا# 
�لحر��!. &عند ��جا# حر��!  �لمو# من شد!  يكو� مصيرها  ثو��،  خال2 بضع 
�لرمل �لتي تفو< ٥٢,٢ ��جة، يتحمل �لنمل، في �لو�قع، هذ; �لمخاطر! في كل مر! 
يترE فيها �عشاشه. فكيف ��� �فلت �لنمل �لصحر�&@ من هذ; �لنهاية �لمحتومة؟ 
بما �� �لنمل ال يقيس ��جة �لحر��! بمقياG للحر��!، يمكننا �� نقو2 بكل ثقة �نه 
جاO �لى �لوجو� &هو يعرM ما�� ينبغي عليه �� يفعل &في �@ ��جة حر��! يفعله؛ 

&�نه يعرM هذ; �ألشياO منذ �&2 مر! ترE فيها �لعش.
نعم، لقد ُخلق �لنمل �لصحر�&@ &T&ِّ� بسما# خاصة حتى يتمكن من �لعيش في 
�لصحر�O. �� �هللا سبحانه &تعالى، �لذ@ خلق فكا حا�� للنمل قاطع �أل&��<، �&حى 

�لى �لنمل �لصحر�&@ بالمعرفة �لتي تمكنه من حماية نفسه. 
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للبحث عن �لطعا�. "بما !� !جسا� �لنمل تكو� با��� جد�، فإنه ال يستطيع �لسير 
بشكل مستقيم مما يجعله يتمايل. "لكن عندما تز��� ��جة �لحر���، يخر+ �لمزيد 
من �لنمل فتأخذ �لحركة شكال !كثر �ستقامة "سرعة. "حينما تصل ��جة �لحر��� 
Aلى ٥٢,٢  ��جة، تصل حركة �لمر"� ��خل �لعش "خا�جه Aلى ?�"تها. "عندما 
تتخطى �لحر��� ?لك �لحد، تستمر �لحركة؛ "لكن عندما تصل ��جة �لحر��� Aلى 
٦٧,٨ ��جة، تتوقف حركة �لمر"�. "يتم �لوصوA Kلى ��جة �لحر��� هذI قبل ساعة 
تقريبا من �لظهير�. "عندما تبد! ��جة �لحر��� في �لهبوS في فتر� ما بعد �لظهير�، 
تبد! �حلة �لبحث عن �لطعا� مر� !خرW "تستمر حتى تنخفض ��جة حر��� �لسطح 

Aلى ٣٠ ��جة.
"يمكن لهذ� �لنمل !� يبحث عن �لطعا� بعيد� عن �لعش لما يربو من ستة !يا� 
 Zلى مسكنه طعاما يفوA يقع فريسة أل_ حيو�نا^. "في غضو� ?لك، يحمل �! �"�

"cنه بنحو ١٥ Aلى ٢٠ ضعفا.
"يلجأ �لنمل، �لذ_ يستحيل عليه !� يعو� Aلى �لعش عندما تصل ��جة �لحر��� في 
�لصحر�A dلى حد ال يطاA ،Zلى �ستخد�� طريقة مثير� جد� لحماية نفسه من �لحر���. 
A? تنخفض ��جة حر��� �لجو كلما ��تفع �لكائن فوZ �لرماK. فمثال، حينما تكو� 
��جة حر��� �لرمل  ٦٧,٨  ��جة، تكو� ��جة حر��� �لجو، �لذ_ يعلوها قليال، 
٥٥ ��جة. "من ثم، عندما تزيد ��جة حر��� �لرمل عن ٥٢,٢ ��جة، يتسلق �لنمل 
!جساما مثل �لنباتا^ "يبقى عليها برهة حتى يبر� جسمه. "سرعا� ما تنخفض ��جة 
حر��� جسم �لنملة �لصغير Aلى ��جة �لحر��� �لمحيطة به. "في جذ"h �ألشجا�، 
تتفا"^ ��جة �لحر��� ما بين ٣٠ "٣٨,٣  ��جة. "تسمح �ستر�حا^ تبريد �لجسم 
على  ?لك  تم   �A" �لمحرقة،  �لحر���  ��جا^  عند  �لطعا�  بالبحث عن  للنمل   Iهذ

نحو متقطع. 
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$#يك؟” بالطبع، ستعتبر هذ� �الفتر�� معيبا من �لناحية �لمنطقية، أل� هنا� ماليين 
%من  �لبعض.  بعضها  مع  تتناسب  ال  �لتي  �لعالم  هذ�  في  �لمفاتيح  %ماليين  �ألقفا0 
�لو�ضح #� %جو9 قفل %مفتا7 من بين هذ6 �لماليين 5لى جو�$ بعضهما �لبعض، في 

تناسب كامل، %بمحض �لصدفة يعد #مر� مستحيال. 
%خاصة �E5 كا� �لمفتا7 �لمذكو$ معقد� جد� %مليئا بالتفاصيل، %لم يكن مباشر� 
%بسيطا مثل مفتا7 �لغرفة. بل %يز9�9 �9عا�J KلصدفةI سخفا أل� كل تفصيل على 
�لمفتا7 يجب #� يكو� له نظير في �لقفل كذلك، مما يقلل من �حتمالية هذ6 �لصدفة 

 .Sماليين �لمر�
�E5% كا� بالباU ثالثة #قفا0، %لم تجد مفتاحا %�حد� بل %جدS ثالثة مفاتيح 
Jعم   Vستصد كنت  هل  �لثالثة،  �ألقفا0  من  قفال  منها  %�حد  كل  فتح   ،X$%متجا
من يقو0 بأ� هذ6 �لمفاتيح هي عبا$X عن قطع معدنية تتناسب مع �ألقفا0 بمحض 
�لصدفة؟ %عال%X على Eلك، #ما كنت ستعتقد #� من يدعي هذ� �ال9عاK 5ما #نه يعاني 

من مشكالS عقلية #% #نه يحا%0 #� يخدعك %يخفي عنك شيئا؟ 
5� �لنتيجة �لمنطقية �لتي يقدمها هذ� �لمثا0 بسيطة %لكن مهمة جد�؛ فإ�E %جد 
تفاصيل  جميع  بين  كامل  تو�فق  %جد   ،^# منفصلتين،  قطعتين  بين  كامل  تناسب 
�لقطعتين، يعد هذ� 9ليال على %جو9 تصميم مقصو9 في مكا� ما. فالمفتا7 يناسب 
�لفيديو   Jفي جها يدخل  �لفيديو  %شريط  %عي،  عن  ماهر� صنعه  �لقفل أل� صانعا 

بسهولة %يستقر فيه �ستقر�$� كامال نتيجة لتصميم مصمم ها9`. 
%عند �لتأمل في كل Eلك، يمكن �لوصو0 5لى �لحل �لعاa �لتالي. �E5 %جد تو�فق 
جلي بين كائنين نتيجة �لتناسب �لكامل بين مختلف �ألعضاK، يمكننا �لقو0 حينئذ 
بأ� هذ� �لتو�فق يعد 9ليال %�ضحا على �لخلق �لو�عي. %ما a�9 �لتو�فق �لقائم يشير 5لى 
%عي ال يمكن تفسير6 بمحض �لصدفة، %ما a�9 هذ� �لوعي ال يمكن #� ينبع من هذ6 
�لحيو�ناS، فإ� �لضر%$X �لمنطقية تحتم �لقبو0 بوجو9 خالق %�d هو �لذ^”يصمم” 
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�لتكافـل

�لكائنا�  بخلق  �لمتعلقة  �أل�لة  تحليل  في  �ستخد�مه  ينبغي  "ساسي  منطق  هنا$ 
�لحية، يمكننا تفسير* بمثا) بسيط.

تخيل  �أل0/.  على  معدنيا  مفتاحا  فجأ5  9جد�  قاحلة،   /0" في  سير$  "ثنا; 
"نك �لتقطت هذ� �لمفتاB" B9� C تعرA فائدته �99صلت سير$. تخيل مر5 "خر= 
 Fلذ� Bلى منز) غير مأهو) على بعد بضع مئا� من �ألمتا0 من �لمكاN نك 9صلت"
9جد� فيه �لمفتاC. 9تخيل مر5 "خر= "نك جربت �Nخا) �لمفتاC في قفل �لمنز)، 

ظنا منك "نه قد يفتحه. 
Nليه  ستصل   Fلذ�  Qالستنتا� هو  ما  بسهولة،  �لمنز)  هذ�   Tبا  Cلمفتا� فتح   �VN

منطقيا؟ 
 F" ،(لمنز� بباT هذ�   Xخا Cلمفتا� "B هذ�  هذ� شي; بسيط؛ سوA تستنتج 
 Fصانعا �9حد� هو �لذ B" نه قد تم تصميمه خصيصا لفتح هذ� �لقفل. 9من �لو�ضح"
تصميم  نتيجة  هو  بينهما  �لتناسب   Bفإ ثم،  9من   .C�9لمفتا �لقفل  من  كال  صمم 

 .b�9
9مع Vلك، �VN قا) لك "حدهم: “"نت مخطئ، ألB �لمفتاC �لذF 9جدته ال صلة 
له بذلك �لقفل، B"9 �لصدفة �لبحتة هي �لتي جعلت �لمفتاC يتناسب مع �لقفل، فما 
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على �لتحد� بلغة �لنمل باستخد�� �سائل ميكانيكية �كيميائية. 

�لمحاكا�

هنا* حركة نمو�جية تقو� بها �لنملة عندما تقابل نملة $خر!. �� تلمس �لنملة 
�ألخر! بخفة بو�سطة قر�8 �ستشعا6ها �تتحقق من ِفر�موناتها. �بعد �لك، تذهب 
ليتعر= على  �لنمل يفعل �لك  �لمعر�= 8$  �لنملتين �لى حا@ سبيلهما. �من  كلتا 

بعضه �لبعض �ليحمي نفسه من �لكائناA �لغريبة. 
�تفعل شغاالA �لنمل ��A �لشيI عندما تقابل �لحشر�A �لتي تعيش في $عشاشها. 
�في بعض �ألحيا8 تد6* �لشغاالA $8 �لكائن �آلخر هو كائن مختلف عنها فتلقي به 
خاO6 �لعش. �لكن في $حيا8 $خر!، تعامل �لحشرN �ألخر! �كأنها نملة. �يحد� 

 .Aلكيميائية �لتي تقو� بها تلك �لحشر�� Nهذ� �لقبو@ نتيجة �لمحاكا
 Nلمحاكا� Qتقو� بهذ Aلعلمية بشكل نهائي $8 تلك �لحشر�� Rلقد قبلت �أل�سا
باستخد�� �لمو�T �لكيميائية فقط، أل8 �لنمل طرT حشر�A مشابهة جد� له جسمانيا 
عندما �كتشف $نها مختلفة عنه كيميائيا. �لكن هنا* طفيلياA معينة ال تشبه �لنمل 
على �إلطالZ تم قبولها �كأنها $عضاI في عش �لنمل.٤٤ �نه لمن �لصعب جد� 8$ 
يفسر �لمرI كيف تعلمت هذQ �ألنو�[ من �لحشر�A $8 تحاكي �لصفاA �لكيميائية 
للنمل. �ال يمكن تفسير �لك �ال من خال@ �لقبو@ بأ8 هذQ �لِفر�موناA قد تمت 
�ضافتها �لى هذQ �لحشر�A في مرحلة �لتصميم. �� ال يمكن $8 تحلل �لحشرN تفاعال 
 Aلصفا� Qعاشت ماليين �لسنين. لذلك، ال بد $نها قد �كتسبت هذ ��كيميائيا، حتى �

عن طريق تصميم ��[ �ضعه �لخالق جل جالله. 

�لحشر� منتجة �لهيد��كربونا� ��لنمل �لنا��

 8$  ،Aلحشر�� $نو�[  $حد  �هو   ,scarabaeid beetle �لُجَعلي  �لخنفس  يستطيع 
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هذ
 �لحيو�نا�. 
�لى عالم �لنمل باستخد�� هذ� �لمنطق �ألساسي.  �-�آل'، يمكن "' نعو% مر# "خر
�لبعض  بعضها  مع  تعيش  معينة،  حية  كائنا�  حو:  �لفصل  هذ�  موضو=  يد-?   @�

-تظهر تو�فقا مدهشا مع �لنمل. 

�لحيو�نا� �لتي تعيش مع �لنمل

لقد ُعرG منذ "كثر من قر' "' �لعديد من "نو�= �لحشر�� تعيش مع �لنمل -"' 
هناL عالقا� تكافلية بينهما. -في حين تعيش �لعديد من هذ
 �لكائنا� على �لنهب 
-�لسلب من �لنمل، تعيش �لبقية �ألخر� عالة على مستعمر# �لنمل لفتر# من حياتها 
"- طو�: حياتها. -يتضمن �لز-�? �لمتطفلو' على �لنمل حشر�� متنوعة مثل �لخنافس 

�لمقدسة َّ acred beetles, -�لقر�%، -�لذباQ، -�لدبابير. 
 Tلحقو� بجميع  متمتعة  �لنمل   Vعشا" في  �لحشر��   
هذ بعض  تعيش  -قد 
�الجتماعية. -في حاال� معينة، يتحمل �لنمل هذ
 �لحشر��، على �لرغم من "نها 
تأكل يرقاته -بيضه. -ال يسمح �لنمل لتلك �لحشر�� بالدخو: �لى �لعش فحسب، 

بل يغذ^ يرقاتها -يربيها -كأنها يرقاته.
 
هذ تبقى   '" يمكن  -كيف  �لعد-�'؟  هذ�  بمثل  �لنمل  يسمح  لما@�  حسنا، 
نحلل  %عونا  لسنو��؟   T?خا %فاعي  بنظا�  تتمتع  �لتي  �لنملة  عش  في  �لحشر�� 

مر�حل هذ
 �لظاهر# غير �لمفهومة. 
�لتمييز  من  نه  يمكِّ معقد  �تصا:  نظا�  �لنمل  مستعمر#  في  يوجد  تعلم،  كما 
%فاعي  “كنظا�  �لتمييزية  �لقد?#   
هذ -تعمل   .hلغربا� -بين  مستعمر�ته   hعضا" بين 
 Vلى "عشا��جتماعي”. -مع @لك، يتمكن �لز-�? �لذين @كرناهم iنفا من �لدخو: 
�لنمل باستخد�� -سائل متنوعة. -يوضح هذ� "نهم قد -جد-� حال بطريقة ما لشفر�� 
نظا� �التصا: -�لتمييز �لخاk بالنمل. -في عبا?# "خر�، يتمتع هؤالh �لز-�? بقد?# 
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�هذ� �لخالق هو �هللا سبحانه �تعالى، خالق �لنمل ��لخنافس، �لذ� تا� لهما �لتعايش 
معا في �نسجا3 ��لذ� حا1 �0/ / يتعامال بشكل عد��ني مع بعضهما �لبعض. 

���� نمل �لجيش

يعيش على جسا3 نمل �لجيش بعض نو�6 �لسو;، �يتغذ9 حد هذ8 �ألنو�6 
من �لسو; على �لد3 �لمأخوQ من �لفص �لغشائيٍ ٍمْقفََُِّّ ٌُقم �لموجو0 في نهاية �لجز? 
�لخلفي من �لنملة �لتي يعيش عليها، � على �إلفر�T�U �لدهنية �لموجوS0 على جسم 
�لنملة �لعائلة. �في بعض �ألحيا/، يعيش هذ� �لسو; في طرX �لرجل �لخلفية للنملة، 
�في حيا/ خر9، يسمح هذ� �لسو; للنملة �لعائلة باستخد�3 جسمه بأكمله كبديل 

عن �لجز? �ألخير من قدمها. 
 Tضحنا ^نفا، يشكل نمل �لجيش، عند تكوين عشه �لمؤقت، مجموعا��كما 
 Sلصغير� aفي �ألعشا� .Tجل غير8 من �لشغاالdيكلب فيها مخالبه �لكاحلية على 
�لموجوS0 بالمعامل، لوحظ نه عندما تكلب �لشغالة dجلها �لتي يوجد بها �لسو; 
برجل نملة خر9 لتكوين �لعش، تحل �ألdجل �لخلفية للسو; عاS0 محل �لمخالب 
�ألسنا/  مثل  تثبيت   Tليا^ يمتلك  �لذ�  �لسو;،  تز�يد  تم  فقد  للنملة.  �لكاحلية 
 ��لموجوS0 على ظهو8d �لكبيرS، بتكويناT خلفية مناسبة تمكنه من �لتكيف مع 

منطقة من جسم عائله.٤٧ 
�يستحيل / يكو/ هذ�/ �لكائنا/ �للذ�/ يكمال/ بعضهما �لبعض، قد عثر� على 
بعضهما من بين ^الX �ألنو�6 �لتي تعيش في �لطبيعة عن طريق صدفة موفقة. �جدير 
بالذكر / �حتمالية تقابل هذين �لنوعين - �للذين يعتمد كل منهما على �آلخر من 
معا،  لتعايشهما  مناسبة  جسامهم  بأ/  ��d0pكهما  �أليا3،  حد  في   - �لبقا?  جل 
��تخاQهما قر��d بالتكافل تبلغ صفر�. �من ثم، فإ/ هذ� �لتو�فق �لمثالي ليس سو9 
هذ8  �لكن  �تعالى.  سبحانه  �لكامل هللا  �لخلق  توضح  �لتي  �ألخر9  �لتفاصيل  حد 
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	لحشرتين  كلتا  جسم  تكسو  	لتي  	لهيد��كربونا�  أل�   ،�	لنا� 	لنمل  مع  يعيش 
متطابقة. �كم هو مذهل �4 هنا3 عالقة تو	فقية بين هذين 	لكائنين، على 	لرغم من 

حقيقة �4 	لخنافس تفتر= 	لنمل. >;�، كيف يمكن تفسير هذ	 	لتو	فق؟
تكسو 4جساD هذC 	لخنافس سلسلة من 	لهيد��كربونا� تطابق تلك 	لتي تكسو 
4جساD 4حد 4نو	H 	لنمل 	لنا�� 	لعائل. كما تملك هذC 	لخنافس 4يضا مجموعة ثانية 
من 	لهيد��كربونا�، مميزN لها، ;	� ��M جزيئي كبير. �عندما يتم عزI 	لخنافس 
	لبالغة عن 	لنمل 	لعائل، تفقد 	لهيد��كربونا� 	لتي تشتر3 فيها مع هذ	 	لنمل 	لعائل، 
في  ;لك  بعد  >Qخالها  يتم  �عندما  �Mنا.  	ألثقل  بهيد��كربوناتها  تحتفظ  4نها  >ال 
مستعمر	� نوH ثا� من 	لنمل 	لعائل، تكتسب 	لخنافس هذC 	لمرN هيد��كربونا� 

 ٤٥.Hلنو	 	هذ
�عندما يدخل 	لخنفس عش 	لنمل 	لنا�� أل�I مرN، يعتمد على هيكله 	لخا�جي 
�في  بالمو�.  	لتظاهر  طريق  نفسه عن  يحمي   �4  Iيحا�� كبير	   	Qعتما	 	لمصفح 
خالI بضعة 4ياD، يحظى 	لخنفس بقبوI كامل في مجتمع 	لنمل، بعد �4 يكو� قد 

	متص قد�	 كافيا من 	لهيد��كربونا�.٤٦ 
�لكن كيف ميكن حلشرN من هذ	 	لنوH �4 حتاكي 4� �	ئحة �تفرMها ^ جسمها؟ 
	لنمل لكي   H	تستطيع خد bئحة سو	لر	  Cهذ cنتا<  Iا من خالd4 �كيف عرفت 

يسمح gا بدخوI عشه؟ هل ميكن حلشرN �4 تقوD بكل ;لك مبفرQها؟ 
ليس  �	لفيزيائية  	لكيميائية  	لنمل من خالI صفاته  على   bلتعر	 بالطبع ال، أل� 
	لسخف  لمن  بمفرQها. �>نه  بها   Dلقيا	  Nلحشر	 	لتي تستطيع   iألشيا	بالقطع ضمن 
 Nلنمل لفتر	حل تطو�ية بسبب معيشتها مع 	قد مر� بمر �	لحشر	 Cبأ� هذ Iلقو	
طويلة �4نها 	كتسبت في 	لنهاية 	لقد�N على >نتاc �	ئحة 	لنمل كيميائيا. �ال يمكن 
لذ	،   .Nلمعقد	 	لكيميائية  	لصفة   Cمثل هذ iلى نشو<  �Qتؤ  �4 �4 صدفة   Nطفر �أل
 .Nلمحاكا	للتمييز � �	بقد� Nلحشر	 Cخالق 4مد هذ Qلوحيد في �جو	لتفسير 	يتمثل 
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� يستحيل على مولو� كائن صغير �
 يختا� جسم �+معيشتها فيه، موقفا نا��! حقا. 
!لموقع  لمثل هذ!  !أل2  !لذبابة  !ختيا�   
يكو  
� يمكن  فيه. +ال  ليسكن  !لنمل  ملكة 
�! كانت لديها معرفة مسبقة +عميقة بجسم !لنملة �لتضع فيه بيضها �مر!ً محتمًال �ال 
 
كا موطنها  في  !لحية   Cلكائنا! من   D!ألنو!  Cمئا  Fهنا  
أل حياتها.   Hسلو�+
 Jكثر هذ�لمنتبهة لصغا�ها، تحد� ! !لذبابة،  !لبيض عليها. +لكن   Fتتر  
� بإمكانها 
!لكائناC مالPمة لُتسكن فيه صغا�ها، فتختا� ملكة !لنمل. +مع �لك، يستحيل عليها 

 تتوقع �
 بيضها سينمو تحت حماية !لنمل +�عايته. �لك �
 !لذبابة كائن مختلف �

تماما عن !لنملة +يستحيل عليها �
 تعر T�S شيP عن !لنملة. 
ليس  !لذبابة  !تخذته   Sلذ! !لصحيح  !لقر!�  هذ!   
بأ  Xلقو! يمكننا  ثم،  +من 
برنامج  نتيجة  +لكنه  !لصغير]،  !لحشر]   Jهذ جانب  من  بالمستقبل”  نتيجة”تنبؤ 
�كثر  في  !ليرقة  +ضع   Sلذ!  
� محد�.  +حي  نتيجة  �خر_،  عبا�]  +في  بد!خلها، 
!ألماكن مالPمًة لمعيشتها هو !هللا جل جالله، !لذS يسيطر سيطر] كاملة على !لذبابة 
!لحية،   Cلكائنا! بهما �S حد+�، ألنه خالق جميع  معرفته  +!لذS ال تحد  +!لنملة 

+موالها، +!لمهيمن عليها. 

سر �لفر�شا� �لز�قا�

في  تناسلها  مو!قع  cخر  من  !لكبير]   Pلز�قا! !لفر!شة  !نقرضت   ١٩٧٩, عا2  في 
 
� طويلة  لفتر]   - !لظاهر]   Jهذ ��سو!  !لذين   -  
!لباحثو يستطع  +لم  �نجلتر!. 
� بد! �
 هناF +فر] في !لمو!طن !لمناسبة (!لعشب �يكتشفو! !لسبب +�!P !ختفائها، 
!لقاسي)، +!لكثير من نباتاC !لزعتر !لبرية !لتي يمكن للفر!شة �
 تضع عليها !لبيض. 

+في !لو!قع، كا
 !لسر مختفيا في �+�] !لحيا] !لمذهلة لهذJ !لفر!شة. 
فبعد �
 تفقس يرقاC !لفر!شة (!ليسر+D) caterpillars, تتغذ_ على !لزعتر لمد] 
!لنمل   Hيجذ سائال   vتفر+  wأل�! على  �لك  بعد  تسقط  ثم  تقريبا،  �سابيع  ثالثة 
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�لطر�.  �� نغض عنها  �ثمن من  �لصغير�  �لتفاصيل 
فقد تم خلق هذ% �ألمثلة، �لتي يمكننا �� نر� منها 
�إلنسا�  ير�  لكي  يو2،  كل  �لماليين   6� �آلال� 
6معرفته،  6تعالى،  سبحانه  هللا  �لالنهائية   �Aلقد�

D6بد�عه �لمحَكم في خلقه. 

يرقة �لذبا� �لذكية

جد�  مناسبا  مكانا  �لنمل  �جسا2  تشكل 
من  عديد�   Gنو��  Aتختا لذ�،  �لطفيلية.   Iللكائنا
6يستحق  �لنمل.  �جسا2  في  مساكنها   Iلطفيليا�
 ، Strongygaster globula لستر6نجيجاستر جلوبوال�

 .Kليه بشكل خاD �Aإلشا� ،Mمن �لذبا G6هو نو
 Iطفيليا  �Aصو في   Mلذبا� هذ�   Iيرقا تنمو 
�لمؤسسة  �لملكة   gaster خل معد��Q َّ2 َملُِْففَّىُّ باطنية 
للمستعمر�. 6ال يتأثر سلوX �لملكة �لمصابة بشكل 
�لبيض.  6ضع  عن  تتوقف  �نها  باستثنا[  ملحو^، 
6عندما تترX �ليرقة في طوAها �ألخير جسم �لعائل، 
 Iلشغاال� 6تقو2   �AQلخا�  Aطو Dلى  بسرعة  تنتقل 
بتنظيفها �6العتنا[ بها 6كأنها عضو من �عضا[ �لنمل. 
 Xلطير��، يقلع �لنمل عن هذ� �لسلو� A6لكن �ثنا[ طو
�لوQ6Q 6يجبر �لذبابة على مغا�AQ �لعش 6تموI ملكة 

�لنمل بعد �� تترX �لطفيلياI �لعش.٤٨ 
�لنملة،  جسم  على  �لذبابة  يرقة   Aستقر�� 6يعتبر 
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�لموجو�  �لجلد  �تنفخ  �ليرقة  تشب  حمر��،  نملة  تظهر  �عندما  �ألحمر. 
خلف 0/سها، �بذلك تخد( �لنملة �توهمها بأنها %حد$ يرقاتها. �تحمل 
�لنملة �ليرقة %لى �لعش �لذ< تعيش فيه لمد9 سنة تقريبا، �تتغذ$ على يرقا3 
�لنمل �تقضي �لشتا� في حالة بيا3. �في �لربيع، تصنع يرقة �لفر�شة شرنقة 
حريرية. �/ثنا� �جو�ها ��خل �لشرنقة، تتحوE ببط� %لى فر�شة بالغة، قبل 

/I تترH �لعش نهائيا في منتصف �لصيف. 
هذ�   Jبانقر� تحيط  �لتي  �لسرية  هالة  �لتطفل  هذ�   Mكتشا�  E�O/ لقد 
�لنو( من �لفر�شا3. �نتيجة لحد�Q تغير بيئي في �لمنطقة، 0حل �لنمل 
�ألحمر �كانت يرقا3 �لفر�شا3 �لتي تفقس هناH تلقى حتفها على يد نو( 

Xخر من �لنمل، لم ينطل عليه خد�عها.٤٩ 
يلي: هل يمكن  فيما  �لتي تبحث عن %جابا3  تتلخص �ألسئلة   ،Iآل��
�لتعايش من قبيل �لصدفة؟ �كيف تعرM �لفر�شة - �هي  /I يحدQ هذ� 
في طو0 �ليرقة قبل /I تصبح حتى فر�شة بالغة بعد - كيفية خد�( �لنملة؟ 
�كيف ظهر3 �ألعضا� �لتي تتيح لها %مكانية /I تبد� مثل �لنملة عندما تنفخ 
 I/ Iيدعو Mلخلق �لو�عي، فسو� Iعا9 �لتطو0 ال يقبلو� f�� ظهرها؟ �ما
هذj �ألعضا� قد ظهر3 بمحض �لصدفة. �مع hلك، ال يمكن أل< صدفة 
 Qهذ� �لتشابه قد حد Iيكو I/ تنتج مثل هذ� �لتشابه �لكامل. �يستحيل I/
�لتي لم  �لفر�شة  �لنمل سوM يطا�0 يرقة   Iعلى مر�حل بمر�0 �لوقت، أل
�لحيا9.  قيد  �لبقا� على  تتمكن من  لن  �بالتالي  �لتشابه،  بعد هذ�  تكتسب 
�إلجابة   Iفإ �عي،  عن  نفسها  �ليرقة  تشكل   I/ �لمستحيل  من  /نه  �بما 
�لوحيد9 هي /I هذ� �لحيو�I قد حصل على هذ� �لشكل ��كتسب �لشبه 

�لذ< يربطه بالنمل من خالE %9��0 خالقة، /<، �هللا سبحانه �تعالى. 
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�لز�قا�  �لفر�شة  �ليسر�  �لصو��   � نر� 
تبني  بينما  �لنمل،  لعش  مغا'�ִדا  بعد  �لكب+� 
 -. قبل  �لز�قا�  �لفر�شة  يرقة  �ليم0  �لصو�� 

تقابل �لنمل.

�لنملة  �ألمين)  �جلانب  (.على  �لصو��   � تظهر 
Gهي تأخذ يرقة �لفر�شة �ملحاكية ?< عش �لنمل. 
�لز�قا�  �لفر�شة  يرقة  �ليسر�  �لصو��  Gتوضح 

� عش �لنمل.  Jهي تعيش بني �ل+قاG
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طريقة  �لفو�ميكا  عش  يتر�  �لذ�  �ألتيميلس  �كتشف  !قد  �لغابا".  حو%  �لعشبية 
�لتوجه ناحية �لضو- للوصو% +لى موطن  مهمة جد� لالهتد�- +لى !جهته 7ال !هي، 
في  7خر;  مشكلة  يجد  هنا�،  +لى  يصل  عندما  !لكن  نسبيا.   Bلمفتو� �لميرميكا 
 CDلنمل �لموجو� Eمن 7نو� Fيميز نمل �لميرميكا عن غير I7 يجب عليه K+ .F�نتظا�
 I!Dلمهاجرين يحد�  I7  Nلبحو� �لمكاI !يحدD مو�قع 7عشاشه. !قد كشفت  في 
هؤال-  يمتلك  !باختصا�،   ٥٢.Cمميز �!�ئح  خال%  من   Cبالفطر �لميرميكا   Y7عشا
�لمهاجر!I �لقد�C على �لتمييز بين �!�ئح مستعمر�" �لنمل، هذ� +لى جانب مها�تهم 

في �الهتد�- +لى !جهتهم بمساعدC �لضو-. 

�ليسر�  �لصو��   � نر� 
جتر�   ��لطعا  �لتبا� عملية 
بني حشر� �منلة. � �جلانب 
�حلشر�  تلمس  �لعلو�، 
�ستشعا�ها.  بقر��  �لنملة 
�حلشر�  توجه  �لوسط،   ��
�لنملة  فم   <= خفيفة  ضربة 
 �� �ألمامية.  بقو�ئمها 
�جلانب �لسفلي، تقد� �لنملة 
 <= �لسائل   ��لطعا من  قطر� 

�حلشر� �ملحاكية. 
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�لطفيليا� �لتي تتغذ� من فم �لنملة

يوجد نو� من �لخنافس �لطفيلية يسمى �ينا�OG Dinarda، يطو� بغر� �لعش 

$هو  �لعائل،  �لنمل  بها  يأتي  �لتي  �لمفصلية  �لفر�ئس  على  يتغذ.  حيث  �لسطحية، 

يسحب 4يضا �لسو�ئل �لمتدفقة من عائليه. $يتجو5 هذ� �لطفيلي في �4جا3 �لغر� 

�لعائد�>  �لطعا=  �لباحثا> عن  مع  �لطعا=  �لشغاال>  تتقاسم  للعش حيث  �لسطحية 

يتسبب  للنملة خلسة، مما   labium لسفلية� �لشفة  لتوهن. $تكمن خطته في لمس 

�لو�قع، يعرI �لخنفس نفسه لخطر  �لطعا=. $في  �لنملة لقطرK صغيرK من  في تقيؤ 

�هيب باستخد�= $سيلة �لتغذية هذS، ألنه بمجر� P4 تد�Q �لنملة P4 �لطفيلي غريب 

 Sعنها، ستتخذ $ضع �لهجو=. $لكن �لخنفس قد �تخذ �حتياطاته لمو�جهة مثل هذ

 <�Vفر�W للنملة Vلنملة تستعد للهجو=، يرفع بطنه $يفر� P4 .لظر$�؛ ألنه عندما ير�

�لبطني من  �لنملة �لطر�  تلعق   P4 لهجو= بمجر�� مهدئة في طر� بطنه. $يتوقف 

�لخنفس مما يعطيه فرصة للهر$_ 4ثنا3 هذS �لفترK �لقصيرK �لفاصلة.٥٠ 

�جر�� �لذكية�
تهاجر بعض 4نو�� �لحشر�> (�ألتيمليس Atemeles) من عش نمل (�لفو�ميكا 

هو  �لنمل  من  hخر  جنس   j4عشا Wلى  �لصيف  4ثنا3  فيه  تربت   oلذ�  (Formica

عشها  Wلى  تعو�   ،Qهنا �لشتا3   Kلحشر� تقضي   P4 $بعد   .(Myrmica (�لميرميكا 

 jلتنقال>: ففي 4عشا� Sألصلي للتناسل في فصل �لربيع. $ال بد من $جو� سبب لهذ�

�لفو�ميكا، تختفي �ألطو�� غير �لناضجة 4ثنا3 �لشتا3، $بالتالي يقل �لتدفق �لجماعي 

�لشتا3  طو�5  �لتناسل  �لميرميكا   Kمستعمر تو�صل  |لك،  من  �لعكس  $على  للطعا=. 
فتتوفر مصا�� ممتاKV للطعا= من 4جل �ألتيميلس.٥١ 

$يو�جه �ألتيميلس مشكلة عويصة عند �لتنقل من عش عائل Wلى hخر. W| توجد 

4عشاj �لفو�ميكا عا�K في �لغابا> في حين توجد 4عشاj �لميرميكا على �أل��ضي 
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'كي، فكيف يمكن لحشر� مهاجر� يبلغ حجمها ��حد�ً على �لف من حجم �إلنسا� 
�� تجد �سيلة للعثو1 على تل للنمل في غابة ضخمة؟ 

أل�  تفسير،   8� �لضو:9  ناحية  �لتوجه  طريق  @عن  Aجابة   Bتقد لن  �لو�قع،  في 
طريق  عن  �لحشر�،  �تغطي  �ألقل.  على  مختلفة   Iمن ٢-٣ جها يأتي  قد  �لضو: 
�لتوجه نحو �لضو:، مساحاI شاسعة يبلغ عرضها عد� �متا1 مربعة قبل �� تعثر على 
�لعش �لذ8 تبحث عنه. (ينبغي �ال ننسى �نه بالنسبة لكائن في حجم �لحشر�، فإ� 
منطقة تقا9 مساحتها باألمتا1 �لمربعة تعاVW منطقة مساحتها عد� كيلومتر�I مربعة 
مذهلة  �يضا  �لعملية   Yلنمل، �لكن هذ� �1ئحة  تمييز  تبد� عملية  �هنا،  لنا).  بالنسبة 

�ألمين حشر�  �لرسم   �تظهر 
�لنمل  جعلت  �قد  �ألتيميلس 
بو�سطة ما+�  3ملها 12 عشه 

خاصة تفر5ها. 
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�يثير هؤال" �لمهاجر�� �لذين يغير�� �عشاشهم مرتين في �لسنة قد	� كبير� من 
بيئة �لعش  �لتكيف مع  �لنمل يقبلهم كما �نهم يستطيعو�  �لتشويق، أل� كال نوعي 
�لنمل لعد9  �لفو	. �يعتقد ��سما� Wasmann, �لذ@ ظل يجر= بحوثا على  على 
سنو�F، �� هذ� �لنوH من �لحشر�F هو �كثر �لكائناF �لتي تتعايش مع غيرها تقدما 
�لمهاجر�� ميز9  تز�M غامضة. �يستخدJ هؤال"  �لتي ال  �لتكيف  بفضل طريقته في 
مذهلة للغاية حتى يتمكنو� من �لدخوP Mلى �لعش �لذ@ يهاجر�� Pليه. فهم يمتلكو� 
 S، فتكبت سلوكها �لعد�ئي. �هذ	تلعقها �لنملة على �لفو F�Uفر�P 	مهدئة تصد �Xغد
�لطفيلي بشكل  يعامل  �لنمل   �� Pنه لوحظ  �لقو9 بمكا� حتى  �لكيميائية من   9Xلما�

 ٥٣.Sنحو Uلطفس بكثير عندما يلفظ هذ� �إلفر��U
Pلى  �لمر"  تدعو  �لمهاجر9   Fلحشر�� جانب  من  �لو�عية  �ألنشطة   Sهذ مثل   �P
�لتفكير. فبما �� هذS �لحشر9 تعر_ متى تنتقل �Pلى �@ عش تنتقل، ينبغي �� تكو� 
 `X؟ باSمغامر9 �لهجر9 هذ Fية بالنمل من جميع �لنو�حي. �لكن كيف بد��	X على
c@ بد"، ال بد �� تختا	 �لحشر9 عائلها من بين �لعديد من �نو�H �لحشر�F �تقر	 
 �� بد  ال  �لصعب،  �الختيا	  هذ�  من  تنتهي   �� �بعد  عشه.  في  �لنمل  مع  �لتعايش 
 d	لنمل ثم تد� Hمن �نو� Hلنمل مال"مة لها من بين ٨٨٠٠ نو� Hكثر �نو�� 	تختا
�� Pمد�F�X �لطعاJ لد= �لنمل �لمختا	 تقل في �لشتا". �بعد �� تالحظ cلك، ينبغي 
�� تكتشف �لعش �لذ@ يوجد فيه �لطعاJ بوفر9 في فصل �لشتا". �يتضح مما سبق 
�� �لكائن �لذ@ يجب �� يتخذ كل هذS �لقر�	�F هو حشر9 من �لمرجح �ننا لن 
يتوقع   ��  iإلطال� على  �لمنطقي  غير  من   �P حياتنا.   Mطو� iإلطال� على  نصاXفها 

 .F�	لقر�� Sلمر" من حشر9 �� تتخذ كل هذ�
�مع cلك، حتى �cP صدقنا �� هذ� �لنظاJ قد ظهر بهذS �لطريقة، فلن تنتهي �ألسئلة 
�لمطر�حة. فكيف تصل هذS �لحشرP 9لى �لعش �ثنا" تنقلها من عش Pلى lخر؟ �في 
حين يعد �الهتد�" Pلى �لطريق في �لغابة �مر� في غاية �لصعوبة حتى بالنسبة لشخص 
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	� يبرمج نفسه بطريقة $كية، ينبغي 	� يكو� مصد� هذ� �لد��فع قو
 	خر� تسيطر 
�لقو
 تخصه هو سبحانه �تعالى �لذ+ ال نر��، ��لذ+ يسيطر  على �لحيو��. �هذ� 
مثل  �لحية،  �لكائنا8  في  �لمعرفة  هذ�  �يعكس  خا�قة  بحكمة  �لمرئي  �لعالم  على 

�لحشر�8، �لتي لم توهب �عيا $�تيا. 

�لحشر� �لتي تتظاهر بالمو�

توفر 	عشاG �لنمل تركيز� عاليا من مصا�E �لطعاD، �ملجًأ من �لحيو�نا8 �لمفترسة 
 Hبالنسبة لجنس من �لخنافس يعيش في صحا�+ �لجنو 
Eلتغير�8 �لمناخية �لحا��
�لخنافس  هذ�  تستطيع   �	  Eبمجر� ��لمكسيك.   
�لمتحد �لواليا8  من  �لغربي 
�تتغذ� على  �لفقس   Lحد� غرO لىO  
مباشر تتوجه  �لنمل،  �الندماR في مجتمع 

يرقا8 �لنمل.
�قد �ضعت هذ� �لخنافس تقنيا8 متنوعة للدخوO Tلى عش �لنمل. O$ تتقدD بعض 
�ألنو�] مباشر
 من خالT مدخل �لعش، 	� تشق طريقها من خالT 	كو�D �لقش �لتي 
يتكو� منها سقف �لعش Oلى �لجز[ �لد�خلي منه. �تتوفر للخنافس حماية جيد
 جد� 
بسبب بشرتها شديد
 �لصالبة �لتي تمنع �لنمل من قتلها، �ال يستطيع 	� يهاجمها 

 .Rلى �لخا�O ال في جماعا8 �يلقي بهاO
�لكن �لخنافس ال تستلم عند �إلخفا`. O$ تلجأ هذ� �لمر
 Oلى �لتظاهر بالمو8 
 TخوE من  بذلك  فتتمكن  �لفر�ئس  Oحد�  يحسبها  حتى  �لنمل  منها   Hيقتر عندما 
�لعش. �لكي تخد] هذ� �لحشر�8 �لنمل، تتظاهر بالمو8 بشكل متمرb فتسحب 

قر�� �ستشعا�ها �تبرe 	�جلها.٥٤ 
�بمجرE 	� تصل �لخنافس Oلى غرL �لبيض، يتجاهلها �لنمل لسبب ما. �قد بينت 
�لبحوf 	نه في حين تتغذ� هذ� �لحشر�8 على بيض �لنمل، تقوD �إلفر�8�e �لشعرية 
 ��E Tها �لخنفس بإلها[ �لشغاال8، مما يقلل �لعد�[ �يحوeَّمْكمُّىََُّ �لتي يفر D ُّْ�كوٍُ
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ئح 
لموجو�� في للغاية، أل� من 
لصعب جد
 تمييز �
ئحة مفر�� من بين جميع 
لر

ئح 
لنمل توجد فيها *يضا )ال& 
لر .

لغابة 
لتي تعيش فيها 
لمئا. من مستعمر

ئح 
لنمل. عال� على 9لك، فإ� من 
لمثير *� حشر� تقضي فصل 
لمختلفة غير �


لر
ئحة في 9
كرتها.  Aتحتفظ بهذ �
لصيف بأكمله في مكا� )خر، تستطيع *
ضعناها 
لحشر�  Aلتقطنا هذ
  
9L لتالية: حتى
 
لنقطة  *خير
، �عونا نفكر في 
*ماP مدخل عش 
لنمل 
لمناسب بأنفسنا، سيكو� من 
لصعب جد
 عليها *� تعيش 

لنمل، كما نعر&، يتمتع *يضا بقد�� قوية جد
 على 
لتمييز. بما  �
لعش أل 
في هذ

لحشر�  Aلى مستعمرته، فسيعامل هذL ال تنتمي Rلنمل ال يقبل حتى نملة *خر
 �*
 

لعش. مع 9لك، ال تسير 
ألمو� على هذ Tسيلقيها خا�بالتأكيد بطريقة عد
ئية 

لبعض *� هذ
 ناتج عن 
لتأثير  Rير .�
لنحو، تلقى 
لحشر� قد�
 كبير
 من 
لحفا

إليجابي لما�� كيميائية تفرXها 
لحشر� من جسمها. لكن كيف تعر& 
لحشر� 
 �
لما��، كيف تد�] *نها يمكن * Aلنمل بهذ

لمهاجر� *نها يمكن *� تؤثر على 

لما�� 
لمثالية بمجر� *� قر�.  TنتاL هل نجحت في
ني؟ 
لسلو] 
لعد 
تعكس هذ

تصنيعها بنفسها؟ 
فهنا]  باإليجا`،  
ألسئلة   Aهذ على  
إلجابة   �تكو  �* 
لمستحيل  من  بالطبع، 
 

لحشر� 
لمذكو�� بأشياa تتطلب قد� P9 تقوL .aلمر

ضحة يمكن *� ير
ها صو�� 
قد�� على 
لتمييز. سيكو� من 
لسخف *� يفكر 
لمرa في 
لقد��  aلذكا
كبير
 من 
 �
لتمييز بالنسبة لكائن كهذ
 ال يملك حتى �ماغا. يجب *� نعتر& *على 
لتفكير 

 .�

لتي تقوP بها 
لحشر� هو قو� Xخا�جس 
لحيو aألشيا
مصد� 
لتفكير في 
 dلذ
 �
لطريق 
لمسد 

لحدسس للتغلب على هذX لتطو� كلمة
قد قدP �عا� 

فع معينة مجهولة 
لمصد�. 
لسلو] 
لحيو
ني هو نتيجة � �* 
يو
جهونه، قد �*
 9L ضحة؛

لت 
لصو�� X فما .aشي d* ال تغير
لكلمة هي مجر� تمويه  Aلكن هذ
 �
� ناتجة عن برمجة 9كية. بما *نه ال يمكن للحيو

فع تسيطر على 
لحيوتوجد �
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يرقا� �لذبابة �لتي تعر� �لنمل

سو$ نر# �"نا� مثاال مدهشا �مثاليا للخلق �ال �هو: يرقا� 
لذبابة 
لتي تستطيع 

لمحاكا&. 

نحو  
لشتا*  في   ( لَُ (ميكو5"�4 حىكُْ ٌنى9َّ  
لسيرفيد َّ؟ِْ�#>  @با?  يرقا�  تنتقل 
�عماM عش 
لنمل، �في 
لربيع، تنتقل Kلى سطح 
لعش لتتخد5. ��ثنا* 
لبحث، لوحظ 

ليرقا� تختفي بعد 
لفقس مباشر& �كا4 
العتقا" 
لسائد �نها ماتت، باستثنا* يرقة  4�

ليرقة  4� Tلمجهر
منفر"& تتشبث بالسطح 
لخا5جي لشرنقة 
لنمل. �كشف 
لتكبير 
تتخذ شكال "
ئريا شيئا فشيئا، �كأنها تما5] ضغطا لتغير شكلها. �فجأ&، تختفي 

ليرقة. لقد �"خلت 
ليرقة خطاطيف فمها في 
لشرنقة 
لحريرية ��نشأ� ثغر& تكفي 

لشر
نق،  
خل " بساطة  بكل  موجو"&  
لمختفية  
ليرقا�  كانت   ،
�هكذ لدخولها. 

لنمل، �تستعد للتحو> Kلى 
لطو5 
ليرقي 
لتالي. �في مر
حل  �
تتغذ# على خا"5
الحقة، طو� يرقا� 
لميكر�"�4 نفسها طوليا حتى �صبح تمييزها عن شر
نق 
لنمل 
��خذ�  
لقلقا�،  
لنمل  شغاال�  جا*�  
لتحو>،   
هذ �بعد  عمليا.  ممكن  غير 


لعش 
آلمنة.٥٧  Mلى �عماK لمخا"عة، �حملتها

ليرقا� 
لصغير& 
�يمثل ما سبق حالة غير عا"ية للمحاكا&، أل4 
لنمل َحِسب يرقا� 
لذبا? شر
نق 

ليرقي  للذبا?  
لصلبة  
لخا5جية  
لبشر&  كيميا*   4� لوحظ  
لبحث،  ��ثنا*  للنمل. 

ليرقي تكا" �4 تكو4 متطابقة تماما. �في عبا5& �خر#، 
ستطاعت يرقا�  
لنمل �


لذبا? �يضا �4 تحاكي شر
نق 
لنمل كيميائيا. 
�قد �كد 
لتحليل 
لكيميائي �4 هذ� �يضا حالة محاكا& كيميائية حقيقية. �لكن 

كيف 
ستطاعت يرقا� 
لميكر�"�4 �4 تستخد9 هذ� 
لمحاكا&؟ 

سعة على 
لجانب 
لسفلي من 
ليرقا�، لم تكن �ظيفتها معر�فة. � �
توجد نتو*

لتي  
لكيميائية   "

لمو  m
�� فتحا� غد"ية إلفر �نها تحتو# على غد"  �يعتقد 
آل4 

تستخدمها 
ليرقا� لمحاكا& عائلها.٥٨ 
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�جال� لشغاال� للبيض.٥٥ 
كما تتر2 هذ0 لخنافس ,لذكية( يرقاتها في عش لنمل فتنمو �سط �كو� من 
لتكيفا� لمو3فولوجية  ليرقا� تفتقر �لى  لنباتية. �على لرغم من �8 هذ0   ;لمو
 لال,مة للدفاF عن نفسها في �جه عائلها، فإ8 شغاال� لنمل تتجاهلها، �حتى �>
منه.   Hللهر� �تنا�3  نفسها ضد0  عن  ليرقا�  تدفع   ،Kلهيا شديد  نمل  هاجمها 

 ٥٦
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جد�.٥٩ 
�عشاشه حتى  في  به  �أل�قا� �يحتفظ  بيض  �لنمل  يلتقط  �لخريف،  �في فصل 
يفقس. ثم يضع فيما بعد صغا� �أل�قا� على جذ�� نباتا� متنوعة، حتى تتمكن من 

�متصا@ �لعصا�? �توفير �لحليب لنمل بائع �لحليب. 
�سوB يطر� هنا سؤ�F: في حين يوجد في �لعالم DالB �لكائنا� �لحية، كيف 
 K� يمكنه  �كيف  �أل�قا�؟  في  �لخاصية   Mهذ  Nبوجو �لحليب  بائع  نمل   Bيعر

يختا�ها من بين جميع �لكائنا� �ألخرO؟ 
يستحيل، بالطبع، �K يتم تقييم �ألمر بوصفه مبنيًا على سلسلة من �لحو�QN �لتي 
بالضبط،  �لنملة  تحتاجه  ما  هو   Kيكو بحيث  �أل�قة  من  �لسائل   Uخر� Vلى   WNتؤ
 Xلطعا� �أل�قة في مقابل  تربيتها على بطن  �أل�قة، �Vلى  بما تحبه  �لنملة  �Vلى ��Nية 
�بالتالي  كبير،   Xنسجا�� مصمم،   Uتز�� هنا\   ،Oخر� �مر?  عليه.  ستحصل   Wلذ�

خلق ��ضح. 

�لنباتا� �لتي تتعايش مع �لنمل

 َّXو ، نبينثس بيكالكا��تا خِممَُّ َُّBٌِ Xْكو ُّO ِOنبا� �لسلو Wيأ�
Oكٌفكْففُّف، �لذW ينمو في شرh �لهند مستعمر�� للنمل 

في �لسويقة �لمجوفة لو�قته �لتي تتخذ شكل �إلبريق 
�لحشر��  من   Oخر� �نو�عًا  بها   Nيصطا ��لتي 
هذ�   hفو بحرية   Fيتجو �لنمل  �لكن  �يهضمها. 

�يجمع   Xللحو� Dكل  �لنبا� 
�غيرها  �لحشر�� 

�لغذ�ئية   Nلمو�� من 
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)لكن، كيف يستطيع كائن ال يعر� حتى معنى ��لكيميا�� � يقو	 بمثل هذ� 
�لتقليد؟ )تجد3 �إلشا23 هنا 1لى � يرقا/ .با- �لميكر),) )حدها هي �لتي تتمتع 
بهذ� �لنظا	 �لدفاعي، في حين ال يتمتع به �لذبا- �لبالغ على �إلطال;. )بما � هذ9 
1لى   Eيحتا ال  �ألمر  هذ�   فإ �لبالغ،  �لذبا-   Iلد معر)فة  غير  �لتقليد  على  �لقد23 

تفكير، ألنه يعني � �ليرقا/ تتمتع بهذ9 �لقد23 منذ �لميال,. 
تقلد  تجعلها  �ليرقة  في جسم  كيميائية  �3ئحة  تغر�   � يمكن ألR صدفة  )ال 
 � في   Sلحد� هذ�  من  �ستنباطه  يمكن   Rلذ� �لوحيد   Eالستنتا� )يتجسد  �لنملة. 

�ليرقا/ تأتي 1لى هذ� �لعالم )هي مز),2 بهذ9 �لميز2. 

نمل �لحطا� ��أل�قا�

مجر,  هذ9  )لكن  �لنمل.  عالم  عن  عامة  فكر2   �آل حتى  قر�ته  ما   Xعطا� لقد 
بد�ية، أل هناX �لعديد من �ألنو�\ �لمختلفة في عالم �لنمل �لمز),2 بخصائص ال 
� فَُّس َ ًٌٍI“ٍ عنها شيئا بعد. )يتجسد �حد هذ9 �ألمثلة في �نمل بائع �لحليبس �نعر

 . ََُّّ��لمعر)� �يضا باسم نمل �لحطا- ٌٍُُّلَف 
)يحصل نمل �لحطا- محل �لنقاj على حليبٍ Iًٌ �أل)�3; عن طريق �أل3قا/. 
)يعد هذ� �لتعا) بين �لنمل )�أل3قا/ 1حدI �كثر �لعالقا/ 1ثا23 في عالم �لحشر�/ 

بأكمله. 
تتغذI �أل3قا/ �لتي يضعها �لنمل على �أل)�3; على �لعصا23 �للحائية للنباتا/. 
	؟لمٌّ.  )تتحوo �لعصا23 �للحائية �لتي تدخل جسم �أل3قة 1لى ما,2 تسمى ��لمّنس )َُ
)قد �كتشف �لنمل، �لذR يحب �لمّن، طريقة تمكن �أل3قا/ من 1عطائه هذ� �لطعا	. 
1. تقتر- �لنملة �لجائعة من �أل3قة )تبد� في لمسها برفق في بطنها باستخد�	 �عضا� 
للغاية، تفر� قطر2  �لطريقة  �للمس )قر) �الستشعا3. )بما � �أل3قا/ تحب هذ9 
صغير2 من �لمّن )تعطيها للنملة. )في مقابل .لك، يعتني �لنمل بأ3قاته بشكل جيد 
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لنفسه. �تجر! عملية مقايضة بين لنمل �لنبا� تعو� بالمنفعة لمشتركة على كال 
لطرفين. 23 يخاطر لنمل بأ/ يأكله لنبا� في مقابل لحصو* على مسكن، في حين 
يتنا9* لنبا� للنمل عن مساحة من 8نسجته �بعض فرئسه من لحشر� في مقابل 

لحصو* على حماية من 8كلة لعشب.٦٠ 
لمثا* لخطو? لعريضة للتكافل بين لنباتا� �لنمل. فقد تم تصميم  �يوضح هذ
متبا�لة  عالقة  تنشأ  بحيث  لعائل  �نباته  للنمل  لفسيولوجية � لتشريحية  لتركيبا� 
لعالقا�   H3/ هذ يقولو/   Iلتطو نظرية  لمدفعين عن   /8 لرغم من  بينهما. �على 
 /8 لوضح  من  فإ/  لسنين،  ماليين  عبر  تدIيجيا   �Iتطو قد   Nألنو بين  لقائمة 
 Pلعقل، يمكن 8/ يتفقا على نظاال�عاQ بأ/ مثل هذين لكائنين، للذين يفتقر/ 3لى 

لدفاN عنه. Iيتعذ Qعا�يحقق منفعة متبا�لة لهما، هو 
23/، ما لذ! يجعل لنمل يعيش على لنباتا�؟ 

لمنتجة للسكر في لنباتا�  Qألعضايميل لنمل 3لى لعيش على لنباتا� نتيجة 
تنشط  �عندما   .”َّPْفى َمكُّ “مٍُّّْفنٌٌُْف   _Iأل9ها  `Iخا لرحيقية  9لغد�  تسمى  لتي 
لدفاN عنها في موجهة  3لى  يملن  لالتي  لنمل  3ليها شغاال�   dلغد�، تجذ  Hهذ
9تها بطريقة تعز9 ألخرh. �هناg �ليل على 8/ لنباتا� تحد� �قت 3فر �لحشر
لوقائي للغد� لرحيقية. فمثال، تصل لغد� لرحيقية لشجر لكر9 ألسو� ٌقفًك  Iلد�
كوPْْ؟ 3لى o�I2 نشاطها خال* ألسابيع لثالثة أل�لى بعد تفتح لبرعم. �ليس من 
لتي تكو/ فيها يرقا�  oلوحيد oلفترألسابيع لثالثة هي  Hلصدفة 8/ تكو/ هذقبيل 
 pI�8 Nأل�* عن نزلتي تعتبر لمسؤ�*  ، َّْr ىٌٌ لشرقية مفَُّّمَْ Pَُُّّ كفُّمِْ Pلخيافرشا� 

شجر لكر9 ألسو�، صغيرo بما يكفي لكي يصطا�ها لنمل �يقتلها.٦١ 
لمرQ كم هو �ضٌح �ليُل لخلق فيما سبق، فإنه لن يحتا` 3ال 3لى  hلكي ير�
 oلفترلسليمة. �يستحيل على لمرQ، بالطبع، لقبو* بأ/ لشجرo قد حسبت  oلفطر
لتي تكو/ معرضة فيها 3لى 8قصى �Iجا� ألh2 �قر�I 8/ 8فضل طريقة لحماية 
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�لنمل "مر� �حليو�نا�". 
يقو� �لنمل، باإلضافة 

&% $يع مها��ته 
�ملشوقة، "بتربية 

�حليو�نا�" /يضا. ,كما 
تر5 4 هذ1 �لصو�، 
ُيكو8 �لنمل لنفسه 

"قطيعا" من �أل�قا� 
,يستخد� هذ� "�لقطيع" 

4 �حلصوC على 
�لطعا�. ,4 �ملقابل، 

يعتE �لنمل "بقطيعهس" 
عناية جيدG، ,يبقيه 

&% جو��I, ،1ميه من 
/عد�ئه. ,مما ال شك 
فيه /8 "تربية �لنمل 

 Oللحيو�نا�" ُتعت
مثاال مشوقا على 

 Rلتكافل �ملالحظ 4 عا�
�حلشر��. 
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نفسها خال# تلك �لفتر� هي 	� تجذ� �لنمل، �لتحقيق هذ� �لغاية، 	جر� تغيير� 
تركيبيا في �لكيميا6 �لخاصة بها. 1لك 	� �لشجر� ال تمتلك عقال، �من ثم، فهي 
ال تستطيع 	� تفكر، 	� تحسب، 	� تعد# �لكيميا6 �لخاصة بها. �>نه لمن �لسخف 
� يعتقد �لمر6 	� هذ� �إلجر�6 �لمنطقي هو >حدE �لخصائص �لمكتسبة نتيجة 	 Iلتا�
 Iتقو  ��لشجر  �	 للغاية  �لو�ضح  �من   .Lلتطو� نظرية  منطق  يمثل  ما  �هو  �لصدفة، 

بشي6 ينتج عن 1كا6 �معرفة. 
 ��من ثم، يتمثل �الستنتاR �لوحيد �لذQ يمكن �لوصو# >ليه هنا في 	� هذ� �لميز

نر� �عال* نبا� �لسلو� �لذ) يعت$ نوعا من �نو��"شر� �حلشر��"، �ال �� نبا� �لسلو� 
هذ� ال يصطا: �نو�ع9 معينة من �حلشر��. فمثال، تستطيع �لنملة �ملوضحة 1 �لصفحة �لتالية 
�� تعيش مع نبا� �لسلو�. Aُيالحظ �� �لنبا� يتغاضى عن Aجو: �لنملة بطريقة ال ميكن 

تفسHها. 
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�يتميز !حيق جذ� �لسنط بغنا� �لشديد بالزيو ��لبر�تينا. �قد 	كر توما� 

بيلت Thomas Belt، +�3 من �صف هذ� �ألجسا-، +* �ظيفتها �لوحيد$ �لظاهر$ 

هي تغذية �لنمل. �يحصل �لنمل، �لذ? يعيش على هذ� �ألشجا!، على سكر �لغد6 
�لرحيقية �يغذ? يرقاته به.٦٢ 

�لكن، ما �لذ? تتوقعه �لشجر$ من �لنمل في مقابل ما تنتجه؟ 

 تتسم شغاال �لنمل، �لتي تحتشد على سطح �لنبا، بعد�ئها �لشديد للحشر�

حيو�*   ?+ يمس  �عندما  �لو�قع.  في  +حجامها  بجميع   للحيو�نا بل   ،Uألخر�

 شجرتها مسا خفيفا، تحتشد خا!W +عشاشها �تهاجم على �لفو!، �تنز3 به لسعا

محرقة شديد$ �إليال-. �عال�$ على 	لك، تتعرX �لنباتا �ألخرU �لتي تنبت �لو 

على متر ��حد من شجر$ �لسنط �لمأهولة بالنمل للمضغ ��لهر�، �يتم نز� لحائها 

تلمس شجر$  �لتي   Uألخر� �ألشجا!  �فر��  �لصغير$  �ألغصا*   Xتتعر منها. كما 

�لسنط �لمأهولة بالنمل لنفس �لقد! من �لتدمير.٦٣ 

لهجو-  تعرضا  +كثر  تكو*  نمل  فيها  يوجد  �لتي ال  �لسنط  +* +شجا!  تبين  �قد 

�لحشر� jكلة �لعشب. �في gحدU �لتجا!f، لوحظ +* �لنباتا �لغريبة �لتي نمت 

في �6ئر$ نصف قطرها ٤٠ سنتيمتر� من جذ�� �لسنط �لمأهولة بالنمل قد تعرضت 

 �لنباتا +يضا  �لنمل  هاجم  �قد  ماتت.  حتى  �لنمل  يد  على  �هرسه  �لنمل  لمضغ 

�ألخرU �لتي كانت +�!�قها �فر�عها تالمس +غصا* �لسنط. �قد نشط ما يربو من 

!بع +فر�6 مستعمر$ �لنمل على +سطح �لشجر$ �لتي +جريت عليها �لتجربة، ليل نها!، 

فيما  �لباحثو*  gليه  توصل  �لذ?   Wالستنتا� �يتمثل  باستمر�!.  �ينظفونها  يحرسونها 

يلي: يحافظ شجر �لسنط على �لنمل pبوصفه جيشا �6ئم �الستعد�٦٤.�6 �بما +* 

+ّيًا من �لطرفين ال يمتلك �إلu�!6 �لالp- لالضطال� بعملية تفا�X كهذ�، فإنه ينبغي 
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�لموجو�	 لد� �لشجر	 قد تشكلت من ِقبل �إل���	 �لتي خلقت �لشجر	. �يتضح من 
�لترتيبا: �لمنظمة �لتي هيَّأها �هللا سبحانه �تعالى /نه ال يسيطر على �لشجر	 فحسب 
بل يسيطر /يضا على �لنمل �يرقا: �لفر�شة. ��AB تجا�@ �لبحث هذ= �لنقطة، فسو; 
من  عنصر  كل  نظم  قد  �/نه  بأكملها  �لطبيعة  على  �لو�قع،  في  يهيمن،  /نه  نالحظ 
عناصرها بشكل مستقل �منسجم، مما يضع /سس �لنظاQ �لمثالي �لذO نطلق عليه 
“�لتو�@W �لبيئي”. �يمكننا /W نتبحر /كثر �نتطرB Vلى مجاَلي �لجيولوجيا ��لفلك. 
 Qنظم ال حصر لها تعمل بانسجا Yنفس �لموقف، من خال Wسنشهد في كل مكا�
في Bطا� نظاQ كامل. �تشير كل هذ= �لنظم Bلى �جو� منظم. �لكن ال ُيَعد /O من 

مًا في حد �Aته.  �لكيانا: �لتي تتكوW منها �لنظم كيانًا منظِّ

ُر�َ� ﴾ [سو�� �لنحل: ١٧] ﴿ َ!َفَمن َيْخُلُق َكَمن الَّ َيْخُلُق َ!َفال َتَذكَّ

WAB، ال بد /W يكوW هذ� �لمنظم ���B	 ملمة بالكوW بأكمله �قا��	 على �لسيطر	 
عليه. �يصف �لقر`W هذ= �إل���	 على �لنحو �لتالي:

ُ� َلُه �ْألَْسَما2 �ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي  ﴿ ُهَو �هللاَُّ �ْلَخاِلُق �ْلَبا5ُ�ِ �ْلُمَصوِّ
َماBِ��َ َ��ْألAِ�َْ َ�ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم ﴾ [سو�� �لحشر: ٢٤] �لسَّ

شجر� �لسنط ��لنمل

ينمو شجر �لسنط في جميع �ألقاليم �الستو�ئية �شبه �الستو�ئية في /نحاa �لعالم 
�تحميه �ألشو�h. �ينخر /حد /نو�f �لنمل �لذO يعيش على شجر �لسنط �إلفريقي 
�لشجر.  هذ�  ��خل  ��ئم  بشكل  �يعيش  منها  ليدخل   hألشو��  Wجد�� في  ثغر	 
 ��تستوطن كل مستعمر	 من �لنمل /شو�h شجر	 /� /كثر من /شجا� �لسنط �تتغذ
من  �غيرها  �لفر�شا:  يرقا:  /يضا  �لمستعمر�:  هذ=  �تأكل  /���قها.  �حيق  على 

�لكائنا: �لتي تجدها على �لشجر	. 



�لقبو& بأ� هذ� �لتو�"� ال بد �� يكو� قد تحقق بإ���� �هللا �لذ� خلق كال �لطرفين 
ليتفقا مع بعضهما �لبعض. 

فنا�� �لنمل

�لتي تدعى “�3ماشيا”  �لنباتية  �لتركيبا9  �لنباتا9 بعض  �نو�:  توجد في بعض 
“domatia” حسب �لمصطلحا9 �لبيولوجية. 3ال تقو? هذ< �لتركيبا9 بأ� 3ظيفة 
 D3 شقو�لتركيبا9 ثغو� � �لنمل. 3توجد في هذ<  Iيو�H مستعمر�9   J�3ضحة سو
ضيقة من �ألنسجة يستطيع �� يدخل منها �لنمل 3يخرN با�تياM. كما تصنع �لنباتا9 
لها  ليس  فريد�  تركيبا9  تتكو� من  �لد3ماشيا عا�� �جسامًا مغذية  بها  �لتي توجد 
 ”food bodie“ ”لمغذية� تقو? “�ألجسا?  �لنمل. 3ال  تغذية   Jمعر3فة سو 3ظيفة 
بأ� 3ظيفة غير Iطعا? �لنمل، فهي ال تفيد �لنبا9 بشكل �3ضح في �� شيV Hخر.٦٥ 
حيا�  على   Hلإلبقا تتشكل  جد�  متميز�  تركيبا9  من  �لد3ماشيا  تتكو�  3باختصا�، 
لمتطلبا9  بالنسبة  مثالي  بتو�"�  فيها  �لرطوبة  3نسبة  حر��تها  ��جة  3تتميز  �لنمل. 
له، كما  تم تجهيزها خصيصا  �لتي  �ألماكن  با�تياM في هذ<  �لنمل  �لنمل. 3يعيش 

هي �لحا& بالنسبة للبشر �لذين يقيمو� في �لفنا�D �لر�قية. 
3ال يمكن �ال�عاH بأ� هذ< �لتركيبا9 قد تكونت بالحظ، 3�نها تنتج �لطعا? للنمل 

بالصدفة، 3�نها تتخذ �شكاال تتحد� حسب �حتياجا9 �لنمل. 
3تعتبر �لعالقا9 �لقائمة بين �لنمل �3لنبا9 �حد �أل�لة على �لتو�"� �لمدهش �لذ� 
�3جد< خالق �3حد على هذ< �أل�p. 3فضال عن nلك، فإ� هذ< �لعالقة تعو� بالنفع 
على كال �لطرفين. أل� �لخدما9 �لتي يقدمها �لنمل في مقابل خدما9 �لنبا9 تعتبر 
�لنمل  يغني   nI لوظائفها.  �لعالم  نباتا9   H��� فعالية  �لعو�مل شديد� �ألهمية في  �حد 



قد يكو� �لتكافل �لقائم بني شجر �لسنط ��لنمل �حد �كثر �شكا� �لتكافل �ثا�� � عاملي �لنبا� ��حليو��.
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�يحافظ  ��فر���ته،  فضالته  خال�  من  غذ�ئية  مو��  �ليها  �يضيف  بالكربو�،  �لتربة 
على مستو2 مالئم من �0جة �لحر�0/ �نسبة �لرطوبة في �لبيئة �لمحيطة به. �من ثم، 
تعتبر :نو�A �لنباتا@ �لموجو�/ بالقر< من :عشا> �لنمل :فضل حاال من مثيالتها في 

�لمناطق �ألخر2. 

نبا� �لنمل ��لنمل مصد� �لنيتر�جين

ماجو0  (�يشيديا  �لعائل  �نباته   (Philidris (فيليد0يس  �لنمل   A�نو: :حد   Iيقو
طو�  �لكيميائية  �لمو��  من  للغاية  معقد/  مجموعة   Lبإنتا  (Dischidia major

حياتهما. 
نباتا@  يلتف حو�  لذ�،   .O0أل�تنز� تحت  �لنبا@ :S جذ�0  يمتلك هذ�  �ال 
:خر2 ليحصل على �لدعم �لال�I. كما يستخدI طريقة مثير/ جد� لزيا�/ ما يكتسبه 

من �لكربو� ��لنيتر�جين. 

نر. �عال, منلة تقف على نبا� يعت# ملجًأ 
�ملوجو0/   ��لثغر� �تعد  6ا.  جد�  مناسبا 

على �لنبا� مبثابة "�بو�9" للنمل.
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فيها  
يخفي  صغا��  فيها  يربي  �لنبا�  هذ�  في  للتخزين  منطقة  �لنمل  
يمتلك 


�قة “ تسمى  �لخ)  �لحشر��،  من  
/جز�-  �لميت،  (�لنمل  �لعضوية  �لمخلفا� 

كما  للنيتر
جين.  كمصد�  �لمخلفا�  هذ�  �لنبا�  
يستخد9   .”ant leaf””لنمل�

�لذ:  �لكربو;  ثاني /كسيد   ?��
�لد�خلية لأل �لبينية على �ألسطح  �لفر�غا�  تمتص 


; فقد H تعتبر �لحيلولة
تزفر� �لنملة، مما يقلل من فقد �لما- عن طريق �لثغو�.٦٦ 

�لما- /مر� غاية في �ألهمية بالنسبة لنباتا� �لنمل هذ� �لتي تنمو في �ألجو�- �الستو�ئية، 

ألنها ال تستطيع �لوصوR Sلى �لما- �لموجوH في �لتربة على �إلطال? نتيجة �فتقا�ها 


من ثم، يوفر �لنمل �حتياجين مهمين للنبا� في مقابل �لمأ
U �لذ: يوفر�  .�
للجذ

�لنبا� للنمل. 

�لنمل �لذ� يغذ� عائله

من   Yلنو� هذ�  توثيق  تم  
قد  تعولها.  �لتي  �لنباتا�  �لنمل   Yنو�/ بعض  تغذ: 

 [R .Myrmecodia ياHلميرِمكو�
 Hydnophytum 9لعالقا� في جنسي �لهيدنوفيتا�

�لماصة،  باألنسجة  نة  �لمبطَّ �لتجا
يف  بقايا فريستها في  �لميرِمكوHيا  تلقي شغاال� 

في حين تعزS فقستها في غرj خاصة مبطنة بخاليا صلبة غير ماصة. 
يعيش �لنمل 


لكنه يفر? بينها بشكل مثير جد�، ]لك /; �ألسطح �لماصة منقطة  jلغر� �في هذ


ظيفة  �لمنطقتين  من  منطقة  
تؤH: كل   .enticularwartsٌ  zعدسية صغير بنتو-�� 

منفصلة، فإحد�هما مخصصة لتغذية �لنبا� 
�ألخرU لتسكين فقسة �لنمل. 


قد /جرU �لعلما- تجربة مثيرz للغاية حوS هذ� �لموضوY. فباستخد�9 عنا صر 

فعليا.  �لو�قع  في  يحد{  ما  هو  �لتفريق  هذ�   ;/ /ثبتو�  مشعة،   tracers �ستشفافية 


�لميثيونين  
�لكبريت،  �لفوسفا�،   pseudobulbs �لز�ئفة  �لبصيال�  �متصت  فقد 

يرقا�  تحلل  عن  �لناتجة   Hلمو�� من  
كذلك  �لنمل،  
Hعها / �لتي  �لفضال�  من 
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فبمجر' �� تنمو على �شجا� �لبايبر �لصغير� ��قتا� �� ثال� مكتملة �لحجم، تأ�� 
عا'� 7حد5 قو�عد �أل���2 - �نتفاخا. مجوفة بين �لغصن ��لو�قة *�تها - ملكة 
للفيد�D. �تنشئ �لملكة مستعمر� على شجير� �لبايبر عن طريق مضغ جز8 من �لو�قة 
 Dلو�قة. �عندما يفقس بيضها أل��خل قاعد� �لبيض '�لتكو� لنفسها مدخال �تضع 
مر� عن يرقا.، تسكن هي ��لصغا� في قو�عد �أل���2. �لكن مع تز�يد عد' �فر�' 
 pith لمركز��إلسفنجي �لنسيج �  Dلشغاال. تد�يجيا على طو� Qلمستعمر�، تتقد�

tissue لسا2 �لنبا.، �يصبح �لنبا. بأكمله مسكنا للنمل.٦٨ 

�يعتبر هذ� �لنبا. �يضا مصد�� لطعاQ �لنمل، أل� �لسطح �لد�خلي لقو�عد ����2 
من  �لنمل  �يقتلع  �لنمل.  عليها  يتغذ5  �لخلية  �حيد�  �جساما  ينتج  �لممتد�  �لنبا. 

�لجد��� هذ] �ألجساQ �لصغير� �لغنية بالزيت ��لبر�تين �يغذ� بها يرقاته.٦٩ 
�يقدQ �لبايبر هذ] �ألغذية �لغنية للنمل �لذ� يرجح �نه لن يجدها في �� مكا� 
[خر على �إلطال2. �يتوجه �لنمل كل عاQ نحو شجير�. �لبايبر �لتي توفر له �فضل 

�نو�_ �لعناية، ��لمأ�5، ��لطعاQ �يبني �عشاشه في �كثر �جز�8 �لنبا. مال8مة له. 

�لباي� “�لذكي”

ففي  مبيز� �خر5 مث`� جد�.  �لنمل  لغذ�8  يعتb مصد��  �لذ�   bلباي� يتميز جنس 
تنتج  �لبايb ال  نباتا.  تلقائيا، �لكن  �ملغذية   Qألجسا� تنمو  �ألخر5،  �لنباتا.  �نو�_ 
هذ] �ألجساQ 7ال عندما يقطنها �لنمل. �قد الحظ �لعلما8 �� 7نتاf �ألجساQ �ملغذية 
عند  �خر5  مر�  �ُيستأنف   ،(Dلفيد��)  nلب� �لنمل  o7�لة  عند  �rفاضا حا'�  ينخفض 

عو'� �لنمل.٧٠ 
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	باختصا�،   .
�لنتو�� مناطق  في  �لنشا�  معظم  	تركز   .Drosophila �لد�	سوفيال 

 ٦٧.
فإ, �لنمل يغذ& �لنباتا

نبا� �لبايبر ��لنمل �لبني

�لتي   
�لعالقا 1كثر  	�لنمل هي   piper plant �لبايبر   
نبا بين  �لعالقة  قد تكو, 

من  (شجير7  بالبايبر  �لمسمى  �لنمل   
نبا ينمو  حيث  تشويقا.  �آل,  حتى  �Aسناها 

 
عائلة �لفلفل �ألسوA) في ظل �لغابة �الستو�ئية بأمريكا �لوسطى. 	هو عبا�7 عن نبا

 .(Pheidole Bicornis بيكو�نيس O	فيد) لبني�للنمل  Q	لمأ�	 ��لغذ�يوفر كال من 

نر) -عال+ نباتا يتغذ) من "ساكنيه". كما يعت� هذ� �لنبا� مبثابة"مسكن" للنمل. 



125

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

� �لباي�، فاكتشف �لنمل �كثر من ٧٥ � �ملائة ��*ضع بيض �لنمل �ألبيض على شج
منها *�لقاها خا>; �لنبا� خال0 ساعة *�حد7. *ميضغ �لفيد*0 �لكر*. �لغريبة ح+ 
�لنهاية �* ينحيها جانبا عن نباته �لعائل، كما Fضر �يضا مو�A مغذية �A BCخل جتا*يف 

�لنبا� كجزN من �ملو�A �لالOمة لبناN عشه.٧١ 

�أل�قة �لغاِ�َية
هنا] كائن Zخر يؤWX �لبايبر �ال *هو �>قة �لقمح ٌّ heat invader �لغاOية (�مباتس 
ميالنوبس Ambates melanobs). *تهاجم هذ_ �أل>قة �غلبية �لنباتا� �لتي ال يقطنها 
�لنمل *تقتلها عن طريق تقشير جذعها حتى تصل Cلى �Aخلها. *لكن هؤالN �لغز�7 
�لمجهريين لن يحالفهم �لنجاu كثير� �XC كاp �لنمل يحرq �لنبا�. ألp �لنمل يهاجم 
 wتبد� في حفر �نفا p� Aفاعية بمجرA �يرقا� �أل>قة ضعيفة �لبنية �لتي ال تمتلك قد>�
 Wبهذ_ �لميز7، يصمد �لنمل �الستر�تيجي �لذ* .yلد�خلي من �لجذ� Nلى �لجزC موصلة

يد�فع عن �لنبا� في مو�جهة جميع �نو�y �لغز�7 *يحمي �لتو�pO �لبيئي �يضا. 
�لصدفة.  �لنبا� *�لنمل عن طريق  بين  �لمنسجم  �لتعايش  *ال يمكن تفسير هذ� 
هنا]   p� �لفصل  هذ�  �لمقدمة طو�0   ��لمعلوما من  �لتي كوناها  �لصو>7  لنا  *تبين 

�نو�عا مختلفة من �لكائنا� خلقت لتتعا*p مع بعضها �لبعض تعا*نا كامال. 
*في بد�ية هذ� �لفصل، ضربنا مثاال مشابها لهذ� �النسجا. �ال *هو، �لعالقة بين 
�لمفتاu *�لقفل �لذW يفتحه. *ال يوجد سو� تفسير *�حد للتو�فق بين هذين �لشيئين 
�لمنفصلين؛ لقد قا. صانع *�حد بصناعة �لقفل *�لمفتاW� ،u، �نه قد تم تصميمهما 
 XC .لطبيعة� �لتي نقابلها في   p*لتعا� �مثلة  �لمنطق على   ��X تصميما *�عيا. *ينطبق
يتعا*p �لنمل *�لنبا� ألنهما نتا; تصميم *�y، فال يسيطر �لنمل على �لنبا�، *ال 
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�لمساعد� �لمشتركة

() ما يقو% به نبا# �لبايبر ال يعد تضحية من جانب ��حد، �لك �نه �ثنا� عملية 
�لتعايش �لمشتركة هذ4، ينتج �لنمل �يضا مو�1 يتغذ, عليها عائله. 

�لد�خلي  �لنسيج  يقو%  �لنبا#،  جذ>  في  �لموجو1<  �لنمل  �كو�%  تتحلل  فعندما 
�لناعم لهذ� �لنبا# بامتصاصها في شكل �مونيا مائية يستفيد منها �ستفا1< كبير< ألنها 
تزيد من فعاليته. �باإلضافة (لى �لك، يعمل �عضا� مستعمر< �لنمل �لذين يتنفسو) 
له صحة  يضمن  مما  للنبا#  �لكربو)  �كسيد  ثاني  تركيز  Kيا1<  على  �لنبا#  �1خل 

�فضل. 
�قد تم (جر�� بعض �لبحوM لمعرفة ما (�� كا) نمل �لبايبر يوفر �لطعا% للنباتا#، 
�قد �ثبتت �لنتائج �) نمل �لفيد�R �لباحث عن �لطعا% قد جا� (لى �لنباتا# بجسيما# 
�لفر�شا#. �يحتفظ   Uقشو� ،>Uلضا�  Vجز�� �ألعشا�� ,spores Xألبو�� معينة مثل 
�لنبا#  يأخذ  في حين  �ليرقا#،  فيها  يحفظ  �جربة صغير<  في  �ألطعمة  بهذ4  �لنمل 

�لمو�1 �لمعدنية �لالKمة له من هذ4 �ألطعمة. 

خب� �الستر�تيجيا�، �لفيد��

يتميز منل �لفيد�R بأنه منل مسا` جد�. فهو يتحر_ ببط�، �ال يهاجم �� يلسع. 
 .bلكنه يستخد% �ستر�تيجية ماكر< حلماية نفسه �عائله نبا# �لباي�

ألكلة  �ملبكر<  �لنمو   Uطو��� �لبيض  (�Kلة  طريق  عن  خدماته  �لنمل  هذ�   h1يؤ�
�لعشب بدال من مو�جهة �ألفر�1 �لبالغني. لذلك يقو% بد�Uيا# حو R��j�U �لنبا# 
�جلديد<، �لn تعتb �كثر �ألماكن عرضة لضرU �حلشر�#. �m (حد, �لتجاVU، مت 
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�لتكتيكا� �لدفاعية 
��لحربية

لقد %�ينا في 	لفصو� 	لسابقة �� نظا� 	لنمل 	الجتماعي متقد� جد	. �لكن هذ� 
	لكائنا4 	لمجد+، �	لمنتجة، �	لمضحية تتميز بميز+ �خر) هي 'فاعها عن نفسها 
�جل  بها من  تحا6%  �	ستخد	مها ألساليب مشوقة جد	  	ألعد	=  بنجاA كبير ضد 

بقا= 	لمستعمر+. 
لها �ال قو+.   �بأنها ال حو 	نطباعا  	لصغير  	لنملة  �للوهلة 	أل�لى، يعطي حجم 
يتم سحقها   �� يمكن  	لتي  	لكائنا4،  هذ�   �� يتصو%   �� حتى  	لمر=  يستطيع  �ال 
بسهولة عند 	لمشي عليها، قا'%+ على 	لقيا� بمها� تبد� فوL قد%	تها بكثير. �لكن 
على  خلقه   Nلذ	 	لفريد  	لبيئي  	لنظا�  Qطا%  في  مكانا  لها  �تعالى حد'  سبحانه  	هللا 

	أل%�T� ،U'ها باآلليا4 	لدفاعية 	لضر�%ية. 
 Vلدفا	تيجيا4 تبد� خا%قة من �جل 	ستر	هللا، تكتيا4 �	لنمل، بوحي من 	يستخد� �
عن مستعمر	ته �حماية نفسه من 	ألعد	= 	لذين يقابلهم �ثنا= 	لبحث عن 	لطعا�. �بينما 
يطو% 	لنمل 	ستر	تيجيا4 للصيد، يحا%6 كي ال يصبح فريسة لآلخرين. �تتجسد 

Qحد) 	لمعا%\ من هذ	 	لنوV في تلك 	لتي تنشب بين مستعمر	4 	لنمل. 
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�لنبا# على �لنمل. �بما �� كال �لطرفين غير قا�� على تكوين �ألفكا�، فإ� كليهما 
تبا�%  �� يستمر� في  ثم يستطيعا�  ببساطة - �فقا لوحي خالقه، �من  يتصر5 - 

�لمنفعة �لتي تسمح لهما بمتابعة حياتهما على �أل�7. 
�هكذ�، فإ� مهمة �لبشر هي �Aية هذ� �لخلق �لو�عي �>���; مالكه. �لكن �لعديد 
من �لناF ال يفكر�� في هذ� �ألمر، بل �ال يهتمو� به. �توضح �آليا# �لتالية في 

�فضل شكل ممكن خلق �هللا �لكامل �عمى �لناF عنه: 

﴿ َيا َ,يَُّها �لنَّاُ( ُضِرَ& َمَثٌل َفاْسَتِمُعو� َلُه ِ��َّ �لَِّذيَن َتْدُعوَ� ِمن ُ��ِ� �هللاَِّ 
َباُ& َشْيًئا الَّ َيْسَتنِقُذ�ُ.  َلن َيْخُلُقو� ُ;َباًبا َ�َلِو �ْجَتَمُعو� َلُه َ�ِ�� َيْسُلْبُهُم �لذُّ
َلَقِو<ٌّ  ��َّ �هللاََّ ِ َقْدِ?ِ.  َقَدُ?�� �هللاََّ َحقَّ  َما  َ��ْلَمْطُلوُ&.  اِلُب  �لطَّ ِمْنُه َضُعَف 

َعِزيٌز ﴾ [سو?N �لحج: ٧٣-٧٤]
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�لحر� بين �لمستعمر��

%$ #حد �ألسبا� �لمهمة لقيا� �لحر�� بين مستعمر�� �لنمل هي صعوبة �قتسا� 
مصا/' �لطعا�. �في مثل هذ4 �لحر��، يفو1 عا/. �لنو- �لذ+ يجد مصد' �لطعا� 
#�ال. Bلك #$ �لنمل عندما يكتشف �لطعا� يحيط به �يمنع غير4 من �لوصو9 %لى #+ 
جزD منه. كما يخلف '�ئحته #يضا حو9 �لمكا$، حتى ال يتمكن #عضاD �لمستعمر. 

�لتالية من �الستدال9 على �لطريق باستخد�� '��ئحهم. 
في  �لبد�ية  في  �لطعا�  مصد'  %لى  تصل  �لتي  �لشغاال�  بعض  تستمر  حين  �في 
تنفيذ عملية �لحصا'، ال تنضم مجموعة #خرQ %لى �لحر� على �لفو'، مفضلة �لعو/. 
تنبه 'فيقاتها بتحريك  �لعش،  %لى �لعش �ترU Vثا' من '��ئحها. �عندما تصل %لى 
�ستشعا'  �قر�$  �ستشعا'ها  قر�$  بين  تالمس   Yبإحد�� �Bهابا،  جيئة  #جسامها 
غيرها من �لنمل. �من خال9 هذ� �لتكتيك �لذكي، يتم تجميع قو�� �لدعم �لال1مة 

للشغاال� �لمحا'با�. 
�بخال^ �لحصا' �لذ+ يتم في �لظر�^ �لعا/ية، يصبح �لنمل عد��نيا جد� في 
�يمكن  تماما.  �لبعض  بعضه  على  يقضي   $# يمكن  #نه  لد'جة  �لمجاعا�  #�قا� 

لمستعمر. #$ تقضي على مستعمر. #خرQ خال9 ١٠ %لى ١٤ يوما. 
تابعة  منطقة  %لى  �لمستعمر��   Qحد% /خو9  في  للحر�  Uخر  سبب  �يتمثل 
مستعمر.  تأتي  �عندما  معين،  بِفر�مو$  مناطقه  �لنمل  يحد/   B%  .Qخر# لمستعمر. 
عا/..  �لمكا$  هذ�  تستوطن  �ال  �لِفر�مو$  هذ�  تالحظ  فإنها  �لمنطقة،  %لى   Qخر#

�لكن %�B �ستوطنته، فسيكو$ هذ� سببا لقيا� حر�.
#قر�  %لى  �لمثا9،  سبيل  على  �لحائك،  �لنمل  يهر-  �لمو�قف،  هذ4  مثل  �في 
�'قة نبا� مخلفا �'�4D نوعا من �إلفر�1. �عندما يقابل 'فقا4D في �لعش، يخبرهم 
بالمعركة من خال9 حركاته. �يبد# 'فاقه في �لتحرV بناD على هذ4 �لدعو. �يتجهو$ 
ساحة  %لى  يصل  ساعة،  نصف  خال9  �في  �لشغاال�.   D�'� �لحر�  منطقة  نحو 
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لنمل يستخد' !ساليب عديد" !كثر تعقيد
 في مناطق 
لحر� بفضل ميز
ته 
لجسمانية 
1
لذكا/ 
لموحى *ليه. 

�لنمل منتج �لحمض

هنا= !سلو� >فاعي ;خر مهم للغاية يستخدمه 
لنمل، 1هو *نتا4 
لسم !1 حمض 
جسمه.  في  
لموجو>"  
لسم  !جربة  
خل < 
لضر1?"،  تقتضي  حسبما  
لفو?ميك، 
!عد
ئه، بل يمكنه  ينتجه - بطريقة ناجحة جد
 ضد   Gلذ
 
لسم -  
لنمل  1يوظف 
!J يؤثر به على 
لبشر. فعندما يلسع 
لنمل بعض 
ألشخاL، يمكن !J يسبب لهم 
صدماT حساسية. كما يمكنه !J يستخد' حمض 
لفو?ميك، !يضا، 
ستخد
ما فعاال 

في *بعا> 
لعد1. 

لنمل 
لبد
ئي لم يبد! حياته  J! حينئذ Wنعتر J! لتطو?، يجب

 قبلنا نظرية Z*1
من  بعد  فيما  ما  بطريقة  تشكل  قد  
لنظا'   
هذ  J!1 في جسمه،  سا'  نظا'  بوجو> 

الفتر
\ ينافي 
لمنطق؛ ألنه لكي يعمل نظا' 
لسم،  
خال[ عملية 
لتطو?. 1لكن هذ
 J! G?1لضر
يجب !J يتشكل كل من 
لسم نفسه 1
لعضو 
لذG يتم حفظه فيه. 1من 

لعضو تركيب معز1[ لمنع نثر 
لسم على !عضا/ 
لجسم 
ألخر_. 1عال1"  
يكوJ لهذ

لعضو *لى فم 
لنملة. 1لكن  
على Zلك، ال بد من 1جو> !نبو� معز1[ يمتد من هذ
هذ
 ليس كل شي/. *Z ال بد !J يوجد نظا' عضالT !1 ترتيب ميكانيكي يسمح 

لعد1 (1في 
لو
قع، ينبغي !J توجد غد" منفصلة !يضا  eتجا

لسم بأJ ُيلفظ في  
لهذ


لقسم 
لبطني 
لذG ينبثق منه 
لسم). J
jلتزييتز تلك 
لمنطقة حتى يتسنى >1?
 Jلتطو?، أل

ألعضا/ قد ظهرT تد?يجيا من خال[ عملية  eهذ Jتكو J! 1ال يمكن

الفتقا? *لى جز/ 1
حد من 
ألجز
/ سوW يجعل 
لنظا' غير صالح للعمل 1سيتسبب 
 kلدفا

لنملة. 1من ثم، ال يوجد سو_ تفسير 1
حد؛ ال بد !J يكوJ “نظا'  Tفي مو

لوجو>.  

لكيميائي” محل 
لنقاl موجو>
 في مكانه منذ لحظة قد1' 
لنملة *لى هذ
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�لمعركة كثر من مائة نملة. 
�باختصا#، تحيا مستعمر�' �لنمل حيا$ #�قية، !� توجد لها حد�� طبيعية، �نظم 
من �!عال: تستخدمها في مو�جهة �لخطر ��ألعد�4، �جيو3 تتميز بقو$ كافية للدفا/ 
عن �لمستعمر$ بأكملها. �لتكوين هذ� �لنظا: �جعل عضا4 �لمستعمر$ متقبلين له، 
ط ظاهر �ال  ال بد من �جو� !#��$ �كية ���عية �تعليم. �مع �لك، ال يوجد مخطِّ
تعليم ��ضح. فقد تم تصميم هذ� �لنظا: بإ#��$ غير مرئية �هبته !لى جميع �لنمل عند 
�خوله حيز �لوجو� أل�P مر$. �في عبا#$ خرO، لقد �ختا# �هللا جل جالله للنمل 

�لذU خلقه نظاما �فاعيا معقد� ��حى !ليه بالبرنامج �لالS: لتشغيل هذ� �لنظا:. 
صريحا  نظاما  يعد   Uلذ� �لنظا:،  هذ�  تفاصيل  على  نظر$  نلقي  �عونا   Xآل��

للخلق. 

�لتكتيكا� �لدفاعية

يلجأ �لنمل !لى تكتيكا' معينة في �لحر�[ �لتي تنشب بين مختلف �لمستعمر�'. 
!� يمشي �لنمل بأ#جل ممد��$ �كأنه يسير على ُطو�لة Oٌَُُّّّ في حين يرفع #سه �بطنه 
�يقو: بين �لحين ��آلخر بنفخ بطنه نفخة بسيطة. �يتجسد �ألثر �لكلي من �لك في 

X تبد� كل نملة كبر من حجمها �لحقيقي.٧٢ 
حد نو�/ �لنمل  Sيفر �خر هو “تهدئة �لعد�”. !h يستخد: �لنمل تكتيكا �فاعيا�
ببط4.  بطنه �فتح فكه  �لمعركة عن طريق هز  ثنا4  ُسّمًا   (S. Invoila !نفويال   s!)
�لسم، فكوكهم �يقطر�X بعض  نفسهم من  �لذين يحا�لوX حماية   ،wxعد�فيفتح 
 X !لى  �لك  في  �لسبب  �يرجع  �لسامة.  للنملة   yلمفتو� �لفك  على  �لمسكر  �لما4 
عد�ئية �لنمل �لسا: تقل عند حصوله على �لطعا:. �باختصا#، يهدz �لك !لى جذ[ 

�نتباw �لنمل �لسا: !لى مكاh Xخر �تهدئته. 
 X �لك  فقط.  �لتكتيكا'  تلك  على  بالطبع،  �لدفاعية،  �لتكتيكا'  تقتصر  �ال 
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�يثبت هذ� �يضا بد��� �جو� تصميم ��� �سمه �آلخر هو “�لخلق”. 
�هنا6 سؤ�4 3خر ال يستطيع �عا/ �لتطو� �+ يعثر�� له على 'جابة �هو: كيف 
 89� ;�تعلم �لنمل - بصرB �لنظر عن �ستخد�مه لهذ� �لسم ��+ �+ يلحق بنفسه 
- كيفية 'نتاM مثل هذ� �لسم في جسمه (في �جربة �لسم)؟ في �لو�قع، تعتبر �إلجابة 
��ضحة �جلية جد�؛ فقد ُخلق هذ� �لنمل، شأنه شأ+ جميع �لكائناP في هذ� �لكو+، 
�هو مز�َّ� في نفس �لوقت بهذ� �لنظم �لمثالية. '+ �لذ; خلق مركز 'نتاM �لسم في 
�جسا_ �لنمل ���حى 'ليه بطريقة �ستخد�مه بأكثر �لطر[ منطقية هو �هللا جل جالله، 

خالق �لعالمين. 

�لنمل �لذ� يستطيع �إلحصا�

كيف تستطيع حشر/ بسيطة �+ تقيِّم قو/ �لعد�؟ '+ ما يثير �لدهشة هنا حقا هو 
 .Pهذ� �ألمر يتم من خال4 معرفة �لنملة بعلم �لرياضيا +�

توجد طر[ عديد/ يمكن �+ تقيم شغاالP �لنمل من خاللها قو/ �لعد� بشكل 
 eثنا� �لر�gسس   eحصا'h على  قد�تها  في  �لطر[  هذ�  'حد8  �تتمثل  مباشر.  غير 
�لعد�  عد�  يفو[  �لعش  في  �فيقاتها  عد�  كا+  فإ�9  3خر.  'لى  مقاتل  من  �لتحو4 
- فلنقل ثالثة 'لى ��حد - تد�6 �لشغاالP �9تيا �+ عد_ تو�h+ �لقو8 في صالحها 
�تميل �كثر 'لى �لضغط على �لعد�. �لكن '�9 كا+ �لعكس هو �لصحيح، تنسحب 
نسبة  كانت  فإ�9  �لعد�.  عد�   eحصا' في  تتمثل  �خر8  طريقة  �توجد   .Pلشغاال�
عالية من �لشغاالP �لغريباP �لتي تجر; مو�جهتهن في سن �لبلوp، فمن �لمرجح 
�+ تكو+ بقية �لمستعمر/ كبير/، أل+ �لبالغين ال يتم 'نتاجهم بأعد�� كبير/ 'ال عندما 

 ٧٣.Mمن �لنضو Pلمستعمر�� tتقتر
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نر- , �جلز( �لعلو' ��لسفلي منال !ا�� �� يبد� �طو� ��ك� من حجمه �حلقيقي. 
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�لنمل �لمستعبد

�لنملة   ،(Formica Subintegra َسْبِإنتجر�  (�لفو�ميكا  بين  �لقائمة  �لعالقة   "#
�لطفيلية 0عبيدها (فو�ميكا َسْبسيريكا Formica Subserica) عالقة مشوقة ألنها تشير 
#لى تأثير �إلشا��< �لكيميائية على �لحيا; �الجتماعية للنمل. 0يعتبر �7الستعبا45 3حد 
�لتكتيكا< �لحربية �لذكية �لتي يستخدمها �لنمل، �0بما يكو" 3كثرها تشويقا.٧٥ 

محق  بمقد�0هم   "3 �ألحيا"،  بعض  في  �لمستعمر�<،   Nحد# جنو5   O�53  �P#
عش  يغز0"  عندئذ  عبيد.  عن  �لبحث  في   "0Vيبد فقد  بسهولة،   N3خر مستعمر; 
 ;X0يقتلو" �لملكة 0يأخذ0" غنائم من 7قد�0 �لعسلس �لمملو ،Nلمستعمر; �ألخر�
بالرحيق، 0هي عبا�; عن �لنمل �لذ[ يمأل 3جسامه بالرحيق. 30هم نقطة هي 3نهم 
يسرقو" يرقا< �لملكة �لتي تتحوd فيما بعد #لى نمل صغير يصبح 7نمال مستعبد�4 
 fملكة �لمستعمر; �لذين ما �7لو� في طو� �لنمو، 0يبحث عن �لطعا dبرعاية 3طفا fيقو

0يخزنه من 3جل �لمستعمر; �لمهيمنة. 
 jخفا#  X��0 �لسبب  فإ"   ،N3خر نمل  مستعمر;  �لطفيلي  �لنمل  يهاجم  0عندما 
جنو5 تلك �لمستعمر; في منع سرقة بيضهم 0شر�نقهم هو نوl من �لِفر0مو" �لذ[ 
يفرw7 �لنمل �لطفيلي. 0يشبه هذ� �لِفر0مو" ما5; تحذيرية في تلك �لمستعمر;، 0عندما 
يفر7ها �لنمل �لطفيلي بكميا< كبير;، تكو" �لنتيجة هرx0 �لنمل بدال من حمايته 

لمستعمر�ته. 
0كما هو معرz0 بالنسبة لنا، يوجد ِفر0مو" مختلف لكل نوl من 3نو�l �لنمل. 
 dعلى معلوما< حو dلِفر0مونا< من 3جل ترسيم �لحد50، �0لحصو� wهذ f0ُتستخد

موقع �لعد0 0حجمه، 0#صد�� �03مر بالهجوf 3ثناX �لحرx، 0كجها7 لإلنذ��. 
�لخا{  �لذعر  #نذ��   zيعر �لطفيلي  �لنمل   "# جد�.  مثير;  نقطة  تظهر  0هنا 
بمستعمر; نمل �لعد0، فيحاكي هذ� �إلنذ�� 0يستخدمه لغر� معين. 0نتيجة لذلك، 
تفقد مستعمر; �لعد0 نظامها بسبب ِفر0مونا< �لمحاكا; �لتي يفر7ها �لنمل �لطفيلي، 
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�لقنابل �لمتجولة

تتجسد 	لتضحية 	لقصو� في مجا� 	لخدمة 	لعامة في تدمير 	ألعد	� عن طريق 
	النتحا0 بغية 	لدفا' عن 	لمستعمر#. ,هنا* 	لعديد من (نو	' 	لنمل 	لمستعد# لتأ!ية 
هذ	 	لد,0 	لفد	ئي 	النتحا0: بطريقة (, بأخر�، ,لكن ال يوجد من يمكن (4 يؤ!يه 
بشكل (كثر Eثا0# من شغاالA نو' من 	لكامبونوتس Camponotus 	لتابع لمجموعة 

	لسونديرسي saundersi 	لتي تعيش في 	لغاباA 	لمطير# بماليزيا. 
	ثنا4 من علما�  	كتشفه سنة ١٩٧٠  	لذ:  	لنمل،  (4 هذ	  Eلى  	إلشا#0  ,تجد0 
	لحشر	A، مبرمج من 	لناحيتين 	لتشريحية ,	لسلوكية على (4 يكو4 قنابل متجولة. 
ZE توجد غدتا4 ضخمتا4، مملو�تا4 بإفر	V	A سامة، تمتد	4 من قو	عد 	لفكو* حتى 
	لطر[ 	لخلفي من 	لجسم. ,عندما يتم 	لضغط على 	لنمل بقو# (ثنا� 	لمعركة، Eما 
من قبل نمل 	لعد, (, 	لحيو	4 	لمفترc 	لمهاجم، يقبض 	لنمل عضالA بطنه بعنف، 

فينفتح جد	0 	لجسم بقو# ,يتم g0 	إلفر	V	A على 	لعد,.٧٤ 
باالنتقا�  	لنمل  قبل  من  	لجسيمة  	لتضحية   jهذ مثل  تفسير  بالطبع،  يمكن،  ,ال 
مر	A عديد#  في  (كدنا  	لتطو0ية”. ,كما   Aلمجتمعا	 تكوين  (, “عملية  	لطبيعي 
يتمتع  Eنسانا  ليس  	ألهمية  شديد#  	لتضحية   jبهذ  kيقو 	لذ:  	لكائن  فإ4  قبل،  من 
بقد0 معين من 	لذكا�، ,	لتعليم، ,	لحس، ,	لضمير، ,لكنه نملة. ,حتى ZE	 	عتقدنا 
(4 	لنمل يمكن (4 يكو4 قد مر ببعض 	لتغير	A 	لجسدية - على 	لرغم من ,جو! 
	لو	ضح جد	 (4  تغيير لمد# ٨٠ مليو4 سنة - فإ4 من  للنمل ظلت !,4   Aحفريا
	لمز	يا. ,ال يمكن أل:   jبمثل هذ j!,لجسدية ,حدها ال تستطيع (4 تز	 A	لتغير	
طفر# مر بها (: كائن حي (4 تتسبب في تحوله 	لمفاجئ Eلى فر! مفكر، ,مميز، 

,حساc، ,مد0*. 
بنفسها  تضحي   4)  kأليا	 من   kيو في   A0قر نملة  هنا*   4) 	فترضنا   	ZE ,حتى 
لتؤسس مثل هذ	 	لدفا'، فسيستحيل عليها بالطبع (4 تدخل هذj 	لفكر# في جيناتها 

,تنقلها Eلى غيرها من 	لنمل. 
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�من 	ألمثلة 	لجيد� على �لك صر	� 	لنمل مع �بابة 	لتنين. ��  .�قد�ته على تر" !ثا
يتجمع 	لنمل 	لذ4 يلمح �بابة 	لتنين مع بعضه 	لبعض بفضل ,نظمته 	لخاصة  بتقفي 
نفس  باستخد	7  	لنمل  يستطيع  !خر،  مثا=  �في  �يقتلها.  	لذبابة  يهاجم  ثم   ،�	آلثا
	لوسيلة ,H يهز7 يرقة 	لفر	شة 	لتي تهاجم عضو	 !خر من ,عضاD 	لمستعمر� حتى ��	 

كاH حجمها ,كبر منه بكثير. 
�قد يبد� طبيعيا ,H يهاجم كائن حي كائنا حيا !خر ,� يتصا�� معه Kفاعا عن 
حياته، ,� من ,جل 	لحصو= على 	لطعا7. �مع �لك، ��	 كاH 	لكائن 	لحي يتفاعل 
 Pتكتيكا Hيتناقلو 	كانو 	��� ،�مع ,فر	K !خرين من نفس نوعه ,ثناD صر	عه مع 	لعد

حربية فيما بينهم، فال مفر من ,H نركز على هذ	 	لموضو�. 
 Tنضبا	� لتنظيم  �فقا   Uلحر	� 	لمستخدمة،   Pلتكتيكا	  Hبشأ  �قر	 	تخا�   H�
 Xهذ كل   ،Tالنضبا	� 	لتنظيم  هذ	  مثل  لحماية  لالتصا=  نظا7  �	ستخد	7  معيَّنين، 
 Pتيجيا	الستر	لتمييز. فمثال، تم تحديد 	على  ���تخطيطا، �قد ،Dتستلز7 �كا �,مو
	لبشر. �يتلقى  �لى خبر� حياتية طويلة من جانب   	Kستنا	ليو7 	 	لمستخدمة  	لحربية 
	لتكتيكاP. كما يحتاجوH ,يضا   Xلتعلم هذ  PيمياKألكا	يبا في �ضباT 	لجيش تد

�لى نظم 	تصاالP معد� خصيصا لتنفيذ 	ستر	تيجياتهم. 
 Tالنضبا	سس , Hلذين يضعو	 - Xلذين تحدثنا عنهم ,عال	 Kلجنو	 Hمع �لك، فإ�
	لعد� مع   Hلذين يهاجمو	��تكتيكاP 	لهجو7 باستخد	7 نظم 	التصا= 	لكيميائية، 
��، بالتضحية بأنفسهم في بعض �بعضهم 	لبعض، �	لذين يقوموH، ��	 	ستدعت 	لضر
	ألحياH من ,جل ,فر	K 	لجيش 	آلخرين - لم يتلقو	 ,4 تد�يب �ليست لديهم ,4 
معلوماP مكتسبة. �H هذX 	لكائناP 	لتي نتحد` عنها ما هي �ال نمل ال يزيد طوله 

�ليست لديه ,4 قد�� على 	لتفكير.  P	عن بضع مليمتر
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�لنمل �لطفيلي   ��تهر& مذعو#" !�� � تلجأ �لى نظامها �لدفاعي. �يعني �لك 

يتسبب في �نهيا# �لنظا1 �لدفاعي للعد� باستخد�1 تكتيكا- �كية جد�. لقد تم تنفيذ 

�ستر�تيجية حربية تم �عد�!ها ببر�عة. �عال�" على �لك، فقد �متلك �لنمل �لطفيلي 

جميع �سائل �إلنتاA �لكيميائية ��لبنية �ألساسية من �لمعلوما- �لال=مة لتنفيذ هذ> 

�الستر�تيجية منذ لحظة �لميال! - G منذ لحظة خلقه. 

�تعيش بعض نو�N �لنمل حياتها عن طريق �جبا# عبيدها على �لقيا1 بكل شيJ من 

جلها. �يعتبر نمل �ألما=�� �ألحمر (بوليرَجس Polyergus) مثاال على �لك. فجميع 

نمل �ألما=�� من �لجنو! �لذين يمتلكو� فكوكا حا!" كبير" معد" للحر&، لذلك 

ال يستطيعو� جمع �لطعا1 � #عاية �ألطفاY. فيهاجم هذ� �لنمل عشاW نوN معين 

من �لنمل �ألسو! صغير �لحجم �يسر] شر�نقه �يرقاته. �يتم خذ �لنمل �لخا#A من 

�لشر�نق �لى �لعش ليقو1 بوظائف نمل �ألما=�� �يظل في مستعمر" �ألما=��، حتى 

��� كانت عشاشه قريبة من �لمستعمر". �في �لو�قع، عندما ينتقل نمل �ألما=�� �لى 

عشاشه �لشتوية، يقو1 �لعبيد عا!" بمعظم مها1 �لنقل، �من ثم يتسنى لنمل �ألما=�� 

� يهاجر بسرعة كبير".٧٦ 

�يستطيع �لنمل � يد�فع عن نفسه حتى في مو�جهة �لكائنا- �لحية �لكبير" بسبب 

�لذ�  �لنمل   � ميز�  �هم 
�نه  هو  �لعبيد   � يتاجر 
�ملستعمر�  يرقا%  يسر' 
منها  *يتخذ  يقاتلها  �ل. 
مستعمر�ته.   � "عبيد�" 
*نر7 �عال5 منلة تأسر يرقة 

�ملستعمر� �ملنافسة.
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�لبا�عو� في �لتمويه

 (asiceros باسيسير��) باسم �لم يتم �لتوصل �لى حل لسر نو� �لنمل �لمعر�
يجد��  �لم   ���حد  �مر �لنمل  هذ�  �لباحثو"  صا%�  فقد   .��ألخير �آل�نة  في  �ال 
8= نملة شبيهة به مر� 8خر7. �من ثم، سا% �عتقا% بأ" هذ� �لنو� من �لنمل نا1% 

للغاية. 
�مع Hلك، حل 8حد �لباحثين لغز هذ� �لنمل في سنة ١٩٨٥ عندما �كتشف 8" 
هذ� �لنمل ليس من �ألنو�� �لنا1%� على �إلطالN. �قد قاL �لباحث، �لمدعو ال سيلفا 
جف سمָٌדف، �لذ= حل هذ� �لسر، بوصف نمل �لباسيسير�� بأنه مخا%� با�1 ألنه 

 .Wيستطيع 8" يصبح “غير مرئي” �قتما يشا
�لكن ما �لذ= يجعله غير مرئي؟

يغطي جسم �لباسيسير��، بعكس غير_ من 8نو�� �لنمل، طبقتا" من �لشعر لهما 
8نو��  جميع  �لشعير�`  بهذ_  يلتصق   ،d1أل� على  يمشي  �عندما   .�مجز8 نهايا` 
�لنفايا`، ��ألتربة، �8جز�W من �لقش، �لخ. �يتمثل �الختال� �آلخر بين هذ� �لنو� 
�غير_ من 8نو�� �لنمل في 8نه ال يزيل �أل�ساj عن 8جسامه في كثير من �ألحيا". 
�من ثم، �كما هو موضح في �لصو1، يبد= هذ� �لنمل تو�فقا كامال مع �لبيئة �لتي 
يوجد فيها. �عند �لنظر �ليه من �لخاn1، يكا% يكو" من �لمستحيل تحديد مكانه. 
في هذ_  �لمشي. �لكن، حتى  في  يبد8  �ال عندما  قليال  مرئيا  �لنمل  �ال يصبح هذ� 
من  بل حتى  ��لسحالي،  �لطيو1،  من  نفسه  لحماية  �حتياطا`  �لنمل  يتخذ  �لحالة، 
عيو" �لبشر. �يعتبر هذ� �لنمل 8بطأ 8نو�� �لنمل في �لعالم، �قد لوحظ 8نه يقف ساكنا 

تماما لدقائق في كل مر� ينزعج فيها.٧٧ 
من  أل"  للغاية،  مدهش  �لنمل  من  �لنو�  هذ�  يتبعه  �لذ=  �لتمويه   v8سلو  "�
�لمستحيل على نملة 8" تضع بنفسها نظاما %فاعيا يقوL على تحديد جميع خصائصها 
 Lلفسيولوجية. �ال بد 8" تكو" جميع هذ_ �لميز�` (�لجسم �لمغطى بالشعر، �عد�
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�لعبيد  صانع  �لنمل  يسر�  �لعبيد ال  صانع  �لنمل  يسر�  ال 
�ملنافسة  �ملستعمر"  من  �ملنافسة �ل'قا&  �ملستعمر"  من  �ل'قا& 
�لعسل  منل  يسر�  بل  �لعسل فحسب.  منل  يسر�  بل  فحسب. 
�يضا "قد�� �لعسل" من �ملستعمر" �يضا "قد�� �لعسل" من �ملستعمر" 

�ملنافسة �يأخذها 34 �عشاشه.  �ملنافسة �يأخذها 34 �عشاشه.  
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قد  ببط� شديد)   
��لتحر �لنمل �ألخر�،  �نو��  �لجسم كثير� على عكس  تنظيف 
تم تحديدها في �قت سابق حتى تأتي �لنملة 7لى حيز �لوجو0 �هي مز�0/ بالفعل 

بالخصائص �لتي ناقشناها. 
�نتيجة لما سبق، نو�جه، مر/ �خر�، حقيقة عظيمة. لقد خلق �هللا سبحانه �تعالى 
�سِمِه  لنا معنى  ليبين  �يضا �حد0 جميع ميز�ته بشكل مسبق،  �لنمل  �لنو� من  هذ� 

“�لخالق”. 
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�لمو� من �جل بقا� �لجنس

يكا# تز��� �لنمل �! يشبه �حد �لطقو�. حيث يتز��� معظم �لنمل في �لجو، 
على  �ألنثى  تحط  �عندما  �لشابة.  �لملكة  �ينتظر�!  مبكر  �قت  في  �لذكو4  �يأتي 
�لتسابق  في  :كو4   ٥-٦  �يبد �لتز���)،  قبل  �جنحة  �يضا  �ألنثى  (تمتلك   C4أل�
 ،Dمن �لسائل �لمنو Gلملكة. �عندما تحصل �ألنثى على قد4 كا� Iحو Gلاللتفا
 Lجاهز �ألنثى   !� تعني  بوصفها   L4إلشا�  Rهذ �لذكر  �يفهم  معينة.  :بذبة  تصد4 

لالنفصاI عنه. �بعد فترL قصيرL من �لتز���، يموU :كر �لنمل.٧٨ 
Z! من �لصعب جد� في �لو�قع تفسير هذ� �لنوW من �لتضحية. فقياV �لذكر برحلة 
يمكن  ال   Dلذ� �لسلو\  من   Wنو بقا[ جنسه  �جل  من  بموته  ستنتهي  �لتي  �لتز��� 
للنظرية، ال يقلق كل  للمنطق �ألساسي  �لتطو4 ألنه، �فقا  تفسيرR من خالI نظرية 
�لنمل  Zنا`  �لنمل ظلو� يخصبو!  �ستمر�4 حياته. �لكن :كو4  Zال على  كائن حي 

لماليين �لسنين، �هم يعلمو! �! موتهم ال مناc منه في �لنهاية. 
�تتمثل �لحقيقة �لوحيدL �لتي يمكن �! تفسر هذR �لتضحية في �! :كو4 �لنمل 
 !�تتصرG بوحي من خالقها. �Z:� لم تكن �لحاI كذلك، فسيكو! من �لمستحيل 
يحافظ كائن، ُيزعم �نه يمر بعملية �نتقا[ طبيعي، على مثل هذ� �لسلو\ �لقائم على 
�لتضحية لماليين �لسنين. �فقًا للمبا#g �ألساسية لنظرية �لتطو4، فقد كا! يجب على 
يعني نهاية  �لموU”هذR بطريقة �� بأخرi، مما  �لنمل �! يهربو� من”4حلة  :كو4 
 C4من �لنمل تعيش على �أل Wألنو�� Gالk لت�l لنمل. �لكن، حتى �آل! ما� Wنو
 nكر ��حد على �إلطال: oلم يهر� .Gآلال� Uلى مئاZ يصل تعد�#ها Uفي مستعمر�

من هذR �لرحلة �لتي تعني “�لنهاية”بالنسبة له. 

بعد �حلة �لتز��!

تبحث �نثى �لنمل بعد �لتز��� عن عش مناسب، �عندما تجد هذ� �لعش، تدخله 



142

�إلعجا	 في �لنمل

�لحفا� على 
�لجنس

يتكو" قسم كبير من مستعمر� �لنمل من �إلنا�. �تتسم فتر� حيا� �لذكو� بقصر 
مدتها، �تتمثل مهمتهم �لوحيد� في �لتز��/ عند �لنضج مع �لملكة �لشابة. �يمو% 
�إلنا�.  من  �لشغاال%  جميع  �تكو"  �لتز��/،  من  قصير�  فتر�  بعد  �لنمل  8كو� 
�ألمها%  عالم من  :ال  ما هي  �لو�قع،  في  �لنمل،  فإ" جميع مجتمعا%  �باختصا�، 

�بناتهن. 
�لنمل،  مستعمر�%  ففي   .@Aعد عن  �لنظر  بغض  متجانسا  مجتمعا  �لنمل  �يعتبر 
يمكن �Iية جميع Hطو�� �لحيا� في �لمجتمع. :" �لغاية من حيا� �لنمل، �لذE يرتبط 
مثل  مجموعه،  في  �لنمل،  أل"  �لفرA؛  ليس  �لتضحية،  من  كبير  بقد�  بمستعمر�ته 
يفكر  ال  لذلك  حيا.  �لجسد  هذ�  على  �لمحافظة  في  غايته  �تتمثل  �لو�حد  �لجسد 
�لنمل مرتين قبل �ختيا� �لمو%، :8� كا" 8لك يعني بقاP �لمستعمر� على قيد �لحيا�. 

�Hفضل مثاQ على 8لك هو ما يحد� لذكو� �لنمل بعد �حلة �لتز��/. 
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جها%ها �لتناسلي، !ما �لو�حد تلو �آلخر �� في مجموعا� صغير�، تستعيد �لحيو�نا� 
خفة حركتها �تستعد لتلقيح �لبويضة �لتي تتجه !لى �سفل عبر �لجها% �لتناسلي قا(مة 
من �لمبايض.٧٩ �يعني هذ� �= بنك �لحيو�نا� �لمنوية �لذ9 (خل حيز �الستخد�5 
�لنمل  �لتكنولوجيا �لمتقدمة، كا=  �لماضية بو�سطة  في �لسنو�� �لخمس ��لعشرين 

يستخدمه منذ %من سحيق. 
لقد �ستخد5 �لنمل هذM �آللية، �لتي لم يكن لدK �لبشر �(نى فكر� عنها حتى ٥٠ 
�لتي  بالمر�حل  يمر   =� يستطيع  �لنمل ال   =� �بما  �لسنين.  منذ ماليين  ماضية،  سنة 
مر بها �إلنسا= من حيث تأسيس �لمعامل ��ضع هذM �آللية في �جسامه، فال بد �= 
تكو= هذM �آللية متوفر� لديه منذ �لبد�ية. �!�U تم �لزعم بغير Uلك، فإنه يجب �= تتم 

نر� �عال� �لنمل �ثنا� 
�حلة �لتز���، بينما نر� 
على �ليسا� &نا% �لنمل 

 .�قبل �حلة �لتز��



144

�إلعجا	 في �لنمل

�لعش  في  �تظل  �لمدخل  تسد  �لك،  �بعد  �جنحتها.  نز�  في   ��لفو على  �تبد� 
بمفر7ها بال طعا4 لعد3 �سابيع (تتغذ- خاللها على �جنحتها)، ثم تضع بيضها. في 
باF7 �ألمر تطعم �لملكة �ليرقا@ �لتي تخر< من �لبيض بلعابها، �يعد هذ� �لمجهو7 
�لطويل �لمضني مثاال Lخر على �لتضحية، Kال �I �لمستعمر3 تقو4 بإطعا4 �لملكة في 

�لجزO �لمتبقي من حياتها. 
 Pيمثل هذ� �لسر�صغير�.  R�أل� Pلسر� I37، يكو�نظر� لكمية �لطعا4 �لمحد�
�لشغاال@ �أل��ئل للمستعمر3 �لتي تعتني باألسر�P �لتالية �تستمر في �لتضحية بنفس 
�لطريقة. �نتيجة للرعاية �الستثنائية �لتي تقدمها هؤالO �لشغاال@، يشب �لجيل �لتالي 

من �لنمل �كبر حجما، ألنه يحصل على تغذية �فضل. 

�لمؤسسو� �أل��ئل لبنو� 
�لحيو�نا� �لمنوية

كما �كرنا من قبل، فإI حيا3 �كو� �لنمل ليست طويلة جد�، ألنهم يموتوI في 
�\ �قت ما بين بضع ساعا@ Kلى يومين بعد �حلة �لتز��<. �لكن �ألمر �لمثير جد� 
هو �I كل �كر يقو4 برحلة �لتز��<، مخاطر� بالمو@، يتر[ حيو�نا@ منوية تولد 
بها ��يته بعد سنو�@ من موته. حسنا، �لكن كيف يتم �الحتفا_ بهذ^ �لحيو�نا@ 
�لبويضا@؟ هل  تلقيح  تنتج نمال جديد� عن طريق   I� �لمنوية حية �كيف تستطيع 

يمكن �I يكوI �لنمل قد طو� تكنولوجيا فائقة ��سس بنكا للحيو�نا@ �لمنوية؟ 
�7خل  �لمنوية  للحيو�نا@  بنكا  تملك  �لنمل  ملكا@  من  ملكة  كل   Iأل نعم، 
 P\ موجو7 بالقر�تتلقى �لمني من �لذكر، تخزنه في كيس بيضا I� جسمها. فبعد
 eيقاK لمنويس َِّمٍْفُّومكف� Pلِقر��k يتم في هذ� �لعضو �لمسمى�بطنها.  eمن طر
 lنشا  I�بد �لحيو�نا@  تظل   I� �يمكن  فسيولوجيا،  منو\   Iحيو� كل   lنشا
Kلى   Rلدخو�� �لعضو  بالخر�< من هذ�  �خير�  �لملكة  لها  لسنو�@. �عندما تسمح 
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�ألسئلة  
ال�  يصو�   �� �لمر�  �يستطيع  �لخالق جل جالله.  �بدعه  �لذ&  �لخا() 
�إلضافية حو1 موضو: بقا� نو: �لنمل فقط، �يشير كل سؤ�1 من تلك �ألسئلة +لى 

�لخلق �لقائم على �لتصميم �يجعل مز�عم Aعا@ �لتطو( مستحيلة. 

تضحية �لشغاال�

يعيش �لبيض �لذ& تضعه �لملكة مع صغا( �لنمل غير �لناضجة في غر� �العتنا� 
 Pجة �لحر�(@ ��لرطوبة +لى مستو)A صلت� �S+� .خل �لعش�A @Aباألطفا1 �لموجو
يمكن �� يؤS& �لصغا(، تحمل شغاالW �لنمل �لبيض �صغا( �لنمل +لى بيئة �نسب. 
�تحتفظ �لشغاالW بالبيض في غر� قريبة من �لسطح في �لنها( ليستفيد من �لحر�(@، 

�تأخذ^ +لى غر� �عمق في �لليل �� في �أليا[ �لممطر@. 
�لنمل بقد( كبير من  �لبيض �صغا(  �لشغاالW تحا�1 �� تحيط   �� �يعني هذ� 
�لعناية، �تحا�1 �يضا �� توفر لهما �لر�حة. فتأخذ بعض �لشغاالW �ليرقاW في جولة 
حو1 �لعش في �أليا[ �لحا(@ لتبرA �جسامها، �تغطي بعضهن جد(�� �لعش بالشر�نق 
�لمهملة لتمنع تكوين �لرطوبة، في حين يتولى �لبعض �آلخر مهمة �لبحث عن �لطعا[. 
 S+ .يد1 كل فعل من هذ^ �ألفعا1 على �� �لنمل يتصر� بد�فع من �لحنا� �لشديد�
تقو[ +حدP �لشغاالW بأخذ �ليرقاW في جولة حو1 �لعش لتبريد �جسامها، في حين 
تقو[ �خرP بعز1 جد�( �لعش بالشر�نق لضبط A(جة �لحر�(@ - �هي تقنية حديثة 
جد� في �لعز1. �لكن، ينبغي �ال ينسى �لمر� �� هذ� �لكائن، �لذ& نعتبر �نه قد قد[ 
+يما�@ حنا�، ال يمتلك �& قد(@ على �لتفكير. �بغض �لنظر عن مدP �لتقد[ �لذ& 
يمكن �� يصل +ليه �لعلم، فإنه لن يتمكن �بد� من �لوصو1 +لى سبب هذ^ �لتضحية 
تتناقض  �لتضحية  هذ^  فإ�  Sلك،  �لصغر. �فضال عن  متناهية  بها حشر@  تقو[  �لتي 

تناقضا تاما مع �لمباgA �ألساسية لنظرية �لتطو(.
�تبني كل هذ^ �ألمثلة �� هذ^ �لكائناW �حلية تتصر� �يضا بوحي من �هللا سبحانه 
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�إلجابة على �لعديد من �ألسئلة من قبيل �ألسئلة �لمطر	حة ��نا�. 
بعد "حلة  �لذكو"  يمت  �لم  مر(،  �لوجو� أل	*  ,لى حيز  �لنمل  عندما جا/   .١
�لتز�	>؟ 	,:� كانو� لم يموتو�، فلما:� يموتو2 �آل2؟ هل ظنو� �نه سيكو2 من �ألنسب 

�2 يتم �لقضا/ عليهم  بعد "حلة �لموC كجز/ من عملية �لبقا/ لألصلح؟ 
 F> مباشر(، �ليس من �لمفتر	بعد "حلة �لتز� Cبما �2 :كو" �لنمل تمو	٢. 
�لنمل قد �نقرF منذ 	قت طويل لوال تخزين �لحيو�ناC �لمنوية �لالJمة  �2 يكو2 

لبقا/ �لنوP؟ 
٣. 	,:� كا2 بنك �لحيو�ناC �لمنوية موجو�� منذ �2 جا/ �لنمل ,لى حيز �لوجو�، 

فمن �لذJ R	� �جسامه بهذ� �آللية؟ 
�لخلق  يقبلو2  ال  �لذين  �	لئك  عليها  يجيب   2� ينبغي  �سئلة  بضعة  مجر�  هذ� 

تبحث �مللكة بعد �حلة �لتز��� 
فيه  تؤسس  مالئم  مكا(  عن 
مكانا  جتد  �حينما  مستعمرִדا. 
�2ال  تقو3  تريد7،  كالذ9 
تكوين  �تبد2 >  2جنحتها  ب@? 
مستعمرִדا عن طريق �لتناسل. 
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�تعا# �تطيعه. �قد مت تفس� هذ� �لسر � �لقر�� �لكرمي على �لنحو �لتا�: 

َ��ْلَمآلِئَكُة  َ!�بٍَّة  ِمن  �َألْ�ِ$  ِفي  َ�َما  َماَ��ِ*  �لسَّ ِفي  َما  َيْسُجُد  َ�ِهللاِّ   ﴿
ُيْؤَمُر�َ�  َما  َ�َيْفَعُلوَ�  َفْوِقِهْم  مِّن  َ�بَُّهم  َيَخاُفوَ�  َيْسَتْكِبُر�َ�.  َال  َ�ُهْم 

﴾[سو�E �لنحل: ٤٩-٥٠]

كنز �لنمل

تتركز كل 2نشطة مستعمر�/ �لنمل على �لملكة �بيضها. �يضع �لنمل ملكاته، 
بالوفا5  �لنمل  شغاال/  تقو;  لذ�  عالية.  مكانة  في  مستعمر�ته،  تكاثر  يضمّن  �لالتي 
قيد  بقائها هي �2طفالها على  �لملكة �تتفانى في خدمتها �ضما�  �حتياجا/  بكل 

 .Gلحيا�
�يعد بيض �لنمل 2ثمن كنوK �لمستعمرG. لذلك فإ� 2�H ما يقو; به �لنمل عندما 
 �2 بما  �لكن،  �من.  مكا�  Mلى   NO2خذ صغا هو  بيرقاته   Qخطر محد R2 يستشعر 
 H�تحا �لخاOجي،   Tلجا� للهو�5  تعرضه  من  ساعتين   Hخال يمو/  �لصغير  �لنمل 
�قد  �ليرقا/.  بها  توجد  �لتي  �ألقسا;  في  Oطبا  �لهو�5  على  تحافظ   �2 �لشغاال/ 
�لشغاال/  تبني  بد5،   R[ با[\  �لغر^.  لهذ�  متنوعة  تقنيا/  �لشغاال/  �ضعت 
�ألعشاa بطريقة تحافظ بها على Oطوبة �لجو ��لتربة في نطاQ �لحد�[ �لمسمو` 
بها. �باإلضافة Mلى ]لك، تقو; �لشغاال/ �لتي تتولى مهمة �العتنا5 بالصغاO بتبديل 
مكا� �لفقسة ما بين �لجز5 �لعلوR من �لعش ��لجز5 �لسفلي منه على نحو منتظم �فقا 
�فضال عن ]لك، تختلف  .O�2 تجد 2نسب بيئة للصغا H�لكثافة �لغرT. فهي تحا
�حتياجا/ �لفقسة حسب عمرها. فمثال، في حين يحتاj �لبيض ��ليرقا/ Mلى بيئة 
Oطبة، يجب �2 تتو�جد �لخا[�O/ في �سط جاT جد�. �تظل �لشغاال/ تعمل على 

مدp ٢٤ ساعة [�� �Oحة إلنها5 هذN �لمها;.٨٠ 
لقد كرست شغاال/ �لنمل بالمستعمر�/ 2نفسها لتربية �لبيض �لذR تد��; �لملكة  
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تتو/ .موعة من شغاال� �لنمل *�خل �ملستعمر�� مهمة �حيد� هي �العتنا� بالبيض ��ل�قا�، �ال تبخل بوقتها 
? سبيل =جنا	 هذ: �ملهمة. فهي تقضي كل حلظة من حياִדا  لتضمن بقا� نوعها على قيد �حليا�. 

=J �ملحافظة على �لبيض Cمر مهم جد� بالنسبة لشغاال� �لنمل. �نرC Eعال: شغاال� �لنمل Cثنا� �عتنائها ببيض �مللكة. 
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توجد �� عالقة بيني �بين �صل لقو� لذهنية، بنفس لقد� لذ� ال توجد به �� 
عالقة بيني �بين لحيا' نفسها.٨٣ 

إلنقا(  ��ين , �ضعها  لتي  لفرضية   2� لنا  يتبين  لصريح،   6العتر  هذ �بعد 
نظريته يكتنفها في لوقع قد� �كبر من لتعقيد:. ��فقا للتفسير لذ� قدمه ,��ين 
مستو�  على  تحقيقه  يتم  لم  لطبيعي   Bالنتقا فإ2   ،Dلمتضا� لموقف   لهذ نفسه 

لفر,، بل تم على مستو� لمجموعة ,خل جماعا: معينة. 
�مع (لك، ال يمكن �2 تعد� تلك لفرضية �كثر من مجر, ,عاB يستحيل Kثباته، 
ألنها مجر, تخمين تم �ضعه من �جل Kنقا( لنظرية، �لم تستند Kلى �� كتشافا: 
  بعد ,��ين �2 يفسر��Bلذ� جا�� مالحظا: حقيقية. �لم يستطع ,عا' لتطو� 

�مثلة لتضحية لموجو,' لد� لحيونا:. 
لنمل � لنمل،  بين  تسو,  لتي   Rلكر� لتضحية  �مثلة  تفسير  يتم   2� �يستحيل 
الجتماعية من خالS �� تقنية تعرضها  :ألبيض، �لنحل، �غير (لك من لحشر
نظرية لتطو�. �ال يوجد سو� تفسير �حد يجعل كائنا حيا يخاطر بأمنه ��حته 
 Rلنظا  2� فيها:  يعيش  لتي  لجماعة   Bألعضا لرحة � ألمن  توفير  على  ليعمل 
لمصمم قد ��كل  الجتماعي للجماعة قد تم تحديد[ بوسطة مصمم �\ ��2 هذ
 RلمهاألعضاB بتو^يع  Bهؤال Rلجماعة. �يلتز Bمختلفة لكل عضو من �عضا Rمها
 Bإلبقاهذ �يضحو2 بأنفسهم، متى ستدعت لضر��' (لك، لتحقيقه؛  فالمهم هو 
 :لحشر ',�K سطةلجماعة. �يمكن تحقيق لتضحية لال^مة، ليس بو Rعلى نظا

لتي توجهها.  ',لتي تفتقر Kلى �� �عي �� تمييز، بل بوسطة إل�
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على �ضعه بدال من $# تضع �لبيض بنفسها. �هي تتحمل مخاطر عديد� من جر�� 
>لك، أل# �لوسط �لرطب �لال34 للبيض ��ليرقا1 مثالي لنمو �لبكتيريا ��لفطر �للذين 

يمثال# مخاطر صحية محتملة للنمل. 
A>#، كيف تتم حماية �لشغاال1 في مثل هذF �لبيئة غير �لصحية؟ A# �هللا، �لذ? 
 ��N� Oتوجد غد <A .Pفاعية $خرO بتقنية Fبنظم فائقة �لر�عة، $مد ً�Oَّخلق �لنمل مز�
�لغشا� �لرئو? في حلق �لنمل �لبالغ تقو3 على نحو متو�صل بإفر�4 مو�O تقتل �لبكتيريا 
��لفطر. لذ�، يندN $# تصا^ مستعمر�1 �لنمل بميكر�با1 بكتيرية $� فطرية.٨١  

هل تستطيع �لد���ينية 
تفسير �لتضحية؟ 

لعملية  �ألساسي  �لد�فع   #$  ،Nلتطو� نظرية  مؤسس  �N�Oين،  تشاNلز   aقتر� لقد 
 bحد �ألنو�$ Oين $نه عندما يكتسب $فر��N�O Pهو �لبقا� على قيد �لحيا�. �ير Nلتطو�
سما1 تزيد من فرe بقائهم، يحظى هؤال� �ألفر�O بميز�؛ �نتيجة لهذF �لميز�، يبقو# 
�لنهاية  �لحية، مما يؤO? في  �لذNية  �لحيا� �ينتجو# عد�O $كبر نسبيا من  قيد  على 
Aلى نشر هذF �لسمة بين $فر�O �لنوb بأكملهم. �من ثم، ُيتوقع $# يشجع �لتطوN على 

�لحفاj على �لنفس، �ليس على �لتضحية بالنفس.٨٢ 
 kين �لخاصة باالنتقا� �لطبيعي تلقت ضربة قاضية عند �كتشا�N�O لكن نظرية�
$مثلة عديد� ال تصدo ضَربها �لنمل حوm �لتضحية بالنفس. �كا# من �لصعب جد� 
 kلخصائص، �لتي تم �كتشا� Fيقدمو� تفسير� لمثل هذ #$ Nعلى مؤيد? نظرية �لتطو
بعض منها حينما كا# �N�Oين ال يز�m على قيد �لحيا�. �في �لو�قع، قا�N�O mين نفسه 

في كتابه، �لمسمى $صل �ألنو�b ما يلي: 
للقاrN عقبة  تطوNها  يبد�   #$ �لمرجح  �لتي من  �لر�ئعة  �لغر�ئز  �لعديد من   tهنا
$ما3 نظريتي تكفي لإلطاحة بها بالكامل. �يمكنني $# $فترv هنا - �بتد�ً� - $نه ال 
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�لشغاال�  هؤال	  تجد  �عندما  �لنمل.  من  �لماليين)  �ألحيا�  بعض  (�في  �أللو" 
حجم  على  تعتمد  بأعد�*  �لطعا,  حو/  �لعش  في  3فيقاتهن  تجمع  للطعا,،  مصد�3 
جد�  قوية  �تصا/  شبكة  باستخد�,  �لطعا,  مشكلة  �لنمل  �يحل  �ثر�ئه.  �لمصد3 

باإلضافة Hلى كرمه، �لذI ال يدفعه Fبد� Hلى قو/: “Fنا فقط”. 

�لنمل �لذ� يطعم بعضه �لبعض

تحا�/ �ألنو�T �لمختلفة من �لنمل Fال تعترR طريق بعضها �لبعض Fثنا	 �لبحث 
عن �لطعا,. VH يحد* كل نوT طريقا لنفسه يصل به Hلى مصد3 �لطعا,. ��VH *خل 
نمل �3Fضي مستعمر\ Fخر]، يعد هذ� Hعالنا للحرZ. �في مثل هذX �لحالة، يعو* 
Fعضا	  كل  �يتجمع  مدخله  �يغلق  مباشر\  �لعش  Hلى  �لطعا,  عن  �لباحث  �لنمل 

�لمستعمر\ للدفاT عن مستعمرتهم ضد �لخطر. 
لجلب  فرصة   IF Hلى   X3فتقا� عند  �لقتا/  هذ�  Fثنا	  �لنمل  يتغذ]  كيف   ،�VH

�لطعا,؟ 
في هذX �لمرحلة، تظهر ميز\ في �لنمل تميزX عن غيرX من �لكائنا� �لحية. ففي 
غضو� تلك �لفتر\ �لتي ال يستطيع فيها �لنمل �لبحث عن �لطعا,، يتغذ] كل Fعضا	 

�لمستعمر\ على �لطعا, �لمخز� في معد�� صغا3 �لشغاال�. 
�في �لو�قع، يستخد, �لنمل FسلوZ �لمشا3كة هذ� طو�/ حياته، �ليس فقط في 
�أل�قا� �لخاصة. فالنمل ال ينقل قطير�� �لسائل فحسب، بل يغذI بعضه �لبعض 
بها من �لفم Hلى �لفم. فبمجر* �F تدخل �لنملة �لباحثة عن �لطعا, 
�لعش �هي محملة بالطعا, �لسائل، تقف ثابتة لفتر\ 
من �لوقت، �تهز F3سها من جنب Hلى جنب في 
 �F �لعش؛  في  3فيقاتها  منها   Zتقتر  �F �نتظا3 
تتجه هي مباشر\ نحو 3فيقاتها في �لعش �تقد, 
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�لتغذية ��لصيد

يستخد
 كل كائن حي 	سائل مختلفة للوفا� باحتياجاته من �لطعا
. 	ستقر� في 
هذ� �لفصل عن �لتكتيكا- �لتي يستخدمها �لنمل عند �لبحث عن �لطعا
، 	عن 	سائل 
�التصا6 	�لمنافسة �لتي تتم بين �فر�78 للحصو6 على �لطعا
. 34 كل �لتكتيكا- �لتي 
يجربها هذ� �لكائن �لصغير للحصو6 على طعامه تد6، كما في �لفصو6 �لسابقة، على 

عظمة 	جال6 	قدCD �هللا، “A@ �لحكمة �لمطلقة” �لذ@ خلق هذ� �لكائن. 

كيف تتغذ� “عائلة” يبلغ 
عد) *فر�)ها مئا$ �أللو!؟

 يتجسد �حد �هم �ألشيا� �لالIمة لبقا� �لمستعمرC على قيد �لحياC في حل مشكلة 
�لطعا
، 	تتحمل كل نملة في �لمستعمرC نصيبها من هذ7 �لمسؤ	لية. 
	كما هي �لحا6 في جو�نب �خرN من حياته، ينفذ �لنمل �عماال 

سنا  �لشغاال-   Dكبا D4سا6  يتم   A4 �لتغذية.  مشكلة  لحل  نظامية 
بغية  بالعش  �لمحيطة   QDأل� 	مسح   
�لطعا  D8مصا عن  للبحث 
�لعثوD على مصاD8 �لطعا
 من �جل �لمستعمرC �لتي تضم مئا- 
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�قد $كر �هللا جل جالله في �لقر�� �لكريم، في سو�� �لنحل، �صفا �للوحيس 
�لذ4 ُيلز- �لحيو�نا0 بالقيا- بمها- معينة (�كلها )ليها: 

َجِر  َ�ِمَن �لشَّ ُبُيوًتا  �ْلِجَباِ!  ِمَن  �تَِّخِذ$   �ِ�َ �لنَّْحِل  ِ+َلى  َ�بَُّك  َ�َ�ْ�َحى   ﴿
1ُُلًال  َ�بِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  �لثََّمَر�8ِ  ُكلِّ  ِمن  ُكِلي  ُثمَّ  َيْعِرُشوَ�.  ا  َ�ِممَّ
َ�ْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفاB ِللنَّاAِ ِ+�َّ ِفي 1َِلَك  َيْخُرJُ ِمن ُبُطوِنَها َشَر�Hٌ مُّْخَتِلٌف 

ُر�� ﴾ [سو�P �لنحل: ٦٨-٦٩] آلَيًة لَِّقْوSٍ َيَتَفكَّ

�لحيو�نا0.  )لى  بها �هللا  �لتي يوحي  �لو�جبا0  �لقر�� تفصيليا  �بالطبع، ال يعد= 
 �) Aلكن، عندما ننظر )لى �لنملة، يمكننا (� ند�� .Eيعتبر نحل �لعسل مجر= مثا�
هذ� �لكائن �لصغير، �لذ4 يؤ=4 مها- متقنة شأنه شأ� نحل �لعسل، ��لذ4 ال يقل 

عنه كرما، ��جتماعية، ��الQ، يتصرP بتأثير من نفس �لوحي. 

Sلوسائل �لعقالنية لحمل �لطعا�

يستخد- نحو ٨٨٠٠ نوT معر�P من �لنمل �سائل مختلفة الكتشاP مصا=� 
�لنمل  �لتي يحتاجها، �حمل �لطعا- )لى مساكنه. �في (نو�T معينة، يصطا=  �لطعا- 
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�لمفتوحين على مصر�عيهما.٨٤ �في  فكيها  بين  �لتي تحملها   ��لطعا قطير��  لهن 
�لو�قع، تعد عملية تبا3) �لسائل هذ-، �لتي تتم من خال) �لتقيؤ �تساعد على سرعة 
�لنمل  7فر�3  �لمشا:كة. �يقو� كل  مثاال مؤثر� على  �لمستعمر?،  �لطعا� على  تو@يع 
كذلك باستهالF �لقشو: ��لبذ�: �لتي يتم جلبها Dلى �لعش مع بعضهم �لبعض. �من 

ثم، يتم �لوفاK باحتياجا� �لمستعمر? بأكملها من �لطعا� H7 I�3 مشكال�. 
�يحتم هذ� �لنظا� على �لمرI7 K يعترL بوجو3 مصمم 7على. ففي �لحقيقة، ال 
يمكن  لسلسلة من �ألحد�Q �لعشو�ئية I7 تشكل نظا� تخزين كهذ� يتميز بالكثير 
من �لتعقيد �يتطلب قد:� كبير� من �لتضحية. ��ألهم من Sلك هو I7 كل نملة تأتي 
 �Dلى هذ� �لعالم �هي على 3:�ية بهذ� �لنظا�. �يعني هذ� I7 �لحاجة Dلى �قتسا� �لطعا
قد ترسخت فيها قبل مولدها �ليس بعد-. �لم يتم �إليحاK لها بحس �لتضحية هذ� 
فحسب، �لكن بما I7 هناF ضر�:? لوجوZ 3لية خاصة لتقديم �لطعا� �لذH تحتفظ 
به 3�خل معدتها، فقد تم تصميم تكوينها �لجسماني بشكل يتيح �لفرصة للقيا� بهذ- 
تتم 3�خل مستعمر��  �لتي  �لمشا:كة  I7 هذ-  Dلى  هنا  �إلشا:?  �لمشا:كة. �تجد: 
�لنمل تجعل مر? 7خرb كلمة @صدفةa غير كافية بل حتى بال معنى، Sلك I7 حس 
7كدنا  �كما  �لمستعمر��.  تلك  3�خل  صو:-  7فضل  في  يتجلى  بالنفس  �لتضحية 
�لتطو: �جو3 منافسة بالمعنى �لكامل للكلمة  في عد? مر�� سابقة، تفترc نظرية 
�لتضحية  7مثلة  ُتعتبر  ثم،  �لحية. �من  �لكائنا�  بين جميع  �لحيا?  7جل  من   e�صر�
بالنفس �لمنتشر? بين 7نو�e �لنمل تصرفا� من �لصعب جد� تفسيرها. Sلك I7 حيا? 
 Lلنمل ال يتصر� I7 لى �لمشا:كة يعد 3ليال علىD تغذية يستند ��لنمل في ظل نظا
بالطريقة �لتي �قترحتها نظرية �لتطو:. �هو غير منخرh في صر�e عشو�ئي “من 7جل 
�لبقاD� ”Kنما يؤH3 باألحرb �لو�جبا� �لموكلة Dليه (حسبما �:3 في �لقرIZ، “�لتي 
�7حيت Dليه”)، �بالتالي يستطيع I7 يحو) مستعمر�ته �لتي تضم مئا� �أللوL بل 

حتى �لماليين من �لنمل Dلى حضا:? حقيقية. 
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 �� �لنمل.  حيا	  يحكم  �لذ�  للعمالة  �لمثالي  �لتقسيم  �جو�  !يضا  هنا  �نالحظ 
يمز: �لنمل �لكبير �لطعا7 �يد�فع عنه ضد �لغربا0، في حين يتولى �لنمل �لصغير مهمة 
حمل !جز�0 �لطعا7 �لى �لمسكن. �تحمل �لشغالة �لطعا7 بفكيها �تحتفظ به !مامها 
�جو� جماعة، تصبح �لكمية �لتي يمكن !?  Aفي حا�في طريق �لعو�	 �لى �لعش. 
تحملها �لشغاالK !كبر. �� ترفع �لشغالة �لطعا7 باستخد�Eِ 7جل !� �ثنتين من !Eجلها، 
 Kتقنيا  Kلشغاال� �تستخد7  �لمفتوحين.  بفكيها  �لطعا7  تقضم  �لوقت  نفس  �في 
مختلفة، حسب موقعها ��تجاهها. فتتحرP �لشغاالK �لموجو��K في �لمقدمة �لى 
�لخلف �تسحب معها �لطعا7؛ في حين تتحرP �لشغاالK �لموجو��K في �لخلف 
�لى �ألما7، �تدفع !مامها �لطعا7، �تقد7 �لشغاالK �لموجو��K على �لجو�نب �لدعم. 
�بهذW �لطريقة، يمكن !? يحمل �لنمل !��Vنا تفو: عد	 مر�K ما يمكن !? تحمله 
�لنملة �لو�حد	. �في �لو�قع، لقد لوحظ !? �لنمل �لذ� يعمل في جماعة يمكن !? 
نملة   ١٠٠ �تستطيع  �لو�حد	.  �لشغالة  تحمله  ما  مر	   ٥٠٠٠ يفو:  �Vنا  يحمل 
في  بسرعة ٤^٠ سم  يتحركن  �هن   ،\Eأل� مستو[  عند  كبير	   	��� تحمل   ?!

�لثانية. 

�لنمل ��ثا� �لر�ئحة

�لر�ئحة).   Eثاa تقفي   �!)  Eآلثا�  Aمن خال Aالتصا� �لنمل عا�	 طريقة  يستخد7 
 :fمشوقة على هذ� �لموضو 	توجد !مثلة عديد�

به  خاصة  �Eئحة   Vبإفر� �ألمريكية،   �Eلصحا� في  يعيش  �لنمل،  من   fنو يقو7 
ينتجها في جر�j �لسم �لخاi به عندما يدPE !? �لحشر	 �لميتة �لتي �جدها !عر\ 
�يكتشف هذW �لر�ئحة EفقاWk في �لعش  .Wيجرها بمفر� �� !ثقل من !? يحملها !!
�? في �لتوجه نحو مصدE �لر�ئحة. �عندما kيبد��لموجو��? على مسافة بعيد	 منه 

يتجمع �لنمل حوA �لضحية بأعد�� كافية، يبد! في حملها نحو �لعش. 
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�. �لكن في �نو� �خر�، يتم لصيد في جماعة �� �يحمل لطعا" �يضا بمفر�بمفر
تحمل لطعا" معا �تدفع عنه. 

89 كا7 لطعا" لذ5 يعثر عليه لنمل يتوفر بأحجا" مناسبة له، تحمل كل نملة �
لطعا" بمفر�ها. �لكن 89 كا7 لطعا" �كبر من �7 تحمله نملة �حد: ��  عا�: هذ
89 كا7 مو>عا على �كو" صغير:، كلها في منطقة محد�:، تفر> لنملة هرمونا ساما 
 Bلشغاال لتستدعي  8لك  بعد  تذهب  ثم  لمنطقة.  9لى   Iلدخو من  آلخرين  لمنع 

لصغاK، لتساعدها في حمل لطعا". � KلكباألخرياB من 

� بو�سطة �إلبر� �ملوجو�� � مؤخرִדا. �تتر1 �لنملة �لباحثة عن مصد� للطعا) 'ثر� كيميائيا على �أل
<يساعد هذ� �ألثر �فيقاִדا � �لعش على �لوصو6 45 مصد� �لطعا). 
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ألنه  
إلنسا�،  جانب  من  كبير�  مها��  بالطبع  يتطلب   �!عال عنه  تحدثنا  ما   �'
!كثر   )
*+! 
ألحيا�  بعض  *في  *ساعة،  بوصلة،   5

ستخد 'لى  بالتأكيد  سيحتا9 
تعقيد
 من ?لك بكثير بالنسبة أل> مسافة تتناسب مع حجمه، كما سيتعين عليه !� 
يتمتع بمعرفة تامة بالرياضيا(. *على 
لعكس من ?لك، تتخذ 
لنملة 
لشمس +ليال 

لمعالم * 
ألغصا�  موضع  من  *تتخذ  بمفر+ها،  
لمكا�   Kباستكشا تقو5  عندما 

ألغصا� *
لمعالم  �
لطبيعية 
ألخرN بوصلة لها. *فيما بعد، تتذكر 
لنملة !شكاL هذ
*بالتالي تستطيع !� تعثر على !قصر طريق يؤ+> 'لى !عشاشها على 
لرغم من !نها 


لطريق.  
ليست لديها !> معرفة سابقة بهذ

لمرW ?لك *لكن من 
لصعب جد
 !� يفسر�! فكيف  Lيقو �! 
*من 
لسهل جد

لحسابا( في حين   �تقو5 بمثل هذ 
لصغر !�  
لحية متناهية  
لكائنا(   �يمكن لهذ

!نها ال تمتلك +ماغا *ال قد�� على 
لتفكير *
لتمييز؟
 Kلرجل يعر
 
تخيل !نك تركت �جال في غابة غير مألوفة له. فحتى '?
 كا� هذ

لذ> سيسلكه، فسيو
جه *قتا عصيبا حتى يستدL على طريقه *من 
لمرجح  �
التجا
!� يضل 
لطريق. *في غضو� ?لك، سيتحتم عليه !� ينظر حوله بعناية *يفكر في 
 aمو� Kلنمل *كأنه يعر
 Kلتي يمكن !� يسلكها. *مع ?لك، يتصر
 bلطر
!فضل 

لطريق  على  بسهولة   Lيستد  �! 
لنمل  يستطيع  
لليل،  ففي   .bلطر
 
الستدالL على 
 .K*لظر

لذ> سلكه في 
لصباd للبحث عن 
لطعا5 ثم يتبعه، حتى '?
 تغير( كل 

تقنية �لصيد �لمثالية

لفر
شا(،  *يرقا(  
لعناكب،  بيض  ألكل  !سنانها  
لنمل   e
!نو بعض  تستخد5 

لد
سيتاين  (مثل  
لنمل   e
!نو من  
لعديد  *تتخصص  
ألبيض.  
لنمل *  ،)

لحشر*

لحشر
( في مجموعا(  �Dacetine) في 
لتها5 
لحشر
( غير 
لمجنحة. *تعيش هذ

ئد تحت !جسامها *a )

لحشر 
لمتعفنة. *تمتلك   b

أل*� !* على    pأل�
على 
'لى  
لعضو   
تتأ�جح ثم تنهض، يقذK بها هذ في شكل شوكا( مطوية. *حينما 
 q

لد
سيتاين فكوكه كأشر نمل  مثل كنغر مصغر. *يستخد5  
ألما5  'لى  ثم   W

لهو

لمنا*�� شديد� 
لفعالية. *عندما تستقبل قر*�  �الصطيا+ 
لحيو
نا( للتغلب على هذ
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عندما تغا#� شغاال� �لنمل �لنا�� �لعش بحثا عن �لطعا�، فقد تقو� بتقفي �ثا� 
�الستكشا%  في  +تبد(  �لنهاية  في  تتفر/  +لكنها  �لوقت،  من  قصير3  لفتر3  �لر�ئحة 
بشكل منفر#. +عندما تكتشف �لنملة �لنا�ية مصد�� للطعا�، تتجه 9لى �لعش بخطى 
�لسامة  9برتها  تتفصد  ثم   .Aأل�� من  مقربة  على  بأكمله  جسمها   Fيكو+ بطيئة 
يستخد�  مثلما   ،Aأل�� سطح  على  بخفة  طرفها  +ينسحب  متكر�3،   �فتر� على 
�لقلم في تحبير �لخط �لرفيع. +بهذN �لطريقة، تخلف +��Mها (ثر� يوصل 9لى مصد� 

�لطعا�.٨٥ 

�لنمل �لذ� يقو� بد�� �لبوصلة
ينفذ �لنمل �لباحث عن �لطعا� هذN �لمهمة بطريقة يصعب جد� تفسيرها. Uلك 
(نه يتبع طريقا متعرجا 9لى مصد� �لطعا�، +لكنه في طريق �لعو#3 9لى �لمسكن يتبع 
خطا قصير� +مستقيما. حسنا، كيف يتمكن �لنمل �لذ� ال يستطيع (F يرZ (كثر من 

بضعة سنتيمتر�� (مامه (F يسير في خط مستقيم كهذ�؟ 
 Richard Feynmaَ Fباحث يدعى �يتشا�# فينما �قا ،bلإلجابة على هذ� �لسؤ�
 Z9حد �، +�نتظر قد+�لسكر على (حد (طر�% مغطس �الستحما� بوضع كتلة من 
�لنماb لتعثر عليها. +(ثناM عو#3 هذN �لنملة �لر�ئد3 9لى �لمسكن بأخبا� �لوليمة، �تبع 
فينماF �لطريق �لمتعرo �لذ� سلكته. ثم قا� بعد Uلك بتعقب �لطريق �لذ� سلكته 
يلتز�  لم  �لالحق  �لنمل   F) Fفينما �لمتر+s. لقد +جد  �تبعت �ألثر  كل نملة الحقة 
�ألثر  �تخذ  �لطريق حتى  (فضل، ألنه �ختصر  بعمل  قا�  بل  �لمتر+s؛  باألثر  بالضبط 

خطا مستقيما. 
 Alfred Bruckstein لفريد بر�كشتين) +فيما بعد، �ستطا~ عالم كمبيوتر يدعى 
�لخط  بتغيير  فعليا  يقو�  �لالحق  �لنمل   F) �ياضيا  يثبت   F)  ،Fفينما بتجربة  متأثر�   ،
�لمتعرo 9لى خط مستقيم. +قد توصل بر�كشتين 9لى نفس �الستنتاo �لسابق: فبعد 
مر+� عد# معين من �لنمل، يتقلص طوb �لطريق 9لى �لقيمة �لصغرZ، (� 9لى (قصر 

مسافة ممكنة بين نقطتين، +هي �لخط �لمستقيم.٨٦ 
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�لنملة من �لحشر ببط	، �عندما  "لى �ألما�. �بعد �لك، تقتر�  قر�& �ستشعا$ها 
تلمسها بقر�& �ستشعا$ها، يعني �لك *& �لحشر �لصغير على مسافة يمكن *& تصل 
 "ليها *سنانها �لعلوية. �عندما تخفض �لنملة حنكها، يطبق �لفك فجأ على �لحشر

فتنضغط بين �ألسنا& �كأنها مطوقة.٨٧ 
�جدير بالذكر *& �لنمل �لمذكو$ *عالE ال يخطئ فريسته *بد�، ألنه يمتلك فكوكا 

تتميز بأسرK$ L فعل منعكس في �لعالم. 
 Kلصيا� �لنمل  بسرعة  مقا$نة  جد�  بطيئة  ُتَعد  �لعين  بها   Qتطر �لتي  �لسرعة   &"
trapper ants في �لعض. ففي حين يستغرV فتح جفن �لعين �غلقه نحو ثلث ثانية، 
تعمل فكو[ هذ� �لنمل (*��Kنتوماكا] با�Odontomachus bawi Z) في فتر Wمنية 
*سرL عضة تمت مالحظتها  �ستغرقت  تقريبًا. �قد   مر مائة  �لزمن  *سرL من هذ� 

٠,٣٣ مليثانية.٨٨ 
�يبلغ طوl بنية فكو[ �لنمل �لصياK نحو ١,٨  مليمتر تقريبا. �يوجد في �ألجز�	 
 ��لد�خلية من �لفكو[ جر�� ملي	 بالهو�	 يتصل بالقصبة �لهو�ئية. �يضمن هذ� �لنظا
لألسنا& حركة فائقة �لسرعة. �تعمل �لفكو[ كنمو�y مصغر لمصائد �لفئر�&. ففي 
*ثنا	 �لصيد، ُتفتح �لفكو[ بالكامل �تكو& مستعد للغلق في *Z �قت، �تبطؤ سرعة 
 ��لعض عند �لنهاية. �للحيلولة �K& �صطد�� �ألسنا& ببعضها �لبعض بقو شديد، يقو

نظا� �لعضال� �لمميز بإبطا	 حركة �لفكو[.٨٩ 
�من �لمستحيل *& تكو& �لية �لصيد هذE قد نشأ� نتيجة عملية تطو$، *Z بد�& 

تصميم ��L �بشكل عشو�ئي. 
�تتمثل �لحقيقة �لوحيد �لمقبولة في *& �لقو �لتي خلقت �لنمل بكل خصائصه 
�لطبيعة  في  ما  كل  على  �لمهيمن  �هللا،   قو هي  �لمثالية  حياته  �*ساليب  �لخا$قة 

��لكو&. 
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ألنه  
إلنسا�،  جانب  من  كبير�  مها��  بالطبع  يتطلب   �!عال عنه  تحدثنا  ما   �'
!كثر   )
*+! 
ألحيا�  بعض  *في  *ساعة،  بوصلة،   5

ستخد 'لى  بالتأكيد  سيحتا9 
تعقيد
 من ?لك بكثير بالنسبة أل> مسافة تتناسب مع حجمه، كما سيتعين عليه !� 
يتمتع بمعرفة تامة بالرياضيا(. *على 
لعكس من ?لك، تتخذ 
لنملة 
لشمس +ليال 

لمعالم * 
ألغصا�  موضع  من  *تتخذ  بمفر+ها،  
لمكا�   Kباستكشا تقو5  عندما 

ألغصا� *
لمعالم  �
لطبيعية 
ألخرN بوصلة لها. *فيما بعد، تتذكر 
لنملة !شكاL هذ
*بالتالي تستطيع !� تعثر على !قصر طريق يؤ+> 'لى !عشاشها على 
لرغم من !نها 


لطريق.  
ليست لديها !> معرفة سابقة بهذ

لمرW ?لك *لكن من 
لصعب جد
 !� يفسر�! فكيف  Lيقو �! 
*من 
لسهل جد

لحسابا( في حين   �تقو5 بمثل هذ 
لصغر !�  
لحية متناهية  
لكائنا(   �يمكن لهذ

!نها ال تمتلك +ماغا *ال قد�� على 
لتفكير *
لتمييز؟
 Kلرجل يعر
 
تخيل !نك تركت �جال في غابة غير مألوفة له. فحتى '?
 كا� هذ

لذ> سيسلكه، فسيو
جه *قتا عصيبا حتى يستدL على طريقه *من 
لمرجح  �
التجا
!� يضل 
لطريق. *في غضو� ?لك، سيتحتم عليه !� ينظر حوله بعناية *يفكر في 
 aمو� Kلنمل *كأنه يعر
 Kلتي يمكن !� يسلكها. *مع ?لك، يتصر
 bلطر
!فضل 

لطريق  على  بسهولة   Lيستد  �! 
لنمل  يستطيع  
لليل،  ففي   .bلطر
 
الستدالL على 
 .K*لظر

لذ> سلكه في 
لصباd للبحث عن 
لطعا5 ثم يتبعه، حتى '?
 تغير( كل 

تقنية �لصيد �لمثالية

لفر
شا(،  *يرقا(  
لعناكب،  بيض  ألكل  !سنانها  
لنمل   e
!نو بعض  تستخد5 

لد
سيتاين  (مثل  
لنمل   e
!نو من  
لعديد  *تتخصص  
ألبيض.  
لنمل *  ،)

لحشر*

لحشر
( في مجموعا(  �Dacetine) في 
لتها5 
لحشر
( غير 
لمجنحة. *تعيش هذ

ئد تحت !جسامها *a )

لحشر 
لمتعفنة. *تمتلك   b

أل*� !* على    pأل�
على 
'لى  
لعضو   
تتأ�جح ثم تنهض، يقذK بها هذ في شكل شوكا( مطوية. *حينما 
 q

لد
سيتاين فكوكه كأشر نمل  مثل كنغر مصغر. *يستخد5  
ألما5  'لى  ثم   W

لهو

لمنا*�� شديد� 
لفعالية. *عندما تستقبل قر*�  �الصطيا+ 
لحيو
نا( للتغلب على هذ
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(عطا& %لئك �لذين يفكر� في �هللا، ما�� جديد� يتأملو� فيها. تحظى كلتا هاتين 
بتحليل  �لنص  هذ�  في  قمنا  لتحقيقهما،  %ساسية  كبير�. كخطو�  بأهمية  �لمهمتين 
معجز�: �لخلق، لكي يصبح �لخالق �لمدبر لهذ= �لمعجز�: معرفا محال لإلجال6. 
يفسر �هللا سبحانه تعالى %همية Dلك على �لنحو �لتالي في مرشدنا �لوحيد لطريق 

�لحق، �لقر�I �لكريم: 

﴿ َ�'ْألَْ�َ- َمَدْ,َناَها َ�َ�ْلَقْيَنا ِفيَها َ�َ�'ِسَي َ�َ�نَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َ�ْ�ٍ� َبِهيٍج 
٧ َتْبِصَر4ً َ�ِ=ْكَر; ِلُكلِّ َعْبٍد مُِّنيب ﴾ [سو�4 3: ٧-٨]

بوصفها   Kلكتا� هذ�  Lسالة  (لى  �لنظر  على  �لقر�&  حث  (لى   Nنهد نحن 
 Oيغر  �% من  بدال  لذلك،  �ألDها�”.  في  مضمونها  ترسيخ  �تباعها  Lسالة”يجب 
 �% عليه  يجب  نسيه،  تعالى  هللا  ظهر=   L��%  Wلذ� �لمجتمع  مشكال:  في   ZLلقا�
يعيد ترتيب حياته فقا لهذ=  يتأمل بعمق في جو� �هللا قوته كما يجب عليه %� 

�لحقيقة. 
جو�=.  [�Lإل� �Lتعالى كل ما في �لكو� لكي يصبح مصدلقد خلق �هللا سبحانه 

لذ�، يستحق %لئك �لذW ينصرفو� عن سبيله، Lغم Dلك، عقابا عظيما. 
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�لخاتمة

لقد قدمنا لك بعض �ألمثلة على تأثير �بد�� �هللا في �لخلق على نو� ��حد من 
�ألحيا7 ال يتعد4 طوله بضعة سنتيمتر�&. �نها حقًا “بعض �ألمثلة”أل* هنا) مئا& 
�لتي يمكن ?* نعد<ها. �مع >لك، فإ* كل مثل  بالنمل،  �لمتصلة  �ألمثلة �ألخر4، 

من �ألمثلة �لمذكوCD يدعو في حد >�ته �لى �لتأمل �لعميق. 
 *� <� .FDتوجد في جميع ?نحا7 �أل Cلحيا� Iينبغي ?ال ينسى �لمر7 ?* ?شكا�
من  ��سعا  �نطاقا  معقد�  نظاما  يمتلك   Pلذ� �لصغير،  للنمل  �هللا  �هبها  �لتي   Cلحيا�
 .FDألنشطة، قد خلقت ?يضا من ?جل �لكائنا& �لحية في كل مليمتر مربع من �أل�
فقد خلقت �لكائنا& �حيدC �لخلية، ��لحشر�&، ��لحيو�نا& �لبرية، ��لنباتا& �هي 

جميعًا مز�<C ببرنامج مثالي، شأنها شأ* �لنمل. 
�ال يشغل �لبشر ?نفسهم ?ثنا7 حياتهم �ليومية حتى بالتفكير في معجز�& �لخلق 

هذZ، �قد ينظر�* �ليها فحسب <�* ?* يفهموها. 
به  تغطي   Pلذ� �لكثيف  �لضبا\  نزيل   *? �لكتا\  هذ�   Iخال من  حا�لنا  �قد 
�لدليل  تقديم   C>عا� �لى  >لك  من  نهد^  �نحن  �لنا_.  عيو*  �لحديثة  �لمجتمعا& 
على �جو< �هللا �ألبدP أل�لئك �لذين نسوZ بسبب �نشغالهم �لشديد طو�I حياتهم 
�لى  ?يضا  نهد^  كما  �لمالية.   Dألمو��  ،I`لمنا�� �لوظائف،  مثل  �لدنيوية   Dباألمو



165

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�لحفريا& �غيرها من �لعلو� �ألخر� بأ� �لد���ينية �صلت �لى طريق مسد�� ��ّ� 
�صل �لكائنا& �لحية هو �لخلق.  ��ليو� تؤكد �لتطّو��& �لعلمية بأ� �لكو� �جميع 

�لكائنا& �لحية قد ُخلقت من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا�لنا مسألة �نهيا� نظرية �لتطو� ��الئل �لخلق في مو�ضع كثير= من �عمالنا، 
�سوJ ُنو�صل Iلك  في �عماG �خر�.  �لكن بالنظر �لى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها 

هذ� �لموضوP ��ينا �نه من �لفائد= �ير�� ملخص لذلك في هذ� �لموضع �يضا. 
      

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية

بالرغم من �� هذT �لنظرية تعو� في جذ��ها �لى �لتا�يخ �إلغريقي �لقديم، �ال �نها 
شهد& ��سع �نتشا� لها في �لقر� �لتاسع عشر . كا� �هم تطو� شهدته �لنظرية هو 
 W١٨٥٩. في هذ� �لكتا �صد�� كتاW تشا�لز ����ين "�صل �ألنو�P" �لذ\ صد� عا
ينكر ����ين �� �ألنو�P �لمختلفة على �أل�_ قد خلقها �هللا. يقوG ����ين �� جميع 
�لكائنا& �لحية لها جد مشترb ��نها قد تنوعت ��ختلفت بسبب �ختالفا& طا�ئة 

متد�جة �تت عليها عبر �ألcما�.
بل  ثابتة،  علمية  حقيقة   \� على   �تقو ال  نظريته  فإ�  نفسه،  ����ين  يقر  �كما 
 Wمن كتا Gين في فصل مطو���� Jلك، يعترI نها مجر� "�فتر�_". عال�= على�
بعنو�� "�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" �� �لنظرية تتها�� �ما� �لعديد من �ألسئلة 

�لحرجة.
�لعقبا&  �نها ستزيل  �لتي كا� يظن  �لعلمية  عقد ����ين jماله على �الكتشافا& 
�لتي تو�جهها نظريته، �ال �� ما �ثبتته هذT �الكتشافا& جاl عكس ما تمناT �لرجل.

�تظهر هزيمة ����ين �ما� �لعلم �لحديث من خالG ثالo نقاn �ئيسية:
١-لم تتمكن هذT �لنظرية بأ\ �سيلة من �لوسائل �� تفسر كيف نشأ& �لحيا= 

على �جه �أل�_.
٢-ال يوجد �\ �كتشاJ علمي يدG على قد�= "�لتقنيا& �لتطو�ية" �لتي تفترضها 
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�لخلق،  فكر�  فض  بهد�   �لتطو نظرية  يعني  �ينية، �لّد� �لنظرية  ظهر�  لقد 
بيد :نها لم تنجح في 7لك، �ُ�عتبر� مجر1 سفسطة خاجة عن نطا' �لعلم. �هذ# 
�لنظرية تّدعي :@ �لكائنا� �لحية تولد� بطريق �لمصا1فة من �لكائنا� غير �لحية، 
�قد تم 1ها �نقضها بعد :ّ@ :ثبت �لعلم  :ّ@ �لكو@ ��لكائنا� �لحية تحتوB على 
�على هذ� �لنحو :ثبت �لعلم كذلك :@ �هللا تعالى هو خالق  .Iنظمة غاية في �إلعجا:

�لكو@ �خالق جميع �لكائنا� �لحية.        
 Bألكا7يب �لتي ترتد���هذ# �لنظرية ال تقوO سوN على مناقضة �لحقائق �لعلمية 
�لعالم  نطا'  على  ��سعة  بحملة   Oلقيا� تم  �قد  �لتزييفا�،  من  �جملة  �لعلم   Rلبا
 SخفاT لكي تبقى هذ# �لّنظرية قائمة على :قد�مها، غير :@ هذ# �لحملة لم تتمكن من

�لحقيقة.  
تبّين بأ@ نظرية  �لعلم  �لماضية في 1نيا  �لثالثين سنة   Yخال �لقد تعالت �ألصو�
�لتطو تمثل :كبر خديعة في تايخ �لعلم. �قد :ثبتت �ألبحا[ �لتي :جريت بشكل 
�لّصحة،  من  تماما  عاية  �ينية �لّد�  ��Sإل1عا� بأّ@   ١٩٨٠  Oعا من   ��عتباً  dخا
�لواليا�  ففي  �لعلم.    Yجا  كبا من  �لعديد  قبل  من  بذلك  �لتصريح  تم  �قد 
�لبيولوجيا ��لكيمياS �لحيوية �علم   Sلكثير من علما� eصر ،dلمتحد� بشكل خا�

�نهيا� �لّد���ينية
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!لك 	لزمن. من 	العتقا�	� 	لتي نتجت عن هذ� 	لنتيجة هي � 	لحشر	� تنشأ عن 
بقايا 	لطعا/، ,� 	لجر!	 تأتي من 	لقمح. هنا يجد' بنا � نتعر% لتجربة مضحكة 
 	لقما2، ,كا 	لقمح على قطعة ,سخة من  	لبعض، حيث تم ,ضع بعض  قا/ بها 

	لمنتظر � يخرB جر!	ً بعد برهة من 	لزمن.
,من 	لمنطلق !	ته كا يعتقد � 	لديد	 تخرB من 	للحم؛ Eال �نه لم يلبث 	لعلم 
 �ثبت � 	لديد	 ال تخرB من 	للحم بشكل تلقائي، ,Eنما يحملها 	لذباI بشكل �

.Lلمجر�	بالعين  Mيرقانا� ال تر
 ، "O	ألنو	صل �" I',ين كتا	كتب فيه � Uلذ	لزمن 	ً في 	العتقا� سائد	 	هذ كا
فقد كا يعتقد بأ 	لبكتريا جاE �Wلى 	لوجو� من ما�L غير حية ,كا هذ	 	العتقا� 

مقبو	 علميًا.
	لتي   Lلكثير	 ,�بحاثه  	لطويلة  �'	ساته  نتائج  باستو'  �علن  حتى  	لوقت  يطل  لم 
تدحض �سا\ نظرية �	',ين. قا] باستو' في محاضرته 	لتي �علن فيها عن 	نتصا'	ته 

في 	لسو'بو عا/ ١٨٦٤:
"ال يمكن � تستفيق نظرية 	لنشوW 	لتلقائي من 	لضربة 	لصاعقة 	لتي �صابتها بها 

هذ� 	لتجربة 	لبسيطة." ٩٠
 � Eال  طويل.  لوقت  باستو'  	كتشافا�  	لد	',ينية  	لنظرية  عن   	لمد	فعو قا,/ 
ماجاW به باستو' باإلضافة Eلى ما كشف عنه 	لتقد/ 	لعلمي من 	لبنية 	لمعقدL لخلية 
 hiلصدفة في مأ	أل'% عن طريق 	على سطح  Lلحيا	جو� , Lلحية، �بقيا فكر	 Lلما�	

لم تستطع 	لخر,B منه.

�لمحا�ال� �لعاجز� في �لقر� �لعشرين

 �,] من تبنى موضوO منشأ 	لحياL في 	لقر 	لعشرين كا 	لتطو'U 	لمشهو' E
�لكسند' �,با'ين. تقد/ هذ	 	لعالم بالعديد من 	آل'	W 	لعلمية في 	لثالثينيا� من !لك 
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�لنظرية على �لتطو� في �
 حا� من �ألحو��.
عكس  هو  �إلحاثي   �لسجل  ٣-مايثبته 

�ال1عا�0/ �لتي تقو* عليها نظرية �لتطو�.
�لثال3  �لنقا5  �لفصل هذ6  سنناقش في هذ� 

�لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  
لم تذلل: �صل �لحيا�

تقو� نظرية �لتطو� �C جميع �لكائنا/ �لحية 
قد تطو�/ عن خلية KحيدJ ظهر/ على سطح �أل�G �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. 
Kلكن كيف يمكن لخلية Kحيد J�C ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة �Kألنو�N �لحية؟  
�VYK كاC هذ� �لتطو� قد حد3 فعًال فلما�V لم تظهر عالئمه في �لسجال/ �إلحاثية ، 
هذ� سؤ�� لم تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه. Yال �C �لسؤ�� �أل�K �لذ
 بقي يو�جه هذ6 

�لنظرية، �لتي لم تجد جو�با عليه حتى �آلC، هو كيف نشأ/ "�لخلية �ألKلى".
تفسر نظرية �لتطو�، �لتي ال تعتر_ بالخلق Kال تقبل بوجو1 خالق، نشو0 �لخلية 
�لطبيعة. حسب هذ6  قو�نين  تتضمنها  �لتي  �لصدفة  �تت عن طريق  �نها  �ألKلى على 
�لنظرية تكوC �لماJ1 �لحية قد نشأ/ من ماJ1 غير حية نتيجة للعديد من �لمصا1فا/، 

Kمن �لمؤكد �C هذ� �لزعم ال يتو�فق مع �بسط قو�عد علم �ألحيا0.

�لحيا� تنشأ من �لحيا�

�لبد�ئي  �لفهم   Cكا فقد   .Jلحيا� �صل  Yلى  K��1ين   hيتطر لم   ،iلكتا� هذ�  في 
لحقيقة �لحياJ في عصر6 يعتمد على �إلفتر�G بأC �لكائنا/ �لحية �V/ بنيا/ بسيطة 
جد�ً. لقد القت نظرية �لنشو0 �لتلقائي �لتي �نتشر/ في �لقرCK �لوسطى، �Kلتي تقو� 
�C �لمو�1 غير �لحية تجمعت من تلقا0 نفسها لتشكل كائن حي، ��Kجًا �Kسعًا في 

 شا$لز %�$�ين
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هذ) ال يمكن أل# مختبر كيميائي مهما بلغت ��جة تطو�� � ينجح في تركيب 
خلية حية من خال2 تجميع عد� من )لمو)� )لعضوية مع بعضها.

 )لظر;: )لمطلو9 توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من � ُتعر6. =
فإمكانية تركيب �حد )لبر;تيناB )لتي تعتبر حجر )ألسا@ في )لخلية بشكل عشو)ئي 
;في  �ميني؛  لبر;تين مكو من ٥٠٠ حمض  بالنسبة  ;هذ)  =لى ١٠٩٥٠  هي ١ 

)لرياضياB يعتبر �# )حتما2 �صغر من ١٥٠ مستحيًال!
 Bلمعلوما(  )لخلية ;)لذ# يخز  S(نو يتو)جد في  )لذ#   DNA لـ(  X#جز =
في   Sلمشفر(  Bلمعلوما(  � فلو  معجز.   Bمعلوما بنك  \)ته  في حد  )لو�)ثية، هو 
جز#DNA X قد �فرغت كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد)ً 

من )لموسوعاB كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
;هنا تنشا مشكلة �خرd مثيرS: فجز#X )لـ DNA ال يمكنه � يتضاعف =ال 
 )لمختصة ()ألنزيماB)، ;هذ� )ألنزيماB ال يمكن �  Bلبر;تينا( بمساعدS بعض 
تتشكل بد;�ها  =ال من خال2 )لمعلوماB )لمشفرS في جز#X )لـ DNA. ;بما 
 كل منهما يعتمد على )آلخر ، فمن )لضر;�# � يتو)جد) في )لوقت نفسه عند �
عملية )لتضاعف.;هذ) يأتي بالنظرية )لقائلة � )لحياS قد نشأB من تلقاX نفسها =لى 

�� �لطفر�� �لو��ثية 
ال يمكن بأ# حا� من �ألحو�� �� �� تظيف 

معلوما� جديد4 لـ DNA : فاألجز�/ �لتي تكو� �لمعلوما� 
�لجينية عندما تنز> من �ماكنها �ما �� يحد8 لها خر�5 �� 

تنتقل �لى قسم ?خر من �لـ DNA، فالطفر�� �لو��ثية 
ال يمكن �بد� �� تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� �� 
�� تمنحه خاصية �ضافية. ما يحد8 من جر�/ �لطفر�� 

�لو��ثية �مو� غير عاMية كأ� تخرK �لرجل من �لظهر 
��  تخرK �أل�P من �لبطن.      
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�مكانية تطو� خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة.  ��لقر'، حا$# من خاللها �ثبا
�ال 8' ��7ساته لم تنته �ال بالفشل، مما حد� بأ$برين تقديم �العتر�* �لتالي:

�لنقا= غموضًا في ��7سة  �لخلية �أل$لى  8كثر  بقيت مشكلة منشأ   " لألسف، 
تطو� �ألنظمة �لحية".٩١

 Iكا' 8كثر هذ$ .Lحمل �لتطو�يو' بعد 8$برين مسؤ$لية حل مشكلة منشأ �لحيا
 .١٩٥٣  Sعا ميللر  ستانلي  �ألمريكي  �لكيميائي  بها   Sقا �لتي  تلك   Lشهر  Wلتجا��
 Yفي �لمنا L7لتي يفتر] 8نها كانت موجو�  ��لغا\� �لعالم بدمج عد7 من  قاS هذ� 
�لبد�ئي لأل�]، $8ضا* �ليها مقد�� من �لطاقة. من خال# هذI �لتجربة تمكن ميللر 
من تركيب عد7 من �لحمو] �ألمينية (�لجزيئا� �لعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب 

.��لبر$تينا
�ال 8نه لم تمض عدL سنو�� حتى ثبت بطال' هذI �لنظرية، �لتي كانت تعتبر  
�لتجربة كا'   Iفي هذ  Sستخد�  fلذ�  Yفالمنا �لتطو�،  نظرية   Sتقد في   Lئد��  Lخطو

مختلفًا جد�ً عن �لظر$* �أل�ضية �لحقيقية.٩٢
$بعد فترL من �لصمت �عتر* ميللر 8' �لمناY �لذf �ستخدمه في تجربته كا' غير 

حقيقيًا.٩٣
� جميع محا$ال� �لتطو�يين في �ثبا� نظريتهم في �لقر' �لعشرين بالفشل. hلقد با
يعتر* �لعالم �لجيولوجي با�7 من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذI �لحقيقة في 

:١٩٩٨ Sمقالة نشرتها مجلة "�أل�]" عا
"ها نحن �ليوS نغا�7 �لقر' �لعشرين 7$' 8' نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد8نا 

�لقر' معها $هي : كيف بد8� �لحياL على �أل�]؟"٩٤

�لبنية �لمعقد� للحيا�

�لسبب �لرئيسي �لذf 8$قع نظرية �لتطو� في مأ\l "كيف بد8� �لحياL" هو 8' 
فالخلية  �لتعقيد.  غاية  في   �بنيا على   fتنطو منها،  �لبسيطة  حتى  �لحية،   ��لكائنا
�لو�حدL من �لكائن �لحي 8كثر تعقيد�ً من f8 منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا 
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قوية  خصائص  تمتلك  �لتي  �لحية  �لكائنا�   �� �لطبيعي   ��الصطفا قانو�  يقو# 
فقط هي �لتي  يمكن �� تبقى في معركة �لحيا1. على سبيل �لمثا#، عندما تهاجم 
�لحيو�نا� �لمتوحشة قطيعًا من �لغزال�، فإ� �لغزال� �ألقو: �9لتي يمكنها �� تركض 
بسرعة �كبر هي �لتي ستنجو� 9تبقى على قيد �لحيا1. 9هكذ� يتشكل قطيع جديد من 
 ��ألقويا� �9لسريعين فقط. 9لكن، 9لنفترH �ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤال
�ألقويا� من قطيع �لغزال� �� يتطو�9N بأL شكل من �ألشكا# ليصبحو� خيوًال مثًال؟ 

بالطبع ال.
 O9ين نفسه كا� قلقًا بشأ� هذN�Q .ية لهاNلفكر1 ال قو1 تطو� Oلذلك نقو# �� هذ

�لحقيقة �لتي 9ضعها في كتابه �صل �ألنو�T حيث قا#:
تغيير�� فرQية   Vلطبيعي �� يحقق شيئًا مالم تحد�  �لقانو� �الصطفا "ال يمكن 

]يجابية".٩٦

تأثير الما��

9لكن كيف تحدV هذO "�لتغير�� �إليجابية"؟ حا9N�Q #9ين �إلجابة على هذ� 
 Lلذ� ^Nلك �لوقت. فحسب نظرية الماb في cلسؤ�# من خال# �لفهم �لبد�ئي للعلو�
�كتسبتها خال# حياتها  �لتي  توVN صفاتها  �لحية  �لكائنا�  فإ�  9N�Qين،  قبل   dعا
]لى �ألجيا# �لتالية ، 9هذO �لصفا� تتر�كم من جيل ]لى eخر لتشكل �نو�T جديد1 
من �لكائنا� �لحية. فحسب الماN^، �لز�Nفا� هي كائنا� تطو�N عن �لظبا� عندما 
فطالت  �لعالية،   Nألشجا� تحملها  �لتي   Nلثما� ]لى  �لوصو#  �جل  من  تجاهد  كانت 

Nقبتها من جيل ]لى eخر حتى �ستقر� على هذ� �لطو#.
 �9باقتفا� �ثر9N�Q QN9� ،Oين مثاًال مماثًال في كتابه فقا# �� �لدبب غطست في �لما

�ثنا� بحثها عن �لطعاc فتحولت  ]لى حيتا� على مر �ألجيا#".٩٧
]ال �نه ما لبثت �� ظهر� قو�نين �لو�Nثة على يد �لعالم ماند# في �لقر� �لعشرين، 
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من  تطو�� مشهو�  ، �هو  ���جيل  ليسلي  �لبر�فسو�  �عتر�  �قد  طريق مسد��. 
جامعة سانت ياغو كاليفو�نيا بهذ1 �لحقيقة من خال+ موضو( نشر في مجلة �لعلو$ 

�ألمريكية عا$ ١٩٩٤:
جزيئا@  �كالهما  �آلمينية،   Fلحمو�� �لبر�تينا@   Gتكو  G� �لمستحيل   G$"
معقدM، قد نشأ@ من تلقاK نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكاG. �ضف 
�أل�لى   Mلنظر� �من  �هكذ�   . �آلخر   G�� �حدهما  تو�جد  Qمكانية  عد$  Qلى 
يجد �حدنا �نه من �لمستحيل �G تكوG �لحياM قد نشأ@ من خال+ عمليا@ 

كيميائية بحتة"٩٥
ال شك �نه �UQ كاG من �لمستحيل �G تنشأ �لحياM من �سباT طبيعية، فال بد �نها 
بالد�جة  تهد�  ��لتي   ، �لتطو�  نظرية  تلغي  �لحقيقة  هذ1  خالق.  بيد  "خلقت"  قد 

�لرئيسية Qلى Qنكا� �لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�

�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية ����ين هي �G كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما 
�لنظرية كـ "تقنيا@  تطو�ية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك �� قوM تطو�ية.

لقد �عتمد ����ين في خدعة �لتطو� �لتي خرa بها على فكرM "�إلصطفاK �لطبيعي". 
�قد ضمن هذ1 �لفكرM في كتابه: "�صل �ألنو�( ، عن طريق �الصطفاK �لطبيعي..."

�لنشو�  لنظرية  حصل  مكسب   "# هنا$  ليس 
�لطبيعي.  �الختيا�   +# �النتقا�  فكر/  من  +�إل�تقا� 
�أليا2  من  يو2  في  تعمل  لم  �آللية  هذ5  أل7  9لك 
على تطوير �لمعلوما@ �لجينية #+ ?غنائها لد: #" 
نوD من �ألنو�D.   ?نه ال يمكن أل" نوD #7 يتغير 
ال  �لتطو�   7# بمعنى  عنه؛  مختلف  Iخر   Dنو ?لى 
يمكن #7 يغير نجم �لبحر فيصبح سمكة، #+ يغير 
�ألسما$ فتصبح ضفاDN، #+ يغير �لضفاDN فتصبح 

تماسيح #+ يغير �لتماسيح فتصبح طيو��.    
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�تعزيز �لقد�� �لحيوية  �لكائن �لحي، ��نما  �لى �نهاكها ��ضعافها..
 �!� جد�ً  معقد�  بنية  يحمل   DNA جز�)   )! هو  ببساطة  هذ�   (��� ��لسبب 
تغيير عشو�ئي فيها سيؤ:� ضر��ً كبير�ً. يشر7 عالم �لجينا3 ��نغاناتا( �لموضو1 

كالتالي:
في  �مهلكة  معظمها ضا��  في  �لطفر�3  ثانيًا   .Fلحد�� نا:��  �لجينية  �لطفر�3  "!�ًال، 
بعض �ألحيا( ألنها تغير�3 عشو�ئية ، �!� تغير غير منظم، عال�� على �لمنظم ، في !� 
كائن حي ��قييتنحد� به نحو �ألسو) �ال ترتقي به �لى �ألفضل. فالهز� �أل�ضية �لتي قد 
تصيب !حد �ألبنية على سبيل �لمثاU، ستتسبب في تغيير في �إلطا� �لعاS لها، �هذ� بالطبع 

ما لن يكو( تحسينًا في �لبنا)."٩٨

لهذ� ليس غريبًا غياY !� :ليل على �جو: طفر� كانت �لسبب في تغيير �لشفر� 
�لو��ثية نحو �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�3 كانت ناكسة . !صبح ��ضحًا 
�[�ً !( �لطفر� �لتي �عتبر3 من تقنيا3 �لتطو� ال تجلب على �لكائن �لحي �ال �لمزيد 
من �لضعف �تجعله عاجز�ً. ( من �لتأثر�3 �لشائعة للطفر� في �لعصر �لحديث مر^ 
�لسرطا(). �طبيعي !( ال تكو( تقنية مدمر� من تقنيا3 "�لتطو�"، كما ال يمكن لـ 

بنفسه.  شيئًا  ينجز   )!   " �لطبيعي  "�الصطفا) 
في  تطو�  تقنيا3  يوجد  ال  !نه  يعني  �هذ� 
تنتفي  �لتقنيا3   gهذ �جو:  �بانتفا)  �لطبيعة. 

عملية �لتطو�.

�لسجال� �إلحاثية: 
ال "ليل على �جو" �شكا� مرحلية

�ال:عا)�3  !كثر  على  �لمستحاثا3  سجل  في  :ليل   �! يوجد  ال  �لحقيقة  في 
�ضوحًا في سينا�يو نظرية �لتطو�.

حسب نظرية �لتطو�، فإ( كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، !� !( �لكائنا3 
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�لطبيعي  �الصطفا	  �هكذ� سقط  �ألجيا�.  عبر  �لصفا�   ��متد� $سطو"!  $حبط  مما 
كدعامة من �عاما� نظرية �لتطو".

�لد���ينية �لجديد� ��لطفر��

�من $جل �لوصو� 8لى حل، قا3 �لد�"�ينيو1 بتطوير "نظرية تركيبية جديد!" $� 
ما يدعى بـ "�لد�"�ينية �لجديد!" في نهاية �لثالثينيا� من �لقر1 �لعشرين. $ضافت 
�لحي  �لكائن  على  تطر$  جينية  تشوها�  "�لطفر��"�هي  نظرية  �لجديد!  �لد�"�ينية 
في تضاعف  �إلشعاعا� �$خطا	  8لى   Kلتعر� مثل  تأثير�� خا"جية  بفعل   Mتحد�

�لـ  DNA، باإلضافة 8لى �لطفر�� �لطبيعية.
� �لنموST �لذR يقف مد�فعًا �ليو3 عن نظرية �لتطو" هو  �لد�"�ينية �لجديد!.تقو� 
قد   K"أل� على سطح  �لمتو�جد!  �ألحيا	  من  �لماليين  �لجديد! ـأ1  �لنظرية   Vهذ
 1�Tآل� مثل  �لكائنا�   Vلهذ �لمعقد!   �ألعضا	  على  طر$�  لطفر��  نتيجة  جا	� 
��لعيو1 ��لرئا� ��ألجنحة، $R 8ضطر�با� �"�ثية. 8ال $1 �لحقيقة �لعلمية تأتي في 
عكس �التجاV �لمطلو]. فالطفر�� لم تكن في يو3 من �أليا3 8يجابية تؤ�R 8لى تقوية 

نظرية  �نصا�  من  هم  �لذين  �ألحيا#  علما#   (ّ)
مفيد  نمو+*  عن  يبحثو)  �خذ��  قد  �لتطو� 
�لذبا3  عرَّضو�  حيث  �ألحيائية  للطفر�� 
�نه  (ال  �لقر)،  بد�ية  منذ  �ألحيائية  للطفر�� 
يتم  لم  ��لمجهو=��  �لمساعي  تلك  نهاية  في 
�لحصوE (ال على +با3 مريض، �عليل، �غير 
صو��  �ليسا�  �على  �ألعلى  في  �يوجد   .Iتا
لذبابة فاكهة طبيعية، �في �ألسفل �على �ليمين 
للطفر��  تعرضت   Oخر� فاكهة  +بابة  توجد 
في  �ما  �سها، � من  سيقانها  �خرجت  �ألحيائية 
خرجت  قد  فاكهة  +بابة  فتوجد  �ليمين  �على 
نتيجة لما  بالطبع  �جنحتها بشكل مشوQ �+لك 

تعرضت له من طفر�� �حيائية.
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 �لترتيب �لزمني �لمر� تلو �لمر�، لم نجد تطو� تد�يجي �
 مرحلة �نتقالية، 
	نما ظهو� �
مفاجئ لمجموعة من �لكائنا( على حسا% �خر#.١٠٠

قد ظهر( على  �لحية  �لكائنا(  �4 جميع  يبرهن  �إلحاثي  �لسجل   4� يعني  هذ� 

4 �@ طو� تحولي، 
هذ� عكس �إل=عا> =
�أل�E بشكل مفاجئ بأشكالها �لتامة، 
�لكائنا(  لنشو>  �لوحيد  فالتفسير  �لخلق.  
	ثبا( قو@ على حقيقة  تمامًا  �لد��
يني 
�جد�=  عن  تطو�   4
=
 �لكامل  بشكلها   Eأل�� سطح  على  مفاجئ  بشكل  �لحية 
سابقين، 	نما يعني �4 هذM �ألنو�O قد خلقت خلقًا. 
يقر هذM �لحقيقة عالم �ألحيا> 

�لتطو�@ =
غالئس فيوتويما:
"�لخلق 
�لتطو�، 
بينهما �لتفسير�( �لمحتملة عن �صل �لكائنا( �لحية. فإما �4 تكو4 
�ألنو�O قد ظهر( على سطح �أل�E بتكوينها �لكامل، �
 ال تكو .4	�V لم يكن �ألمر 
بعض عمليا(   Yجد( مسبقًا من خال
 Oنو�� تطو�( عن  قد  �نها  يعني  فهذ�  كذلك 
�لتحوY. �ما 	�V كانت قد ظهر( بشكلها �لكامل ، فالبد �نها قد خلقت خلقًا.١٠١


�لمستحاثا( تثبت �4 �لكائنا( �لحية قد نشأ( بشكلها �لمكتمل على سطح 

ليس  خلق  	نه  
ين، ��= يدعي  كما  ليس   "Oألنو�� "�صل   4� يعني  
هذ�   ،Eأل��

تطو�.

قصة تطو� �إلنسا�
�لموضوO �لذ@ يحا
Y مؤيد
� نظرية �لتطو� �لكال_ به =�ئمًا هو موضوO �صل 
 .��إلنسا4. يدعي �لد��
ينيو4 �4 �إلنسا4 �لحالي قد تطو� عن نوO من �شباM �لقر=

خالY هذM �لعملية �لتطو�ية �لمزعومة، �لتي يفترE �نها �ستغرقت من ٤-٥ ماليين 
عامًا، ظهر( "�شكاY تحولية" تفصل بين �إلنسا4 �لحديث 
�جد�=M، كما يزعمو4. 


حسب هذM �لصو�� �لخيالية �لبحتة، صنفت هذM �ألشكاY في ��بعة فئا(:
iستر�لوبيثيكو
�-١
٢-هومو هابيليس.
i٣-هومو ��يكتو
٤-هومو سابينس
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�لسابقة قد تحولت #لى كائنا� �خر�، �كل �ألنو�� نشأ� بهذ �لطريقة. �حسب 
�لنظرية، فإ3 هذ �لتحوال� �ستغرقت ماليين �لسنين.

�#A� كا3 هذ� �الفتر�@ حقيقي ، فمن �لضر�>; �جو8 عد8 كبير من �ألنو�� 
�جو8  من  البد   Bلمثا� سبيل  على  �لطويلة.   Bلتحو�  Eفتر في  عاشت  �لتي  �لمرحلية 
#لى صفا�  باإلضافة   Eلسلحفا� يحمل صفا�   Eسلحفا �نصفه  سمكة  نصفه  كائن 
 ;��� كائنا� نصفها طير ��لنصف �آلخر �O�حف،  �لتي يحملها �صًال.   Sألسما�
تحمل بعض صفا� �لطيو> باإلضافة #لى صفا� �لز��حف �لتي تحملها �صًال. �بما 
�نها في �لطو> �لمرحلي، فهي كائنا� عاجزE غير مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو>يو3 

على هذ �ألشكاB �لخيالية #سم "�ألشكاB �لتحولية"
لو كا3 هناS حيو�نا� كتلك حقًا، فيجب �3 يكو3 هناS �لماليين بل �لباليين 
منها �بشكل متنو�. ��ألهم من Aلك يجب �3 تحمل سجال� �لمستحاثا� بقايا 

هذ �ألحياb �لغريبة. يقوB 8�>�ين في كتابه "�صل �ألنو��":
"#A� كانت نظريتي صحيحة، فالبد من �جو8 عد8�ً كبير�ً من �ألنو�� �لمختلفة �لتي تصنف 

ضمن فئة ��حدE، �هذ� �لوجو8 ستثبته �لسجال� �إلحاثية". ٩٩

�ما� ����ين تتبد�

تدعم  مستحاثا�  #يجا8  في   E8لجا� �لتطو>يين  محا�ال�  جميع  من  بالرغم 
 bنحا�تصو>�تهم في �جو8 مخلوقا� تحولية في منتصف �لقر3 �لعشرين  في جميع 
 bثنا��لعالم، #ال �نهم لم يجد�� � يًا منها . لقد �ثبتت جميع �لمستحاe �لتي �كتشفت 
 Eلحفريا� �لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد�>�ينية تمامًا: لقد نشأ� �لحيا�

فجأE �بتشكل تاg ال �جو8 أل; شكل تحولي.
�قر �حد علماb �لتطو>، �لعالم �إلنجليز; 8يريك mغر Derek Ager بهذ �لحقيقة 

:Bعندما قا
�لنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�b على مستو� �ألنو�� 
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	من ��حد.١٠٤
�لتي صنفت في فئة "هومو ��يكتو�" لم  �لبشرية  عال�, على هذ�، فإ% �ألجز�� 
في  تعايشو�  فقد  ��لهوموسابينيس  �لنياند�تاليين  �ما  قريب جد�ً،  �قت  تنقر> حتى 

	من ��حد �في منطقة ��حد,.١٠٥
هذ� �الكتشاF يدحض �الCعا� بأ% �حد منهم يمكن �% يكو% جد�ً لآلخر. يفسر 
 Cمن جامعة ها�فا� Stephen  Jay Gould غولد Kلقديمة ستيفن جا� �عالم �ألحيا

:Kليها نظرية �لتطو�، بالرغم من �نه عالم تطو�O لتي �صلت� ,Cلنهاية �لمسد��
ما�W سيكو% مصير فكرتنا �WO كا% هناV تز�من معيشي لثالT من فئاR �لهومو (�إلفريقي 
��أل�ستر�لوبيثيكو� �لقوK ��لهومو هابيليس) �ثبت �% �حد�ً منهم لم ينشأ عن �آلخر؟ 
فتر, حياته على  يثبت عليه �K تحو[ تطو�K خال[  لم  Oلى �% �حد� من هؤال�  �ضف 

سطح �أل�>.١٠٦

نقو[ باختصا�، �% سينا�يو �لتطو� �لبشرK �لذK ينص على �جوC مخلوf نصفه 
Oنسا% �نصفه قرC ��لذK قاk على �ستخد�k �لعديد من �لصو� �لخيالية �لتي ظهرR في 

�لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو�، ليست Oال قصة ال �سا� لها من �لصحة �لعلمية.
�لمتحد,،  �لمملكة  في  �ألكثر شهر,  	�كرما%،  �لعالم سولي  من كو%  �بالرغم 
��لتي   Rسنو� عد,  �ستغرقت  �لتي  �بحاثه،  نهاية  في   Fعتر� �نه  Oال  تطو�يًا،  عالمًا 
يوجد  ال  �نه  عامًا،   ١٥ لمد,  ��ستر�لوبيثيكو�   Rمستحاثا  vخا بشكل  تنا�لت 

.Cشبيهة بالقر� Rعن مخلوقا xشجر, بشرية تتفر
صنف 	�كرما% �لعلوk ضمن طيف �سما{ "طيف �لعلوk" يتد�} من �لعلوk �لتي 
يعتبرها علمية لينتهي في �لعلوk �لتي يعتبرها غير علمية. �حسب طيف 	�كرما%، فإ% 
�كثر �لعلوk "علمية" – �K �لتي تقوk على بياناR �معلوماR ملموسة- هي �لفيزيا� 
�في  �الجتماعية.   kلعلو� �ألخير,  �لد�جة  �في  �لبيولوجية   kلعلو� تليهما  ��لكيميا�، 
نهاية �لطيف تأتي �لعلوk "غير �لعلمية" ��لتي يحتل مكانها "�إلV��C �لحسي �لمفر�" 
"�لتطو�  �يليها   – بعد)  عن  (�لتخاطر  ��لتيليباثي  �لساCسة  �لحاسة  مفاهيم  �هي   –

�لبشرK". �يشر� لنا 	�كر عمله هذ�:
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"قر�  	يعني   "
�	ستر�لوبيثيكو  " لإلنسا�  �أل	�  �لجد  على  �لتطو#يو�  يطلق 
�لقديمة  �لقر	�  من  نوعا  ,ال  ليس  �لمخلو.  هذ�   �� هو  ,فريقيا".	�لحقيقة  جنو5 
سولي  �للو#�   ، �لتشريح  عالما  �جر�ها  �لتي  �لو�سعة  �ألبحا:  �ثبتت  �لمنقرضة. 
على  �لمتحد?،  	�لواليا@  ,نكلتر�  من  �	كسنا#�،  تشا#لز  	�لبر	فسو#  D	كرما� 
مستحاثا@ �	ستر�لوبيثيكو
 �� هذF �لمستحاثا@ تعو� ,لى �نو�E عا�ية من �لقر�?  

�لتي �نقرضت 	�لتي ال تحمل �K شبه مع �إلنسا�.١٠٢
	�لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو#يو� هي "هومو" 	تعني "�إلنسا�" 	حسب نظرية 
 Eختر� 	هنا   .
�	ستر�لوبيثيكو ساللة  من  تطو#�ً  �كثر  �لهومو  ساللة  فإ�  �لتطو#، 
		ضعها  �لمخلوقا@   Fهذ من  مستحاثا@  لهد?  بتركيبهم  مثير?  خطة  �لتطو#يو� 
بترتيب معين. ,ال �� تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت 	جو� �K عالقة تطو#ية بين 
هذF �لفئا@ �لمختلفة. يقو� �حد �هم �لمعلقين على نظرية �لتطو# ,يرنست ماير في 

كتابه "من �لمناظر�@ �لطويلة:
 " تعتبر �ألحجية �لتا#يخية �لتي تتكلم عن �صل �لحيا? �	 �صل �لهومو سابينس 

�حجية صعبة حتى �نها تتعا#[ مع �الكتشافا@ �ألخير?."١٠٣
 ،
	من خال� �لسلسلة �لتي 	ضعها �لتطو#يو� فإ� �لفئا@ �أل#بع: �	ستر�لوبيثيكو
 �� ,ال  �لبعض.  بعضها  ناشئة عن  سابينيس  �#يكتو
، هومو  هابيليس، هومو  هومو 

�لتي  �ألخير?  �الكتشافا@ 
علما`  يد  على  ظهر@ 
قد  �لبشرية  �لمستحاثا@ 
�لفئا@   Fهذ  �� �ثبتت 
 
بيثيكو لو � أل#بعأ	ستر �
هومو  هابيليس،  هومو   ،
�#يكتو
، هومو سابينيس 
 Eبقا في  عاشت  قد 
	في  �لعالم  من  مختلفة 

مزيفمزيف
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�	لبر�تين  	ألمينية،  	ألحما�  من  يشا���  ما  بقد�  	لمزيج  هذ	  �ليفعمو	  	لطبيعية. 
بنسبة ١٠ قو( ٩٥٠ ). �ليمّد�	 هذ	  	لو	حد( منه تصا0فيًا  	لوحد(  (	حتما5 تشكل 
	لمزيج بالحر	�( �	لرطوبة بالنسبة 	لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقو; ما شا��	 من 	ألجهز( 
 B	لخبر	 Bلعالم، �لينتظر هؤال	 Bميل صفو( علما	لبر	هذ;  JK� على 	لمتطو�(، �ليقّيضو	
 Nأل	من  Nبالتنا� 	لسنين   Oتريليونا في مكانهم هذ	 �بشكل مستمر مليا�	O، بل 
Rلى 	البن، �من جيل Rلى جيل، �لتكن لهم مطلق 	لحرية في �K يستخدمو	 كافة ما 
يعتقد�� في ضر��( �جو0; من 	لظر�T من Kجل تشكل 	لكائن 	لحي. Rّنهم مهما 
فعلو	،  ليس بمقد��هم بالطبع �K ُيخرجو	 كائنا حّيا من تلك 	لبر	ميل. �ال يتأتى لهم 
 �K لبالبل	 �K لكنا�يا	عصافير  �K لنحل	 �K 0ألسو	 �K Oفا	لّز�	حد( من 	بو 	يأتو �K
	لببغا�	�K O 	لخيل �K حيتا� يونس �K 	لو���K 0 \هو� 	أل��كيد �K 	لزنابق �K \هو� 
 �K 	لتين   �K 	لبطيخ   �K 	لشما_   �K 	لطماطم   �K 	لتمر   �K 	لبرتقا5   �K 	لمو\   �K 	لقرنفل 
�	` �K 	لفر	شاO مختلفة 	أللو	�  	لزيتو� �K 	لعنب �K 	لخو�K b 	لطو	�يس �K طيو� 	لدُّ
�ماليين من 	ألنو	e 	لحية من مثل هؤالB. بل ليس بوسعهم �K يأتو	 �لو بخلية من 

هذ; 	لكائناO 	لحية 	لتي Kحصينا عد0	ً منها، ال بو	حد( منها كاملة 	لخلق. 
فتشكل  تجتمع   �K بوسعها  ليس  	لو	عية  غير   O	لذ�	  �K قوله هو  نبغي  ما  جملة 
خلية حية، �ال تستطيع �K تتخذ قر	ً�	 جديًد	 من بعد فتقسم 	لخلية نصفين، ثم تتخذ 
ممن  	إلليكتر�ني،  	لمجهر  	خترعو	  	لذين   Bلعلما	 بكيا�  فتأتي  تباًعا   kخرK  O	�	قر
	لحيا( فقط  فيها   Nلخلية تد	  �ّR 	لمجهر.  بعد تحت  فيما  n	تها  	لخلية  بنية  ير	قبو� 
بالخلق 	لمعجز هللا عز �جل. Kما نظرية 	لتطو� 	لتي تزعم عكس هذ	، فهي سفسطة 
تتنافى تماما مع 	لعقل �	لمنطق. �R �Rعما5 	لفكر �لو قليال في 	لمز	عم 	لتي طرحها 

	لتطو�يو�، ليظهر بجالB هذ; 	لحقيقة مثلما في 	لنموn` 	لو	�K 0عال;. 
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يشغلها  �لتي  �لمجاال�  تلك  �لى  �لمسجلة موضوعيًا   �لحقيقة  من  نتحو�   ً�"� هنا  نحن 
علم �ألحيا4 �الفتر�ضي، مثل �إل/'�. �لحسي �لمفر-، +* �لتفسير �لتا'يخي للمستحاثا� 
�إلنسانية، *�لتي يبد* فيها كل شي4 جائز بالنسبة للتطو':، حيث يكو> �لتطو': مستعد�ً 

لتصديق �لعديد من �ألمو' �لمتناقضة في *قت *�حد.١٠٧

لقد �نحد'� قصة �لتطو' �لبشر: لتصل �لى مستوN �لتفسير�� �لمتحيزM لبعض 
بشكل  �لنظرية   Pبهذ تعلقو�  �لذين   Rألشخا� بعض  �ستخرجها  �لتي  �لمستحاثا� 

+عمى.

�لمعا�لة �لد���ينية

�> شئتم  نوجز ـ   <+ نو/   ، تقنية  +/لة  من  �آل>  �لى   Pتنا*لنا ما  �لى جانب كل 
ـ *بمثا� *�ضح بحيث يمكن حتى لألطفا� +> يفهموP ، كيف +> �لتطو'يين +*لو 

 . Mخرفا4 فاسد Mعقيد
�لزعم  لهذ�  *طبقًا  *عليه  صدفة؛  محض  تشكلت   Mلحيا�  <+ �لتطو'  نظرية  تزعم 
فإ> �لذ'�� �لجامدM *غير �لو�عية �جتمعت *شكلت +*ًال خلية، ثم جا4� �لذ'�� 
نجمع  حينما  �ننا  �آل>:  *لنفكر  *�لبشر.  �لحية  بالكائنا�   Nبأخر  *+ بطريقة  نفسها 
عناصر مثل �لكربو> *�لفسفو' *�ألf*� *�لبوتاسيوe *هي �لمفر/�� �ألساسية في بنية 
�لكيا> �لحي، فإنه تتشكل كومة. *مهما مر� كومة �لذ'�� هذP بأ: من �لعمليا�، 
فإنها ال يمكن +> تشكل كائنا حيا *�حًد�. *لنجر تجربة في هذ� �لصد/ �"� ما شئتم 
، *لنتنا*� بالبحث *�الستقصا4، باسم �لتطو'يين *تحت عنو�> "�لمعا/لة �لد�'*ينية"، 

�لزعم �لذ: ينافحو> عنه في �ألصل، �ال +نهم ال يستطيعو> +> يجهر*� به:
*�لكربو>   �*fأل�* �لفسفو'  مثل  عناصر  من   Mفير* كميا�  �لتطو'يو>  فليضع 
*�أل*كسجين *�لحديد *�لماغنسيوe *هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، 
ير*>  ما  �لبر�ميل   Pهذ �لى  حتى  *ليضيفو�  �لعظيمة.  �لبر�ميل  من  هائلة  +عد�/  /�خل 
 h*لظر� في  حتى  توجد  ال  مو�/  من  �لمزيج  هذ�  /�خل   P/جو* �لضر*':  من  +نه 
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�لنقا* (�لجو��. فضال �% شاشة �لتلفا� تبد� لكم صو�� ثنائية �ألبعا�، في حين �نكم 
تتابعو% مناظر ثالثية �ألبعا� 0�1 عمق. 

(منذ سنو�0 طو�A يسعى عشر�0 �آلال: من �لمهندسين لتصنيع شاشا0 جها� 
تلفا� تعطي صو�� ثالثية �ألبعا�، (�لوصوE Aلى جو�� �Dية �لعين. نعم لقد �مكنهم 
تصميم نظاK تلفا� ثالثي �ألبعا�، غير �نه ليس في �إلمكا% �Dيته ثالثي �ألبعا� �(% 
��تد�* �لنظا��. (مع �% هذP �ألبعا� �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر�، �ما 
�لجهة �ألمامية فتبد( (كأنها صو�� من (�R. (ال يتشكل �بد� منظر في جو�� (نقا* 

�لمنظر �لذ� تر�P �لعين. (يحدU بالطبع �% تضيع �لصو�� في �لكامير� (�لتلفا�.  
(ها هم �لتطو�يو% يزعمو% �% Wلية �إلبصا� في �لعين (�لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ� 
 %E حد لكم� A�1 ما قاE %نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . (�آلE ،*يتسم بالجو�� (�لنقا
�لتلفا� �لموجو� في حجرتكم، Eنما قد تشكل نتيجة مصا�فا0، (�% �لذ��0 تجمعت 
(جا*0 بالجها� �لذ� يشكل هذP �لصو��، ما�1 تعتقد(% فيه؟! كيف لذ��0 غير 

(�عية �% تصنع ما لم يتأ0 آلال: �ألشخا_ مجتمعين �% يصنعوP ؟! 
تتشكل  ال  �نها  لو  �لعين،   Pتر� مما  بد�ئية  �كثر  هو  منظًر�  تشكل  �لتي  �آللة   %ّE
يتشكال  لن  بد(�هما   Pتر� �لذ�  (�لمنظر  �لعين   %� للغاية  �لو�ضح  من  فإنه  مصا�فة، 
�ألصو�0  تجمع  �لخا�جية  فاأل%1  لأل%1.  بالنسبة  كذلك   Aلحا�) مصا�فة،  محض 
هي   Kلتقو �لوسطى،  �أل%1  Eلى  بتوصيلها   Kتقو) �أل%1،  صو�%  بو�سطة  �لمحيطة 
�ألخرi بتقوية �لذبذبا0 �لصوتية (نقلها Eلى �أل1% �لد�خلية، لتقوK بد(�ها بتحويل 
�لذبذباE 0لى Eشا��0 كهربية، (�Eسالها Eلى �لمخ. (عملية �لسمع �يضا كما   Pهذ

هو �لشأ% في عملية �إلبصا� تتم في مركز �لسمع �لموجو� في �لمخ. 
 kمحجو �لمخ   %� بمعنى  �أل%1.  على  كذلك  يسر�  �لعين  في  �لذ�  (�لوضع 
كذلك عن �لصو0 مثلما هو محجوk عن �لضو*، فالصو0 ال ينفذ، (عليه فإنه مهما 
بلغت شد� �لضجيج خا�l �لمخ، فإ% ��خله ساكن تماK �لسكو%. (�غم هذ� فإ% 
�نقى �ألصو�0 ُتلتقط في �لمخ. (لو �نكم تسمعو% سيمفونيا0 �(�كستر� في مخكم 
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�لتقنية �لموجو�� في �لعين ��أل��

�ما �لموضو% �آلخر �لذ! لم تستطع نظرية �لتطو� �� تأتي له بتفسير جا��، فهو 
جو0/ �إل3��0 �لفائقة �لموجو0/ في �لعين +�أل(�. 

+قبل �لولوA Bلى �لموضو% �لمتعلق بالعين، نو0 �� نجيب بإيجا� عن سؤ�6 هو: 
كيف تبصر �لعين ؟ 

�A �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، +تقو� 
�لخاليا �لموجو0/ هنالك بتحويل هذQ �ألشعة Aلى Aشا��P كهربية، تصل Aلى نقطة 
تسمى مركز �إلبصا� موجو0/ بالجزX �لخلفي للمخ. +هذQ �إلشا��P �لكهربية، بعد 
مجموعة من �لعملياP يتم �لتقاطها كصو�/ في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. +بعد 

هذQ �لمعلومة فلنفكر: 
يتأتى  +ال  �0مًسا،  ظالًما  �لمخ  �0خل   �� بمعنى   ،Xلضو� عن  محجو_  �لمخ   �A
للضوX �� ينفذ Aلى حيث يوجد �لمخ. +�لموضع �لذ! يسمى مركز �إلبصا� موضع 
حالك �لظلمة ليس �لضوX ببالغه �صال، +لعله مظلم بد�جة لم نصا0فها قط. Aال �نكم 

في هذQ �لظلمة �لحالكة تشاهد+� عالما مضيئا متوهجا.
فضال عن كونه منظًر� على �0جة من �لنقاX +�لجو0/ تعجز حتى تقنية �لقر� �لحا0! 
+�لعشرين ـ �غم كل �إلمكانياP ـ �� تأتي بمثلها. �نظر+� مثال Aلى �لكتا_ �لذ! 
بين �يديكم �آل�، +�نظر+� Aلى �يديكم �لتي تمسك �لكتا_، ثم ��فعو� ��سكم +�نظر+� 
حولكم. ���يتم منظًر� بهذ� �لنقاX +�لجو0/ في �! موضع iخر؟ �A شاشة �كثر �جهز/ 
�لتلفا� تطوً�� +�لتي تنتجها شركة �جهز/ �لتلفا� �أل+لى على مستوj �لعالم، ال يمكن 
�� تمنحكم صو�/ بهذ� �لقد� من �لنقاX. +منذ مائة عا� +iالk �لمهندسين يسعو� 
 jُتجر+ �لعمالقة،   Pلمؤسسا�+ �لمصانع  ُتشيَّد  ثم  +من   ،Xلنقا� هذ�  Aلى  للوصو6 
�لتلفا�، +في  ثانية Aلى شاشة  �ألبحاn، +يتم تطوير �لخطط +�لتصميماP. +لتنظر+� 
�للحظة (�تها Aلى �لكتا_ �لذ! بين �يديكم، فسوk تر+� �� هنا3 فرقًا شاسعًا في 
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��نفه  ���نيه  إلنسا	  عيني  من  آلتية  لتنبيها�   	� �؟ ��لو عبير  �يتنسم  لعصافير، 
تمضي �لى لمخ في صو�* �شا�* كهربية. ��نكم لتطالعو	 تفصيال� كثير* في كتب 
علم ألحيا= �لطبيعة �لكيميا= لحيوية، بيد �نكم ال يمكن �	 تصا�فو في �9 موضع 
يتلقى  بالمخ   لذ9   � من  �هي:  �ال   Eلموضو  هذ عليها  ينطو9  �هم حقيقة  قط 
ئحة ��حساI. �	 ثمة �لكهربية �يد�كها على �نها صو�* �صو� � ��ألشا Kهذ
حاسة توجد بدخل لمخ تلتقط هذ كله ��	 حاجة �لى عين �� ��	 �� �نف، لمن 
لحاسة. بالطبع ال تعو� على ما يشكل لمخ من �عصاR �طبقا� �هنية  Kهذ �تعو
��ينيين ممن يظنو	 لما�يين لد �لسبب ليس بمقد� �خاليا عصبية. �هكذ �لهذ
لحاسة �نما  Kهذ 	ال�، ألVلتسا Kعلى هذ �	 كل شي= ليس سوX ما�*، �	 يجيبو
 ،*�لصو Xلى عين حتى تر� Yلمولى عز �جل. فهي ال تحتاهي لر�] لتي خلقها 
�ال ��	 حتى تسمع لصو�. �عال�* على هذ كله، فهي ليست بحاجة �لى مخ كيما 
لحقيقة لعلمية لجلية، عليه �	 يفكر في هللا عز �جل  Kمر^ يطالع هذتفكر. �	 كل 
� بعد* سنتيمتر� مكّعبة، لكائنا�  خل لمخ يقدَّ�لذ9 جمع بمكا	 حالك لظلمة 

� �لو	 �ظالc �ضيا=، �يخشاK �يلو� به.� �كافة بصو�* ثالثية ألبعا

عقيد� ما�ية

�	 ما تنا�لناK �لى آل	 بالبحث �لتدقيق ليظهر �	 نظرية لتطو� ما هي �ال eعم 
يتعا�j بوضو] مع الكتشافا� لعلمية، �يجافي eعم لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل 
 .9�لحيا* ـ لمنطق لعلمي. فليس ألية kلية تطو� قط طرحتها لنظرية �9 تأثير تطو
تستوجبها  لتي  تلك  بينية  بمرحل  تمر  لم  لحية  لكائنا�   	� لحفريا�  �تكشف 
مجافية  فكر*  باعتبا�ها  جانبا   �لتطو نظرية  تنحية  يتعين  لحالة   Kهذ �في  لنظرية. 
لتا�يخ، مثل فكر* �	  �لتي ظهر� على مد �للعلم. ال سيما ��	 كثيًر من ألفكا
 �لتطو نظرية   	� في حين  لعلم.  �جند*  من  ُحذفت  قد  لكو	،  مركز  أل�j هي 
 �نتقا 9� �ألجند*، حتى �نه من لناI من يسعى إلظها Kفي هذ �ُيتشبث بها �بإصر
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�لمز�حمة.  &ليه �لصو!، فإنكم تشعر�� بكل صخب �حد �أل�سا	  ينِفذ  �لذ- ال 
�&?� ما قيس مستو; �لصو! �لذ- بد�خل �لمخ باستخد�7 جها4 حسا2 في تلك 

�للحظة، فسيتضح �نه ُيطبق عليه �لسكو� �لتا7. 
�على نحو ما �ستخدمت �لتقنية �مال في �لحصوM على صوJK نقية، فإ� �لمساعي 
تسجيل   Jجهز� �ُتعد  للصو!.  بالنسبة كذلك  �لسنين  عشر�!  منذ  تتو�صل  نفسها 
�لموسيقية  ��ألنظمة  �إلليكتر�نية،   Jألجهز� من  �كثير  �لكاسيت  ��شرطة  �لصو! 
�لتي تلتقط �لصو!، بعض ثماK هذX �لمساعي. �لكن على �لرغم من كل �لتقنيا!، 
بنقا[  صو!  &لى   Mلوصو� يتأ!  لم  بحقلها،  �لعاملين  ��لخبر�[  �لمهندسين  �`ال_ 
تنتجها  �لتي  �لكاسيت  �شرطة  �جو�  �تأملو�  �أل?�.  تلتقطه  �لذ-  �لصو!   Jجو��
كبر; شركا! �ألنظمة �لموسيقية، فحينما يسجل �لصو!، حتما يضيع شطر منه، 
�� يحدd تشوc بالطبع �لو قليال، �� �نه حينما تقومو� بتشغيل شريط �لكاسيت 
�ألصو�!   �� حين  في  �لموسيقى.  تبد�   �� قبل  صريًر�  له  تسمعو�   �� بد  ال  فإنكم 
�لنقا[، �ال  �لموجو�J بالجسم �إلنساني تتسم بأقصى �Kجا!  �لتقنية   fنتا �لتي من 
تشوبها شائبة. �ال تلتقط �?� &نسا� �بًد� �لصو! بشكل به صرير �� تشويش. ��يا 
ما كانت طبيعة �لصو! فإنها تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�M على 
?�! �لكيفية منذ �� ُخلق �إلنسا� �&لى يومنا هذ�. �&لى �آل� ليس ثمة جها4 بصر- 
�� صوتي من صنع بني �إلنسا� يلتقط �لصوJK ��لصو! بشكل حسا2 �ناجح مثل 

�لعين ��أل?�. 
�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصاK ��لسمع. 

لمن تعو� حاسة �إلبصا� 
��لسمع ��خل �لمخ ؟

من ?� �لذ- بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا! �4قزقة 
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&� قو$ �علم �عقل معجز. �نه �هللا �لذ� خلق �لكو� كله من �لعد، �نّظمه بشكل 
ال تشوبه شائبة 4� قصو(، �خلق �لكائنا0 �لحية كافة �صّو(ها.

 
�� نظرية �لتطو� هي �شد 

�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم
يتعين هنا �4 نوضح �4 4يما �نسا� ُيعِمل عقله �منطقه 9�� 4حكا مسبقة �9�� 
�لوقوL تحت تأثير �4 4يديولوجية، سيد(F بسهولة �يسر �4 نظرية �لتطو( �لتي تذكرنا 
�لعلم ��لحضا($، ليست سوM Nعم  �لتي عاشت بمنأN عن  بخر�فا0 �لمجتمعا0 

يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �لمتقد تبيانه، فإ� من يؤمنو� بنظرية �لتطو( يعتقد�� �4 �ألساتذ$ 
�لذين يفكر�� �يعقلو� �يخترعو�، ��لطالW �لجامعيين ��لعلماV مثل �ينستين هوبل 
�تشا(لتو�   (Frank Sinatra) سيناتر�  فر�نك  مثل  ��لفنانين   ،(Einstein Hubble)
�ليهم كائنا0 مثل �لغزال� �4شجا( �لليمو�  d)، يضاCharlton Hestonهيستو� (
�لذ(�0  من  كثير  من  مزيج  من  �لزما�  مر�(  مع  يخرجو�   dلقرنفل، سو� �Mهو( 
يؤمنو�  من   �4� سيما  ال  عظيما.  برميال  تمأل  �لتي  �لحية  غير  ��لمو�9  ��لجزئيا0 
بهذ� �لَخَرd هم علماV �4ساتذ$ �4ناv على قد( من �لثقافة ��لتعليم. �لهذ� �لسبب 
�لتطو(  نظرية  �لى  بالنسبة  �لعالم"  تا(يخ  في  تأثيًر�ً  �لسحر  "4شد  تعبير   �ستخد� فإ� 
�نه ليس في تا(يخ �لعالم �عتقا4 9� Mعم }خر سلب  &�سيكو� �ستخد�ًما في محله. 
�لتفكير بالعقل ��لمنطق، �كأنه  عقو~ �لبشر بمثل هذ{ �لد(جة �حرمهم من فرصة 
 �ّ�� .Vضحة بجال��لحقيقة �لتي كانت � ���4 ير ��4عينهم، حا~ 9 4سد~ ستاً(� 4ما
هذ� لغفلة �عد بصير$ ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا9$ بعض �لقبائل �إلفريقية 
�بر�هيم عليه �لسال لأل�ثا�، �لتي كانو�  للطوطم �عبا9$ 4هل سبأ للشمس �عبا9$ قو
يصنعونها بأيديهم، �عبا9$ قو موسى عليه �لسال للعجل �لذ� صنعو{ من &هب. 
�هذ� �لوضع في حقيقته �نما هو حماقة 4شا( �ليها �هللا تعالى في �لقر}� �لكريم. �ينبئنا 
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موجه �لى �لنظرية �كأنه هجو� على �لعلم ! ِلَم  هذ� ���؟! 
�� �لسبب في هذ� �لوضع �نما هو تكو� عقيد+ جا(مة لنظرية �لتطو& ال يمكن 
7عمى  �خالصًا  �أل�سا>  هذ?  �تخلص  �أل�سا>.  بعض  �لى  بالنسبة  عنها   Fلنكو�
 Gلوحيد للطبيعة �لذ� GIية، �تتبنى �لد�&�ينية كذلك ألنها �لتفسير �لماIللفلسفة �لما

يمكن �إلتيا� به. 
�7حيانا يعترفو� صر�حة بهذ�، �يعترT &يتشا&I لونتين (Richard Lewontin) ـ 
عالم �لو&�ثة �لشهير بجامعة ها&فرI �في �لوقت ��ته تطو&G با&(، ـ بأنه "ماGI في 

:Zيليه"، �� يقو Gثم عالم في �لمقا� �لذ ،Zلمقا� �أل��
 Gية، �هو �يما� �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشي] �لذIلنا �يمانا بالما ��"
يدفعنا �لى �إلتيا� بتفسير ماGI للعالم، ليس هو 7صوZ �لعلم �قو�عد?، بل على �لعكس 
من �لك فإننا ـ بسبب من �خالصنا سلفا للماIية ـ نختلق 7صوZ �مفاهيم بحثية تأتي 
فإننا ال يمكن �7  �لماIية صحيحة صحة مطلقة،  للعالم. �نظر� �لى كو�   GIبتفسير ما

نسمح بدخوZ تفسير �لهي �لى �لساحة".١٠٨

سبيل  في  يحيا   Iمولو �لد�&�ينية  بأ�  صريحة   mعتر�فا�  mلكلما� هذ?  �ُتعد 
 pسو قط   Iجو� من  ما  7نه   sيفتر  Iلمولو� �هذ�  �لماIية.  للفلسفة   Fإلخال�
�لماI+. �لهذ� �لسبب يعتقد�� �7 �لماI+ �لجامد+ عديمة �لوعي �نما خلقت �لحيا+. 
 mلز&�فا��  vألسما�� �لطيو&  مثل  �لمختلفة  �لحية   xألنو�� ماليين   �7 �لى  �يذهبو� 
��لنمو& ��لحشر�m ��ألشجا& ��أل(ها& �حيتا� �لباZ ��لبشر �نما تشكلت من �Iخل 
 zبالمطر �لساقط، ��لبر G7 تها؛�� +Iخل �لما�I ثةIلحا� mلجامد+ �بالتفاعال� +Iلما�
بيد  �لسو�].  �لعقل ��لمنطق على  يتنافى مع  7ما في حقيقة �ألمر فإ� هذ�  �لخاطف. 
�7 �لد�&�نيين يستمرئو� �لمنافحة عن هذ� �لرG7 ُبغية "عد� IخوZ تفسير �لهي �لى 

�لساحة" على حد تعبيرهم.
مسبق،   GIما �7هانهم حكم  �في  �لحية   mلكائنا� 7صل  �لى  ينظر��  ال  من  7ما 
فسوT يد&كو� هذ? �لحقيقة �لجلية. ��لكائناm �لحية كافة �نما هي من صنع خالق 
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�لتي �قعت بين موسى عليه  ينبئنا من خال� تلك �لحا�ثة  كما )' �هللا عز �جل 
�لسال9 �فرعو'، بأ' بعض �ألشخا3 ممن ينافحو' عن �لفلسفة �إللحا�ية، يؤّثر�' 
على �لنا@ بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسال9 نبأ �لدين �لحق 
على فرعو'، طلب فرعو' Eلى موسى )' يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا@. 
�حينما �لتقى موسى �لسحرN )مرهم )' يبا���K هم باستعر�L مها�Kتهم. ��آلية �لتي 

تسر� هذQ �لحا�ثة تقو�:

ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاِ" َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا��� ِبِسْحٍر  ﴿ َقاَ- َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ
َعِظيٍم ﴾ [�ألعر�1:١١٦]

يسحر��   '(  Sمن خد  Qبما صنعو فرعو'   Nتمكن سحر  Vتبد ما  نحو  �على   .
�لنا@ جميعا باستثناZ موسى ��لذين Yمنو� به. Eال )' �لبرها' �لذW  )لقاQ موسى في 
 W( ،"'َلكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكو� 'Yبالقر �Kعلى حد �لتعبير �لو� Zهؤال Qمو�جهة ما )لقا

)ّنه )بطل تأثيرQ، يقو� تعالى:

َيْأِفُكوَ�   َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإَ>�  َعَصاَ<  َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  Aَِلى  َ�َ�ْ�َحْيَنا   ﴿
َصاِغِريَن﴾  َ��نَقَلُبوْ�  ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�  َيْعَمُلوَ�  َكاُنوْ�  َما  َ�َبَطَل  �ْلَحقُّ  َفَوَقَع 

[�ألعر�1: ١١٧-١١٩] 

�على نحو ما ��K في �آلياe، � مع d�K�E )' ما فعله هؤالZ �ألشخا3 �لذين 
سحر�� �لنا@ من قبل �)ثر�� عليهم Eنما هو Eفك، با��g بالذ� ��لضعَّة. �)�لئك �لذين 
في  �لسحر  �بتأثير  �لعلم  من   hجة تحت غالK� )قصى  Eلى   Zبمز�عم خرقا يؤمنو' 
للدفاS عنها، فسوh يسقط شأنهم �ُيذلو� ما لم  �لر�هن، �ينذ�K' حياتهم  عصرنا 
يتخلو� عن هذQ �لمز�عم، �mلك حينما تظهر �لحقيقة بجالZ بكامل معانيها، �"يبطل 

تأثير �لسحر". 
�يشر� مالكو9 موجريد~ (Malcolm Muggeridge) �لذW ظل ينافح عن نظرية 
�لتطوK حتى ناهز �لستين من عمرQ، �كا' فيلسوفًا ملحد�ً، �لكنه )�dK �لحقائق من 
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�لمولى عز �جل في كثير من �ياته بأ� من �لنا� من سيستغلق عليه �لفهم �يتر��� 
;لى حا8 يعجز�� فيه عن 56ية �لحقائق. �من بين هذ- �آليا+ قوله تعالى:

﴿ِ/�َّ �لَِّذيَن َكَفُر(ْ� َسَو�ٌ' َعَلْيِهْم َ!َ!نَذْ�َتُهْم َ!ْ� َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم 
َعَذ�1ٌ  َ(َلُهْم  ِغَشاَ(2ٌ  َ!ْبَصاِ�ِهْم  َ(َعَلى  َسْمِعِهْم  َ(َعَلى  ُقُلوِبهْم  َعَلى  �هللاُّ 

عِظيٌم﴾ [�لبقر2: ٦-٧]

�قوله =يضا :

﴿َلُهْم ُقُلو1ٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ(َلُهْم َ!ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر(َ� ِبَها َ(َلُهْم �DَEٌ� الَّ 
َيْسَمُعوَ� ِبَها  ُ!ْ(َلـِئَك َكاَألْنَعاِ� َبْل ُهْم َ!َضلُّ ُ!ْ(َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ 

[١٧٩ :Oألعر�� ]

=ما في سوI6 �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز �جل بأ� =�لئك �لنا� قد ُسحر�� بحيث =نهم 
لن يؤمنو� حتى �لو 6=�� �لمعجز�+، ;J يقو8 سبحانه �تعالى:

ِ/نََّما  َلَقاُلوْ�  َيْعُرُجوَ�   ِفيِه  َفَظلُّوْ�  َماِ'  �لسَّ مَِّن  َبابًا  َعَلْيِهم  َفَتْحَنا  َ(َلْو   ﴿
َرWْ َ!ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحوُ�(َ�﴾ [�لحجر: ١٤-١٥] ُسكِّ

�;� �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا+ عريضة من �لنا� بهذ� �لقد6، 
��بتعا� �لنا� عن �لحقائق بهذ- �لد6جة، �بقاV هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو �ضع 
مثير للحيرI ��لدهشة بد6جة ال يمكن شرحها بكلما+، ألنه من �لممكن =� يستسيغ 
�لعقل �عتقا� شخص =� عدI =شخا[ لسينا6يوها+ مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَر] 
��لهر�V ��ألمو6 غير �لمنطقية، ;ال =� �عتقا� �لكثيرين من �لبشر في كافة =نحاV �لعالم 
بأ� �لذ6�+ �لال�عية ��لجامدI قد �جتمعت بقر�6 فجائي، فأتت بالكو� �لذ` نر�- 
يعمل بنظاc ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا�` �نظاc متقن غاية �التقا�، 
 Iبكائنا+ حية مز��� ،Iلذ` يختص بكافة �لسما+ �لمناسبة للحيا� f6بكوكب �أل�

بأنظمة معقدI تفوk �لحصر، ليس له من تفسير سوh =نه سحر.
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﴿ َقاُلو#  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا

ِ�نََّك َ�ْنَت #لَعِليـُم #َحلِكيـُم ﴾

[ 	لبقر�: ٣٢ ]
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� �ليه نظرية �لتطو� في �لمستقبل �لقريب قائال: �بعد �لوضع �لذ� ستتر
 '�"�نني 4نا نفسي صر1 مقتنعا بأ- نظرية �لتطو� ستكو- �حد� مو�� �لمز�( �لموجو
بكتب تا�يخ �لمستقبل ال سيما في �لمجاال1 �لتي ُطبقت فيها. 8سيتلقى جيل �لمستقبل 
عقل"  يصدقها  ال  بسذ�جة   Eلغمو� يكتنفها  متهرئة  فرضية   Gعتنا� 8�لحير'  بالدهشة 

١٠٩.

�لبشر في �لمستقبل  8هذ� �لمستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من Qلك، فإ- 
�لقريب للغاية، سيد�كو- 4- �لمصا�فا1 ليست �لهًا 8سوT يتم �العتر�T بأ- نظرية 
�لتطو� �نما هي 4كبر خدعة 48شد 4نو�X �لسحر في تا�يخ �لعالم. 8سرعا- ما بد4 هذ� 
�لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا^ في شتى 4نحا[ �أل�E، 8با1 �لكثير8- ممن 8قفو� 
على سر خدعة �لتطو�، يتسا[لو- بدهشة 8حير' كيف �نطلت هذ` �لخدعة عليهم.
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