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مقدمةالمترجم
مثلما بدأ هذا الكتاب بالحديث عن روايتين »(4845١ لجورج
أورويلودعالم جديد شجاع» لألدوس هكسلى) فسأبدأ هذه المقدمة

القصيرة باقتباس يستحق التأمل من رواية «دكل رجال الملك» لروبروت
منعهرىفة ,لكنشيئا واحدا ليامكنه أن
لسا
اإن
وارين « :نهاية ال
يعرفه :

نهايةالإنسان عواقب الثورة البيوتكنولوجية

إنهلايستطيع أنيعرفماإذا كانت المعرفةستنقذه أمأنهاستقتله .سيُقعل,
نع :م لكنهلايستطيع أنيعرفماإذا كانقدفلبسببالمعرفة التىاكتسبها أم
ببب المعرفة التىلميكتسيها .والتى كانت لتنقذه لو أنهعرفها».

براء
دعش
أهم
للل
لاكما

!

«نهايةالإنسان هى المعرفة» .هذا بالضبطمايخشاه فرانسيس فوكوياما مؤلف
لوجية
ورة
نلثو
كب ا
تاق
و عو
يمن
باب
للكت
ااا
هذ

المعاصرة.

فوكوياما هو أستاذ الاقتصاد السياسى بجامعة جونز هويكنز .وعضو مجلس
الرئيس الأمريكى للأخلاقيات البيولوجية .وكان عضو الوفد الأمريكى فى
المباحثات المصرية الإسرائيلية حول الحكم الذاتى للفلسطينيين ,ويعتبره البعض

أكبرفلاسفة الاجتماع فى أمريكا .ذاعصيته بعد أن نشرفكرته عن «نهاية

التاريخ» فىمقال لهعام 6.451١  .وظهرت موسّعة فىكتاب عام ١10991  .تنبأ

, 181

َ

مقدمة امرجم ل

فيه بعد انهيار الشيوعية وتحطيم سور برلين بنهاية التاريخ ,لأن العالم يتحول
نحو مجتمعات الرأسمالية الديموقراطية .لكنهعاد وتراجعبعدماوجْهإلى

نف
أم؛
تالعل
سهاية
الابن
فتىإ
فكرته من نقد .واعترف بأن نهاية العاريخ لاتأ
التاريخمساره! يقولفى الكتاب الذىبينيديك «أبداًلمنقعرب مننهاية

العلم :بلاخق أنناعلىمايبدونحيافىجوفمرحلة هائلةمنالتقدم فىعلوم
الخياة ..ليسثمةنهاية منظورة للعلم ,لكن التاريخ تاريخ الإنسان الذى نعرفه-

قديتهى معتقدم العلمالذىلنينتهى ! أثمةاحتمال حقيقى فى أن يتسبب هذا

الفيض الغزير المتلاحق من المعارف الوراثية والبيولوجية فى أن ينتهى جنس
البشرليظهرمناجنسبشرى جديد ينقلبعلينا :فنفنى؟ «هلسنقتلبسبب
المعرفةالتىاكتسبناها؟».
3 2

2

ل- -نهايةالإنسان عواقب الثورةالبيونكنولوجيه
رماكانمنبينأهممايقومبهالعلمأنهيهُمْش دور الصدفة وأنهيختصر
الزمن .قدلاننتبهإلىهذاء لكن الإحساس بهموجود فىطبيعتنا البشرية .نحن
نحب الصدفة ونخشاها فىآن .نحن نرهب السرعة ونهواها فىآن .نحن نقف
مع كل حادث جليل نتأمل ونتأرجح مابينالحب والخنوف  وربماكان هذان؛

الحب والخنوف؛ هما الأخطر من بين كل «غرائز» الإنسان .قابلت زوجتك
بالمدفة ,أتذكرؤاإت كيك الوراثىجاء عنلقاء حيران منوى منبينملايين

ترافقه ,ببويضة من بين الافك .تركيبنا الوراثى كجنس بشرى جاء مع الزمن,
يحوره ويبدله ,حتىيطوّعهللبيئة التىبهانحيا .إنمانحنصدفة وزمان!
وتهميش داولرصدفة وإتقتِصلارالزمن إنما يصيبنا فى صميمسا.
عمد د

براير  : 1441أذكر أننى
ف ٠
هعجة
فلن
:اخ ا
جنس
ياسع
لعن
للن
وأع
ددما
عن
أصبتبهلعغريب .كا هنذا استججابةتاج 6703جا يي أترحا.لولقد
حدثت مناللهذه الصدمة لمعظم الناس علىما/أتصؤر .طضِيّت أحاول أن أعرف

ىذا الخوقالى #أكى .يبدوأننىدونأن
السب فى هذا الرفضالباشر :ف ه
أدرى قدأحسست بالصدفة وقد ألغىدورها .لميعدثمةحيوان منوى شارد

يلتقىبالصدفةببويضةوحيدةتنتظر! هاكثائنحىراقولدوقد حدد تركيبه

الوراثىسلفاء سم إليهجاهزا ٠ كمثلبكعيرةأونباتيتكائربالعُقل.قد

وراتىلكائن قل«اتغال كساهر إلىكائنأخ .و لثتى فىى«طبيعتناالبشرية؛ يكره
أن يهمّش دور الصدفة فى وجودنا  .إننانخشى ألا تغدو الصدفة أساسا تقوم

عليه حياتناء لكنا فىنفس الوقت نقبل أن يتم ذلك فىكل العالم المادىمن
حولنا .نحتاجه ونسعى إليهونطلب من العلم تأكيده لتسهيل حياتنا .للمادة
غير الحيةقوانينها التىتحكم بقاءهاء ونحن بطبيعتنا لانحب أن تنطبق هذه

القوانين علىجوهر حياتنا .نحن البشر أكبرمن المادةالتىمنهاصنعنا .إن لنا
جوهرا يحب ويخاف ويأمل .ويسعى عامداً  وحده من بين خلق الله وراء

المعرفة !
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مقدمةالمترجم ل

لكن وارين يقول إن «نهاية الإنسان هى المعرفة».
عندما يناقش فرانسيس فوكوياما قضية استنساخ الإنسان فىهذا الكتاب,

نجده يرفضه رفضاتاما دون أن يقدم .فى الحق ,أسبابا مقنعة تدعم رأيه .وإنما

ينعهى بعدأنيسعنزف قلمهيلوكبراهينركيكة يسهل دحضها إلى أن
معظم الناس ومعظم الدول ترفضه؛ ومن ثميرى «أن الحظر الكامل الشامل هو

الأمرالملائمهناء.وهوهناعلىحقءفىرأي ؛ى ولكن هناكمنالمختصين منقد
كتب وعالج هذهالقضيةبصورة أنضجكثيراً.
د
عله

ته
افى
لأول
حن ال
رنسا
عندما هاجر الإ

علد

الجسورة من أفريقيا ليعمر الأرض منذ

نحو مائةألفعام؛ وعبرسيناءحتىوصل أوروباء لميكنجلّده :أبيض ,ولم

يكن شعره أشقر ,ولم تكن عيناه زرقاوين .كأن داكن البشرة والشعر والعينين.
كانمتأقلما معالبيئةالتىنشأفيهابالقرن الأفريقى .ثمكانلمظهره أن يتغير
ليتلاءم مع اليئة الجديدة .ولقد تمذلك بالتدريج عبرآلاف الأجيال .والإنسان
هو أقدرالكائئات علىالتكيفمعبيئته  كذا خلقه اللهسبحانهوتعالى بل

وحتى على تحوير البيئة لتلائمه؛ ولقد طوّر الإنسان تطوره نفسه .فأصبح يوَرث
منجزاته الحضارية .يستغنى بهاعنتحوير مادتهالوراثية أصبح إنساناً-
«مزيدا» :يبتكر الملابسمشلاوالمنازل؛ يستغنىبهاعنشعركشيف يحمى
جسده من تقلبات الجوء بدلا من تحوير مادته الوراثية الذى يحتاج إلى زمن
طريل,
وبيئتنا تتغير الآنبمعدل غير مسبوق .تغيرت بيئتنا فجأة وبعدف  .منتجات

العلم والتكدولوجيا قدحورت وتحور كل شىء منحولنا .إنئانحياالآنبيئة
جديدة تماما لمتكن موجودة منذ قرن مضى .فهلعلينا أن نتحور لنلائمها .هل
ميلزم هنا أن يتحور «الذكاء» حتى يمكنه أن يتعامل لامعالطبيعة كماخلقها

الله.وإثمامعماصنعه الإنسان؟ لكنهذا التحوير لابدأنيكون سريعاً .بل
 ١١لولا

نهايةالإنسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجية
وسريعا جداء فلقدأصبح التغيرفى«البيئة» أسرعبكثير منأن« يلاحقه العطور
الوراثى البطىء.

أمن الممكن أن سرع من التطور الورائى؟ يُخْشْى أن الهندمة الررائيةقد
تستطيع أن تفعل هذاء أن تختصر الزمن ,زمن التطورء زمنالتحور الوراثى !

قن؟)
ئنسا
اناإ
فمع
(ظهير
في

كان المفروض أن يظهر بعد مئات أوالاف السنين

من التحور الطبيعى البطىء؛ إنسان آخر نحيا معه مثلما كان إنسان نيانديرتال
الفنانيحيامعالبشرء نحيا معه بضعة أجيال ثمننعهى  ينتهى الإنسان كما
نعرفه  مثلما انقرض إنسان نيانديرتال منذثلاثين ألف عام .دون حرب على ما

يبدو .أمامالبشرء أوء إذا أخذنامثالاًأخف وطأة :نحيامعه ليعاملنا مثلما
يعاملنا الآنساسة الغرب .إذ يظنون أنهم«أسمى».
أم ترىميتمكن الإنسان فى مواجهة بيئته الجديدة من أن «يزيد »«بغقافته إلى

يتهومراث؟
ذا
عد علدد

لأنفكرة تحسين الإنسان فىعقول المفكرين من زمان طويل .عالجها أفلاطون

ونيتشه وجالتون؛ وهى فى جوهرها تعنى ببساطة أن هناك بشرأ أفضل من بشرء
أفضل منهم وراثيا .وأنهمنالممكن أن نصل إلى«السوبرمان» .الإنسان
«الأكمل»_والكمال لله وحدة.

فى أوائل القرن الماضى انتشرت هذه الفكرة .نشرها فرانيس جالتون»
وذاعت حتى ليعتنقها عدد لايصدق من كبار المفكرين والعلماء والأدباء

والساسة .عمت هذه «الشورة» اليوجينية بدعوى تحسين حياة البشر بالقضاء
على الفقر والمرضء ثم انتهت مع نهاية الحرب العالمية النانية ,وكانت ,لو
استعمرتء ستؤذن مبكراً بنهاية الإنسان .كانت «ثورة» اختلط فيها الجهل
بالتععب بالحماقة ,ثمبالوحشية .لميكن العلماء يعرفون أنهميجهلونذ.

وظنوا أنهم إنما يعملون لخير البشر والبشرية.
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ب

إن هدف علماء الشورة البيوتكنولوجية المعاصرة هو أيضا «القضاء على الفقر
والمرض» نفس الهدف السامى لعلماء وخطباء الثورة اليوجينية .لكنا نعرف من

التجارب المريرة الماضية أن الكثيرين من العلماء يتميزون بانعدام التبصر!

ستطرق الغورة الجديدة الباب الخلفى لليرجينياء لعكونمعنا ثانية ! سشُخصخص
اليرجينيا وتصبح ممارسة منزلية؛ يقوم بها رب البيت وفق ما يرى .لن تعدخل
الدولة .مغلما حدث فأىلمانيا النازية .متقول التكدولوجيا الجديدة للمرأة إن

اجنين الذى تحمله سيصاب بهذا المرض الوراثى أو ذاك؛ ثم تعرك لها ولزوجها
الخرية اليوجينية للتخلص إذا شاءا من الجنين  .مْرَاوغَةٌ هذه التكنولوجيا .تضعنا
أمام مثل هذه الخيارات الصعبة.

ش

لكن الههدسة الوراثية البشرية تعدبأكثر من مجرد يوجينيا بسيطة كهذه نزيد
فيها من نسل «الأفضل؛ ونقلل مننسل «الأسوأ»  ولوحتىبقتله! إنهاتنفذ
”#

الى داخل المادة الوراثية للفرد .تغير فيها وتبدل لتكون نعائجها فورية .إنها

قضيةيوجييا جديدة ملحت بعلم حديث متقدم .ومن عجب ألا تحظى
اليوجينيا بماتستحقه منمعاجة فىهذا الكتاب رغم أنهاقضيته الحقيقية.

لكن .أى صفات تلك التىسنحاول تغييرها لنصل إلىهذا الإنسان الجديد
الذى يخشى فوكوياما أن يقضى علينا؟
الذكاء بالاشك !

انمل معالبيئةالجديدة التىصنعهاويصنعها التقدم
تكعن م
ليم
اذى
الذكاء ال
العلمى المعلوماتى والبيوتكنولوجى .والذكاء صفة غاية فى التعقيدء .يصعب

افت
نهنص
يملب
جىتع
حتىتعريفهاء وترتبط بالمخ ذلك الجهاز المعقدالذ
الإنسان على الأقل .وهى بالضرورة صفة متعددة المجينات .تؤثر فيها الاف

الجيئات  .يعالج علماء الوراثة قضية وراثة صفةكهذه بمقياس إحصائى يسمى
«العمق الوراثى» .وهذا على مايبدو مفهوم مراوغ لدى غير المتخصصين  :هر

ببساطة النسبة من التباين المظهرى للصفة الكمية ,التى ترجع إلى التباين فى
اللا

 ---نهايةالإنساناعولابقيابلوشتوركةنولوجيةالقيم الوراثية بين أفراد العشيرة .هو مقياس يختص بعشيرة بذاتها فى بيئة
رمانغثيريين تفهمهذا المقياس ,وربما
وير
لكث
ااء
معينةفىزمنمحدد  .ولقد أس
كان موراى» وهيرنشتاين هما أسوأ منتفهموه فىكتابهما الشهير «منحنى
الجرس» فأخذا متوسط تقديرات مختلفة للعمق الوراثىللذكاء .قيست بطرق
مختلفة بعشائر مختلفة فى أزمان مختلفة ,وقالا إنه٠5/, ليؤكدا فكرتهما
المسبقة بأن الفروق فى الذكاء بين البيض والسود فروق وراثية ,ومن ثمفهى
«ثابتة» .أقاماكتابهما الضخم على هذه الفكرة الخاطئة؛ ونسيا أن ارتفاع قيمة

العمق الوراثى إلىهذا الحد إنماتعنى أن الصفة لابدأنتكون هامشية ,فكلما
ازدادت أهمية الصفة لبقاء الكائن الحى .انخفض إسهام العوامل الوراثية فى

الباينبين الأفراد(هىفىصفات التصب مثلاًنحو ١  .)/5فإذاماكان
الذكاء صفة هامةلبقاء الفرد كما يدعيان لتعزيز نظرتهما العنصرية ,فكيف
تكرن له هذه القيمة المرتفعة ()5/7+٠؟

ومعب هو الآخر هذا المفهرم ,فبعد أن افترض أن
تل
ساما
يكوي
والواضح أن فو
الء
كعام
ذثى لم
لورا
امقال
الع

!!)
ابره
ضيعت
فابة
خلغر
نهول
م (و
هو٠58/

نجده

غذاء الأفضل والتعليم الأفضل والبيئة المأمونة والموارد الاقعصادية,
ي«قوالل:

كلهايمكنأن تسهمفىرفعالخمسينبالمائةمنمعاملذكاءالطفلالراجعةإلى
البيئة» .هذه الجملة لاتعنىإلاشيئاواحداً .وهو أنهلايعرف معنى مايقوله !
كيف للعلماء إذن أن يعثروا علىكلهذا العدد الهائل من الجيئات الذى يؤثر
فىمعامل الذكاء .ويحددون هويتها ومواقعهاء ثميجرون الجراحة الوراثية لنقله
إلىجرم هذا الإنسات بالشوين؟ إلوهذا صرت سن صروت لوال لن يتحدق
يوما .أبداًلن يستطيع العلمأنيحورمادة الإنسان الوراثية بحيث يحوله إلى

هذا الذكى الفائق الذى يخشى فوكوياما أن تكون على يديه «نهاية الإنسان»! يا

ليته اكتفى «بعواقب الثورة البيوتكنولوجية» عنوانا للكتاب !
عد
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عمتب سني لصي

مما

اا ل ل

عجرا لوقه ترا سم

القضية التىيعالجهاء ببساطة .لاتستحق كل هذا العناء .ربماكان هذا الكتاب

محاولة لتأكيد دوره كعضو بالمجلس الرئاسى الأمريكى للأخلاقيات البيولوجية!
المشكلة التى يواجيهااللبشر

اانههىاية
«نم
ليست «نهاية الإنسان؛ وإ

ثهال.اإثنة بلايين
كمدكنولوجيا أن توقفها أوتحدمن
اللإنلسانبيةي».والتتىي
من البشر يعيشون دون صرف صحى .إن بليونا ونصف البليون لاتصلهم المياه

وان السكن البذاىيللآيقدمى .إن نصف
دن ل
جبليو
يبعال
النظيفة  :إن بليونا ور
لنىغمذناء اليومى  .إن ثلاثين أو أربعين ألف طفل
اأد
وافر له الحد ال
تن ل
ييو
بل
يسوتون يوميابسبب موء التغذية والأمراض هكذا تقول تقارير الأم المتحدة .أى
إنسان هذا الذى يجادل فوكرياما كىيحفظ كرامته البشرية؟ هل يتمتع هؤلاء
تهم
ي؟عهل
بان»
طإنس
:الكرامة البشرية» و«حقوق ال
جميعا ب

هىحقا «الطبيعة

البشرية؛ التىيخشى عليها فوكرياما من الهندسة الوراثية؟ أليست الهندسة

ين أوضاع
سى
حر ف
تكبي
مىل ال
أه
للية
اصيد
الوراثية فالىزراعة والصداعة ال
يىتهم ونخاف على «نهاية الإنسان»
شفرعل
بخا
هزلاء جميعا وجعلهم بشرا ن

فيهم .أمايستحقون -كمايقول بيتر كونراد_أن يتذكرهم فوكرياماء فى
كتابه هذا ولو بفقرة؟ أم تراهم عنده يمغلون إنسان نيانديرتال المعاصر أمام
قدم
ترب
ملغ
لن ا
اسا
إن

صاحب العلم والتكدولوجيا؟ أمأن قضيته الحقيقية هى

الخوف على «إنسان الغرب» .هذا «الأفضل» .من أن يخلفه إنسان آخر أذكى؟
ثم .أتراه .وهو الذكى  .يصدق هذا حقا؟
لكن الكتابممتع ,يغير العديد من القضايا الجميلة التىتستحق أن يقرأها كل

مثقف .وهو بلاشك وجبةعلمية وفكرية دسمةللقارئ العام .ولقدتمتعت أنا
شخصيا بقراءته .وتمععتبعرجمته ,.وعرفت منه الكثيرفىمجالات خارج

أحمد مستجير
.

ااا
١

قديبدوأمرٌكتابتىلكتابعن التكنولوجيا قفزةكبيرةلشخص

قاسضأًاعليىا الثقافة
سفنىين الأخيرة أس
اتملامه
انصَبْ اه
والاقتصاد .لكن الواقعأنهناكمنهجاًإلىهذاالجنون.

نهايةالإنساناعولابقايبلوشتوركةنولوجية 9

ففى أوائل عام 944١ سألنى أوين هاريس .محرر مجلة'ناشيرنال إنتيرست .

أن أكتب استعراضا للسدين العشر التىمضت منذظهرمقالئ'نياية العاريخ ؟
ك المقال أأبنرهن أن هيجيل
لفى
ذولت
الذىنشرأصلاًفىصيف 88/5١  .حا
كانعلىحق عندما قالإن التاريخقدانتهىعام 5١1  :فلميكن قدحدث أى
تقدم سياسى جوهرى يتعدى مبادئ الغورة الفرنسية ,:التى رأى أنها قد توطدت
بانتصار نابليون ذلك العام فى معركة يينا .كان انهيار الشيوعية عام 5849١

إيذانا .لا أكفر  :بالحل النهائى لتقارب أعرض نحو الديموقراطية الليبرالية.
وأناء تفكيرى فيما ظهر منمقالات نقدية لمقالى الأصلى .بدا لى أن الجدل

ضنه
حيمك
دىلا
الرحيد الذ

كان أن تكون لنههايةً إلاإذا
مخ ل
ياري
هو أن ال

كانت للعلمنهاية .وكما وَْصَّفتفىكتابى التالى المعنون' نهاية التاريخوخاتم

البشز  :كان تكشّف العلم الطبيعى الحديث والتكنولوجيا التى فرخَها واحدا
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ونجيا
لر م
وكثي
.ال
كخن
تاري
من أهممحركات الت

رنين  مغل
شقر
عال
لات
ااي
نه

وىقنشرراطية الليبرالية.
مًف
يدا
دجي
لاً
امل
مايسمىبشورة المعلومات  كانعا
لكناأبداًلمنقعربمننهاية العلمء بلالحقأنناعلىمايبدو نحيافىجوف

مرحلة هائلةمن التقدم فىعلوم الحياة.

علىأيةحال؛ كنت أتفكرفى أثرالبيولوجيا الحديثةعلىتفهمناللسياسة.
فلقدقدت ولبضع مدينمجموعة تدرس أثرالعلوم الحديئة علىالسياسة
الدولية .ولقد انعكس البعض من بدايات أفكارى حول هذه القضية فى كتابى

ايخ لعفي الى عات قضعة التلييية كدري وستاي الستركه ركيت أن

تفهمنالهاق شدَكُلَمَْهُمعلومات إمبريقيةٌجديدةٌجاءتعنمجالاتمثلعلم
الأخلاق واليولوجيا التطورية وعلم الأعصاب الإدراكى .لكن دعوتى لكتابة

استعراض عن' نهاية التاريخ كان فرصة لأبدأ التفكير فى المستقبل بطريقة أكثر

سس

نهاياةلإنسانعاولابقيابلوشتوكرةتولوجية

منهجية :أثمرت مقالاًنشرثه فى'الناشيونال إنتيرست عام 9948١ عنرانه
استدراك بحام اليخس فى لازورة  .والكتاب الذى بين يديك توسيع مستفيض

للمراضيع التىعرضتها فىذلك المقال.

ثارت الشكوك ثانية حول قضية نهاية التاريخبعدالهجرم الإرهابىعلى
الولايات المتحدة يرم ١١ سبتمبر ١1.٠07 فى هذدالمرة لأننا نشهد صراع
دمت
خذا
ت(إ
سات
اار
حض

عبارة صمويل هنتنجتون )بين الغرب وبين الإسلام.

ل
سلامية التى دفعتت إلىذه لمجو ىفع

واد كانت توج موه :

له

إليه هذه

الحرادث فىالحقيقة فهوأن العلموالتكنولوجيا  وعنهما نشأ العلمالحديث -

ب.
احات
حناط
سوية؛
لالج
اخطوط
نا .ال
يمثلانموطنحالضهشااشرةتفى
اليرلرجيا  كل رموزالحداثة

معامل

تحرلت إلىأسلحة فى ضربة من البراعة الشريرة.

هذاالكنات لاببالع فميية الأشحة الببرلوجية :لحن ظهور الإرهاب

البيولوجى كتهديد حئ إنمايشير إلىالحاجة التى أوجزنها هنا إلىتحكم

سياسى أكبر فى استخدامات العلم

السبلإلى

لستقبل

لم تكن آلات التكنولوجيا وأجهزتُها القادرةٌعلى القتل هى أخطر ما
يهدد الإنسان كك التهديد الفعلى كان دائماًهر ما يصيب الإنسان

فىصميم .ه قانونالتأطيريهددالإنساثعندمايذكرعليهأن يُطرق

وحياًأكثرإبداعاًليخب نداءحقيقةأكثرعمقاً.

مارتين هايديجر:
القضية المتملقة بالتكنولوجيا

نهايةالإنسان اعولابقيابلوثتوركةنولوجية

وَلدت عام  : 75851فى زحمةمواليد مابعد الحرب العالمية الشانية .كانثمة
كتابان يحددان المستقبل واحتمالاته المروعةلكل من نشأ مغلى فىالعقود

الرسطى من القرن العشرين  :كتاب' 44/١ جورج أورويل (الذى شر لأول مرة

عام )8441١ وكتاب'عالم جديد شجاغ لألدوس هكمسلى (الذى نشر عام
؟.)١49

كان مايتنبا بهالكتابان عنالمستقبل أكبربكشيرثماأدرك الناسآنعذ ,فقد

ارتكناعلىتكنولوجيتين مختلفتين كانلهما أن يبرزا فيمابعدوأنيشكلا
يه
هما
سول
نرح
العالم عبر الجيلين التاليين .كانت رواية' 41844١ تدو

الآن

تكنرلوجيا المعلرمات .كان السبب الرئيسى لنجاح الإمبراطورية الاستبدادية

الواسعة التى أقيمت فى أوشيانيا هو جهاز يسمئ تيليسكرين ,وهذا لوحة
مسطحةٌ بحجم الحائطيمكنها أن تُرّسلوتستقبل فىنفس الوقت صورا منمنزل
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االفأصولل.:قصةروايتين ب

كل أسرة إلى'الأخ الأكبز .كانت هذه اللوحة هى التى سمحت بارَكَزَة الواسعة

للحياة اللعتيوامية قن عكو زززارة امقيفةه و روزارة التبهاذ كنك

الحكومة من أن تلغىالخنصوصية :بمراقبةكُلَّكلمةوكُلٌ فعل عنطريقة شبكة
هاائللةأمسنلاك .
أما كتاب' «عالم جديد» شجاع فيعالج الشورة التكدولوجية الثانيةالكبرى التى

كانت على وشك الحلول» فلقدكانماأعطىهذه الروايةذلك الجر المروعالذى
ميزها هو  :تفريخ البشر خارج الرحمء أو خارج الجسم الحىكمانقول الآن.

وعقار'؛الصوما» الذىيمنح الناسسعادة فورية» وتلك'١الَحَسَّات» التىيُحَاكَى
بها الشعور باستخدام لاحب(إلكترود) يغرس فى الجسم ثم تحوير السلوك عن
طريقتكريرمستمر ضعيف ,أضعفمن أنيدرك فإذالمينجح استخدمت
هرمونات اصطناعية مختلفة.

يغلا

نهايةالإنسان عاولابقبيالوشتوركةنولوجية
بعدأن مغى أكشرٌ مننصف قرنعلىنشر هذين الكتابينء يمكننا الآنأن

نقول إنهعلى الرغممنأن التبؤات التكنولوجية بهماكانت دقيقة إلىحد
مفزعء فإنالنبؤات السياسية للكتاب الأول )(489١ كانت خاطنةتماماً.
فلقدحَلّعام41441١ ومضى والولايات المتحدة لاتزالمنهمكة فىصراع حرب
باردة مع الاتحاد السرفييتى .ولقد شهد ذلك العام ظهور نموذججديدمن
الكمبيوتر الشخصى لشركة آىبى إم» وبدايةماقدأصبح ثورة الكمبيوتر

الشخصى .والحق أن الكمبيوتر الشخصى المرتبط بالإنترنت ,كما زعم بيتر

هوبر .كانهوالتحقيق العملىلتليسكرين أورويل ,سوى أنهلميصبح أداة
لولمارلكزايسةتبداد :إنماقادإلىعكس ذلك تماماً  :دَقُرَطّة الوصول إلى
المعلومات وإبطال المركزية السياسية» فبدلاًمنالأخالأكبر يراقب كلشخض:
أصبحللناس أن يستخدموا الكمبيوتر الشخصى روالإنترنت فىمراقبة الأخ
كر عن
الأكر يبهد:انأجبرت اشكرنات :فىكلمكان عل أن شفرجيانات ا

أنشطتهاهى- .

لىة من
سه ف
لوريت
سبراط
وفى خلال خبمسسنينانهارالاتحاذ السوفييتى وإم
الوقائع الدرامية ,وقائع .لأونها حدثت فى الأزمنة السابقة لبدت كرواية خيالٍ
ىسية.اختفى التهديد الدكتاتورى الذى أثاره أورويل وأبدع فى
عسليما

:اقعة
مياغته ,ليكتشف الئاس بسرعة أن هاتين الواقعتين ليستا منفصلتين و
انهيار إمبراطوريات الاستبداد وواقعة ظهور الكمبيوتر الشخصى  بجانب صور

أخرى منتكتولوجيا المعلومات» الرخيصة الغمن :بدءأًمنالتلفزيون والراديو
حتى الفاكسوالبريد الإلكترونى .يرتكز حكم الاستبداد على قدرتهعلى
جتيا المعلومات منهذا أمراً
زعل
لأنج
وما
ن ,فل
كمات
تعلو
استمرار احتكاره للم
أما البصيرةٌ السياسيةٌ للروايةالكبيرة الأخرى (عالّمجديدشجاع) فلاتزال

تنتظر العقييم .لقدتحققالكثير ماتصوره هكسلى من تكنولوجيات ,والبعض
يىله
بف
سآخر
ال

 / 1111111؟"

خصاب
إ:
لقق
اتح
إلىال

خارج الرحم ,الأمهات البديلة,

اللفأصولل:قصةروايتين  بل

ل .الهندسة الوراثية لعصنيع الأطفال ,لك
ّلى
قلع
ععم
لىت
العقاقير االت
ها.
تفى
يال
اتز
د لا
بنورة
ال

وحات
عن
فتت
لغا
ابلا
وفيض ال

ا

التكنولوجيا البيرطبية وإنبحازاتها ( مثل الانتهاء من مشروع الجيدوم البشرى عام
ة.
ركثر
وت أ
طفيرا
خربت
 ٠٠إلنماينذ

إذا تأملنا ما أثاره الكتابان من كوابيس مروعة :فسيبرز عندى دائما«عالم
جديد شجاغ؛ .على أنهالأكثرحذقا والأكثرتحديا .يسهل أن نعرف موطن الخطأ

فىعالم 581١  :فبِطّل الروايةوينستون مسميث معروف بكرهه الشديد
للفدران :وعلىهذا اخترع الأخالأكبرقفصاًيمكنفيهللفئران أن تعض وجه هذا
تره . .هذاعالمحكمالطغاةالكلاسيكى وقدعززتة
بس
يشى
بىيف
البطلححت
اه
ناه
فأين
مار
ر
عع
ويرا
تالف كث
خه ل
يكن
التكنولرجيا .ل

من فواجع بالتاريخ

البشرى.

ح.
وذا
ضثله
ور بم
للش
اهرا
اما فى عالمجديدشجا ؛:فلا يظ

لاأحديصيه

أذى .فالواقع أن هذاعالميحصل فيهكل فردعلىما يريده .وكما قالهاواحد

من شخصيات الرواية “أدرك الملتحكمون أن القوة لاتحدئ .وأنهمن الممكن
اجبارهم علىالحياةفى مجتمع منظم الى فى هذا العالم لمر
إغراءالناسل إ

والصراع الاجبتساعى؛ ولميعدهناكاكتكاب أو جدوثأووحشة أر كرب
عاطفى .اجدب

|هناك بالحكومة وزارة تَضمن أن تكون
بو
طيب ومتاح بسهولة» ل

الفعرة ما بين ظهورالرغبة وإشباعها أَقْصر ما يمكن .لم يعد ثمة من يأخذ الدين
مأخذ الجد.لميعد منيتبطن أفكاره أوتعذبه أشواق ,ألغيت العائلة

ابعرلوعي لميلدعن نهركيين كررن اكد لمبعديقد ةلياه
براستثناء جون الهمجىء بطل الرواية)» :فالكل سعيد يتمتع بالصحة.

رماكتبطلبةٌالمدارس الغانوية منذظهرت الرواية؛ بضعةملايينمنالمقالات
تحيب على السؤال :ماهوالشىء الخطأ فىهذه الصورة؟  .كانت الإجابة(التى
تحملها .على الأقل :أفضل المقالات) 3تقول عادة شيئاًكالعالى ':قديكون الناس
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حعمكةه

نهايةالإنسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجية
يكافحون لايطمحون لايحبون لايتألمون أو يَنَصَدُون لخيارات أخلاقية صعبة:
ممارسونتلكالأشياء العىنربطهاتقلمدياً
ما يعرفون العائلة,ولاه ي
هل
ببِشْريسا .لقدفقدواالصفات العىتُضفىعليناالجلال ,جلال البشرية.والحق
أن لميعدمايُسمى السلالة البشرية ,فلقد قامالسادةً المتحكمون بعربية الناس
فىفئات منفصلة ,ألف وباء وجيم ودال» فئاتبينهامن الاختلاف أكثرثمابين

البشر والحيوان .لقدغدا عالمهمغَيِر طبيعى بأعمقمعنىيمكنتخيله ,فقد
عبرت فيهالطبيعةالبشرية .وكمايقولليون كاسعالم الأخلاقيات البيولوجية

ََتنَ بشريئهم على
عنم
ُديزةِ:فإ
؛ علىخلاف الإنسان يقهره المرض أو النعبو
كرس وها ده شجاء  :لسرا تفار مولايعرفوه انهمقد ردزافق
الإنانية ,أماالأسوأ فهو أنهملنيعيروا الأمر اهتماما إذا همعرفوا .همفى

اء سعادة الرقيق.
دد:
ععبي
سحق
ال

مغل هذاالنوعمنالإجابةعادة مايكون كافياً لإرضاء المدرس الإنجليزى
النمطى بالمدرسة الغانوية ,لكنه لايتعمق الأمر بالعمق الكافى ( كما يلاحظ.

كاسء لَمّايستطرد) :ذلك أنكقد تمقضىلعسأل  :ترى ماهو ذلك الشىء المهم
فىأن نكون بشرأ علىالطريقة التقليديةالتىحلادهاهكسلى؟ الجنس البشرى
الحالى ؛ علىأيةحمال,هو نتتيجةٌعملية تطوريةاستمرت بلايينالستين»

خستثمصةائص بشريةثابعة.
ومعتمر طويلاً فى التقبل إذاأوتى الحظ.خلي
اللهمإلالقدرة العامة علىأن نختار مانَوَدُأن نكونه؛ أن حور من أنفسنا وفقا
لرغياتنا .من يستطيع إذن أن يقوللناإن بشريسَنا أو نبالتنا تعنىالالتزام

ابات عاطفيةليست سوى نتائج عرضية لتاريخنا التطورى؟
تةجمن
سرع
اجم
بم
اُسمىالعائلةالبيولوجية؛ وليسثمةطبيعةٌبشريةأو إنسان
ليسثمةم ي
'طبيعئئ ,وحتىلو كان ثَمَةَء فلماذا يلزمأن يكون هذا هو دليلنا إلىماهوحق

وماهوعدل ؟ إنمايقولّههكسلى فى الواقعهوأن نمضى فى التألموالاكتئاب
والوحدة والمعاناة من اللأمراض الموهئة لالبب إلا أن هذا هوما كان عليه

بلال متيل
اجو ةنك انعةامنلحب تلكوعرس إذاعوقةم تامس يد  +هاا
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الفصلالأول:.قصةروايتين -

لا

3حور نفسهاء بدلاًمن أن نأخذ هذه الخنصائص ونزعم
بباطة قدرناككائنات ت

أنهاأساس (النبالة البشرية» ؟.

يقعرح هكسلى أن الدينيشْكْلّمرجعاًعندوضعتعريف لم ياعنيهأننكون
بغرا الغى الذين فى رواية «عالمجديد شجاغ»؛ :وأصبحت البح شيئامن

نلإنسان قدخُلئقعلىصورة الإله.
ذكريات الماضى .تقلو التقاليدالمسيحيةإ ا
وهذا هو مصدر الجلال البشرى ''إزالة الإنسان كنا يقول كاتب عمتجي الخد

هو سى .إس .لبوياسس-تخدام البيوتكدولوجيا ليس إذن سوى انتهاكلمشيئة
الرب  .لكنى لاأظن أن القراءة المتمعئة لهكسلى أو لويس ستقود إلىالقول بأن
أيا امنلهكذيانتبين كان يعتقد أن الدين هو الأساس الأوحد الذى يمكن عليه أن
نفهم معنى أن نكون بشرأ  .يقسرح الكاتبان كلاهما أن للطبيعة نفسهاء

والطبيعة البشرية بالذات .دوراًخاصاًفىتحديد ماهوالصواب وماهوالخطأم.ا
هو العدل وماهو الظلم .ماهوالمهم وماهو غير المهم .وعلى هذا فإن حكمنا

النهائى عماهر خطأ فى عالم هكسلى الجديد الشجاع سيختلف باختلاف

نظرتنا إلى أهمية الطبيعة البشرية كمرجع للقيم.

الهدف من هذا الكتاب هو أن أَبَيّنأنهكسلى كان على حق أن أخطر ما
تهددنا بهالبيرتكنولوجيا المعاصرة هواحتمال أنتَفغَيّرَالطبيعة البشرية .ومن
م لأن
ثم تدفعبناإلىمرحلة'ما بعد البشريةمن التاريخخ .أقولإن هذا أمرمه ٠

الطبيعة البشرية موجودة؛ هى مفهوم ذو مغزىء وَفْرَ استمرارية وطيدة لخبرتنا
كجنس  .الطبيعة البشرية معالدينهمامايحدد أهمقيمناالأساسية .الطبيعة
البشرية تَشكُل وتَقَيَّدُْالصورًامحتملةللنظم السياسية ,لذافإنأى تكنولوجيا

لهاالقدرة علىإعادةتشكيلما نَكُوئهء ستقود إلىعواقب وخيمة بالنسبة
للديموقراطية الليبرالية وبالنسبةلطبيعة السياسة ذاتها.
ولقد نفاجا فىنهاية المطاف .مغلما حدث مع رواية' 58491١, بأننعائج

البيوتكنولوجيا حميدةٌ للغاية ,وأنناقدأخطأنا إِذْجعلناهاتقض مضاجعنا.

ولقد يضح فىآخر الأمرأن قدرة التكنولوجيا أقلَّثمايبدولنااليوم ,أو أن
اميا

نهايةالإنساناعولابقابيلوشوتركةنولوجية
اينب
بنب
ساك م
أن هن
تطبيقاتها  عندما تطبق  ستتسم بالاعتدال والحذر .لك

عدم تفاؤلى حقيقة أن البيوتكدولوجيا على عكس الكثير غيرها من التقدمات
العلمية تمزج فىحزمة واحدة مناقب صريحة بمشالبخبيثةبحيثيصعب

عرف منالبدايةأن الأسلحة النوويةوالطاقة النوويةأمورخَطرةٌ :وعلىهذا
فقدخضعت لقوانين صارمة مناللحظة التىتَكئّنفيها مشروع مانهاتن من
ل

ا

 .أحس مراقبون .مغل بيل جيى» بالانرعاج من

هخا
سنتس
فاأ
نمكنه
ارلنلانوتجكيدا  وهذه آلات» ثبنىبمقاييس جزيئية؛ي
وأنتكائثر نفسها دون رابط؛ كَدمَرَ ميُّدعيهًا .لكن الواقعأن مثل هذه

التهديدات هى الأسهل فى الماك لأها راطع للغاية .فإذا كان من المحتمل أن
تقعلك الآلةالتىتبدعهاء فستتخذ الإجراءات لحمايةنفسك .ولديناحتىالآن
مسجلمعقول يقول إنئانستطيع أن نتحكم فى الاتنا.

جنات البيوتكنولوجيا منتجات  كهذه لهامخاطر
نمتنبي
مون
رقد تك
ولاسات
ر مغ
ياية
فتلغ
:ذية
وي مو
أكر
واضحة علن الس الشرى+ :ب

جديدة:

أو أغذية محورة وراثياًتببتفاعلات سامة .سيكون منالسهل التصدى

وجياء
لوية
ولنو
تحة ا
كأسل
تعال
ومرم
نالأ
اهو
نلما
لاًمث
امام
وذه:ت
له

ذلك أُنَإاذا

ومسامناها بالخطورة» ففىمقدورناأن نعاملهاعلىأنهاخَطّر صريح .منناحية

أخرى ,فإن التهديدات الأكثر نمطيةالتىتغيرها البيوتكدولوجيا هى تلك التى
تمكّن منها هكسلى باقتدار» والتى يلخصها عنوان مقالكتبه توم وولف :
'آسفء لكن روحكقد ماتت  .نُقَدْمُلداالتكدولوجيا الطبيةٌ ,فىحأآلات كثيرة,
صفقة الشيطان اذ ائرلرركوكرات ع ورج را بنلكات
بْالخط الفاصل بين ماننجزه
بب
تُضضب
رمعه تحررمن الإبداع والروح؛علاجات ت

ف
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ل

ت
ل ا
اللي

ب نح ينيالفلنول ليهروا تنه

ف
شد
كحة ق
ت واض
تالات
تأمل السيناريوهات الثلاثة التالية ,وكلها احتم

خلال جيل أو اثنين .السيناريو الأول يختص بالعقاقير الجديدة  :اكتشف
السيكولوجيون  كنتيجة لماحدث من تقدم فىعله عقاقير الأععاب_أن

قنير التىتؤثم
اآنأ
قال
عوف
لمعر
انال
شخصية الإنسان مرنةًأكشرثماكانيُظن.م
فى العقل .مشل البروزاك والريعالين .يمكنها أن تؤثر فى صفات مثل احترام
كيز
رلى
تع
لدرة
الق
الذات وا

 .لكنها قدتعسبب فى العديد منالآثار الجانبية غير

المرغربة.ومن ثم يلزمتجنبها إلا فىحالات الضرورة العلاجية الواضحة  .لكن

المعارف عن الجينورم ستسمح لشركات الأدوية فى المستقبل بأن تقرم يتحضير

عقاقير توافقتحديدا التركيب الورائى لكل مريض فرد.ء وتقلل كاثيلراآمثنار
صرودة
مةقغي
لبي
اجان
ال

ائى
وية»
طلحير
نً با
اعما
لح مف
اصب
 :متبلد الحسي

يصبح

انبساطيا » يمكنك أن تتخذ شخصية يوم الأربعاء .وأخرى مختلفة يومالجمعة.

لم يعد ثمة من سبب لأن تكون مكديبا أوحزينا بال وسيمكن حتى للعداء
انس
نم
لتيم
ابيع
بط

أن يجعلرا أنفسهمأكثشر سعادة دون خوف مإندمان أو

'سراف فى الشرب أرفسادفى المخطويل الأمد.

ْ

أما السيناريو الغانى فيختص بالتقدم فىبحرث الخلايا الجذعية :التقدم الذى

سيسمح للعلماء عمليابتجديدكل أنسجة الجسم ثماميدقع بالأجل المتوقع
للفرد إلىسنيفوقالمائةعامبكفير .فإذاكنتفى حاجةإلىقلب جديد أوكبد

0

العجويف الصدرى ختزيرأو

بقرة .ثم إن هذا التقدمسيجعل من الممكن إصلاح مافسد فى المخبسيب مرض
الألزهايمر أو السكتة الدماغية .والمشكلة ا

هى أن صناعة البيوتكتولوجيا

اف طرقتقويم الكثير من الأمور الدقيقةفىشيخوخة
شمن
تبعد
ككن
اتتس
لم
الإنسان؛ والبعضمن الأمور الأقل دقة :فمعتقدم العمر يصبح الئاس ذهنيا
غايةفى الصلابة ,وتغبت آراءهم  .ثم إنهم لايستطيعرن مهما حاولوا أن يجعلوا

امقبم جنذانة حسيا لأقراليو بل ابره الرفيقة أ اولارفليقة من العمر

يبا

 ---نهاايلةالبإنيساونعتواكقابنلشوورةلوجيةأيضاًلأحفادهم وأبماءأحفادهم .غير أن قَلَّةَفقطمنهؤلاء الناسهممن
يجبوة :اراتكه لهمعلافةبالتكائر الفليدى  :يعيت يبدوهذاالأم أرَيْقَهمن

يأهنم.

وأما السيناريو الغالثفيقوم فيهالأثرياء بفرزالأجنةقبلأن تزرع فىالرحمء
تطيع أن تدرك أكثر
تأسنت
كى تولدأطفالهم وهمأقرب مايكون إلىالكمال .
مبلغ الشخص
لي
وأكثر -الخلفيةالاجتماعية للشابمن طلعةوجههوذكائه؛إذا

آماله الاجتماعية ,فلنيُلقىباللوم علىنفسه وإنماعلى اللخنيارات الورائية السيئة

لأبوبه .نُقِلَّتْجيدات بشرية إلىحيوانات :بلوإلىنباتات .وذلك لأغراض
بحشيةولإنتاجمنتجاتطبيةجديدة؛ أضيفت جينات حيوانيةإلى بعضالأجنة
اةوأموتها للأمراض 0
قدي
مجس
بهدف زيادة قدراتها ال
كيميرا كاملة» نصف بشرونصف قردء رغم أن ذلك فىاستطاعتهم؛ ثم
الشباب قد بدأوا يعوهمون أن زملاءهم الأسواً أثناء الدراسة 0

بشراًكاملينمنالناحية الوراثية .لأنهمفىالواقعليسوا كذلك.
آسف  .لكن روححك قدماتت.

قرب نهاية حياته كتب توماس جيفرسون يقول إن الانتشار الواسع لضوء
العلمقدوضع الآن الحقيقة واضحة أمام كلعين :إن الجماهير الغفيرة من الناس

لمتولدوعلىظَهَرٍكلمنهمسَرجء لاولمتُولّدالقلةاُلمميّرَةٌوفىقَدمكل منهم

حذاء طويل الرقبة ومهماز ,متأهبينشرعاً  بفضل الله لركوب الآخرين.

المساواة السياسية التىتَضَمّنَهاإعلانَ الاستقلال ترتكز على الواقعالتجريبى
للمساواة الطبيعية بينالبشر .إِنّناتباينكثيراًكأفرادكمانتباين بالثقافة ,لكنا

نشترك جميعاًفىصفاتبشرية شائعة بينناءصفاتتُمَكْنَكل فرد-عملياً -
منأن يعصل بكل إنسان آخرعلى وججهالبسيطة وأن يدخل معه فىعلاقة
معنوية .والسؤال الجوهرى الذىتثيره البيوتكنولوجيا هو الآتى  :ماذاسيحدث

للحقوق السياسية إذا تَمَنَا بالفعل من أن تُربى أناسًا على ظهورهم السّرجء
وآخرين بحذاء ومهماز ؟
٠ :1111

الفصل الأول قصةروايتين +

محبلاشر
ما الذى يجب أن نقوم به إزاء البيوتكدولوجيا التى ستسزج .فى المستقبل.
لمزايا احتملة الهائلةبتهديدات قدتكونبدنية وراضحة أو روحيةوخَفيّة؟
الإجابة واضحةٌ  :عليناأننلجأ إلىسلطة الدولة لعنظيميا .فإذامااتضح أن

هذا يوق قدرة أية دولة بمفردهاء فلابد أنيكرن التنظيم على المستوى الدولى.
علينا م.ن الآ أنن نسدأالفكير بشكلواقعىحول الطريقة الت نىُقيم بها
مؤسسات

قادرة علىأن تميز بين اللاستخدام الطيب والاستخداء الخبيث

للبيرتكنولوجياء وأننفرض وبشكل فعلى قوانينوطنيةوقوائيندولية.
هذه الإجابة الواضحة ليست واضحة للكثيرين من المشتركين فى الجدل الحالى

حول البيوتكنولوجيا .ساخ الجدل لايزالفىمستوى تجريدئ حول أخلاقيات
بعض الإجراءات :الاستنساخ مثلا أو بحوث الخلايا الجذعية ,وانقسم المشعركون
إلىمعسكرين» واحد يود أن يسمح بكل شئىء وآخر يود أن يحظر مجالاتٍ
واسعة من اللبحث والتطبيق  .والجبدل الأعسرض لاشك هام .غير أن الوقائع

تعسارع .حتى أنّساتحتاج عاجلاًإلىتوجيه عملىأكثربشأن الطريقة التى
يمكنبها أن نوجه التطويرات فى المستقبل .بحيث تظل التكنولوجيا خادما

للإنسانلاسيّداًله.وناكانمنالمستبعدعلى مايبدو أن نسمح بكل شىء أو
أننحظر بحوثا واعدة للغاية .فإن علينا أن نبحث عن حل وسط.

امرء
شة أ
نخقّ
إخذب
لايجب أن نأ

مؤسسات تنظيمية جديدةبعدمارأيناهمن

اللافعالية الىتقبطبكربحارللات العنظيم .قامتعلى اتساعالعالمفىالعقود

الغلاثةالأخيرة حركة جديرةٌ بالثناءلفك تنظيم قطاعات عريضة من اقتصاديات
كلالأثم  من خطوط الطيران إلىالاتصالات السلكية واللاسلكية  .أبوشكل
أعم لتقليصحجم الحكومة ومجالاتهاء وكانمن نتائج هذا أنظهراقعصاد
كرضئ أكثرتوليداًللشروةوأكفأكثير .ا تَسبّب فيض القوانين فى الماضى فى أن

يصبح الكثيرون مُعَادينتلقائياًلتدخل الدولة بأيةصورة .سيكون هذا النفور

من القوانين ,عقبة من أكبر العقبات أمام وضع البيوتكنولوجيا البشرية تحت
يطرة السياسية.
"ااا
ه

 --نهايةالإإنسانعواقبالشوراةلبيوتكنولوجيةلكن المهمهناأننحسن التمييز  :إن مايصلحلقطاع من الاقتصاد لنيصلح
لآخر .تكنولوجيا المعلومات علىسبيلالمثالتقدمالكثيرفنالمنافعالاجتماغية

والقليل نسبياًمنالأضرارء لذافقدتمتعت ,كمايجب ,بقدرغايةفىالضآلةمن
التنظيم الحكومى .أماالمواد النووية والنفايات السامة فتخضع لتحكم صارمء

مرحت او حصررحو لمجدهامراكم امار

ثمة نظرةشاعت تقول

إن مهن المستحيل أن نوقف التقدم التكدولوجى حتى لو

رغبنافى ذلك  .ستكون هذه النظرة منبين أكبر مشاكل عرض قضية تنظيم

البيرتكنولوجيا البشرية .إذا حاولت الولايات المتحدة أو أيةٌدولةمفردة أخرى»
أذ عط امكيياء الإتسان ا هعية اغطاحرترش ورانياءآر بيردهن

إجراءات» ففىمقدور كلمنيريدأن يقومبهاأنيتحرك إلى دولة أخرى تسمح
بإجرائها  .التكريض والمنافسةٌ الدولية فىالبحوث البيوطبية تضمن أن تَعَافَب
الدول التى تُقَيَّدُ نفسّها بوضع العقبات الأخلاقية أمام مجتمعاتها العلمية أو

صناعاتها البيوتكنولوجية.
أمافكرةٌاستحالة وَقّفتقدم التكولوجيا أو التحكم فيهاء فهىببساطةفكرةٌ
خاطئة .لأسباب أَقَصلها0

العاشر من هذا الكتاب  .فالحق أننا نتحكم

فىكل أشكال التكنولوجيات والكثيرمنأنماط البحث العلمى  :لميعدالعلماء
هم فى
تمن
يكثر
ر بأ
حدة:
اء تحارب لتطويرأسلحةبيولوجية جدي
إراجرارفى
أح
شر
بلى
ليب ع
اتجر
ال

رضاد
فبع
لحأأن
احي
دون موافقتهم العارفة .ص

ا

ع

جا لل

أو

ار

تَنَفّذَهابالمرامة اللازمة؛ لكن هذا ليسسبباً فىألابتسن القوانين من
ا

ا

ال

م

نريد أن نتجنب ,بأى ثمن ,موقفاً انهزامياً فيما يتعلق بالتكنولوجيا يقول إنه

م كاُنَالانستطيع أن نفعلشيئاًلإيقاف أوصياغة التطويرات التىلانحبهاء
يلكنون من السهل أن
فليس من سبب يدعونا لأننقومبالمحاولةمنأصله.
نُشَغْلنسقاً تدظيمياً يسمحللمجتمعات بالتحكم فى البيوتكنولوجيا البشرية:

لض

الفصل الأول :قصةروايتين _

الأمر يعطلب أن يقوم المشرعون فى دول العالم باتخاذ قرارات صعبة فى قضايا
علمية معقدة .أما شكلُ وصورةٌ المؤسسات العىسمنشأ لسفيذ القرانين الجديدة

فلايزالقضيةمفتوحةعلىمصراعيها .إن التحدى الكبيرهوأن نُصمّمَبحيث
تكون أقل ما يمكن تعويقاً للعطويرات الإيجابية :وبحيث يكرن لها فى نفس
الرقت قدرات تنفيذية فعّالة .أما التحدى الأكبر فسيكون هووضع قوانين عامة

على مستوى دولى .والوصول إلى اتفاق جماعى فى الرأى بشأنها بين دول ذات
ثقافات مختلفة ورؤى متبايئة بالنسبة للقضايا الأخلاقية الأساسية .لكنا نعرف

أن مهماتسياسية كهذه معقدة قد أنجزت فى الماضى بنجاح.

البيونكنولوجيا
واستثناف التاريخ

الكشير من المناقشات التى تدور حاليًا حول البيوتكدولوجيا فى قضايا
كالاستنساخ وبحوث الخلايا الجذعية وهندسة الخط الجرثومى  تجرى بين المجتمع

العلمى وبين مجتمعات ذات العزامدين .ى وهذاالاستقطاب فى رأيىأمريؤسف

له .إذ يقود الكثيرين إلى الاعتقاد بأن السبب الأوحد للاعتراض على أى تقدم

تكترتويى هوالعقيدةالديقية لقد مسحت النيوككن لؤعنا فىالزلاناك
المتحدة بالذات إلى ساحة الجدل حول الأجياض الومشكرالكثيرون أن تقدماً ذا

قيمةقدأوقف إذعاناًلعدد قليلمنالمتعصبين المناهضين للإجهاض .
واتتمعكيئدةفوىلوجيا لأسباب لا
يار
أعتقد أانلهممنهم أنناحذلراببتك
تتعلق بالدين .يمكننى أن أُسَمّىالقضية التىسأطرحها هناقضية أرسطية:لا

لأننى أرجعفيها إلىأرسطو كفيلسوف .وإنمالأننىأتخذمن أسلوبه فى الجدل
صلول إليه.
لًلوماآم
اذجا
الفلسفى المنطقى حول السياسة والطبيعة نمو
جادل أرسطو فى الواقع بأنالأفكار البشرية عنالصواب والخطأ أو مانسميه

اليوم حقوق الإنسان  ترتكز فى نهاية الأمر على الطبيعة البشرة :نعنى أن مها
يشلا

 نهايةالإنسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجيةلمنتفهمكيفتتوافق الرغبات الطبيعية والأهداف والصفات والسبلوك جميعاً

فىكُلْبشرئ تام فإنالانستطيع أن نفهم غايات الإنسان أو نعخذ أحكاماً
حول الصواب والخطأء الطيب والخبيث؛ العدل والظلم .اعْمْقَدَأرسطوء مثل
الكثيرمنالنفعيين اد أن الطيبيحدده مايرغب فيهالناس؛ لكن,بيدما
يعى النفعيون إلى اختزال غايات الإنسان إلى مؤشر بسيط شائعء ,مثل
جة عن
ركبة
دةمر
تنظر
مسطو
تخفيفالآلامأوتعظيم السعادة ,فقدكانتلأر
تنوعوعَظّمّةالغاياتالبشرية .كانهدففلسفته هومحاولةتمييزالطبيعى من

الغرفى» والترتيب المنطقىلماهوطيثللبشر.
ابعدأأرسطو  وسقراط وأفلاطون منقبله  ديالوجاًحول الطبيعة البشرية,
ديالوجاً استمرٌ فى التعاليم الغربية حتى بدايات الفترة المعاصرة عندما وُلدت

عة
ييه
بتعن
طما
لول
انح
الديموقراطيةٌ الليبراليةً.كانتثمةمعارضات ذات شأ
البشرية :إلاأنأحداًلميشك فىأهميتها كأساس للصواب والعدل .كان

ممَنن بالحق الطبيعئ» فقد بئوا عليه ثورتهم
المؤسسون الأوائل لأمريكا منبآين
ضد التاج البريطانى .ومعذلك ,فقدظل المفهوم غير مستحب بينالفلاسفة
الأكاديميين والمفكرين خلال القرن أو القرنين الماضيين.

وكماسنرىفى الجزء الثانىمنهذا الكتاب .فإننى أعتقد أن هذاكان خطأء
وأنأىتّعريفذى معنىللحقوق لابدأنيرتكزعلىأحكامتليدةعن الطبيعة
اللشرية  .بدأت البيولوجيا الحديثة أخيراًتقدممحتوى تجريبييًااذا معنى لمفهوم

قست
وىنف
ل» ف
اشرية
الطبيعة الب

الذى بادألتبفييهبالوشوتركةدولوجية تهدد

بأنتسحب طاس خمرها بعيداً.

أيّاكان ما يراه الفلاسفة الأكاديميون وعلماء الاجتماع عن مفهوم الطبيعة
البشرية ,فلقد كان لحقيقة وجود طبيعة بشرية راسخة عبر التاريخ البشرى

عواقب سياسية هائل .ة وكماأدرك أرسطووكلمُمَظْرجادلًلطبيعةالبشرية؛ فإن
طميعون أن يتعلموا من الخبرة
تنه
سىأ
البشر بطبيعتهم حيوانات ثقافية :زنيعن

وأن ينقلوا ما تعلموه إلى سلأنهم عن غير طريق الوراثة .من هنا فإن دور
 2211111م"
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الطبيعة اللبشرية فى سلوك الإنسان ليس تحديدياً ضيقاً .وإنما يقود إلى تباين

ضاخلمطفرىيقة التى يربىبهاالئاسأطفالهم ,ويسحكمون فىأنفسهم.
ويوفرون الموارد» وماشابه .إن المجهودات البشرية المتواصلةلتحوير الذاتثقافيا

هى ما أدى إلى الساريخ البشرى وإلى النمو الممصاعد فى تعسقيد وحنكة
الؤحماث البخرية عبرالزن .

قادت حقيقة العقدم والتطور الشقافئ الكثيرين من المفكرين المعاصرين إلى
الأععفاد بان الاننان مرتمَوَوَنةباتحتتم اندامنالسك [لجليةالاجعبناعية
أذتشكلسدركهفى أى اماه منهنابداالتخيرالعاقترضدمتهم الطبيفة

البشرية الكشيرون ممّن يؤمنون بالبنيّةالاجتماعية للسلوك الإنسانى لديهم
تراك حتفي كوي وهوزامزوة أذ رتمهدير اليلانة الاسنماعية فىتعلق

مجتمعات عادلة أو مُنصفة تبعاًلمبدأإيديولوجئ تجريدى .فبدءاً منالشورة
العؤسطيةه لدت العالمدتئلة مناشرعات المعاسية اليركويية منشد إقامة
جنةعلىالأرض عن طريق إعادة ترتيب جذرية لأكثر مؤسسات المجتمع أهمية 
من العائلة إلى الملكية الخناصة إلى الدولة .تُوْجَت هذه الحركات فى القرن
العشرين بالغورات الاشتراكية التى قامت فى روسيا والصين وكوبا وكمبوديا
وغيرها.

رعلى نهاية القرن كانت كل هذه التجارب وقد سقطت كلهاتقريباً .وبدأت
فى مكانها المساعى لتخليق أو استعادة ديموقراطيات ليبرالية عصرية إثماأقل

لالنيةايعنية المجاملة كمديية ماوليها لتقل العالى جد
ادوك
را
الديمرقراطية الليبرالية :سببيتعلق بغبات الطبيعة النشرية .السلوك البشرى
مرن حقاًومتنوع ,لكنٌذلكليسبلاحدود» فعندنقطةمعينة تعد الغرائرٌ
زأغاط النلوك الطبيعيةالتجلارة تعيدإثباتوجودهاً لتقرض فصل ماممه

المهندس الاجعماعى .الكشير مالننُظّم الاشتراكية ألْعْت الملكية الخاصة
وأضعفت العائلةوطلبتمن الناس أن يكونوا غَيِريّينيحبون البشرية عامة لا
الدائر ةالأضيق من الأصدقاء وأفراد العائلة .لاكلنتطو زلم يشكّل الئاس على

املس

نهايةالإنسان عاولاقببايلوثونركةنولوجية
هذا النمط  .قاوم الأفراد فىالمجتمعات الاشتراكية هذه النظّم الجديدة فى كل
منعطف ,فلما انهارت الاشتراكيةٌ بعدسقوط حائطبرلينعام  ,491عادت
أغماطاللوك القديمة المألوفةلتؤكد ذاتها فىكلمكان.

لا تستطيع المؤسسات السياسية أن تقضى تماماًعلىالطبعأوعلى التطبع :ثم
تنجح .تاريخ القرن العشرين حَدَدَهُمنالأهوال اثنان نقيضان

08

قالت بأنالبيولوجيا هىكل شىء» والشيوعيةٌ التىقالت بأنأثرالبيولوجيا لا
يكاد يذكّر .أماالديجرقراطيةٌ الليبراليةفقدبرزت كنظام شرعى للمجتمعات
كليهماءفالسياسة فيه

ضين
يين
قهذن
ننب
لتج
انهي
الحديثة قادر على البقاء .لأ

تَرسمتبعاًلمعايير العدل التىرُضعت تاريخياً دونتدخل مفرط فى أنماط

السلوك الطبيعية.

ولقدكانت هناكعواملٌأخرىكشيرة أَنّرتفىمسار التاريخ ,ناقشتُهافى
كتابى «نهايةالساريخ وخاتم اللِسْر» .كان تطوير العلم والتكنولوجيا من بين
امخركات الأساسية للعملية البشرية التاريخية :فلقد حَدّداآفاق إمكانية الإنتاج

الاقتصادى ومنثم الكثيرمن الخنصائص البنيريةللمجتمع .ولقدكان تطوير

التكدولوجيا فى أواخر القرن العشرين؛ وبوضوح :موصلا إلى الديمرقراطية
الليبرالية ,لالأنالتكنولوجيا فىذاتهاتشجع الحرية السياسية والمساواة-هى

لاتفعل ذلك ولكن لأنتكدولوجيات أواخر القرن العشرين (لاسيما تلك

المتعلقةبالمعلرمات) كانتمثلما أَطْلَقَعليها العالمالسياسئ إيثيلدهسولا

بنولووسعكتيات طروي

ْ

ومعذلكفليسثمةضمان بأنتظلالتكنولوجيا تنتجدائماًمغلهذهالنتائج
السياسية الإيجابية .الكثير من التقدمات العلمية فى الماضى قدقللت من حرية

البشر .تطوير الزراعةعلىسبيلالمثال أدى إلىظهور مجتمعات هيراركية

كبيرة جعلت الرَقّأكفرإتاحةثماكانعليهأيامالصائدجامع الشمار .ومنزمن
ليس بالبعيد عناء فىبدايةالقرن التاسع عشرء ابتكر إيلىهويتسى الةحلج
: ١ 118181

الفأصولل:قصةروايتين ع
القطن ,فجعل القطنمحصولاً نقدياًهاماًبالجنوب الأمريكىء ماأدىإلىإعادة
الحياة إلى مؤسة الرق هناك.

ن أن
لا
مخك
ياري
وكماتبّه نَقَاهُمنهومنهايةالتاريخ الأكثر إدراكاً .فإنالع
حب دره تياتة العلموالتكثر رجه المديدة:وحن لسنا فقط بعيدين عن
وضعناعلىالطرف المدببلواحدة
قد
نهاية العلم والتكنولوجيا ٠ بل يبدو أننا

لموجيا
ولعل
نىا
كم ف
تققا
لال
احل
ورا
من أخطر م

فى التاريخ تعد

البيوتكنولوجيا والتفهم العلمى الأكبرللمخ اللبشرى بأن تكون لهماتعائخ
مياسية غاية فىالأهمية ,فَهُماسوياًيعيدان فح احعمالات للهندسة

الاجسماعية تخلت عنها امجسمعات بتكدولوجيات القرن العشرين7 .

إذا أنت ألقيت نظرة على الأدوات التى استخدمها المهندسوت الاجتماعيورد

واغنططون البوتوبيون بالقرن الماضى» فستجدها فَجْةَوغيرعلمية بشكل لو
يسدق  .الدعايةٌ للمبادئ اليسارية ؛ معسكرات العمل الشعل عن جلايفة

ات لدقّ
ينت
نكا
قهذه
الفرويدية .التكييفالمبكر للطفولة:السلوكية  تكل
المسمار اربع للطبيعة البشرية فى الثقب المستديرللتخطيط الاجتماعى لم

تكى.ن أيهامبديّة علىمعرفة بالتركيب العصبىللمخ أو قواعده الب وي كيماوية ع لم
تكن أى منها تدرك الأسباب الوراثية للسلوك .أإوذا كانت قد أدركتها .فلم

يكن ثيمةفمعنل

أى شىء إزاءها.

ك لل هذا قديتغيرفى الجيلالقادمأو الجيلي .ن ليسعلينا أن نفعرض العودة إلى

يوجينيا ترعاها الدولة أو انتشاراًواسعاًللهندسة الورائية كى نرى كيف يمكن
أنيحدث هذا .علم عقاقير الأعصاب قد أنتج بالفعل ليس فقط الِروزاك

للاكتئاب  .وإنما أيضا الريتالين للتحكم فى السلرك الجامح لصغار الأطفال .وما
كنا لانكتشف الان مجرد تلازمات فقط ,وإنما سبلاجزيئية حقيقية بينالجينات

كلاء والعدوانية والهوية الجدسية والإجراموإدمان الشراب وما
لتذمث
افا
وص

يخطر حتماًعلىبالالبعض أن فىمقدورهم استخدام هذهالمعارف
شفابسه.
انيا
ضة م
قلسل
لكس
امر
لأهداف اجتماعية معينة ,وسيمضى الأ

الأخلاقية تواجه

كل والدينء وأيضاكمسالة سياسية قد«تبيطريوماعلىالسيامة .إذ 1أتيحتك
 > ١وكا

 نهايةالإنبانعاولابقبيالوشتوركةنولوجيةالفرصة يوماًللأثرياءمنالآباءأنيرفعوامستوى ذكاءأطفالهم وكل السُلأنمن

بعدهم ,فسنقعآنئذ ,ليسفقط فىورطةأخلاقية» وإنمافىحرب طَبقيّة شاملة.

ينقسمهذاالكتاب إلىثلاثةأجزاء.يعرض الأولمنهابعض السَبّلٍ المعقولة
إلى المستقبل .ويستنبط بعض العواقب الأولى من تلك التىأوشكت على

الانتهاء .وأيضا_على الأغلب _منتلك التىلاتزال بعيدة أوغير مؤكدة.
جعزة هناهى :
وأرب
مال
لاحل
المر
وا
© تزايد المعارف عن المخوالأصول البيولوجية للسلوك البشرى

© علم عقاقير الأعصاب ومنابلة العراطف والسلوك
© إطالة الحياة

© وأخيراً ,الهندسة الوراثية.
يعالج الجزء الثانى القضايا الفلسفية التى أثارتها القدرة على منابلة الطبيعة
البشرية ,ويحاول أن يبرهن على مركزية الطبيعة البشرية فى تفهم الصواب

والخطأ  نعنى؛ .حقوق الإنسان وكيف يمكنناأننطور مفهوماً للكرامة
الإنانية لايعتمد على افتراضات دينية عن أصول الإنسان .يمكن لغير المهعمين
بالجدل النظرى حول السياسة أن يتجاوزوا بعض الفصول هنا.

أماالجزء الأخير فهو عملى أكثر  :أجادلفيه بأنه إذاكانت بعض العواقب

الطويلة الأمدللبيوتكنولوجيا تقلقناء ففىاستطاعتنا أننفعلشيئاً؛ أنننشئ

هيكلاًتنظيمياًللحمييزبينالاستخدامات المشروعة وغير المشروعة .قديبدو أن
هذا الجزء من الكتاب هر ابديل المقابلللجزء الغانى» إنهيمضى إلىتفاصيل
وكالات نوعية وقوانين بالولايات المتحدة ودول أخرى .لكنهناك لذلكسبباً.

تحليلأكثرصلابة لنوعية المؤسسات المطلوبة للتعامل معه.
أثارالتقدم فىالبيوتكنولوجيا الكثير منالقضايا العلمية والمرتبطة
بالسياسة .مثل الانتهاء من مشروع الجينوم البشرى وقضية التمييز الوراثى

وخصوصية المعلومات الوراثية .لنيركزهذا الكتاب على أى منهذه القضاياء
: "١18111
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أولا لأنآخرين قد عالجوها بتوسع .ثم لأن التحديات إلكبرى التى فتحتها

البيوتكنولوجيا ليست هىتلك الظاهرة الآنعلى الأفق وإنماتلك التىستظهر

بعدعقد أو جيل .إن مايلزم أن يعرف هوأن هذا التحدى ليس أخلاقيا فقط
وإنماهوسياسى أيضاً .ذلك أن القرار السياسئ الذى نتُخْدّهفىالسنين القليلة
جيا سيكون هومايقررإن كنا مندخل
وذه
لبه
وتنا
نلاق
كوص ع
تخص
لةب
اادم
الق

إلىمستقبل بعد بشرىء وهوالذى سيحده الهوة الأخلاقية المحتملةالتىقد
تراهنا عنقا أماها

تلا

ع.لوم

الخ
لةوجيا عواقب
وور
ككونن لغ
تنت
رت أ
يلا
بتما
مااهلىاح
سياسية ,فلايقتصر عملهاببساطة على التأثيرفىحياة الأفراد

املنآباء والأبناء ؟ ماهى الإمكانيات الجديدة التىقدتظهر
لتحوير السلوك البشرىء أوللتحكم فيهعلى المستوى الكبير.

وعلىوجهالخصوص .ماهواحتمال أن نتمكن يومأمنتحوير
الطبيْعةالبشرية عامدين ؟ .

نهايةالإنسان عواقبالشورةالبيوتكنولوجية

أطلق البعض من المتحمسين لمشروع الجينوم البشرى ومنهموليام هيزلشتاين,
من مؤسسة علوم الجينوم البشرئ -ادعاءات بعيدة المدى حول ما سنجزه

البيولوجيا الجزيئية؛ مؤكدين' أننا إذا تفهمنا عملية إصلاح الجسم على المستوى
الوراثى  .تستسكز ن اداتشجلبن بارعمقافي الاجفاط باتساديا تعمل
بشكل طبيعى بلوربمابشكلسرمدئ  .لكنمعظم العلماء العاملين فىهذا انجال
لهمآراءأكشرتواضعاً بكشير فيما يفعلون وفيما قد يحققوته يوما.يؤكد
الكشيرون أنهمببساطة إنمايبحثون عنعلاجات لبعض الأمراض المرتبطة بالوراثة -
مثل سرطان الغدى أاولتليف الكيسى  وأن هناك عقباتٍ هائلةأمام استنساخ
الأماة وسسججةورانا :واد مزيرالضيعة الكيرية هرمادهانقكالالململ ولبين

احتمالاًتكدولوجيا.

إن التنبوّالتكنولوجى أمرّصعبللغاية ومحفوف بامخاطر ,لاسيما إذا كنا
نتحدث عن وقائعقدتحدث بعد جيل أو اثنين .ورغمذلكفمن المهمأن تعرض
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بعض السيناريوهات لمستقبلات محتملة تقترح مجالاً من النتائج :البعض منها

سيظهرعلى الأغلب أو هوقدظهر بالفعل .والبعض الآخر قدلايتحقق أبداً .ولقد
قَدْمْتالبيوتكدولوجيا بالفعل  كماسدرى_آثاراً متكون لهاعواقب فىالسيامة

الدوليةبعدجيل حتى لوفشلت الهندسة الوراثية؛ قبلذلك؛» فىإنتاج طفل
واحدا  :حسب الطلب».

من المهمأن نتذكر عند الحديث عن الثورة البيوتكنولوجية أننانتتحدث عن شىء

أعرض من الهندسة الوراثية .إن ما نحياه اليوم ليس ببساطة مجرد ثورة تكنولوجية
فىقدرتناعلىفك شفرة الدناومنابلته ,وإنماهىثورةفىعلم الحياةالأساسى .
تعتمد هذه الشورة العلميةعلى النتائج وعلى التقدم الذى تمفىعددمن المجالات

المرتبطة؛ بجانب البيولوجيا الجزيئية .هى تعتمد على علّمٍالأعصاب الإدراكى.
وراثة العشائر ,وراثة السلوك .السيكولوجياء الأنشروبولوجيا .البيولوجيا

الخلا

-

نها ةيالإنسانعواقبالشورةالبيوتكنولوجية
ير الأعصاب .لكل مجالات التقدم العلمىهذهتضمينات
قلم
ا ,ع
قرية
عتطو
ال

سياسية محتملة لأنها تعز مزعرقَتَنَاء ومن ثم قدرتنا على منابلة أصل كل السلوك
البشرى  :المخ.

ولقديبدو العالمفىالعقود القادمة كماسنرى _مختلفاً جداً .دون أنيكون

علينا أن نلجأ إلى افتراضات مهولة عنإمكانيات الهندسة الوراثية .نواجه اليوم
وفى المستقبل القريب خيارات أخلاقيةحول النصوصية الوراثية؛ والاستخدامات
المناسبةللعقاقير ,والبحوث على الأجنّة ,واستنساخ الإنسان ,وسنواجه عما
قريب قضايا حول انتخاب الأجنةوحول المدى الذىيمكن فيهاستخدام كل
التكنولوجيات الطبيةفى«التجميل» .لافىالأغراض العلاجية.

م
لفى
عورة
الث
الأعصاب الادراكى
السبيل الأول إلىالمستقبل لاعلاقة لهبالتكنولوجيا .وإنمابتراكم المعارف عن
علمالوراثةوالسلوك .الكثير من الفوائد المتوقعة من مشروع الجينوم البشرى لا

ترتبط بإمكانات الهندسة الوراثية :وإنماتأتىعن الجينوميا  نعنىتفهم الوظائف

الأساسية للجيدات .ستسمح الجينوميا علىسبيل المغالب ركيب الدواءخصيصاً
ليوافق أى شخص بذاته حتى تقلل من فرص الآثار الجائبية غير المرغوبة  ,وستعطى
مَربّىالنباتمعرفةأدقّكثيراًعندتصميم أنواعنباتيةجديدة.

والواقع أنمحاولة ربطالجيئات بالسلوك قدسبقت مشروع الجينوم البشرى
بسنين طويلة» ولقدتسببت بالفعلفىعددمن المعارك السياسية الضارية.
مدى
اعه
دمنذ
قاس
بدأ الن

الإغريق -على الأقل  يداقشون قضية الأهمية الدسبية

للطبعوللتطبع فىالسلوك البشرى .كانت العلومٌالطبيعيةٌ ,والعلومٌالاجتماعية
علىوجهالعموم ,تنحوإلىالتأكيدعلى انخركات الثقافيةللسلوك علىحساب
افوعاتث النبهية  +احدالبعدول ف لسن الأحيزة رقي قار اغدت.ولق
يقولالبعض  :إلىالخلفكثيراً لصالح الأسباب الوراثية.ينعكسهذاالتحول
لان
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فىوجهة النظر العلمية فىكلمكان بالصحافة الشعبية» بمناقشات عنجين ل ...

'  ..كلشىءءمنالذكاءإلىالسّمنةإلىالعدوانية.

كاذادال جنول وري الزرايةوالققافةفونياعة التقد عدلاماد
البداية؛ يميلفيه امحافظون إلىالتفسيرات المرتكزة علىالطبيعة ,بِينايؤكد
اليساريون علىدور التَطَبّع .وفىالعقود الأولىمنالقرنالعشرين أساءالعرقيُون
والمتعصبون دينيًااستخدامَالبراهينالورائيةبشكلشريرعندتفسيرهمالسبب
فىأن تكون بعض الأعراق والثقافات وامججمعات متخلفةً عنغيرهاء ولقد كان
هعلر هوأشهر أبطال التفكير الوراثى اليمينيين.جادل معارضو الهجرة إلى
الولايات المتحدة قبلصدور قانونالهجرةاْمَيّدلهاعام479١ مثلما جادل

زة
أاط
يىجق
لف
احو
زسا3نت فىكانه مرت السلالةالعظينة د بانال
عدي
نا
من شمال أوروبا إلى جنوبها إنما كان يعنى تدهور الأرومة العرقية الأمريكية.
ألقىالأصل الغامضللبراهين الوراثية حجاباًقاتماًعلىمعظم المناقشاتفىعلم
الوراثة خلال النصف الثانىمن القرن العشرين  .كان المفكرون التقدميون يركزون
بوضوح على رفض القول بأهمية الطبيعة .لم يكن هذا فقط لأنوجود فروق

طبيعيةبينمجاميع الناس إنمايعنىهيراركية اجتماعية ,وإنماأيضا لأنالخنصائص

الطبيعية ,حتىل اوشتركفيهاالجميع,تُلْمِعُإلىوجودحدود للمرونة البشرية,
ومن كملآمالاشن وطموعيع انالسبافون موب لاس شوانت فىمقاوط
أى اقتراح يقول إن الفروقبين الذكر والأنثى فروق وراثيةولاتعشكلاجتماعيًا.

المشكلةمعنظرة الُمْسَّرِينالاجتماعيين ومعنظرةالوراثيينالمعطرفينهىأن أيًا
مبهمالا تصمد فىضوءما أتيحمنالشواهد التجريبية الحديثة .قامالجيش

الأمريكى أثناء التعبئة للحرب العالمية الأولى بإجراء اختبار واسع النطاق لذكاء

المجندين الجدد .وَفْر للمرة الأولى بيانات عن القدرات الإدراكية لجماعات عرقية
وإثية مختلفة .تَلَقَفْمعارضو الهجرة هذه البيانات واتخذوها برهاناً علىتخلف
اليهود والسود ,بجانب فئات أخرى .وفى واحدةمن أقدم الهزائم الكبرى

'للعنصرية العلمية أوضح الأنشروبولوجى فرائز بواس فى دراسة له دقيقة التصميم
الا
١د

لس

لم
نهاييةالإنسان عواقبالثورةالبيونكنولوجية 0
أنحجمالرأسوالذكاءفىأطفالالمهاجرين يقتربانمن نظيريهمافى المواليد

المحليينن إذا ما أطعمالأطفال غذاء أمريكياًأ.ثبت آخرون المُحَيّز الغقافى الْضْمن

(انت الاختبارات تسأل الأطفال أن
فى اختبارات الذكاء التى أجراها الجيش ك
ييتنعرفواعليه_
يتعرفوا_من ماب

على ملاعب التنس التى أبداًلميرها

معظمهم ) .

منناحيةأخرىفإنكلمنربّأىطفالاًله؛يعرفمن خبرتهأنهناكالكشيرمن
الاختلافات الفردية التىلايمكنببساطة أن تُفَسْرَهَاالتدشئةٌوالبيئة  .هناك حتى
الآنوسيلتان اثنتانفقطلفصل الأسباب الطبيعية منالثقافية فَصلاًعلمياً؛ الأولى

عن طريق الوراثة السلوكية والأخرى باستخدام الانشروبولوجيا عبر الشقافية»
ونكاد لانثلكفىأن المستقبل يبشربنتائج تجريبية أدق عن السب الجزيئية
والعصبية التىتصلمابينالجينات والسلوك.

ْ

يرتكزعلموراثة السلوك على دراسة التوائم-مشاليًا :توائممتطابقةينشأون
بعيداً بعضهم عن بعض( .يطلق عليهم اسم توائم الزيجوت الواحد لأن التوأمين
يأتيان عن انقسام بويضة مخصبة واحدة)  .نعرف أن التوأمين المتطابقين يحملان

نفس الشركيب الوراثى  نعنى ,نفس الدّنا كما نفترض أن الفروق فى السلوك
التىتظهر بينهما فىمابعد إنماتعكس أثراختلاف البيئة التىنشآ فيهاء لا

بذانا تلازمسلوك مثلهذه التوائم  بإجراء نفس اختبار الذكاء
َفإ
سثة-
حورا
ال

عليهم .مثلاً.أ بومقارنة سجلاتهم الإجرامية أو الوظيفيةفىأعمار مختلفة-فمن
الممكنأن نصلإلىرقميعبرعَمايسميه الإحصائيون تباينالصفات الراجعإلى
الجيدات .أما ادر الجاتي من التباين المظهرى فسيرجع إذنإاللىبيئة .تدرس وراثة
السلوك أيضاًاللاأقارب (نعنى :الاخوةبِالتّبَنَى) الذينيحيون فى نفس الأسرة.

فإذاكانليئة الأسرة وللنشأة فيها القوةٌالتىيقولبهامسكرو دور الوراثةفى
صياغة السلوك ,فإن التلازم الذى سيظهر عن اللاأقارب هؤلاء لابدأنيكون أكبر

من نظيرهبينأفرادل أاقارب أخدُوا عشوائياًمنالعشيرة .مقارنةهذينالتلازمين
تمعنمقيانا لآثرالبقةالمسدركة
111111  ١ه
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كشيراًماتأتىنتائجٌوراثةالسلوكلافتةٌللنظر:فَتُظْهِرارتباطات قويةٌفىسلوك
اقاف
النوات الخطايقةعلىالرععماتيا الخلفية الث
اةعية
جوء
ليةاو أ
ملفي
تالخ

ا
ومن
مة ل
اادي
ققتص
الا

بربيتهم .لهذا المنهجفىالدراسةعلى أيةحالنُقَاده

التحمون ضده .المشكلة الرئيسية تتعلق بمكونات البيئة امختلفة ,فكثيرا مانجد
أن العوائمالذيننشأوا بعيداًبعضهم عنبعض يشتركون فى العديدمنالظروف

السيئية ,الأمر الذى يستحيل معهفصل التأثيرات الطبيعية عن الثقافية .منبين

'البيئات المشتركة التىقديغفلّهاعالموراثةالسلوك بِيئةٌرحمالأم:وأثرهاكبير
سىان فرد.
علىالطريقة التىيعطوربهاالشركيب الوراثىإلىمظهرءإأىنإل
العوأمانالطبيقان يشتركان مؤكدافىنفسالرحملكن نفس الجنينإذا نُمَىفى

و.حم آخر قد ينتهى مختلفا تاماإذاكانت الأم تعانىمن سوء التغذية أو تتعاطى
المسكرات أو انخدرات.

أما الطريقة الشانية ,الأقل دقة .لكشف الأسبياب الطبيعية للسلوك فهى إجراء

محعبرثقافىلصفةمُحَدْدَةَأنوشاط .لدينا الآنسجلإوجرافى ملوكئهائل

اىل عريضمن المجتمعات البشرية» البعضمنها لايزالموجودا:
للمغايجة ف
اعرفعنهإلأمنالسجلات التاريخيةوالأركيولوجية فإذاما
والبعض الآخرل ن
ظهرت خصيصة مافى كل المجتمعات المعروفة ,أو فى الغالبية العظمىمنها فلنا

أنتعخذمنهاحجةمقدعة ,إن تكن عَرَضيّة ,علىأنهاترجعإل اىلجينات؛ لا
اليكة .هذا هوالمنهجالدمطى المستخدم فى إيفولوجياالحيوانء أى الدراسة المقارنة

لسلوك الحيوان .

من بين مشاكل هذا المنهج صعوبة العفور على نماذج عامة بحق فى الطريقة التى

بهايفكر الإنان أو يعمل .فىسلوك البشرتنوغيفوق كغيرا مافىسلرك
يوان فنحن كائنات ثقافية إلىأبغدعلى:تتعلى كي النلوك من القانوت
والعادات والتقاليدوغير هذهمن المؤثرات الى تدشأاجتماعياً لاطبيعياً .كان

وعك البشرىيُسْعَدُبوجهأخناشرصوبولوجِيّى الفقافةبعد
لنو
سلىت
لد ع
اتأكي
.ال
بواس .الكثير من كلاسيكيات أتشروبولوجيا القرن العشرين مغل «بلوغ سن
د الاق

 --نهاييةالإنسان عاولاقببايلوثونركةنولوجيةالرشدفىساموا؛ لمرجريت ميد كانت أعمالاًتقول إنبعض الممارسات الشقافية

المألوفةفىالغرب  مثل الغيرة الجدسية أو تنظيم النشاط الجنسى للمراهقات لم

تكنتُمَارَسَ فىبعض الثقافات الدخيلةغيرالغربية .ييقىهذاالتقليد قائماًلا
ات الشقافية بالجامعات فىشتى أنحاء
سسام
انأق
رىم
دنحص
لدلا
اعدا
يزال فىأ
اخالطئمأأوغليروف.
الولايات المتحدة؛ تؤكدصوَرٌالسلوك المنحرف أو ال
اامنات بعض
كإذ
تبقىرغمكلشىء حقيقةٌأنهناك مشت ركاثقافياًشائعا:ف
صور القرابة غير شائعة مثل عائلة الأجيال الخمسة فى

الصين-فإن الرايطة

ه مشلا
جبدأن
نصع
رء ي
لفبىجشدس
الزوجية بينذكروأنشى-هىسلوكغاطى
فىالشمبانزى .محتوى اللغات البشرية اعتباطئ وتبنيهالثقافة ولاكذلك' البنى
السوجيعة لتواعة اللعن _ة التيكان اعردكفوتسكن نه اول عنكاهمريسها,
الكثير منالأمثلةعنالسلوك الشاذ أو غيرالقياسى التىتُستخدم لتقويض فكرة
الأقاطالتقركهللإ رداك د مكلكرافسةمرعتريكفيدعنعراماك سامزا:حى أمفلة

خاطئة  .قبلإنهنودهوبىلميعرفوا مفهوم الزمن.ولقدكانوايعرفونه 
مدركذلك  .ولقد نعصورأن تكون الألوان
الأنشروبولوجى الذىكانيدرِسُهمل ي

مرشْحاً طيباًللبنية الاجتماعية :لِأَنَّمايقالله أزرق أواأحمز ليس فى الواقعسوى
نقاط على طول طيف مستمرٍ من أطوال موجات الضوء .لكن إحدى الدراسات

يضعوافى
ىلتباينأن
نقافاتغايةف ا
الأنشروبولوجية سألت ذات مرةأفرادام ث

تهم مالنألوان» وظهر أن الناسعبر
افى
عاس
مالن
تمه
جخد
ميست
جدول كل ما
النقافات اغختلفة يدركون نفسالألران الأماسية والثانوية» الأمر الذى يدل على أن

هناك شيئا مُتَأَصْلاًفىالإحاس باللون يكمن فى بيولوجيا الإنسان .حتى لولم
نعرف عنجيئات خاصة أو تراكيبعصبية تنتجه.

تبدأ وراثة السلوك والأنشروبولوجيا عبر الشقافية بالسلوك الواضح ,ومنه نستدل
علىالطبب الجثرية بامتخدام التلارياتت.بدأ وراثة السلوك بأناس متطابقين
ورانياًلتبحثعنفروقتُسَحَحشّهالبيئة؛أماالأنشروبولوجياعبرالثقافيةفتستخدم

مزلكان لأ من
أنانامعيايين ثقافيا وبحت عن تحتابهات تستحت وزائيا.
1
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الفصل الثانى :علومالمخ

الطريقتين أبداأن تغبت قضينها إثباتاًكاملاً أمامالنقاد.فكلتاهما ترتكز على

اك هر كد نامريه ور لع انلنهد
بيدا معان طكرم ي
الروابط السببية الواقعية بين الجينات وبين السلوك.

وكل هذا على وشك أن يتغير  .يمكنللبيولوجيا من الناحية النظرية أن توفر

المعلوماتحول السّبلالجزيئيةالتىتربطالجيئات بالسلوك .الجيناتتشْحَكّمفى

تعبيرغيرهامنالجينات نعنىأنهاتفتحهاوتغلقها الجيناتتحملشفرة صناعة
البروتينات ,والبروتيئات تعحكم فى التفاعلات الكيماوية داخل الجسم .وهى

القوالب التىمنهاتُبْنَىخلايااجسم .لايزالالكثيرٌ مانعرفهحالياًعنالسببية
الرراثنية محصوراً فى أمراض بسيطة نسبياً يسببها جين واحد_مثلرقص
هنتنجتون ,ومرض تاىساكس ,والتليف الكيسى :فهذهأمراضيمكنتعقب أى
منها إلىأليل واحد (الأليل مقطعمن الدنايمكنأن يتباين بين الأفراد).أما
دءوأاونية :فالأغلب أن تكونلها جذور
عكا
للذ
؛كا
سلوكيات المستوى الأعلىا

وراثيةأكثرتعقيداً ,وأن تكون نتيجة عددمنالجيئات تتفاعل مع بعضها بعضاً
ومعالبيئة .لكن» يكاد يكون من المؤكد ,على مايبدوء أَنّاسنعرف أكشر عن

السببية الوراثيةحتىإذا لمنفهمأبداًكيفيتشكل السلوك.

علىسبيل المثال أولججوتسين البيولوجى فىبرينستون_جيناً للذاكرة
الفائقةفىفأر.منزمانطويلكانيُظَنأن مَكَوَناًبخليةالمخيسمىمستَقَبِلٌَن دم
أيرتبطبالقدرة علىتشكيل الذكريات ,وكانهذا المستقبل بدوره منتجسلسلة

من جينات أطلق عليها ن را ء نر؟ أءن ر” ب .قام تسينبإجراء تجربةتسمى

تحربة تعطيل الجينء رَبّىفيها فأراًيفتقر إلى الجين ن ر١ و؛قرر أن الجين ف اىلواقع
مرتبط بالذاكرة .أجرى تجحربة ثانيةأضاف فيها جين ن ر ” ب لفأر آخرء فوجد أن
الفأر الناح كان ذا ذاكرة فائقة.

لميعثرتسينعلىجينللذكاء .لاولاحتىعلىجينللذاكرة_باعتبار أن الذاكرة

تأتىعن تفاعلبينجينات عديدة مختلفة .الذكاء ذائهقدلايكونخصيصة
اهللا
د

ل

نهايةالإنسان اعلوثاوقربةالبيوتكنولوجية
وتاحَدةجَ:وإمنمّاعاً منقدرات تتأثربمجال عريض من الوظائف الإدراكية داخل
المخ  :الذاكرة واحدة منها .غيرأنجزءا منالمعضلةقدحل وسيأتى غيرة.
طبيعى أنَالانستطيع أن نجرى تجحاربتعطيل الجينات على البشرء لكن ,بالنظر إلى

حليبشورانات :فسيغدو منالمستطاع أن نصل
لةل
لثي
ورا
ريانكيب الو
اتضلابته ب
ال
إلىاستدلالات حول السببية الوراثية ,أقوى بكثير ماهوثمكن حاليا.

رفضلاًعنذلك ,فمنالممكنأن ندرس الفروقفى توزيعالأليلات امختلفةوأن
نربطها بالفروقبينالعشائر .نحننعرف مغلا أن مجاميعالعشائر امختعلفةحول
ل الدم ن:حو ٠  4من الأوروبيين يحملون فصيلة
ئمن
الفة
صمخت
فيعات
العالم توز
الدم :0بينمايحملها كل الأمريكيين الأصليينتقريبا .الأليلات الْمسَبْبَةُلأنيميا

الخلاياالمنجليةأكثشرٌشيوعاًبي انلأمريكيين الأفارقةعنهابينالبيض  .قامعالموراثة

العشائر لويجى لوقا كافاللى  سفورزا برسم خريطة تَأْمليّةلتاريخالهجرات القديمة
للانسان المبكرمنذخَرَجَمنأفريقيا ليغزو العالم .ااعتلمدختدهذرهيطة على
توزيعدنا السبحيات (الميتوكوندريا) (نعنى الدناالذىتحملهالسبحيات خارج

نواة الخليةالذى يرئهالفرد من أمهفقط )  .بلولقد مضى الرجل إلى أبعد منذلك

فربطهذه العشائر باتلطولرغات ,وقدمتاريخاًللتطور المبكرللّغَةدونماسجلات

لنوعالمعرفةالعلمية حتى فىغيابتكدولوجيا تستخدمها  تضمينات سياسية
هامة .ولقد رأيئاهذا بالفعل فىثلاثة من سلوكيات المستوى الأعلى ذات الجذور
الوراثية -الذكاء والجريمةوالجدسانية ولانزال نعوقع الكثير.

العماقلوراثى
للذكاء

فىعام4499١ أشعلتشارلسموراى وريتشارد هيرنشتاين عاصفة ناريةعندما
مىن.
رنحن
جا م
لهيه
اباب
نشرا كت
- 111811ه

قد الكاتبان زعمين اثنين خلافيين للغاية فى

الفصل الثانى :علومالمخ ب

نري هن كا ا عياياك روك فقن عل حسوو ع ةن
البيانات «:المسح الطولى القومىللشباب» .يقول الزعمالأولإن الذكاء صفةً
وراثية إلىحدبعيد .ادعى المؤلفان  بلغة الإحصاء أن ٠5-١٠7/ من التباين فى

الذكاء يرجع إلى الجينات ,بينما يرجع الباقى إلى العوامل البيئية كالتغذية

والتعليموبنيةالعائلةوماشابه .أماالزعمالغانىفهوقولهمإن للجينات دوراًفى

حقيقة أنمتوسط ما أحرزه الأمريكيون الأفارقةمننقاطفى اختبارات الذكاء كان
أدنىمن مشوسط البيض بمقدار بلغ نحو انحراف معيارى» .أكد موراى
وميزنشناين أنهفوعالمتتهاوىفب المراخرالسرجيزارجية العرفةللخركة:

وتعزايد فيهمشوبة الذكاء ,فىهذا العالملابدأنمينقسم المجتمع إلىطبقات
يحددها قدر المعارف .الجينات ,لا الخلفية الاجتماعية ,هى المتاح إلى النجاح.

الأذكى سيحصل على الدخل الأعلى .والحق وبسبب العزاوج المتجانس (أى اتجاه
هنم)
هجثم
بزوا
شلىال
ياسإ
الن

أن الصفوة العارفة ستنحو إلىأن ترفعمع

الزمن

ميزاتهاالنسبية؛ بينماتتناقص فرصالحياة كثيراًأمامذوى الذكاء الأدنى :كماأن
قدرة البرامج الاجتماعية التعويضية علىتحسين أوضاع هؤلاء ستكون محدودة.

لوجى آرثرجينسين فىمقاللهظهر
ولا
لمساكيتبكهقب
تردد هذه الحجج صادى
عام 9595١ بمجلة هارفارد إديوكيشونال رفيؤ ووصل فيه إلىنتائج متشائمة
كهذة.

لاعجب أن يتسبب' منحنى الجر فىمشلهذا الخلاف والجدل .انهمموراى
وهيرنشتاين بالعدنصرية والتعصب ,وكمايقول واحدمن النقاد ':أيَاكانمافى
هذا الكتاب منعدوانية ورعب ,فهو ليس مسوى فصل جديد فى الاقتصاد

الببيات التتعمرللعصيرية  :كانثمةخطشائعللهجوم  :زهواهامالمولفين
بأنهمامن العلماء الزائفين ,يقدمان نعائج زائفةمتميزة لاتستحق حتى مجرد

النقاى اجاد:ثممحاولةربطهمابالعديدمنننظبات مخلرفى الزاسنوالنازية:

لوثعُلشنايرة يقع
الانحراف المعيارى مقياس إحصائى عنتباينالعشيرة حولمتوسطها :انح
مابينانحراف معيارى فوق المتوسط وانحراف معيارى تحت المتوسط .

نهايةالإنسانعواقبالشورةالبيوتكنولوجية
لكن الكتاب لميكن غيرالصّليةالأخيرة ففى الحرب الدائرة بين المجادلين بأن

للذكاء عمقا وراثيا عاليا وبينمن يرون أن للبيئة الأثرالأكبر فىصياغة الذكاء.
كشيراً مايتعاطف الغافظونمع الأدلة القائلةإن الفروق بينالبشر فروقطبيعية,

لانمبرعو افكبري الودارك اللمساقية الكائمةوجعارهه تدج

كود

فىتصويبها .أمااليسار فعلى العكس هن ذلك لايستطيع أن يقبل فكرة وجود
حدود طبيعية فى البحث عن العدالة الاجتماعية ,وبالذات فكرة أن هساك فروقا

طبيعية بين مجاميع البشر .إن الرهانعلىقضية كالذكاء ضخمللغاية ,حتى
لينفرط على الفور إلىخلافات منهجية ,يجادل فيها اليمين بأنالقدرة المعرفية

واضحةٌ المعالميمكنقياسهاء بينمايقولاليسارإنهاغامضةٌيصعبقياسُها.
ثخبقةيقة غير الضيّق هىآن تطُورعلم الأحضاء الفديث ومنثمالعلم
الاجتماعى المعاصر ككل يرتبط ارتباطأ وثيقا بالسيكومترية وبأعمال عدد من
يس
هو
س
ئلهم
اأُوْ
رين,
فجيني
علماء المنهج اللأميين اتفقأن كانوا عنصريين ويو
جالتون ابنخال تشارلس داروين .كان جالتون هرمن صاغ مصطلح اليرجينيا.
اىبه
تف
كدل
وقد جا

العبقرية الرراثية بانالقدرات الممتازة تلحو إلىأتنحرى فى

العائلات .كان جالتون واحداً من أوائل ادا فى نهاية القرن التاسع عشر
اعبارادامر اشبكر هرشرعا قاين لكان يجمهتبانافهرشك سدوتجن:
1
وأجرى تحاريهمستخدماً أخدتالطرزق الرياضية فىالتحليل1 .

شغل البروفسور كارل بيرسون ,تلميد جالتون :كرسئ جالتون لليوجينيا بكلية
الجامعة بلندن» وكان يؤمن بقوة بالدارونيية الاججماعية .كتب مرة يقول يقودنى
الاريخ إلى طريق واحد ,واحدل غايره.نشَجتعنهدرجةٌعليامن الحضارة؛ أعنى

 :الصراع بينالسلالات؛ وبقاء السلالةً الأفضلْ جسدياً وعقملياً .اتفقأنكان
الرجلأيضاعالممنهجتمتازاوواحدا منمؤسّسىعلم الإحصصاء الحديث  .يتعلم
سفبا راء بيرسون _معامل التلازم 
حكي
يولى
نة الأ
كلطالب إاحصلاءسفى

ويتعلم اختبار مربعكاى للمعئوية الإحصائية ,وكلاهما من ابتكار بيرسوت .طور
بيرسون معامل الشلازم جزئيا لأنهأراد أن يصل إلى طريقة أكشردلفرةبط
ه111

ره

 ١لفصل الثانى :علوم المخ

الظواهر المقاسة ,مثل اختبارات الذكاء ,بالخنصائص البيولوجية التحتية :مثل

الذكاءذاته(.تَعْرضُصفحةٌقسمالإحصاء بكليةالجامعةعلىالإنعرنت-وبفخر 
إنحازاته كرياضئ تطبيقئ ,لكنها فى حصافة تتجاهل كتاباته عن السلالة
رالوراثة ) .

ْ

ْ

هناك عالمثالثمنعلماء المنهجهوتشارلس سبيرمان ,الذى ابتكر التقنية
لى» وارتباط الررّكتبل»اهما أإداحةٌصائية لاغنىعنها.
مليل
اتح
ع لل
لسية
اأسا
ال
لاحظ سبيرمان؛ السيكومترى ,أن اختبارات القدرات الديية ترخطيع تعضها

ىلاختبارالشفوىمثل ٠ا فإن
بعضا ارتباطا قويًاإ:ذا كانأداء الشخص جيداًف ا
أداءهفىاختبار الرياضيات ينحو إلىأن يكون أيضا جيداً .افْمَرَض أن هناك

بالضرورة عاملاً عاماً للذكاء (أطلق عليهاسمج - )9هو السبب التحتئ لأداء
الفرد فى الاختبارات امختلفة .جاء التحليل العاملى عنجهوده فى عَزَل العامل ج
بطريقة صارمة ,وهولايزالأساسيافىالمناقشات المعاصرة حول الذكاء الوراثى

عض أن تارتلبسطيكومترى بالآراءالبغيضة سياسياً عن
بلدى
لفى
اديك
ق
باط حقاً
تذا
رهه
اني
السلالة واليوجينيا لعشويه سمعة المجالبأكمله .غير أانملايع
هو :ليسثمة تلازم ضرورى بينالنتائجالخاطئة سياسياً وبينالعلمالردىء .إن

اليجوم على القيمة العلمية للمنهجيين الذين يتخذون آراء لا نحبها .ورفض
رويق انختصرللهروب من الجدل حول الجوهر.
طب ه
لاذ
امك
أعمالهم علىأنها'عل
ولقد استغل اليسار هذا بكفاءة عالية خلال النصف الشانى مانلقرن العشرين
معظمه .وبلغوا الذروة بنشر ستيفن جيى جولد لكتابه القياس الخاطئ للإنسان عام

فمير جولد ذو التوجهات اليساريةبأنانتقىأهدافاًسهلة,
اال
حاًع
أتد
ال ب
0
مثا مسري جتررج مرردرة وبول يورعابرعداد عاناد من القرن التاسغ عضر

اقسعا بإمكان الاستدلال على ذكاء الفرد من مقاييس حجم رأسه .واستخدمت
بياناتهما الخاطئة فىتععيد الجوابات العنصرية والصادة للها رين عبد ول
القرن العشرين.

 0000000يدين الموثوقين لنظرية وراثة الذكاء من
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نهايةالإنسان اعولابقيابلوثتوركةنولوجية
والقصةٌالأخيرةعلىوجهالنصوص جديرةبأنترو .ى ففىعام 50191انهم
ولوجيا الحديثة بأنهقدزَوّرعامداً بيانات فىدراساتٍ
كقة
لدسعميال
بيرت -اأح

لهعن التوائم المتطابقة ليبرهن على أن ١٠7 مانلتباين فى الذكاء ترجع إلى
ىاى
د
نف
لرصجيى
اليف
الوراثة .ادعى الصحفى البريطانى أو

تايمز ذلك العامأن

بيرت قداخترع أسماءمؤلفين مشاركين وبيانات ,وأن نتائجهكانت تدليساً .قَدم

هذا ذخيرة هائلةلنقّادآخرين؛ مئلالسيكولوجى ليون كامين الذىقال إنها ليس

له موبياناتتقود الشخص الحكيم إلىقبول نظرية  3كولإن عججة اختبار

الذكاء ورائية بأى شكل .ثم مضى ومعه ريتشارد ليونتين وستيفن روز يشئون

هجوماً واسعالنطاقضدمجال وراثة السلوك بأكمله ,فلقداعتبروه علماكاذباً.

لكنفكرةأن وج) تةتشيرإلىشىء حقيقى فى المخ:وأنلهاأساسا وراثياً .لم
تكنثمايسهل رفضه باستخدام الأسس المنهجية وحدها .أوضح الباحشون فيما
بعد .عند استعراض أعمال بيرت ,أن تهمة التلفيق المتعمد كانت هى ذاتها

ملفقة .على أيةحال ,فإن دراسات بيرت على التوائم المتطابقة لمتكنهى
الوحيدة التىأعطتقيمة مرتفعةللعمق الوراثى .كانهناكعَددْآخرغيرهاء منها
دراسةمينّسوتاعلىالعوائمعام٠464١ ء ونتائجها تقاربكثيراً نتائجبيرت.
ل يمفْمْرٌالجدل الجادُالمعقدبينالسيكولوجيين حول وجود (اج؛سبيرمان
وطبيعتها .تصدّىعلماء منالطرازالأوليجادلون فىكلاالاتجاهين .بدأالهجوم
عل نظريةميجرمانوب]نالدكاءشي واشتد) متدطهورهاعام 20ون عالشسها

مَنيرىأن الذكاء فىحقيقةأمرههرمجموعة منقدراتمرتبطة ,قدتختلف كل
واحدةمنهاداخلالفردنفسسه .كانمنبي أنوائلمنعضدواهذاالرأى

ل.ل .ثيرستون السيكولوجى الأمريكى ؛ وكان منبين أحدثهم هواره جاردنر :وله
مذهبعن الذكاءاركب شهيرٌفىالدوائر التربويةالأمريكية .ينبهالمدافعون عن

قردمنرات التىاعتبرها
لثي
العاملج بأنالجدل مدهايدورحولالتعريف:االك
جاردئر ذكاء كماأشارموراى وهيرنشتاين ذائّهما يمكنلحدكبير أن تُسْمَى
لح
طحفظ
ص لن
مهب؛,
موا

الذكاء مجموعةمعيئةمحدودة منالوظائف الإدراكية.

|
بلدل

ع ب_ ل
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بنيت الحجةٌ على وجوداءخ؛ على التحليل العاملى وعلى القريئة الإحصائية القوية
العىيمكن طرحها بأن'«ج» شىء واحد .أماالنقادفيردون بالجدل المضاد المعقول

القائل إنمعضّدى ج إنمايستدلون علىوجودقدرة أبداًلميلحظهاأحدبينما
خى.
مى ف
لوج
ايول
المفرورض أن يكونلهامدلول فس

أذى نشر كشاب' منحنى الجرس إلى سلسلة من المجلدات كتبها سيكولوجيون
رمتخصصون فى الذكاءتُلْخْصّماهومعروف حالياً عنالرابطةبينالذكاء
والوراثة .تبيّنهذه الأدبيّات أنهعلى الرغممنمعارضة الكشيرين لرأىموراى
وهيرنشتاين فىا

ري اعمهما الأساسية :فإن القضية التى فَجَراها لن

تغيب -قضية أهمية الذكاء فىالمجتمعات الحديئةوتضمينات وجود جذور وراثية
له.هناكمغلاًخلافبسيطحول قيمة عمق وراثىكبيرة للصفة التىيقيسها
اختبارالذكاء؛ ج كانت أو أيةعواملأخرىللذكاء مركّبة .لَخّصعَدَّدُخاصصَدرٌ
من مجلةأميريكان سيكولوجيست ظهرفىأعقاب'منحنى الجرس,لَخَض مااتفق
عليهالرأى فىهذا الموضوع .اتفقعلىأننصف ذكاء المرءفىطفؤلته يرتبط على

مايبدوبالوراثة ,وترتفعالدسبةعنذلكعندالبلو .غ ثمة دل تقنىيدوربين
المختصين حول العمق الوراثى بالمعنى العريض والعمق الوراثى بالمعنى الضيق؛ جَدَلَ
قادالبعض إلىالقول بأنالمكون الوراثىللذكاء لايزيدعن٠ »/,4لكنقلةفقط
أخذوا مأخذ الجدتأكيد كامينبعدم وجود براهينموثوقةتربطنعيجةاختبارات

الذكاء بالوراثة.

للفروق فىتقدير العمق الؤرائق تصميدات هامةمسعملة بالنسية للسبياسة
العامة,لأنالتقديرات المنخفضة ( فىحدود ٠ //4إلى)٠0/ تقترحأن هناكحقاً

عواملبيئيةيمكنللسياسة الحكومية أن تؤثرفيهاويمكن أن ترفعقيمةمعامل
الذكاء رحاصل الذكاء )  ,على عكس ما يقول به موراى وهيرنشتاين  .يمكن أن

نرى الكوب نصف ملآن لانصففارغ  :الغذاء الأفضل والتعليم الأفضل والبيئة
المأمونة والموارد الاقتصادية كلهايمكن أن تسهم فى رفعالخمسين بالمائةمنمعامل
ف
اهى
دّمف
همنن
أئة»و
ذكاء الطفل الراجعة إلىالبي

معقولة للسياسة الاجتماعية.
ألا

 نيايةالإنسانعاولابقبايلوشتوركةنولوجيةهذا المكَوْنْ البيئى يخفف أيضا اللطمة بالدسبة لقضية السلالة والذكاء المعذبة.
ونجيست
ليكا
ومير
كة أ
يجل
سنم
أكد نفس العدد الخاص م

أن مستوى السود فى

اختبارات الذكاء المعايرة منخفض فعلاعنالبيضانخفاضاًمعنوي .ا والقضية هى :

لماذا  .هناك الكثير من الأسباب العرضضييةة التىدمر اك الجر بصا برع
إلى العترايل اليحية لاالورائية من0

2

0

عابي

ظاهرة فلين يوكةجيك ناس يمن ١فلين ,أول من لاحظ أن تقديرات حاصل

الذكاء كانت ترتفععبر الجيلالماضى فىكل الدولالمتقدمة تقريبا .ومن المتبعد

ث
دىلا
حوراث
ييرال
جدا أن يكرن هذا التغيرراجعاإلىالعوامل الوراثية؛ لأنالتغ
بهذه الرعة .بل إن فلين نفسه يسشكك فى أن يكرن الناس على العسوم قد
أصبحدما أذكى بهذا القدرثما كانوا عليهمنذ جيل مضى .هذ! يقحرح أن هذه
الزيادات الهائلة فى حاصل الذكاء قدجاءءت نتيجة للبعض العرامل البيئية التى لا

ضل (الذى جعل بعض
نذاء
فالغ
أبين
لما
ااوح
ل .عوامل تعر
يلا
لا إ
قنه
ناعرلف ع
العشائر أيضا أكفر طولاًخلال ذات الفترة) إلى التربية والتعليم.تإَليىْسْر قدر
لجماعات المحرومة اجتماعيا.
أكبرمن الإثارةالذهنية .هذا يقعرح أيضا أان

كالأمريكان الأفارقة ,ممن يعانون مننقص نسبىفى الغذاء وفى التربيةوالتعليم»

وفىغيرهذه مننواحى البيئة الاجعماعية ,سيشهدون مع الزمن ارتفاعاًفى
كلاء
ذاص
لى ح
اتو
مس

كصلاء
لفعذحا
ارت
لديهم .ا

فى المود .رارتفع فى اليهود

وفى غيرهم من جماعات المهاجرين  ,وتضاءلت الفجوة بين البيض والسرد بعض

الشىء .وقدتصبحالفروقفىالمستقبلضكيلةللغاية.
ليس الهدف منهذه المناقشة عن الذكاء والوراثة هوالوقوف فى صف نظرية
.
رلى
خء ع
آذكا
معينة للذكاء ضد أخرىء أو تفضيل تقدير للعمق الوراثى لل

إن

ملاحظتى لمنهمحولى (وأبدائىعلىوجه الخنصوص) تقشرح أن الذكاء ليس
نعيجة لعاملج واحد ,وإنماهوسلسلةمن القدرات الوثيقة الارتباط .الملاحظة
التدؤيية تجرني أينا بأنهذه القدرات تتأثر بالوراثة .وفى اعتقادى أن البحرث
القادمة على المستوى الجزيئىلن تؤدى إلىنتائج جديدة مروعة بشان الفروق

- ١ 1111121

الفصل الثانى :علومالمخ للد

صذلت
فمن
نمر
اذى
كىاء .إن زمن التطور ال
ذف
اعرلقية
ال

السلالات البشرية قصير

للغاية ,كما أن قَدرَالتباين الوراثىبينالسلالاتفى النصائص التى يمكنقياسها
( مغل توزيع مجاميع الدم) أقلمن أن يقترح وجود اختلافات قوية بين امجاميع .
القضية مختلفة ,فحتىلو لمنفترض أيةفتوحات فى الهندسة الوراثيةتسمحلنا
بمنابلةالذكاء :فسيكون لتجميع المعارف عن الجينات والسلوك؛ فىحد ذاته:

عواقب سياسية .البعضمنهذه العواقب قديكون طيباًللغاية :ق تدُبَرَاالجينات
من مسئولية فروقهامة بين الأفرادأو امجاميع؛ تماماًمغلمافضحت بحوث بواس
على حجم المرأسالعنصرية العلميةفىأوائلالقرنالعشرين  .غير أن التقدم فى
علومالحياة قد يسمعنا أخباراًلانودسماعها .العاصفة السياسية النارية التى

أشعلها كتاب' منحنى الجر لن تكونالأخيرةفىهذهالقضية  .بحرث جديدة فى
علمالوراثةرعلومالأعصاب والبيولوجياالجزيئية ستزيداللهباشتعالا .ولقد
يفضا الكثير من اليساريين ببساطة أن يسكمرا الجدل حول الجينات والذكاء

بالصياحبأنهذ الجدلبطبيعتهعنصرى ومن فعلأشباهالعلماء.لكن العلمذاتَه
للجزيئية إلى
لنيسمح بمثل هذا الطريق امخحصرة .إن تراكم المعارف عن السُباا

الذاكرة  كتلك التىأوضحها جوتسينفى تحاربهعلىالجينالْعْطّلفى.الفشراا

ستجعل تقديرات العمق الوراثى للذكاء فى المستقبل أكثر دقة .وتقنيات تصرير

ميخ كالرسم السطحى بانبعاثات البوزيترون» والتصوير الوظيفى بالرنين؛ والرنين
0

المطيافى  هذه التقنيات قادرةعلىأن ترسمخريطة لعدفق الدم

واضطرام النيورونات  .وربطهذه بأنواعالنشاط الذهنى امختلفة:قد تدقن يوم هنا

وشياء عدة :وذلك عندتحديدموقعها
إذاكانتج شيئاواحداأ أ
إل اىلأبد قضيةما
بأجزاء مختلفة منالمخ أماحقيقةأن العلمالردىء كان يستخدم فيمامضى

لأهداف رديئةفلن تَحَصننا ضد احتمال ألا يستخدم العلم الطيب إلافى أهداف
نظنياطيبة.

علمالوراثةوالجريمة
إذا كان ثمةماهو خدايسبياسياأكثرمن ربط الوراثة بالذكاء ؛ فهرالأصول
الوراثية للجريمة .محاولات تَعَقبٍالسلوك الإجرامى إلى البيولوجيا تاريخطويل

سه

نهايةالإنسانعواقبالشوراةلبيوتكنولوجية
ا

ا

ا

ل

و

المنيجية الرذيعة

ومن الارتباط بالحركة اليوجينيةر.بما كانأشهرالعلماءسيئىالسمعة فى هذا

العقليد هو الطبيب الإيطالى  0لومسرةزر الذى فحص عند تحول القرن
العضرين بعض السجناء؛ أحياءوأمواتاً .وطوّر نظرية تقول إن هناك نموذجا
جسديا إجراميًا نُمَيْرهِجبهةمنحدرة ورأسصغيرءبجانب خصائص أخرى .اعتقد
لومبروزوء تحت تأثير داروين» بأن النماذج الإجرامية هى ارتدادات إلى مرحلة

مبكرة من التطور البشرى ,تمَككّنتبشكل مامن أن تبقى حتى الوقت الحاضر.
صلحويمحبأرنوزو كانمسكئولاًعنالنظرة الليبرالية المعاصرة؛ لكنعملهكان
ىيرتبطفيمابعدبفراسةالدماغوالفلوجيستونات فى حوليّات
معيبامًنهجيًاحت ل

العلم الكاذب.

جاءت النظريات الحديغة للأصول البيولوجية للجريمة عن نفس معادر النظريات
الحديثة للوراثة والذكاء  :علم وراثة السلوك  .الدراسات التى أجريت علىتوائم

الزيجوت الواحد الذين ربوامنفصلين ,أو اللاأقارب الذين ربوامعأ.أعطت جميعا
تلازماًبين الجبينات والسلوك الإجرامى .ثمة دراسة واسعةللغاية اعتمدت على

 "5توأماًمن السجل الوهلددىللتوائم بَيّنتأن للتوائم المتطابقةفرصة ٠8./
فىمشاطرة السلوك الإجرامى ,مقابل ١0 فقطللتوائم غيرالمتطابقة .هناك
دراسة ضخمةللْبَنى-اعتمدتهى الأخرىعلى البيانات الهولددية  قارنت توائم
ىسر جربيواخترونماراف أسرغيرمودي باحر
زيجتواعتادكازا ف أ
غيرأقاربنشأوا فىأسرٍمجرمينوأَسَرٍغيرمجرمين ,ولقداتضحمنالنتائجأن
إجرامية الوالد البيولوجى تعطى 3توأ باللوك الإجرامى للطفل أقوى .مقارنة

رماح نواعالًنمقنل الوراثى للنزعة الإجرامية.
عى»م
قبَنَ
يأابلْ
بإجرامية ال
رديات الوراثية للجريمة
ظض
نيون
لديم
اأكا
قد الذىقَدَّمَّهُالنقاد ال
ليرنمن
اكث
ال
كاذهردفسهالذيقم هدالنظريات الزوائيةللذكاء :كعيراماتعجردرايسات
افحى
وكش
عن
لمن
اوائ
الت

الخفية من البيئة المشتركة“و عو التحكو ف العرامل

غير الوراثية التىقد تؤثرفىمعاملات التلازم :ولقدتععمد أيضاًعلىعينات من

 1811؛ -
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أعداد قليلة .جادل ترافيس هيرشى وميشيل جودفريدسون بأنهلماكانت الجريمة

منتصنيفالمجتمع  ,فمن المستحيل أن تكونلهاأصول وراثية :نعنىأن مايعتبره

مجتمع ماجريمة» لنيكونبالضرورة جريمةفىمجتمعآخر.كيف إذن يمكن
تنصاب
غجي
لثاعن
لأحدهم أن يلتحد

أوللتسكع ؟

الكشير من النظريات الوراثية للجريمة قد فضت فعلاً بالكامل لكن الجريمة مجال

من مجالات السلوك الأجتماعى الذىيحملمنالأنباب الوجيهةمايجَعلناتعتقد
بأنالعوامل الوراثيةتلعب دوراًفيه.الجريمةبالطبعفئةتُبنىاجتماعياً .لكنهناك
أفعالا خطيرة معينة ,مثل القعل والسرقة ,لايصفح عنها أى مجتمع .وهناك

صفات سلوكية تقبَلٌ بسهولة أنتكونلهاأصول وراثية؛ مثل التهور الذى قد
يزدى إلى انتهاك القانون .امجرم الذى يطلق الرصاص على رأس شخص يهرب .لا

ن
كه.وقد
يدفع
يوازن بينالرضا قصير الأجل وبين الشمن الطويل الأجل الذى سي
هذاببساطة نتيجة تنشئة اجتماعية فقيرةفى الطفولة المبكرة .لكن ليس من

السحق)للخوران البح بطتعف شر ف اتخادمكلهذاالقوار.
ميانعات ,ففىمقدورنا أن
جب
لوق
افر
لنافمرنوق بايلنأفراد إلىال
اتقل
فإذا ان

نعرض قضية بِدهِيِةتزكى أثرالوراثةفىالجريمة ,فقط بأننلاحظ أنمرتكبى

الاجرلائممفجىتكملعات تقريباً.وفىكلالمراحلالتاريخية ,همبصورةغالبة من
يدات
سات
لبد
اال
وة.
الذكور الشباب .عادة مابينعمر 8١ سنة وه 7سن

يرتكبن

الجرائم باولطمبعش؛لهن أيضاً كبارالسن؛لكنهناك شيئاًفىالذكور المراهقين
بالذات يدفعهم إلىالبحث عن التوكيد البدنىللذات وإلى انخاطرة بطرق تجعلهم

ينسهكون قوائين المجسمع  .فىكتابهالذكور الشياطين الصادر عام 541١ يونّق
الأنشروبولوجى البيولوجى ريتشارد رانجهام حقيقة أن ذكور الشُّمبانزى تنظم

نفسهافىمجاميعصغيرةتمضىلتهاجمعامدة غيرهامنمجاميعالذكور على

تخومأرض المستعمرة .فإذاقلنإان البشرقدانحدروا عنسلفيشبهالشمبانزى
منذنحو خمسةملايين عام وأنهناك علىمايبدواستمرارية معقولة عبرهذه
الفشرة التطورية فىنزعات الذكورمن البشر إلىالعنف والعدوان .فستبدو
السببيةٌ الورائيةقوية.

ا>اا
د

نهايةالإنسانعاولاقببيالوشتوركةنولوجية
اقترح عددُ من الدراسات سبلا جزيئية مباشرة تربط الجينات بالعدوانية .هناك
دراسة تمتفى أواخر ثمانينات القرن الماضى على عائلة هولندية لها تاريخ فى
أمراض العنف » ووجدت أن السبب يرجع إلىجينات تعحكم فى إنتاج إنزيمات
اأسمكهسايدات مونوأمين (ماو ( . )]/084ثمة دراسة أخرى على القئران تمت بعد
هذه ووجدت أن عيباًمشابهاًفىجينات ماوقدجعلهاعنيفةللغاية.

يستطيع الأفراد بالطبع أنيتعلموا التحكّم فىنزواتهم لاسيما إذاماتعلّموا
السلوك القوبمفى المرحلة العمرية الصحيحة .4وامجتمعات بدورها يمكنها أن تفعل

الكثير لتعزيز ضبط النفس .يمكنها أن تردع الجريمة وتوقع عليها العقربة إذا ما
فشل ضبط النفس  .تفسر هذه العرامل الاجتماعية التباينالواسع فىمعدلات
الجريمة بينالمجدمعات؛ وداخل نفس المجتمعفى أزمنة مختلفة .كان عدد جرائم
القعل بمديئةنيويورك فىعام واحد يفوق ما وقع فى دولة اليابان كلها).لكن

التحكم الاجتماعى إنمايكون فىسياق النزوات البيولوجية  .أوضحعالما العطور
السيكولوجى مارتين دالىومارجو ويسلون أن معدل جرائم القعليتفاوت وفُقا
لتكهنات من البيولوجيا التطورية ,على سبيل المثال  :عمليات القتل العائلية تحدث

بتكرار أعلى بين اللاأقارب (بين الزوج والزوجة ,أو بين زوج الأموأبناء الزوجة من

آخر) عنها بين الأقارب بالدم.
أياكانتالعلاقةٌبينالجينات والبيئةبالدسبةللجرائم فالواضح أن أ جدل عام
معتدل حول القضية هوأمرمستحيلٌ سياسياًبالولايات المتحدة فىالوقت الحاضر.
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المتحدة

تفوق نسبتهم فى امجتمعككلء ومنثمفإنأىئاقشراح بأهمية المكون الوراثى
للجريمة سيؤخذ على أنهيعنىأن السود بشكل مامؤهلون وراثياليكونوا
مجرمين .أبدألميقعرح باحث أكاديمئ جاديعملفىهذهالقضيةشيئاًكهذامنذ
ضبط النفس  .مشل اللغة .يمكن تعلمه بشكل أفضل فى أعماررمعينة الأ ر الذى يشير إلى

الطييفةالببولوعيةللغرية,
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الفصل الثانى :علومالمخ حت

الأيامالسوداء للعرقية العلمية ,لكنهذا لميمنعالناسمن أن يحملوا شكوكهم
العميقةبأنكل منيهنمحتىبهذه القضية لابدأنتكونلديهدوافع عنصرية.

ولقد اشتعلت هذه الشكوك فى أوائلتسعينات القرن الماضى  .أشعلها فريدريك
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والصحة العقلية .كانجودوين  .الذى وَصَمَهُوولف بأنهاجلف رسمى فىمجال
العلاقات العامة كانيصفمبادرة العنفللمعهد القرمىللصحة العقليةعندما
اقرح وصف ذالغاب؛» للمناطق من المدن التىتنتشر فيها الجرائم .الواضح أن

كفور
لنذعن
جودوين كان يشير إلى عدد مالندراسات المحترمة التى اقترحتا أ

متأصل  .ورغمذلكفإنحماقته فىاختيار الكلمات قد أَدْتإلىأنيتَّهُمْمباشرة
بالعسصرية من السناتور إدوارد كينيدى والنائب جون دينجل وأن تُشجب مبادرة

العنفعلى أنهابرنامجيوجينىصمْمللتخلصمنغيرالمرغوبفيهم.
هذاهيأالمسرحللاحتجاجات العامةالت نىُظْمَتَحولمؤتمرعنوانهمعنىوأهمية
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بجامعة ماريلاند؛ واشترك فىتمويله المركز القومى لبحوث اجيدوم البشرى التابع
للمعاهد القوميةللصحة .حَدَّدْللمؤتمرموعد ,وانتقد ,فَأجَلء وأخيراً عقدعام
 ١44فىمكان منعزل علىخليجشيزابيك  .رأىواسّرمان انتجابة لماحدث من
ضغرطقبل الانعقاد أن ينظّمجلسة عامةلنقّاد مجالعلمالوراثةوالجريمةيناقشون
فيهاتاريخامحركة اليوجينية .غيرأن هذالميمنععدداًمنالمشتركينفىالمؤتمرمن
ين
رنخأو
ؤميي
ملعل
لحل
جااجاً رسمياً يحذرمن أنهلاايص
ترو
حصد
أاني
منا بأنيستخدموا فىإضفاء الاحترام الأكاديمى على
ون أ
حجيي
ميولو
يسوس
وال
علمالعنصريين الكاذبث .عَطَّلَّت المؤمرمظاهرة تنشد  :يامؤتمرماريلاند لن
تستطيع أن تتخفى  نعرف أنكتحثعلىالإبادةالجماعية .الاحتمال ضئيل فيما

أتصرر أن ينظم المعهدالقومىللصحة أو المعهدالقومىللصحة العقليةمؤتّراًثمائلاً
فىالمستقبل القريب.
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 نهايةالإنسانعاولابقايبلوثتوركةنولوجيةالجينات والجنس :
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هوالجدسانية .قلةمنافقطهممن ينكرون أن للجنس جذوراًبيولوجية قوية ,كما
أن قضية أن الكثير من الفروق بين الذكر والأنثى تتأثر بالبيولوجيا لا بالبيئة
الاجتماعية هى قضية أقوى بكثير من قضية الفروق العرقية .لم تتطور الجماعات
البخرية العرقيةاو الوئجةزوالفروق ينهاكتثرامايكرنسدوخة) عليايهبال

رمنىأما التمايؤٌ
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كروموزوما اوللرجال كروموزوم لاوكروموزوم ل[)وعصبيًا .من بي منُسَلَّمَات
إحدى الفئات الهامةمن الحركةالنسوية المعاصرةفئة تقولإن كلهذه الفروق

تشيى بالحسمي أماعقلالذكروعقلالأنثىفهمامتطابقان جوهرياً .تصبح كل

فروق الجبسعند مَن ل ههذا المنظورفروق جددر نعنىفروقاًفىطريقةالتسشعة
الاجتماعية للأولاد والبدات .لكنمن المستبعد حقا أن يكرن هذا صحيحاء وهناك

فرع ذو شأن من البيولوجيا التطورية يجادل منذ جيل بأن عقل الذكر وعقل الأنثى
قدشكّلتهما حاجات مختلفةٌ منالتكيف التطورى.

نّمفدر كبير من العمل التجريبى على هذا الموضوع فى السدين الأربعين الأخيرة .

فىعام414١ حصت عالمت الفسيولوجيا إليانورماكُوبىوكارول جاكلين الكثير
ثماكانمعروفاًآنئذ ,فىمجلدضخمعدوانها فسيولوجيا الفروق الجدسية .فَضّحَ
هذا المجلدأساطير كشيرة عن الفروق بين الرجال والنساء مغلاء ليست هناك

شواهد موثوقةعلىاخعلاف بين الصبيان والبناتفى القدرة علىالاندماجفى
اجملاعقة,اأبولية للإيحاء ,أو القدرة على التحليلء أو الذكاء علىوجه العموم.
ال
منتالفئةاخترى» أطمرت الدراسات فىعدهمنالجالات وود فروق تابن قدرة
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الفصل الثاني:علوم المخ سد

يعفرقون فى القدرة البصرية الفضائية .للصبيان قدرة فى الرياضيات أعلى ,
واخيراء فالصبيان أكثر عدوانية بكثير.

يرضح الكشاب التالى لماكربى (الجدسان) أن تمايز الجندر يبدأ فى عمر مبكر

ب
عة أن
لريبي
جدا .تَبِيْنَتشكيلةٌ عريضةمالندراسات العج

الأولاد أكثر بُدنيّةَ من

تعب البنات :أنهم يميلون إلى توطيد هيراركية فى السيطرة أكشر وضوحاً من
البنات  .أنهمأكثر تنافسية .وتنافسهم ينصرف إلىأن يكرنبينالجماعات لابين

الأفراد .الصبيان أكثر عدوانية جسدياً من البئات .وإن كانت عدوانية البدات أكثر
فىالعلاقات (نعنى عدوانية منخلال النبذ الاجتماعى أو العزلة) .حديث
العبيان مختلف ,يتمحور بشكل أكثر حول مواضيع العدوان والعنف ,بينما
يركز حديث البئات على العلاقات العائلية .أما بالنسبة لاختيار جنس رفيق اللعب
و_-

فىالطفولة المبكرة .فيبدو أن الصبيان والبئات قدبرمجوا لأنيفصلوا أنفسهم

كلامعجسه.تَصْدقْهذهالنتائجعبرالثقافات :ولقدأوحىهذاكلهلماكوبىبأن

جًيًا ما
رة.لعاوملا
ييدي
هناك بالضرورة ,بجائب أنماط النشأة الاجتماعية البتقل
يعمل فىتحديد سلوك الذكر والأنشى.

فإذا ما وصلنا إلى قضية الجيئات والسلوك الجنسى فسنجد الموقف السياسى وقد
انقلبقلبأكاملاً.اليسار يعارض التفسيرات البيولوجية فىقضية الجينات
والذكاء .والمجينات والجريمة .والجيئات والفروق الجسسية ,ويحاول أن يقلل من
أهميةشواهدعلى أن للوراثةتأثيراًهاماًعلىأىْمنهذهالسلوكيات .أمابالنسبة
لاقلضشيذةوذالجبسى .فقد كانلليسار الرأئ المضاد  :التوجه الجنسى ليس

قضيةاختيارفردىأو تكييف اجتماعى .إنهاهوشئيبَتَلىبهالفردعندالولادة.
يشكل الشذوةُ الجبسئ دائماًمعضلة خاصةللبيولوجيا التطورية .فلما كان
المفترض أنيدور التطور حول النجاح فىالتكاثر؛ ولماكان الشواذ جسياً لا
ينجبون .فإنانتوقعأن تتخلص العشيرة وبسرعة عن طريق الانتخاب الطبيعى من

أى جين للشذوذ الجدسى .تقول نظرية لبيولوجيى التطور المعاصرين إنه إذا كان
هناك عامل ورائىيسبب الشذوذ الجسسى ,فلابدأنسيكون منتجاًثانوياًلخصيصة
لقالا
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 نهايةالإنسانعواقبالثورةالبيوتكنولوجيةتىكيف.
أخرى هااملة ف

خصيصة ريماتفيد الإناث  .وتورث من ناحية الأم .من

المعتقدأنمخاخ الحيوانات امختلفة ومنبينهاالإنسان-تجنْس فىمرحلة قبل
الولادة بالتعرض لمستويات معنية من هرمونات الجنس المختلفة التىتحدد ررائي .ا

ولقدافترض بناءعلىأبحاث أجريتعلى الفكران أن الشذوة الجنسى فى الذكور
يحدث نتيجة قلة التعرضلهرمون الذكورة (الستستر نع قبل الولادة.

قدر العمق الوراثى للشذوذ الجسسىء حتى الآن :بنفس الطريقة التى يقدر بها
العمق الوراثى للذكاء أو الإجرام -عنطريق دراسات التوائم والتَبى .أعطت هذه

لرفجىال وما بين  :17/ر ”57فى
الدراسات قيما تعراوحمابين :/"1وا47
النساء .أوضح عدد من دراسات عصبيةتشريحية حديئةأن هناك بالفعل فروقا بين

الرجال الطبيعيين والشواذ فىبنيةثلاثةأجزاءمن المخ.تَبينَهذهالقروق خاصة فى
غدة الهيبوتالامص .كما يقول سيمرن ليقاى .والواقع أن دين هامر .الباحث

بالمعاهد القرمية للصحة ,قد أكّد وجود رابطةوراثيةبين مرقع على كروموروم
فلارخ مره تقنيات ورانية
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قياسية لتحليل خريطة أسلاف مجمرعة من الرجال الشواذ م عرفا كود
ووجدوا معامل ارتياط  ,معنويا إحصائياء بينالتوجه الجنسى وبين بعض الواسمات

بالمنطقة  87بالذراع الطويل لككروموزوم الجنس كا
انعفمسراضات التى أثيرتعلى الذكاء
أثار عدد مننُقَادهذااالبلحث
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قضية الذكاء والجريمة .حيث هاجم اليسار فكرة العمق الورائى ذاتها .تلقف

نشطاء الشذوة فكرة جين الشذوة ؛ لأنفكرة السببية الوراثية تحرر الشواذ من
المسثولية الأخلاقية لوضعهم فى المجتمع .كاناليمينفىهذه القضية هومن جادل

بأن الشذوذ الجنسى مجرد خيار لأسلوب حياة .ووجود جين للشذوة ينبت أن
الشذوذ كالنمش لايستطيع الشخصُشيئا حياله.
٠١٠١
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وهذا الجدللامعنى له إنهلايشبه إلاالتركيد على أن البيئةلايمكن أن تؤثرفى
الذكاء أو الإجرام .فإذا أغفلنا بضعة من أمراض الجين الواحد .مثل رقص
همسجترن .فإنالجينات أبدالاتحددالرضع النهائىللفرد تحديدا كاملامائةفى

المائة .وليس من سبب للظن بأنوجود جين للشذوذ الجنسى يعسى أن الشقافة
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ان عتيفة وعرو الكتيرين من ناث

يعبر لقان اشرجة احسى

مرن حقا .فإذاماقلق الأبوان م.ن أن رحلة كشفيّة معرائدمن الشواذ قدتدفع
بابنهما إلى خبرة جنسية ثشاذة .فإن افتقار هذا الابن جين الشذوذ لن يخفف من

منأناخحيرةى ,فإن على أهل

ل

ا

ا

سوى أمر اختيارأخلاقى شخصى٠ عليهمأن يواجهوانفس الحقيقةالتى يواجهها
8لم
أهل اليسار ربشأن الذكاء أو هرية الجددر :الطبيعة تفرض حدودا .يمكن أن نع ١

الأعسر أن يكتب ويأكل باليد اليمنى  .لكن بذاك اداغك هقفاوم:كلهاأن

الشخص أبدالايحسبأنه طبيعئ .ؤواقع الأمرأن الشذوذ الجنسى لايختلف عن
الذكاء أو الإجرام أو الهوية الجبسية من حيث أنهنُرُوعٌبشرى يُتَحَدْدُ جزئيا
بالورانة ويتكياق عرانيا بالبيئة الاجتماعية والاختيار الفردى .يمكن أن نجادل  ,فى
صهفات ,حول الوزن النسبى للأسباب الووراالثياةجتماعية ,لكن وجود
كاللهذ

العاملالوراثىفىحدذاتهيجعل الجدل حرلهاخلافياً لأنهيقترح حدوداًللعامل
الأخلاقى والإمكانية البشرية.

كان من بين أعز آمالالعلم الاجتماعى للقرن العشرين ,الأمل فى أن يؤدى التقدم
فىالعلوم الطبيعية إلىحذف البيولوجيا كعاملهامفىالسلوك البشرى .ولقد
تحقق هذا الأملفىحالاتكثيرة  :لميكنثمةأساستحريبى للعنصرية العلسية.

فداتضحأن الفروقبيانلجماعات العرقيةوالإثنية»أو بين الرجالوالدساء»أقل
دارلس داروين .يبدو أن
كشيرا ماكانيظَنفىأعقاب ظهور نظريةالتطورللعش

اجنس اللبشرى يتميز حقاًبالتجانس .الأمر الذى يعضد حدسنا الأخلاقى  منذ

لت
١

 --نهايةالإنسانعاولابقبايلوشتوركةنولوجيةحركةالعنوير بشأنجلال الإنسان» كلإنسان .لكنءتبقىفروق لاريبفيها
من الباغات لأميماكلكالىعودةامنلين قمإن التيرترج لمالادوا
دورا رئيسياً فىتفسير الفروق بينالأفراد داخل العشائر .أماماميحدث فى
المستقبل من تراكم المعارف حول وراثة الإنسان ,فسيؤدى إلى زيادة معارفنا عن

الأصول الوراثيةللسلوك؛ ومنثمفسيظليسببجدلاًسياسياًل يانته .ى
ستؤدى المعرفةٌ العلمية عن السببية» حتماً إلى بحث تكنولوجى عن طرق منابلة
هذهالسببية .على سبيل المغال :إن وجود صفات بيولوجية ترتبط بالشذوذ

السي

ا

ل

ت.شريح عصبى مميزءأو جينٍ

للشذوذ تر ز علي ههاتين-إنما يرفعمن احمالأن نتسمكنيومامن أن نجدا علاجا
لللقدرة الجتشى هناسسططرب ايسان اضطرابا لهها

ره لأنهاعشيق

التفيرات البيولوجية؛ فقدبدأت هذهثانيةتهددالمساواةفىجلال الإنسان.
نكهاامتويئع الشكلةزانعرف تعره المكرية اللالبنة”اقطرض از

كنا

خلال عشرين سنةمن أن نفهمجيداًوراثةالشذوذ الجنسى؛ وأننااستطعناأ نندبر
وسيلة يمكن بهاللأبوين أن يقللاكثيراًمانحتمال أن ينجباطفلاًشاذاً .لا يتطلب
هذا بالضرورة أن نفترض مسبقاً استخدام الهندسة الوراثية؛ قدتكون مجره قرص

دواء يوفر مستويات كاافليتةسمتنسترون تمعلمممالجدينالمتنامى ذكوريًا وهو فى
الرحم .افترض أن تكاليف العلاج ضكيلة .وأنهفعال ولايسبب أيةآثارجانبية»

وأنمنالممكن أن يصفه الطبيب الْمُوَلّدفىعيادتهفىسريّة.افترض أيضاًأن
الرفعالاجعياض قدااميميعيت يقل الكدرة احننى اماكوباقرفن
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زراك اتنل اسرد لور ب

لينالسخط اليوم
ايبد

كثيراًعلى مايرونه تمييزاًضد الشواذ  .هن قديعتبرن الشذوذ شيئاًكالصلع أو

قصرالقامة لاحيلة للشخص فيه ,ولكنه رغم كلشئ حالة ليست بالمثلى »
لىه
ااهف
فًير
طدألا
أفر
بحيث يفضل ال

( .تعكفلبهذا رغبة معظم الناسفىأن

تكون لهم سُلأن)  .كيفلهذا إذن أن يؤثر فىوضع الشواذ الآنيها من يوحد
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الفصل الثانى:علومالمخ  ل
راب من
ضم هذ
لعله
ان يج
منيمفىالجيل الذىيتمفيهالتخلص من الشذوذ ؟أ
اليرجينيا الخصوصية أكثربروزاً وأكثرتعرضاً للاضطهاد ثماكانوا عليهقبلاًو؟إذا
لميكن ذلكواضحا .أيصح ألانكترث بحقيقة مارسة هذهالخيارات اليورجينية
لأنمن يمارسها هم الآباءلاسلطة دولة القهر ؟

 7١الا

علمعفاقير
 5عصابوالنيعكم
افلىسلوك
'والإمرضضمار الشكحرامًعندهم:ع
بلىال
حمرءأ
ذنيم
رضى.

أحمقمنل يازاليتعشرفىالأحجار والبشر!قَّدرقليلمنالسم

بينالححينوالآخر  :هذايؤدى إلىأحلامممتعة .ثمالكثيرمن
السم فى النهاية .لوتممتح.

فريدريخ نيعشه :

هكذا تحدث زرادشت

نهايةالإنسان عاولاقببايلوثونركةنولوجية

وغناكان

موف فرويك مومس التخليا الشسئ ؛هوالمفكر الذىبلغعملة

القمة ثمهوىء خلال القرن العشرين  .كانالغرب يُجِلَّهُفىمنتتصف القرن

:العشرين فى كل مكان باعتباره الرجل الذى كشف أعماق الحقائق حول حوافز
الإنسان ورغباته .عقدة أوديب ,اللاوعىء تمنىالقضيب .تمنى الموت :ذاعت

مفاهيمفرويدهذهفىحفلات الكوكتيلء أذاعهاالخبراءممّنيرغبون فىإثبات
حنكتهم .لكن ,بحلول نهاية القرن أصبح معظم العاملين بمهئةالطبيعتبرون

فرويدحاشيةممتعة .ل أاكثرءفىالشاريخالفكرى .شخصاًكانمُقَلْفاًأكثرمنه

عالماً .نتج هذا عن التقدم فى علم الأعصاب المعرفى وفى مجال علم العقاقير
العصمية الجديد.

بنيت الفرويدية على فرضيقول إن المرض الذهنى  ومنهأمراض خطيرة مثل
الهوس الاكتئابى والشيزوفرانيا -هو بطبيعته سيكولوجى فى الأصل -هو نتيجة
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ل

وىك
لمف
سلتحك
لب وا
اعصا
يمر الأ
قعل
الث:
قلثا
عصل ا
يبلللل.--.-.-سسالف

خلل ذهنىيحدث فىموقعمافوقالمادة البيولوجية للمخ  .ولقدقوْضهذه الفكرة

عقار اسمه الليغيوم اكتشفه بالصدفة جون كيدعالم النفس الاسترالى عندما قدمه
لمرضى الهوس الاكتئابى عام .91 54فشّفى عددمنهمفيمايشبهالمعجزة :وبدأت
عمليةأدت إلىأن يحل العلاج بالعقاقير محل العلاج الفرويدى بالحديث ,بصورة
كاء وو كائقة ذلقرف اطول العالو ون كانللبيومهنمعرة يدايالشرة

حث واالتطلويرعقفىعالقمير العصبية :أدتفىنهاياةلقرن إلى
متافجلرةبمن
جيلبجديد من العقاقير منها البروزاك والريتالين-جيل بدأناالآن بالكاد فى تفهم
أثراهلاجتماعى .

توافقظهور العقاقير التىتعملعلى المخمعماأُطّلقعليهاسمثورةالناقلات
العصبية  نعنى زيادةهائلةفىالمعارف العلميةعنالطبيعة البيوكيماوية للمخ
وعملياته الذهنية :را كانكشاأن نعيه الفرويدية بالتظرية الىطورتهاجماعةمن

٠١اا
ل

نهايةالإنسان عاولاقببايلوثوتركةنولوجية

رجال القبائل البدائية وجدوا سيارة تعمل» وحاولوا تفسير وظائفها الداخلية دون

ون الارتباط القرئ بين الضغط على
ظلقد
ح .ف
ابّوت
لالك
يفتح
يأعنمكنوا من
دواسة البنزين وبين تحرك السيارة إلى الأمام؛ فيضعون النظرية بأن شيئا ما يربط
بين الاثنين يحول السائل إلى حركة العجلات ربما كان سنجاباً كبيراً فى قفصأو

قزمامن نوعأوآخر .لكنهم أبدألن يفهموا شيكاًعن الهيدروكربونات أو
الاحتراقالداخلى أو الصمامات والمكابسالتى تقوم بتحريل الطاقة

ولقدقامعلمالأعصاب الحديثفى الواقعبرفعالكبّوت ,وسمح لنابإمعان
النظر فى امحرك إن يكن ذلكللعجريب  .ثمة دسعة أو نحوها من الناقلات

العصبية  منها السيروتونين والدوبامين والنوربينفرين  تتحكم فى قَدح الورصلات
وبررونات فىالمخ.تؤثر مسحويات هذه الناقلات
نايتع
لار
اإش
العصبيةونقلال
اصلبيطةريقة التىبهاتتفاعل ,تؤثر مباشرة فىشعورنا الذاتىبالسعادة
اولع
واحترام الذات والخنوف وما شابه .تتأثر المستويات القاعدية لهذه الناقلات بأشياء
موجودة فىالبيئة وترتبطكثيراً بمانَسَميهالشخصية .كانت المعارف عن كيمياء

بعللىته
ارة
نلقد
مخوا
الم

قبلأن تصبح الهندسةٌ الوراثية أمرأًتمكناً مرجعا هاما

للتحكم فى السلوك له تضميناته السياسية البالغة الأهمية .ونحن الآن فى غمرة

هذهالغورة؛ وليسعليناأن نُلَقّقميناريوهات خيالعلمىلنرىكيفستتكشف .
الو ار

ري ك وعائلته كظاهرة ثقافية رئيسية فى أواخر القرذ

امر
«را
لعشرين  .مجد بيترد .ك
لفى
صبه'
إكتا
غاء إاللىبروزاك» وإليزابيث ورتزل
فىكتابها (أُمّةالبروزاك» ,مَجّداالبروزاكعلى أنهعقار مدهش لهأثر مسحرى على

ست
اتن
كعى
المصابينٍ بالاكتئاب المزمن .رصف كرامر حالة مريضة له تد

مصابة

بالأمسات ارد :سيك عييا ف شليلةدنالعلاقات المأجركي معرجال
طنيها البوواراك
ام
عيع
تاب
معزوجين .وتدهور وضعها فىعملهاو.فى ظرف أس
انتهت علاقاتها الفاسدة وبدأت تضرب المواعيد لرجال آخرين #خيرت فاترة

أصدقائها بالكامل ,وأصبحت أكث ثرقة بعفسهاوأقلاعمادا علىالآخرينفى
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لل

ومكفى 
لتحك
سوال
لاب
اأعص
يمر ال
قعل
الث:
قلثا
عصلا
الف

أسلوت إكارتهاللعمل .غدا كتاب كرامرواحدا منالكتب الأكثرمبيعاء وأسهم
للتعهقمانقير
اائ
كثيزا افلىترويج للعقار وقبوله .بيلغععمناطون البروزاك وع
نحوةم ١ مليون أمريكى ,أى ١٠1/ منالعشيرة الأمريكية بأكملها .ولأن النساء

بدح الكتاب
ص فق
أات,
أكشرفن الزجال معاناة من الاكتئاب ومن ضعف احترام الذ
شينا كمعبود الساء .من الجلىأن ناح تسفى التحرر من العلاقة المشينة قد

كركة فدات نر ميلك رهن صيْطانا إعادةاسديعات السرويوت:
ِيْسَمن المستغرب أن تتسبب العقاقيرٌ التى عرف أن لهامغلهذه الآثار فى
نشوب خلاف كبير .أوضحت بعضّ الدراسات أن البروزاك ليس فَعَالاً كما يذّعى.
وانتقد كرامر لأنههول كشيراً منأثره .كان الجزء الأكبرئماكُتبضد البروزاك
عجّي
يتألف من كعب مشل كتاب بيتر بريجين وجنجر روس بري
ننر
يدف على
البروزاك وكعاب جوزيف جليدمولين رد معادللبروزاك .جادل النقاد بأنللبروزاك

كركبة من الآثار المجانبية يحاول المنعجأيخنفيها .قالوا إن البروزاك مسئول عن
قة
يلة
قه عض
ششوي
لوت
ازن.
ريادة الو

بالوجه .وفقدان الذاكرة .والاختلال الجدسى.

والانتحار والعنف وعوار المخ.
ولقد يحدثمع الوقت أن يُنَخدالبروزاكُ نفسطريقعقار التوارزينالمضاد
للذهان :فلايصبح العقار المعجزة ,بسبب آثاره الجانبية الطويلة المدى التىلمتفهم

ح
ضما
تإذا
اين
عندظهوره .لكن المشكلةالسياسية والأخلاقية الأصعب متب
الشف انهحامر كاه اانه عودرغيدين عقافكركافدةلامنظي يقلايشتمل

طف
اثر
وىأك
عثرف
لك يؤ
اروزا
بالشبط مثلما تقول الدعايةٌ عنه:إذيقال إن الب
السياسية مركزية  :الشعور بقيمة الذات وباحترام الذات.

واحترام الذات مفهوم سيكولوجى يخضع للتيارات؛ هو شىء يذَكْرْ الأمريكيون
دائما بحاجعهم إلىالكثيرمنه؛ لكنهيشير إلىناحية حرجة منسيكولوجيا
نلاس فى أن يُعتَرَف بهم .جادل سقراط فئ جمهورية أفلاطون
البشر :راغبلةك
بأن هناكثلائةأقسامممَيّزة للروح  :جزء للرغبة» وجزء للمنطق» وثالث أطلق
عليهاسم(تيسوسن»_وهذه كلمةيونانية عادةماتترجمعلئ'المفعم بالحيوية.
ويلا
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شم

والتيموس هو ناحية الكبرياء منشخصية الإنسانء الجزء الذى يتطلب أن يعترف
الآخرون بقيمة الفرد أو كرامته .هوليس رغبةفى سلعة مادية أومأرب لإشباع

حاجة المنفعة التىيفهمها الاقتصاديون على أنهامايحرك الإنسان وإنماهى
حاجة الفردلأنيعترف الآخرونبمنزلّته .والواقعأن الاقتصادى روبرت فرائك قد

أوضح أن الكشير مانظئهمصلحةٌ اقعصاديةليسفىواقعالأمرسوىحاجةإلى
الاعترافبالمنزلة» أو ماأسماه سلعالمركز الاجتماعى  .نحننريدعربةجاجوار لا

لأننانحب العربةالجميلةوإنماكىنبزعربةجارناالابىإم دبليؤ .ل يالزمأنتكون
الحائيةإلىالأعدزاك شخصية» فلقديطلب الفرهأن يعترف الأكروة بالهعه او

بمقدساته ,أوبأمّتهأوحتىبقضيته العادلة.
أدركمعظمالْمنظرينالسياسيين مركزيةالاعتراف؛ ومدىأهميتهفىالسياسة
بالذات .الأمير إذاحارب فيز فإنهلا يطلب أرضاً أومالا» فلديه عادة أكثر ما
يحتاج» لكن مايريده هوالاعتراف بسلطانه وسيادته ,الاعتراف بأنهملك الملوك .

كثيراً ما يكون الاعتراف أهم من المصالح الاقتصادية :ربما أصبحت الدول الجديدة
أكب ؛ر لكن
مثا ل أوكرانياوسلوفاكيا أفضل حالاًلوأنهاظلتأجزاءمن ذُوَّلٍ
ىلأم المتحدة.
اطلبعلا ومقعداف ا
دلرخاءالاقعصادى بقدرم ت
شعوبهالا تنش ا
لهذا السبب اعتقد الفيلسوف هيجل أن الدافع الأساسى فى العملية التاريخية هو

عركة الدامية البدائيةبينخصمينعلىمن
ماً
'افا,لبدء
نتر
ماع
الكفاح منأجل ال
سيكون السَيّد ومن سيكون العبد ,وانتهاء ببزوغ الديموقراطية المعاصرة ,التى

يعدرففيهالكلمواطن بأنهحروبأنللجميعنفس الْدَزلّ.ة
اعتقدهيجل أن الصراع منأجلالاعتراف ظاهرةٌ بشريةٌبحتة بلرآهامركزية
مانعنيهببشريّتنًا .لكنهكانمخطناًفىهذا :هناكأساسُبيولوجى لرغبةالإنسان
هوجودٌفىعددآخرمنالأنواعالحيوانية .فالأفرادفىالكشيرمن
فىأن يُعْتَرفب م

الأنواع توزع نفسها فى هيراركيات سيادية( .جاء مصطلح هيراركية النَمَرْ من
الدجاجء بالطبع)  .فإذا ماوصلنا أقارب الإنسان من الرئيسات _مثل الغوريلاء

والشمبانزى بالذات  فسنجد الصراع من أجل المكانةداخلهيراركية السيادة وقد
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لب
إٍ

الفصل الثالث:علمعقاقيرالأعصاب والتحكمفىالسلورك ل
ل

بدأيعخذشكلا إنسانياًحقاً.وصفعالم الرئيسات فرانس ده فالفىكتابه(ذى

امنلاسشبمسيباساةنزئ ,وصف بإفات الصراعات التىوقعت من
العنوان ال

مكجانتفحجيرة نير ابذؤينحمتياترى فىالأسر.يُشَكُلَذكور
اخر ل
الشمبانزى ائتلافات .وهى ُخَطْطء ويحُونْ بعضها بعضاً .وتشعربوضوح بشعور
يشبهكشيرا الزهروالحضي إذا هااعترف الرفانبمكانتها فى المستعمرة أو
جحدوها.

لاشك أن صراع الإنسان منأجلالاعتراف أكشرٌتعقيداً بكثيرمن مشيلهفى
الحيوانات .فالبشر .بذاكرتهم .وَتَعَلّْمهِم ,وقدرتهم الهائلةعلىالتفكير المجردء
يستطيعون أن يوجهوا صراعهم من أجل الاعتراف إلىالإيديولوجيات والمعتقدات
الديك والكيادات الجامسة وجرائر تويلر  9بعد ولايحمىئمنمضادز الفعر
ون للرغبةفىالاعترافأساسابيولوجيًاء وأنلهذاالأساس
الأخرى  .لكن الهم ه أ
ارتباطا بمستريات السيروتونين فى المخ .لقدأوضحت التجارب أن للقردة فى

يترمونتونين منخفضة :أما
اسلتوسيا
مينراركية السيادة م
الطرف الأدنى ه

القرد إذا مافازوأصح نجمماًبينالذكور فإنهيشعر وقدبلغالفعةعالية
السيروتونين.

لهذا السبب بالذات يبدو البروزاك عقاراً ذا شأن من الناحية السياسية .يجادل
00000
ل
_

راف .كانالاتلقدبمشرىء بأكمله تقريباً.
تجل
ا معنأ
لررة
املنصراعات الامتك
نعيجةثانويةالحقيقةأن الناسأبداًلميقنعوابمالاقوهمناعتراف لميكنلهمأن
يبلغوهإلامنخلالالكفاح والعمل بمعنىأن المنزلة تتطلب أن يكافح الفرد من
أجلها ؛ مُلكاًكانأو أميراً,أوحتىابن عمك الذىينشدأن يرتقىإلىمرتية كيير

اةم
رقل
حلبتعلى
التغ
العمال فىالمتجر .والطريقةٌالطبيعية» أو المقبولةًطبيعياً.ل

الفرد لذاتههىالصراع معالنفس ومعالآخرين ,والعملالجاد»وتَحَمَلَتضحياتٍ
مؤلمةفىبعض الأحايين ثمفىالنهايةأنينهض الفردويُعلنللجميع أنهقدقام
بذلك  .والمشكلة معاحترام الذات .كما نفهمه فىالسيكولوجيا الشعبية فى
اللا

نهايةالإنسانعواقبالشورةالبيوتكنولوجية
أمريكاء أنهاقدأصبحت لافعة ,شيئاًيطلبه كل فرد ,سواء كان يستحقه أو لا
تلسعفة :وهنا يحض بنقد اعكزاء الذات ويتحكل التجح عه افرا قي تفي
وهاتحىء الصناعة الصيدلية الأمريكية التىيمكنها من خلال عقاقير مثل
الزولوفت والبروزاك أن تقدم احترام الذات فى زجاجة ترفع السيروتونين بالمخ .

اضيا
قمرضبع
لكرا
اتر
لىة الشخصية بالطريقةالتىوصفها بي
ميرانلقدارةٌبعل
تغ
المستعة  .أكانمنالممكن أن نتجنب كل هذاالصراع فى تاريخالبشرلوأن الناس

يوون
لرأ
بيص
انق
نكا
كانوايحملون فىمخاخهم قدراًأكبرمنالسيروتونين ؟أ
وبزةاك يبتلعها مابين
سيشعر بحاجته إلى أن يقهرأوروباإذا توفرت لبديره ح

الحينوالآخر ؟لوأن الأمركان كذلك ,فأىطريق كانسيتخذه التاريخ ؟

كياً ومنيحسُون بأنقيمة
يبين
دكتث
يالم
إلايكينَلمن
الواضح أن هناك بعالمنا هذا الم
الذات لديهم أقلبكنير مايجب  .كان البروزاك والعقاقير الشبيهة .بالنسبة لهم.

عن نعط لبدلكو اتعقاض ححص ف امورو ترنينلارشك غالةبالرلرحة
صريحة  .ووجود البروزاك يفعح الطريق إلى ما أطلق عليه كرامر الاسم الشهير:
'٠علم العقاقير التجميلية»» نعنىتعاطى العقارليسلقيمته العلاجية وإنماء
بباطة .لأنهيجعل الفرد يشعر بأنه(أفضل من طيب» .إذا كان للشعور باحترام

الذاتمغل هذهالدرجةمنالأهميةفىسعادة الإنسان ,فَمَنمئالايطلبمنهأكثر

؟ فُتحالسبيلإذن إلىعقاريشبهفىنواحىمعينة؛ وبشكلغيرمريح .صوما
العالم الجديد الشجاغ لألدوس هكسلى.

إذا ما بدا البروزاك نوعاًمنحبوب السعادة ,فإن الريتالين يلعب دور أداة صريحة.
للتحكم الاجتماعى  .الريتالين اهلواسم التجارى لمادة ميفايل فينيديت ,ابه وثيق

تذايعفنىات القرن الماضىتحتاسم
سذى
القرابة بالميغامفيتامين ,ذلكالمخدر ال
'السريغ .يستعمل الريتالينفى علاج متلازمة يطلق عليها اسم مرض قلة الانتباه 
فرط النشاط (م ق أف ن) .وهذا مرضيرَبَطٌ دائمابالصُبيّة الذينيصعب أن
ة.
سول
اىفص
رن ف
دكني
لاسا
السو
يج
 181؛,:

وىك
لمف
ستحك
لبوال
اعصا
الفصل الثالث:علمعقاقيرالأ

فى شام  6سجا ل مرض قلة الانتباه(م ق أ) لأولمرةعلىأنهمرض ٠ جماء

ذلك ففىكتاب'الجمعيةالأمريكية للطب النفسئ المعنوَن دليلتشخيص

ورإحصاءات الأمراض العقلية (د ت إأع) وهذا هوالمرجع الرسمى للأمراض
العقلية .غير اسمالمرض فىطبعة تاليةمنالدليل إلىمرض قلةالانتباه فرط

النشاط .أضيف'فرط النشاطكخصيصة مؤهلة .كانإدراجم ق أثمم ق أف ن فى
القائسة تطورا مثيرا فىحد ذاته .فهلى الرغم من عقود من البحث لم يتمكن أحد

ونون الي فقوق نوق فاك إندسرض لاموه يلهالات عاراضيية:
يورد دليل التشخيص والإحصاءات عددا منمعايير تشخيص المرض ,.مثل التركيز
فى المشاكل.

يرقى
والنشاط الفائق فى الوظائف الخركية  .يقومالأطباءكشيرابما

ى
لان
عماب
إل تشخصض .ذاتى للغاية ,إذا
بتاكم

١1لمريضما يكتفىمن الأعراض المجدهولة

فىذابيدةيعاق لي ١فىجفلفتها .

ليس من المستغرب إذن أن يؤكد طبيبا النفس إدواره هالويل وجون راتى فى
كتاسيماهالنساقون إلىتشدت الفكز» إذا أأندتركت ما تدور حوله هذه

المتلازمة  .فستجدها فىكلمكان .وعلى عهدتهما فإن ©١ مليون أمريكى يعانون

من صورة أو أخرى من المتلازمة .فإذا كان هذا صحيحاً فإن معناه أن الولايات
اللحدة تكايد وباء مذهل الانتشار حقاً!

هناك بالطبعتفسيرأبسطيقولإن م ق أ ف ن ليسمرضاًعلىالإطلاق» وإثما
هر ديار منحنى الجرس الذى يصف توزيعسلوكطبيعىتمام .ا فالتطور لميصمم
صغار السن .لاسيما الصبية كىيجلسوا على المكاتب ساعات طواليصغون إلى
مدرس  .وإئماصمموا للجرى واللعب وغير ذلكمن النشاط الجسدى .أماماخلق

الانطباع بأنهناك مرضاأ يتفاقمفهوحقيقةأنهميجلسون ساكنين فىالفصول :أو
أن الأباءوالمدرسين لم يعدلدييمالوقت الكافىينفقونهمعهميزدون مهاممشوقة؛
انس
رال
واق
أولكم

دير الطبيب الذى أُلّفكتاباًفىنقدالريتالين :

لقد ركنا باحتمال أن يكون مرضقلةالانعباهحالةتصيب

الجمييع؛ع وتضمتدويعةمنمشاكلسلوكية للأطفال لها
أسباب مختلفة» بيرلوجية واجتماعية نفسية متحتي قطنا
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الا
١
د

نهايةالإنساناعولابقيابلوشتوركةنولوجية
وقدراً .أماحقيقة أن الريتالين يساعد فىحل الكثير من

المشاكلفقديشجع تشخيص م ق أعلى أن يتَعَدى حدوده.
الريتالين منبهللجهاز العصبى ينتمىكيماوياًإلى موادتخضع للرقابةمثل
الميغامفيتامين والكوكايين ,وآثاره الصيدلية تشبهكثيراًآثارهذين المخدرين  :زيادة
فترة الانتباه ,شعور بالدشوة الوقتية ,بناءمستويات طاقة قصيرة الأبد .والسماح

بمجال أكبر .والواقع أنئاإذا مسمحنا لحيوانات المعمل بأنتختار بينالريعالين
والكوكايين ,فإنهالنتفضل واحدا منهماعلى الآخر .ترفع هذه العقاقير مساحة

الرؤية والعركيز ومستويات الطاقة أيضا لدى الأسوياءالمنناس ,فإذا استخدم
الريتالين بإفراط فإن آثاره الجانبية ستشبه آثارالميغامفيتامين والكوكايين ,بما فيها
ريصتفالين
منأرقوفقدان للوزن .ذاكهوالسبب فى أن ينصح الطبيب عاندلما

للأطفال بأنيحصلوا على عطلة دوريةمن العقاز .لايبدو أن الجرعات المنخفضة
ع الريعالين الف موف للاطفال تبي أئ إدماناتقنارن ا بسبيهالكزكاين)
لكن الأثرر قد يتشابه مع الجرعات العالية اولعددت رد

يد اجكام

العقاقيزالأمريكيةإلىأن تععبرهثمايتطلبروشتةطبية ثلائية؛ وإلىأن تخضع
للرقابة الكمية الكلية المفتهة فثة +

و ركماّتْفسر الآثارالسيكولوجيةٌ الطيبةٌللريعالينالسببفىأن تستخدمه أ
تحب

ار تنفيذ أحكام العقاقير) أن تسىء استخدامه أعداد متزايدة ممن أسم

ا  .يقولديل إنا للعقارالقدرةعلىأن يحسّنأداء كل
يشخصوا مرضى م ق أ ف ن
فرد » طفلاًكانأو بالغاً.مريضاًكانبمرضقلة الانعباهأوغيرمريضن٠. أصبيح

الريتالين خلال تسعينات القرن الماضى واحدا من أسرع العقاقير انعشاراً فى المدارس
الغانوية وفىمعسكرات الجامعة ,عندما اكتشف الطلبة أنهيساعدهم فى المذاكرة

للامتحان وفىتحسين الانتباه أثناءالدرس  .يقول أحد الأطباء بجامعة ويسكونسين:
ابيث
يتزصف
لية.
إمحل
لية ال
داقع
يالو
صفى
لاسة
االدر
كات
لقدأصبحت قاع

وورتزل؛ الشهيرة فى موضوع البروزاك ,تصف كيف فَرمت وابتلعت أربعين حبة
ريتالين فىيوم.ثما أدىبها إلىحجرة العناية المركزة والمداواة منالتسمم ,حيث

قابلت أمهات كيسنرقن الحبوب منأطفالهن ليستخدمنها.
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وىك
لمف
سلتحك
لب وا
اعصا
يمر الأ
قعل
االث:
قالث
عفصل
ال

رسياسة الريعالينتقصحبجلاء عن مدىففقر الفكر الذى نفهم به الشخصية

والسلوك؛ كما تقدملنادلالةمنذرة عماميأتىعندما تعاحالهندسة الوراثية

بقدرتها الكامنة الأكبرعلىتعزيزالسلوك .إن منيعتقدون بأنهميعانون منم ق
أفن يتوقون إلىأن يِصّدّقوا مايقاللهمدائماًمنأن عدمقدرتهمعلى التركيز

أوعلىالأداء الطيب فىبعضمهام الحياة ليسقضية ضعف شخصية أوضعف

عرو ف سار فيج نالمين  ,ويعلالعورة عنسياالأننمشرردالواجي

يوهدؤلاأءن يلغوامسعوليعهمالشخصية عن
الشذوذ سبافى سلوكهم .؛ كذا

أفعاليم وكماوصفها عدوان كتاب ميِسْر حديث فىتعضيد الريتالين الخطأ

ئيس خطأك.
هناكبالتأكيد الكثيرون ممّن يكون نشاطهم الفائق» وعدم قدرتهم على
كبن شه حت الم باداليوويا م افده لذو لسركينبالك

ماذاعمْنيجدون أنفهم قُلمغلافىنسبة ال/١6 منذيلالمنحنى الطبيعى
للانتباه ؟ هناكبعض الأساس البيولوجى لحالتهم .لكن الواضح أنهميستطيعون
أن يقوموا بأشياء توترافي الدرجة الميانية تامهم او بشاطيم الثائ .ق فالتدريب

والخلةى والعزم ,والبيئة علىوجهالعموم ,ستلعب جميعا أدواراًهامة.وتميف

الناس فىهذه الحالة علىأنهممرضى إنماهوتضبيب للخط الفاصل بينالعلاج
وبينالتعزيز  .ورغم ذلك فهذا بالضبط هوما يطلبه معضدو تطبيب مق ف نأ.

يدعمهم فى هذابعضّمنمصالح غايةفىالأهمية .هناك أولاً وقبلكلشئ
المصلحة الشخصية للآباء والمدرسين الذين لايرغبون فى أن ينفقوا الوقت أو الطاقة
اللازمة لتبهذيب وتلية ومنادمة وتدريب الأطفال الصعبة بالطريقة العتيقة .من

ونا
لء أ
هلعمل
سنبا
يهَقُو
المفهرم طبعاأنميطلب الآباءالمنهُكون والمدرسون الْمرَ
حياتهمباتخاذطرق طبية مختصرة» لكن ماهومفهوم لايرقىدائماإلىماهو
صواب .ربماكان أهم دهليز يمثل هذه المصالح بالولايات المتحدة هو جماعة

'الأطقال والبالغين مرضى قلة التركيزء والدشاط الفائق (تشاذ) وهى جماعة تعتمد

علىنفسها لاتنشد الربح أُمّمتعام 7184١ وتعألفمن آباءأطفال شُخُصوا
مدلا

سس

لل نهايةالإنسان عاولاقببيالوثوتركةتولوجية ا

بمرض مق أفان  .ترى هذه المجماعة نفسها جماعة دعم ودارمقاصة لمعظم
المعلرمات الحديثة عن المرض وعلاجه  :وقد ناورت بقوة كى يصنف هذا ١1لمرض على

أنهعجز  .وأنيصبح كل مريض بهذا العجز من الأطفالمزهلا لتعليمخاصطبقا
لقانون تعليمالعاجزين .أولّتهذه الجماعة اهتماما خاصا بألا يوسمضحايا م ق أ

فن بسبب حالتهم .وفىعام 8641١ قامت بحملة هائلةحتىيعاد تصنيف
ثمايرفعتحكم إدارة تنفيذ أحكام العقاقير فى

الريعالين 0
الإنتاج الكلىء ويخقّف >كثيرامن

الأحرال التىيوصف فيسها ومن إجراءات

اخصول عليه.
أماثانىأهم مصادر الدعم لتطبيب م ق أف نفهى الصناعة الصيدلية» ولاسيما

الشركات مثلنوفارتيس (سيبا-جايجى  سابقا) التىتصنع الريتالين وأقاربه.
ا
در
اأهم
صة ل
مابي
اج

اي

السلبية عن الاثار

تيس .ناورت
مع
اار
وأفيض
نشئ
دخلها  .وقد حدث نفس ال

نوفارتيين بقوة كى يعاد'تضتيق الريعالين كعقار تحت الببدا #8ويدلت الضغوط

لسرعة رفع حصص الإنماج .إذ نشرت فى أوائل التسعينات من القرن الماضى

حكايات عن نقصفى الإنتاجيوشك أن يحل .وفىعام8414١ أضاعت جهودها
لفرط حرصها .عندما انهارت جهرد إعادة التصنيف فى أعقاب أخبار تقول إن

نوفارتيس قدعجزت أن تكشف عنمنحة إلىجماعة تشاذ تبلغ قيمتها نحر
 ٠6ألف دولار.

لتطبيبحالةمثلم ق أ ف ن عواقب قانونيةوسياسية هامة .القانون الأمريكى
يعنف هذا المرض حاليا على أنهعجز  .لذا يحظى ضحاياه بالتأمين تمتقانونين
مختلفين :الباب ٠ 5ه من قانون إعادة التأهيل المهنىلعام 7/714١  .وقانون تعليم
العاجزين الذى أجيز عام ٠949١ :الأوليمنعالسمييزضد المعاقين .والشانىيوفر

دعمامالياللتعليمالخاصلمنتنبتإعاقتهرسميا .كانت إضافة م ق أف ن إلى
سن
قائمة المعوقيننتيجة لمعركة سياسية طويلة أثارتهاتشاد واغيلرهجا م
اعات
الطبية وجماعات المؤيدين ضد الرابطة القومية للتعليم (رق ت) -الاتحاد العام
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ل

وىك
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سنحك
لبوال
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الث:
قلثا
عصلا
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للسدرسين _والجمعية الوطيةلعقدم الْلَوَنِينوجواتم) .كانت رق ت تكره

العراقب المالية لإطالةقائمة العاجزين ,وكانت ج وات مقلقة يشأن سهولة
تعسيف الأطفال السود فى فئة العاجزين عن التعلم» ليعالجوا على حساب الأطفال

.را وفىعام١144١ أدرج مرض م ق أ ف نفى القائمةالرسمية للعجز
اولبأيخضي
بعدحملة من الدهلزة وكتابة الرسائل قامت بهاتشاد معغيرها من جماعات

الآناء.

ونتيجةلاعتبارم ق أ ف ن عجزا رسمياً» أصبحمنحق الأطفال المصابينبهذا
المرض التمتع بخدمات تعليمية خاصة فى المدارس عبر الولايات المتحدة .يمكن

اً لإجراء الا-نتبارات القياسية:
يقتا
فبو
اطل
ضأني
إرض
للغالب صاحب هذا الم
ا
ل
معاب بالمرض عقافاة مدرسة مريتيكارللقائرة :لأنهالممجه إل ٠ا دقيقة
اعافيذ فى امتحان مدته ساعة قصلت اللدرنة أن تنوى الأمربدلا فق الدخول فى
منازعات قضائية.

تدمر الكشيرون من المحافظين من توسيع

التعريفات الأمريكية الخالية للعجز تحت

لةتفكىاليف  .لكن الاعتراض الأكثر
ااد
علويمقين ,وماتببه من زي
متع
قاانلون
اهسية هو اعتراض ى أخلاقى :عندماصنف المجتمع مق أ ف ن على أنهعجر فإن ما

دعله ذفىالراقعهوأن أخذ حالةلها أسباب بيولوجية وأخرى ميكواجتماعية وقرر

انلغلبة لابد أن تكون للبيولوجيا .قيللمنلديهم بالفعل بعض القدرة على
التحكم فىسلوكهم أن ليست لديهمهذه القدرة ,وأصبحعلى القطاع غيرالمعوق

من انجتمع أن يبدأ فى إعادة تخصيص مرارده وزمنه ليستوثق من أنها ستعوض بشئ
هو فى الواقعتحتتحكمه  جزثياعلى الأقل.

ولقديكون هناك أيضا مايبررقلقجماعات مل الجمعية الوطنيةلتقدم الملوْ

وحواتم) من أن تستخدم العقاقيرالتىتعملعلىالمخ؛مغلالريتالين بنبٍ
أعلى فى مجتمعات الأقليات .ولقدتزايدبالولايات المتحدة بشكل واضحعدد

وصفات هذه العقاقير (أساساء وليس على وجه الحصرء الريتالين وأقاربه) التى
 4ال

نهاياةلانسانعاولابقبيالوشتوركةنولوجية
تحرر نصغارالأطفال (قبلسنالمدرسةأوحتىأصغر) لمشاكلسلوكية .بيت
دراسةفىعام 4/485١ أن منبينالمستفيدين ببرنامج ميديكيد ميعشجان هناك
انين العتفار ككسك  4سدوات ,الذينشُخْصوا بمرض م ق أ ف نء قدوصف

لهمعقارأو أكثريعمل على المخ.ثمةدراسة معينة-تسببتفى ضجة سياسية
ا
املنأطفال فىعمر 745سنوات فى برنامج كبيرللميديكيد بوسطغرب
.إذاقرأنامابين
أمريكا كما كانت مضادات الاكتئاب تعطى لنسبة 3 /46تفرييا ف

سطور هذا البحث ,فسيعضح أن العقاقيركانتتوصفبمعدلات أكبركثيراًفى

برنامج ميديكيد للأقليات عما كانت توصف للفئات الأفضل حالاًبنفس
الدراسة.

هناكسيمترية محبطة بينالبروزاك والريتالين .الأول يوصف كثيراً للنساء
المكتنبات اللوائى تقر إلى احترام الذات؛ فهو يمنحهن الشعور الذكورى الأول
رةى سنجد أن الريتالين
خحي
أننا
ويات السيروتونين المرتفعة .م
تع
الذى يمأتسىم

يوصف أساسا للصبية الذينيرفضون الجلوس ساكنينفى الفصول الدراسية  لأن

الطبيعةلمتَهِيئهممثلهذاالسلوك .والجدسان سوياأيدفعانفىرفقنحوشخصية

أندروجينية متوسطة؛ مغرورة»ليئةالعريكة؛ هىالنعيجةالصحيحة سياسياً
بااجلتأمعمريكى فى الوقت الحالى.
أما الموجة الثانية للثورة البيوتكنولوجية من العقاقير العصبية فقد جاءت بالفعل

تهدرمنحولدا .لقدأنتجت بالفعلحَبَّةٌتشبهحبةالصوماء وحبّةللتحكمفى
اعلعى
متفا
تنال
جيرم
اةبكث
لالي
اثرفع
الأطفالاجتماعياً .حبوبيبدو أنهاأك
للطفولة المبكرة وعلاجات الحديث الفرويدى التىظهرت فى القرن العشرين.
ولقد ذاعاستخدامها إلى الملايينوالملايين منالبشرحول العالم ,معالكثير من

الخلافاتحولميُاحْثَْمّلُمنعواقبصحيةطويلةالمدى:لكنانكادلانجدجدلاً
حولماتعنيهبالدسبةللتفهمالتقليدئ للهوية والسلوك الأخلاقى.
البروزاك والريتالينليساسوى الجيل الأول منالعقاقير التىتعملعلى المخ .أما
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وىك
لم ف
ستحك
لبوال
اعصا
قمير الا
اعل
مث:
عثال
الفصل ال

تعن فستطتو قري علىانافك:ابنغدلمدعنا الأعفيان :جز

ما تصوره خيال الناسعماممُنْجرَه الهندسة الوراثية.فقد يستخدم نوع من
العقاقير يسمى بنزوزيايبيئات للتأثير فى نظام حامض جاما أميدوبيوتيريك لتقليل
القلقوالمساعدة فىيقظة مسترخية نشطة فى الوقت نفسه وتوفير نوم واف فى

فعرة أقصرء دون الآثار الجانبية لمسكنات الألم .وقد نستخدم مشجعات نظام
الأميتايل كولين لتحسين القدرة على تعلم الحقائق الجديدة .واستبقاء المعارف»,
ونحسين استدعاء الحقائق .ولقد تستخدم مشجعات نظام الدوبامين فى زيادة القدرة

على الاحتمال وفى إثارةالدوافع .وقد تسبب مشبطات إعادة استيعاب
السيروتونين الانتقائية؛ بمصاحبة عقاقير تؤثر فى نظامى الدوبامين والنوربينفرين.

قدتسببتغيرات سلوكية فىمناطقتتفاعل فيها النظّمامحتلفة من الناقلات
العصبية .وأخيرا قد يكون من الممكن منابلة نظام التخدير الداخلى لتقليل
الحساسية للألم ورفع حدود البهجة.

ليسعلينا أن ننتظر الهندمة الوراثية والأطفال التفصيل حتى نلمح ما يدلنا

على أشكال القوى السياسية التى ستشجع التكنولوجيات الطبية الجديدة .يمكننا
اىل
جف
ممل
أن نراها تع

عقاقير الأعصاب  .إن انتشار العقاقير التىتعمل على المخ

بالولايات المتحدة يوضح أن ثمة ثلاثة اتجاهات سياسية ستعود إلى الظهور مع
اليددسة الوراثية .أولها رغبة عامة الناسفىتطبيب كلمايمكن تطبيبه من

نم.
ه
لع
اهم
عليت
فئو
أنمس
سلوكياتهم .فهم بذلك يقللون م

أما الثانى فهر

الضغوط القوية لأصحاب المصالح الاقتصادية للمساعدة فى هذه العملية :من
هؤلاء البعض ممن يوفرون الخدمات الاجتماعية كالمدرسين والأطباء الذين

سيفضلون دائماً الاختصارات البيولوجية على التدخل السلوكى المعقد  بالإضافة
إلى شركات الأدوية التى تنتج العقاقير .أما الاتجاه الثالث والذى ينشأ عنمحاولة

تطبيب كل شىء فهو النزوعإل تىوسيع امجال العلاجى ليشمل عدداً أكبر وأكبر
زنة
مةحأو
امؤلسمف
املنحالات .أنتلنتعدم أن تحدطبيبا يوافق على أن الحالة ال
.
ضهى
رإنما
مدهم
لأح

إن المسألةمسألةٌوقتلاأكشرحتىيقبل المجتمعأن يعتبر

مئلهذه الخالة عجزا يغطيه القانرن ويتطلب تعويضا من امجتمع .

نهايةالانسان عواقبالشورةالبيوتكنولوجية
بذلت كل هذا الوقت أناقشعقاقير كالبروزاك والريتالين .ليس لأننىأعتقد أنها
فىجوهرها مؤذيةٌ أوضارة :لكن لأننىأعتقد أنهاالنذيرلماسيأتى  :ربماأهملت
فىظرف سدين معدودة بسبب آثار جانبية غير متعوقعة.فإذا ماحدث هذا.

فسَيستبِدل بها ببساطة عقاقير أخرىتعملعلىالمخأكثر تعقيدا ولها آثار
موجيَة وأقوى.

يستحضر مصطلح التحكم الاجتماعئ بالطبعخيالاتيمينيةجامحة عن
حكومات تستغل العقاقير المحورة للع فى اعوعابالل المرتكةفيدر هذا
ترق اسهد بد ل شو تاد نحية نهشاي

شوب لك الك

الاجتماعى عمل يمكن لغير الحكومة من اللاعبين الاجتماعيين أن يؤدوه الآباء .
المدرسون .أجهزة المدارس  .وغير هؤلاء من المهتمين بطريقة سلوك الناس .أشار
الذى

اللكمسم ى ده توكفيل إلى أن الديمرقراطيات تتعرض إلى استبداد الأغلبية

تطرد فيه أفكار العامة التنوع الأصيل والتباين .ولقد عرف هذا فى عصرنا الخاضر

لققمنلاق
استح
باسم التصحيح السياسى  .ولعل الأمر ي

حول البيوتكدولوجيا

المعاصرة وما إذا كانت عما قريب عملاًمهمته توفير اختصارات جديدة فعالة
تكون فى متناول أهداف سياسية صحيحة.
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يحده علم عقاقيرالأعصاب الطريق إاللىاستجابات السياسية المحتملة .ليس

شنك
يةم
ثم

فى أن عقاقير كالبروزاك والريتالين تساعد أعدادا هائلةمن الناس لم

يكن ثمة طريق غيرها لمساعدتهم .ذاك لأنهناك فىالحقيقة ممن يعانون من

اط الزائدعنالحد.من تمنعهم حالتيم البيرلوجية من
لىنأوشمن
اقاس
الاكتئاب ال
التمتعبم ياعتبره معظم الناسحياةًطبيعية  .ربماإذا استثنيناالعلمولوجيين :فإنقلة

فقط من الناسهممن يَوَدُونأن يحظروا تماماًمثلهذهالأدويةأومن يفضلون
استخدامها على الحالات العلاجية الصريحة .أماماقد يزعجناء أو مايجب أن
يزعجنا

فهوأن تستخدم مثل هذه العقاقير إماكعقاقير تجميلية ٠ لتجميل سلوك

طبيعى .أوفىاستبدال سلوكطبيعى بآخريرى بعضهم أنهأفضلّ اجتماعياً.
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الف

يضمن المجتمع الأمريكى مشل الكدير غيرة هذه التحفظات فىقوانين العقاقير.

لكن القوائين الأمريكية كثيرا ماتكون متضاربة ولمتأخذحقها من الفكرء إذا لم

زئ ,الاسمالشائع
تعقاارز
سًال
إذمكغلا
ندكر أنها لا تنفد إلا علىنحوهزيل .خُ
(يتايلين ديو كسى ميثامفيتامين)  .كان هذا العقار واحدأ منأسرع
لمادة مه د م أ م

العتاقير امحظورة انتشارا في تسعيدات القرن الماضى .أصبح هذا العقار_المنبه الذى

صأبح البدعة فى نوادى الرقص  .يقول المعهد القومى
يشبه الميثامفيتامين كأشير
الأمريكى لسوء استخدام العقاقير إن  /8من الطلبة بكل فصول الدراسة

الاستدائيةوالغائوية :الاثبى عضر أى ", 4مليون أمريكى قدتعاطوا مد مأمرة

على الأقل فىحياتهم.
ينعمى عقارإكستازى إلى الريتالين» لكن أَنْرَهُأكشر شبها بأثر البروزاك  :هو ينبه
افراز السيروتونين فى المخ .للإكستازى اثارقويةفىتحوير المزاج والشخصية »:تماما

كساهر الحال مع البروزاك .تأمل القصة التالية التى رواها واحد ممن تعاطوا
الاكتازى :

يصف مستخدمو الاكستازى البهجة الأولىعلىأنهاأعظم تحارب

حياتهم .جينى ؛ ذات العشرين عاماً ,طالبةجامعية تقطن فىشمال
نيويورك ,قابلتها فى ديسببر أثنا زءيارتها لواشنطون .قالت لإنىها
قدتعاطت الاكستازى لأولمرةمنذعاممضى وأنهألهمهاتأملاتٍ
عميقة .قالتبصراحة مذهلة قررت أن يككونلىأطفال يوماما.لم

اك انضور تيلتذلق ات باعية :لواتمكور اد أكون اماطيينة:
فلكن أبن والدى امعايس عونا وذهيا قم أدركك أن ساكب

أطفالىوسأعتنى بهه :ولميتغيرقرارىبعدذلك .قالتأيضاًإنها
لىة
حت ف
ربدأ
قد

الاكستازى الأولى تغفر لوالدهابعد أن أدركت أنه

لاا يوجد شئ اسمه الشخص الشريز.
هناك أوصاف أخرى للإكستازى تجعله يبدو كمالو كان العقار الذى يرفع

الخساسية الاجتماعية ويقوى الروابط البشرية ويعزز التركيز  وكل هذهآثارتلقى

ا+اا

نهايةالإنسانعاوالقببايلوثونركةنولوجية
الاستحسان من امجتمع .وهىتشبه لحدمزعج آثارالبروزاك؛ ورغم ذلك فإن

الاكستازى مادةٌتخضع للرقابة محظور بالقانون بيعها واستخدامها فى الولايات
المخدتخت ايهطروت » فىحين أن الريعالين والبروزاك عقارات يمكن للطبيب
قانونياًأن يصفهمًا .فما التفسير؟

ثمة إجابة واضحة تتقول إن الإكستازى يؤذى الجسم بطرق يُفترض ألايفعلها
الريعالين أو اللروزاك .تقول صفحة الريب للمعهد القومى لإساءة استخدام

العقاقير إن العقار يسبب مشاكل سيكولوجية مثل الارتباك  ,الاكتئاب .مشاكل

النوم؛الوق للعقار ,الاضطراب الاجلابدا:رانويا؛ وأعراضاً جسدية مغل'توتر
العضلات ,إطباق الأسنان اللاإرادى» الغفيان ,غثيان النظر .مرعة لجرك العين.

الإغماء؛ القشعريرة أو العرق؛ كمااتضح أيضاًأنهيسببتلفامستدياًفىمخاخ
القردة.

تمتلئ الأدبيات عن الريتالين والبروزاك ,فى الحق ,بالشواهد القصصية عآنثار
جانية لهما تشبه هذه ( باستشناء التليف المستديم للمخ فى القردة) .يجادل

البعض بأن الفارق فىمعظمه هوقضية الجرعة .إذا ما أسئ استخدام الريتالين فإنه

قديسببآثاراًجانبيةحادة,وهذا هوالسبب فىعدمجوازتداولهإلاتحتإشراف

الطبيب .الأمر الذى يستدعى السؤال  :لماذا إذن لا يَقَئْنَالاكستازى كعقار من
الفئةرقم؟ ؟ أو لماذا لانبحث عنعقار منيليقلل الآثار الجانبية للاكستازى ؟

تمضى إجابة هذا السؤال إلى قلب ارتباكنا بالدسبة لتجريم العقاقير .نحن نشعر
بالتناقض ,غاية التداقض .بخصوص مواد ليس لها غرض علاجى واضح .وأثرها
الوحيدهو أن تجعل الفرد يشعر بالتحسن  .ونحن نشعر بالتناقض خاصة_إذا
كانت ذروة النشوة التىيسببها العقار تفسد قادلرةمتعاطى على الأداء الطبيعى .

كماهوالحال معالهيروين والكوكايين .ثمأنّانمدمن الصعب أيضاًأن نبررهذا
التناقض ,لأت فعلنا هذا يتضمن إصدار أحكام عن ماهية'«الأداء الطبيعئ» للفرد .
كيف لنا أن نبرر حظرالماريجوانا إذاكنانجيز الكحول والنيكوتين :وكلاهما
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كى 
وم ف
لتحك
سوال
لاب
اأعص
الفصل الثالث:علم عماقيرال

ل

يجعلانا نشعر بالتحسن ؟ ::فىضوء هذه الصمعربات نجد أن الأسهل هو أن نحظر
العقافير تنادعلى هااسمن اذفللعجيد_تمجي الاونانحب

أضسرارا

جسدية .أو تؤدى إلىاثار جانبية غير مرغوبة.

بمعنىآخر  :نحنلانرغب فى أن نتخذ موقفاصريحاًتحاهالعقاقير ؛ علىأساس
أنهافقط تؤذى الروح أو باللغةالطبية المعاصرة :على أساس الأثراليكو لوجى

تخد ليوأن شركهأدويةاتدك بشعر ععيةخلرناوكيا وعع مقترنة ملك
سعيدا وتربطك بامجتمع دون ماآثارجانبيةضارة؛ فليس من الواضح إن كانهناك

من يبتدع سببا ينكرها على الناس .سيجادل الكثيرون من مؤيدى مذهب الحرية 
ووال
ح:.أ
أاس
لالن
اواح
سناريون بأنالواجب أاننلكفقعلنق بشأن أر
يوميييو
الداخلية بأسرهاء وأن ندع الئاس يتمتعون بمايختارونه منعقاقير طالماأنهم لا

يؤذون غيرهم .فإذًا مااعسرض شخص متمسك بالتقاليد مخبول بأن هذه الصرما

ليست علاجية :فلماأن نعتمد علىمهنة الطب النفسىلتسعفناء ريما بأنتعلن

التعامةمرضاء يرصدفى دليلتشخيص الأمراض العقليةبعدمرض م ق أ فن !
ليسعلينا إذن أن ننعظر وصول الهندسة الوراثية البشرية كى نأ بزرمن
منتمكن فيه منتعزيز الذكاء ,والذاكرة:؛ والحساسية العاطفية والجنس .بجانب

تقليل العدوانية ومنابلة السلوك بحشد من الطرق امختلفة .اصطحب القضية

ير التىتعملعلىالمخ.وستبرز القضيةبشكل
قمن
الى
قلحا
للالعجيلا
الفع
با
أرضح معماسيظهر عماقريب منعقاقير.

أعتمد أنه من الممكن ,بالنظر إلى الأثر السيكولوجى :أن تيز بين الكحول والديكوتين من
ناحية وبين مخدر المارجوانا من ناحية أخرى .يمكدك أن تشرب وأن تدخئ بطريقةٍ معتدلة فلا
تغسد عسلك الاجتماعى الهاه؛ والحق أن الكثيرين يعتبرون الترب نعمة للمؤانة
الاجتساعية .غير أن هاك عقاقير أخرى تعطى ذروة تتنافى معأى ضرب من العمل
اللاجتماعى الظبيعى 7

اطالة
الحياة
كشيرون يموتونمتأخرا جداً :وقلةيموتون مبكراً جدا.

الميدأ يبدو غريباً:مت فى الوقت المناسب".
ماتلفوىقت المناسب  كذا يُعَلْمنازرادشت  .طبيعى »كيفيمككن
لمنلميحيوا فى الوقت المناسب أن يموتوا فى الوقت المتاسبي؟

ألالهم لميولدوا قط ! كذااستشرت الثافلة .لكن»حتىالتافلة

ار

لاتزال تغثيرالجلبة حول موتها؛ حتى البندقة الفارغة تود أن

فريدويخ نيتشه :
كذا تحدث زرادشت

د نهايةالإنسانعاولابقبايلوشتوركةتولوجية

سس

7717

أما البيل الثالث الذى ستؤثر فيه البيوتكنولوجيا على السياسة .فسيكون من

خلال إطالة الحياة وما سيحدث نتيجة لذلك من تغيرات ديموغرافية واجتماعية.
من بين أكبر إنحازات الطب بالولايات المتحدة فى القرن العشري : :رفع الأجل المترقع
عند الولادة من

5 8سنة للرجال و" 4 5,سنةللنساء عام 6.5١

الى

/سنة

للرجال وة9 ,ل/اسنة للنساء عام ٠٠67. هذا التحول .مقترتا بالانخفاض الحاد فى
معدلات المواليد بمعظم دول العالم الأول .قد أعطى بالفعل خلفية ديمموغرافية

كرضية مختلفة تماما لسياسة العالم .شعرنا الآن بآثارها .جدلا .فإذا نظرنا إلى

نماذج الولادة والوفاة الموجودة حالياء فسنجد أن العالم سيختلف اختلافا جرهريا
فى عام "6

عنه اليوم .حتى لوفشلت البحوث البيوطبية فى رفع الأجل المترقع

سنةواحدة عبر هذه الفترة .على أن الاحتمال ضثيل فى ألا يحدث أىتقدم

البيوتكنولوجيا إلى تغيرات جذرية للغاية.

االلفرصلايع:إطالة الحياة

رعلم الشيخوخة واحدمن المجالات الأكثر تأثراًبالتقدم ففى البيولوجيا اجزيثئية.

بخ

هناك فى الورقت الحاضر عده من النظريات المتنافسة لتفسير السبب فىأن يشي<

ألسىباب النهائية أر
الناس ثم يمرتون فىنهاية الأمر .دون إجماع واطيلد ع
لمونجيا
ورية
ينظ
بال
لرات
ايا
الآليات التى يحدث بها هذا .ينبع أحدالت

التطورية

ويقول بشكل عريض إن الكائئات تشيخ وتموت لأنهناك عدداًمحدوداًفقطمن

قوى الانتخاب الطبيعى يحابى بقاء الأفراد بعد العمر الذىيمكنهم فيه التكاثر .
ثمة جينات معينة تحابى قدرة الفرد على التكاثر لكنها تتعطل فى المراحل المتأخرة
نحياة .والأحجية الكبرى عند بيولوجيّى التطور ليست السبب فى مرت
ال
ا

ل

وي
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الطمث  .وأياكان التفسيرٌ فإنهم يميلون إلىالاعتقاد بأنالشيخوخة هى نتيجة
لتفاعل عدد كبير من الجينات» ومن ثمفليس ثمة اختصارات وراثية لتأجيل المورت

لبا

 نهايةالإنسانعاولاقببيالوثونركةنولوجيةثمةتيارآخرمن النظريات عنالشيخوخة ينبع من البيولوجيا الجزيئية ويهتم
بالآليات الخلويةالتىيفقدبهاالجسم قدرتهعلى أداء وظائفه ويموت .هناك من

الخلاياالبشرية نوعان :خلاياجرثومية:؛ وهىتلك الْْضَمْنَةُ فىبويضات الأنشى
وحيامن الذكر  .وخلايا جسدية وهى غير هذهمن المائةترليون خلية أو نحوها التى

تكرنبقيةالجسم .تعضاعف كل الخلايابالانقسام .وفىعام 1591اكتشف
ليونارد هيفليك حداًأعلى لعدد مرات انقسام اليخلتيةن.اقص عدد الانقسامات
امحدملةللخليةمعتقدم عمرها.
هناك عددمن النظريات يَفْسْرٌالسَبَبفىوجود مايسمئ' حدّهيفليك  .تهتم
النظرية الرئيسية راكعحطام وراثىعشوائى ينتج مع تضاعف الخلايا .فمع كل
انقسام للخليةتَحُولٌعراملبيئية مغلالدخان والإشعاع معمواد كيماوية تسمى

شوارد الهيدروكسيل الحرة .بجانب نفايات الخلية تَحُولٌدون النسخالمضبوط
لدنا الخلية ,من جيلخلوى إلى التالى .يحمل الجسم عددا من إنزييات إصلاح

الدناتراقبعمليةالنُسخوتصلحمشاكلهلماتظهر ,لكنهاتخفقفىاقتناصكل
الأخطاء .ومعاستمرار انقسام الخلايا يتزايد حطام الدنا بداخلها  ,مما يؤدى إلى

تمثيل بروتينى خاطئ وفساد فى العمل .وهذا الفساد بدوره يشكل الأساس فى
الأمراض التى تميز الشيخوخة ,مثل تصلب الشرايين ومرض القلب والسرطان.
هناك نظريةأخرىتفسر حدهيفليك ترتكزعلى التيلوميرات؛ وهذه قطعمن
الدنا غير مُشَفّْرة توجد فى طَرَفَى كل كروموزوم وظيفتها ضمان دقة نَسخ الدنا.
امدة بئائهما إلى نسختين
إدنعاث
لحْتى جزئ ال
يسَ
دةفَ
يضمن انقسام الجخلي
كاملتين جديدتين فى الخليتين الناتجمتين .لكن التيلوميرات معكل انقسام للخلية
تصبح أقصرقليلاء حتىتعجز عنحماية أطراف جديلة الدنافععوقف الخليةعن

النمو.ا

 9لخت النعجة دوللى من خلية جسدية لحيران بالغ .فكان لها

التيلرميرات القصيرة للفرد البالغ لاتلك الطويلة للحمل الوليدء ولذا يغفترض ألا

تياإلىنفسعمر الفردالمولودطبيعيا.
١ ١ ١ 11111
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هساكثلاثةأنماطأساسية منالخلايالاتخضعلحدهيفليك  :الخلاياالجرثومية.
الخلايا السرطانية ,وأنماطمعينةمن الخلايا الجذعية .اأملاسبب فىقدرة هذه
الخلاياعلىالتكائرإلىمال ناهايةفيرجعإلىإنزيمالسمتهيلوميريز (وقد عزل
لأول مرة عام )4644١ يمنعتقصير التيلرميرات .هذا هومايسمح لخط الخلايا

الجرنوميةأنيستمرمنجيلإلىجيلإلىمال ناهاية؛وهوأيضاًالسببفىالدمو
الرهيب للخلايا السرطانية.

أعلن ليونارد جوارنت منمعهد ماساتشوسئس للتكدولوجيا -عن نتائج تقول
إنتقييدالطاقةيطيلٌحياةالخميرة بفعلجينواحداسمهمُنَظْمالمعلومات الصامتة
رقم؟ أو سير؟ 28115.يكبت هذا الجين جيئات أخرى ثُولّد نفايات ريبوزومية
اكمفىخلاياالخميرة وتؤدى إلىموتهافىالنهاية .الغذاءمنخفض الطاقة يُحدٌ
بت التكاض لك يساعة ف حكن اذا اتن سير 8وقديشدههذاتفسيرا عَزينا

للبب فى أن تطول حياة الفئران بعسبة ٠  /4إذا عُدَيَتَعلىعليقةمنخفضة
الطاقة.

اقعرح بيولوجيون مشل جوارنت أننا قد نتوصل يوماً إلى سبيل وراثى بسيط
نبيالإطالة حياة البشر  :صحيح أنهليسمن العملى أن نغذى الناس على أغذية

محددة كيذه .ولكن ربماكانت هناك طرق أخرىلتدشيط عمل جيدات سير.

وهناك آخرون من علماءالشيخوخة مغل توم كيركوود من يؤكد صراحة أن
الشيخرخة هىنتيجةٌلسلسلةمعقدة منالعملياتعلىمستوى الخلاياوالأعضاء
والجسم ككل ء ومنثم فلاوجود لآليةواحدة بسيطة تعحكم فى الشيخوخة
١5
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د. 

إذاكان هناك مبيل قعير إلى الخلود  ,فإن السباق للعثور عليه قد بدأ بالفعل

داخل عاعة البيوتكنولوجيا  .لقد استدسخت شركة جيرون بالفعلوسجَلت

براءةجبنللتيلوميريز ,وبدأتبرنامجاً فى الخلاياالجذعية ومعهاشركة أدفانسد

ما تكنولوجى .وهذهالخلاياتؤلف الجدينفىأولمراحلتداميهقبلأن تتمايزإلى
الأماط المختلفة من الأنسجة والأعضاء  .للخلايا الجذعية القدرةٌ الكامنة على أن
ااا
١١

 --نهايةالإنسان عواقب الثورة البيوتكنولوجية

تصبح أى خليةأونسيجبالجسم ,ومنثمفهىتعدبتوليدأجزاءمنالجسمجديدة
تماماتحلمكان أخرىبليّت معالشيخوخة .وعلىعكس الأعضاء المنقولةمن

واهبين .ستكون أجزاء الجسمالستنسخةٌ هذهمتطابقةوراثياً؛ أوتكاد :معخلايا
جسم الفرد الذىمتُرْرَعٌفيه ,ومنثمستكون خاليةمنأنواعالتفاعلات المناعية
التى تؤدى إلى رفض العضو المنقول .
تمثلبحوث الخلاياالجذعية واحداً منأكبرحقول البحث البيوطبى المعاصر .كما
تغلفهاأيضاًخلافات هائلة لأنها نستخدم الأجنة كمصدر للخلايا  أجنةلابد أن
نَدمُر عندإجراء البحث  .تأتىأجنةٌالبحوثعادة من فائض الأجنة التئاتبِنْكُها
عيادات الإخصاب فى الأنبوب(.إذا ما أنتج'خط من الخلايا آلجذعية فمن الممكن أن

يُضاعف إنلهىماايلةا) :وتخوفُاًشمْنأجنْع بحوثٌالخلايا الجذعية الإجهاض أو
تؤدى إلى الإتلاف الْمَعَمّد للأجئة البشرية؛ فْرَض الكونجرس الأمريكى حَظَراً على
قويل البحوث التى تؤذى الأجنة .من المعاهد القومية للصحة ,لتدفع بالبحوث
الأمريكية فىهذا المجال إلىأحضان القطاع الخاص .وفى عام ١١٠٠٠ انفجر جدل
منياسىمرير بالولايات المتحدة عندمابدأت إدارةبوش تفكر فى رفعهذا الحظر,

واستقرت الإدارةفىالنهايةعلىأن تسمحبتمويل البحوث فيدراليا وإنما فقط
على خطوط الخلاياالجذعية العسعين ,أو نحوهاء الموجودة بالفعل.
من المستحيل أن نعرف عند هذه النقطةما إذاكانت الصناعة البيرتكنولوجية

ستتمكن فى نهاية المطاف منأن تصل إلىطريق مختصرة إلىإطالةالحياة-حبّة
بسيطةمغلاًتضيف إلىعمر الإنسان عقداًمنالسنين أو اثنين .وحتى إذالم
يحدث هذا أبداءفلدابغقةأننقولإن الأثرالتراكمىلكل البحوث البيوطبية التى
تحرى الآنسيؤدى مع الوقت إلىزيادة الأجل المتوقع ,ومنثماستمرار الاتجاهالذى

ساد طيلةالقرن الماضى  .ليس إذن مالنسابق لأوانه أن نتأملبعض السيناريوهات
شأ عنالاتحاهات الديموغرافية التى تجحرى
نقد
تتى
السياسية والنتائج الاجتماعية ال

الآن بالفعل.

١ ١ :1112331
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نلأطفالبأوروبايموتقبلأن
فى بداياةلقرنالشامنعشركاننصفمنيولدم ا

يبلغ الخامسة عشرة .أوضح الديموغرافى الفرنسى جين فوراستييه أن بلوغ عمر
القآنية واطيبيق كان بعكب إخازا لأن قلة ضكئيلة فقطمن الئاس كانوا يعيشون
حتى هذا العمر وأن مثلهذا الشخص كان يعتبر نفسه .على حق ؛خالفا  .ولما
كان معظم الناس

لغوتدزوةبياحيع المنعة فياربعيات رخمييتات العس.

نإن قدرا هائلا منر القدرات البشرية كان عدر .أمافى تسعينات القرن العشرين
فقدكان لأْ>كثرمن /7184منالعشيرةأن تتوقعأنتحياحتىعمر 95سنة»ولأكثر
من 85

أن يظل حياحتى عمر .870

٠

وازديادوالأحل التوقعلمن سورضسو من قطنةفاحوت اعسات لسري ف

ية
هدماعلى
نمتق
العالم ال

القرن العحرو كناتالتطور الأساسى الآخر هو

(عدل الخصب هو مترسط عدد الأطقال الذى
الانخفاض فى معدلات اخصب  .م

تسنجه المرأة فى حياتها)  .لدول مثل إيطاليا وأسبانيا واليابان معدلات خصب كلية
ا

ل
دمن
عير
مبكث
أ.رة.١.زهذا أقل

الاستبدال(,7؟) .واقتران

المعدلاتٌ المتساقصة للمواليد بزيادة الأجل المتوقع قد غَيّرَوبشكل مشير التوزيع
العمرى فى الدولالمتقدمة .فبيئما كان منوال العمر فى الشعب الأمريكى نحو

8عاما سنة .٠881 إذا بهيرتفعفىتسعينات القرن العشرين إلى "4عاماً.
رهذا لايعتر شيئاً مقارنة بماسيحدث فى النصف الأولمن القرن الواحد
والعشرين .سيرتفع منوال العمربالولايات المتحدة إلىنحو ٠4 سنةعلى عام

لاككن التغيرسيكون أكثرإثارةفىأوروباواليابان :حيثمعدلات الهجرة

والخصب أقل .وفى غياب زيادة غير متوقعة فى الخنصب ,يُقَدْرُالدهوغرافى
داء على بيانات من الأم المتحدة_أن منوال العمر فى ألمانيانيكولانن إيبرشدادت ب

سيضبْخ 4ه سنة وفى اليابان  55سنةوفىإيطاليا  40يلزم هناأن نَذَكْرَأنهذه
التقديرات لاتفعرض زيادةمغيرةفىالأجل المتوقع .فإذاماحالف التوفيق وعود

البيوّتكنولوجياللشيخوخة فقدنعحول علىعام٠6١٠ ليكون النصف من
عد
اسن
قفى
تدمة
للمتق
اؤلا
عشائر الد

أو أكثر.

©
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 -نهايةالإنسانعاوالقببايلوثونركةنولوجية

لمنناقش إلىالآنقضيةغزو الشّعرالأبيض لسكان الدول المتقدمةإألسااسا 
فىمجال ماستسببه منمسئوليات قانونيةللضمان الاجتماعى  .والأزمةٌالتى
تلوح أزمةحقيقيةفعلاً.فاليابانعلىسبيل المثالستتحولمنوضع كانفيهأربعة
أشخاص عاملينلكلشخص متقاعد  ,عندنهايةالقرن العشرين ,إلىآخر .بعد

عد .لكنهناكأيضاً تضمسيدات سياسية
قلاكل
تان
اهن عمامل
ث,نفي
الين
جيل أو جي
أخرى.

خذ العلاقات الدولية .فبينما بجحت بعض الدول الناميةفى الاقتراب من بل

وتخطى_التحول الديموغرافى إلى نسبة خصب تقلعن معدل الاستبدالء وإلى
ينر
ش فإ
كدمة,
للمتق
ادولا
تراجعفىمعدل النموالسكانى يعادل ماهوموجردبال
من المناطق الأفقر بالعالم ,بمافيهاالشرق الأوسط ودول جنوب الصحراء الكبرى.
لازالت نماضكنمقدلات نمومكانى عالية .هذا يعنى أن الخط الفاصال بينالعالم
الأول والشالث سَيِصبح بعدجيلين ليسمجرد أمردخل وثقافة؛ وإا أمرعَمَرٍ

أيضا .فمنوال العمر سيبلغ ١٠ سأنةوفرىوبا واليابان وبعض أجزاءشمال
أمريكا .بيدماسيكون أعلىقليلاًمن١٠7سنةلدى جاراتها الأقلنمواً.

وبالإضافة إلىذلكفإنعمرالناخبين فىالعالمالمتقدمسيكون وقداصطبغ أكثر
بالصبغة النسائية ,أول لأنالنساء سيشْكَلن نسبة أعلى من الرجال داخل الحشد

المننامى لكبار السن» وثانياً بسبب التحول السوسيولوجى طويل الأمد نحو
مشاركة سياسية للنساء أوسع .والحق أن كبيرات السنسيظهرن كجبهة من أهم

اجبهات التىيتودد إليهاالسياسيون فى القرن الواحد والعشرين.
أمامايعنيه هذابالنسبة للسياسة الدوليةفهو أمرأبعدمايكون عن الوضوح.
تننا
ام
ررف
بنع
خنا
لك

السابقةأن هناك اختلافات هامة بينالرجال والنساء وبين

كبارالناخبينوصغارهم؛ فىالمواقف الخاصة بالسياسة الخارجيةوالأمنالقومى.
الأمريكياتمثلاًكُندْائماأًقلٌ تعضيداًمنالرجاللتورطأمريكافىالحرب,
وسط
تفى
ملغ
لقيب
اار
بف

-8ا1لفمىائة  .وهن أيضاًأقل تعضيداً للإنفاقعلىالدفاع

واستخدام القوة العسكرية خارج الحدود .فىمسح تم عام 6294١ مجلس شيكاغر

١ ١ ١ 18011
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تدت
للعلاقات الخارجية ,فضل الرجال تدخل الولايات المتحدة فىكوريا إاذاعما
نا النسالية .بهامش  44إلى ٠  :/4بينما عارضت النساء بيامش "إ٠لى
 .: 8شعر أربعةوخمسو :فىالمائةمن الرجال بأهمية الاحتفاظ بالعفرق

المسكرى علىنطاق العالم .فىمقابل ©  /4فقطمن النساء .ثمان احتمال

تعريت النساء فى صف اعتبار القوة أداة قانونية لحل الخلافات سيكرن أقل من
الرجال.

متواجه الدول المتقدمة أيضا عقبات أخرى فى استعمال القوة العكرية .فكبار
الس  .لاسيسا النساء منهم.ليسوا همأول من يستدعى للخدمة العسكرية؛ وبذا
رية.
كوة
سلق
عى ل
سيتقلص المعينااللبشر

كما أن استعداد النابسهذه المجتمعات

ر.
خهو
آخفض
ادليتن
رك ق
افى
عباب
مالش
لات
اصاب
لتحيل إ

يقدر نيكولاس

ايبرشتادت أندمعاستمرار معدلات اخصب اخالية فإن ه /فقط من كل أطفال

المجتسع الإيطالى عام ٠6١٠٠ سيكون لهم أقارب جانبيين ( نعنى اخرة وأخرات,
خااتلات,
ْ ووعس

وأعمام وأخوال .وأبناء وبنات عمومة ... .الخ ) .لن يجد

الفره من الأقارب فى هذاالمجتمع .أساساء إلاالأبوين والمجدود .وآباءالجدود.

لهأ.غلب فىمغلهذاابمجقتمرعا.باته الضعيفة بين الأفراد» أن
وأبناءه وهوانف
اس من الدخول فىحرب أوقبول الموتفى معركة.
اداله ننفور
يز
رتناانقسمالعالمإذن بين شمال7تقرر كبيرات السن نغمته السياسية ,وجنرب

ماسان
دوم
يهم ت
رلي
فلق ع
يجركهمن أط
2

اسمشباب غاضبين يتمتعون بسلطة

 .لقد كانت مجموعة من أمثال هؤلاء هى التىنفذت هجوم ١١ مبتمبر

اعنىأن سيعجز الشمال عن مواجهة ما
.هذا بالطبعل ي
على مركز التجارة العالمى و

يطرحه الجنوب مزن تحديات :أو أن يكون الصراع بين المنطقعين أمرا محعوماً.
اليولوجيا ليستهى القدر.

لكن سيكون على السياسيين أن يعملوا داخل أُطْرصَنعتها حقائق ديموغرافية
أسامية .وربماكانمنبينهذهالحقائق أن سَتَسَقَلُْص دول كشيرة فىالشمال
ونندشيخ.

نهايةالإنسان عاولاقببايلوثونركةنولوجية
ربما كان هناك سيناريو أكثر احتمالاًيحمل هذين العالمين إلى الاتصال المباشر
المجرة .إن ماسبق ذكره من تقديرات عن انخفاض تعداد العشائر فى أرروبا

واليابان ,إنمايفترض ألا زيادةكبيرة فى الهجرة  .علىأن هذا أمرمستبعد لأن

الدول المتقدمة ستحتاج ببساطة إلىالنمو الاقتتصادى ,وستحتاج إلىمنيصونه.

وهذا يعنى أن العقسيم إلى شمال وجنوب سيتكرر داخل كل دولة؛ إذ ستعيش
فيهاالعشيرةٌ المحليةبأعمارها المتقدمةجنباًإلىجنب مععشيرة مهاجرة مختلفة
ارً .كانت الولايات المتحدة ,وغيرها من الدول المتحدثة
بكغ
اوأ
بافة
شفثق
ال
بالإنجليزية ,معروفة بحسن استيعابها لجماعات المهاجرين متباينى الثقافة .لكن
دولا أخرى ,.مثل ألمانيا واليابان» لم تكن كذلك .ولقد شهدت أوروبا بالفعل ظهور
الحركات المضادة للمهاجرين :مغل الجبهة القومية فىفرنساء وجبهة فلام فى

بلجيكاء وزمرة لومباردا فى إيطالياء وحزب الأحرار ليورج هايدر فى الدمسا .إن
التغيرات فى التركيب العمرى لعشائر هذه الدول يدعمها التزايدفىطول

إنما يميد السبيل إلى صراع اجتماعى متزايد .
سحكون لإطالةالغمر منخلال البيوتكنولوجيا آثارمثيرة أيضاًعلى البنى
الداخلية للمجتمعات .يتعلق أهم هذه الآثار بإدارة الهيراركيّات الاجتماعية.

"

الإنسان بطبيعتهحيوانمُدرِكُلوضعه الاجتماعى ,يميل كأقاربهمن الرئيسات -

إلىأن ينظمنفسهفىعمرمبكرإلىتنويعةمذهلةمنهيراركيّات السيطرة .وهذا
السلوك الهيراركى سلوك فطرىء تَمَكُّن بسهولة من البقاء مع الإيديولوجيات
الحديثةكالديموقراطية والاشتراكية التى َعَمأنهامبنيةٌعلىالمساواة( .يكفى أن

تنظر إلى صّور المكتب السياسى للاتحاد السوفييتى السابق أو للصين لتشهد القيادة
ظ فاىم سيطرة دقويقل)ق.د تغيرتطبيعةهذهالهيراركيات
نبت
العليا وقد رت
ا

ا

الوضع الاجتماعى الموروث .إلىهيراركيات حديفة ترتكز على القدرات المعرفية

األوتعليم .لكن تبقى الطبيعة الهيراركية.
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إذا أنت تأملت مجتمعا من المجتمعات ,فستلحظ بسرعة أن الكثير منهذه
الهيراركيات يرتكز على العمر  .طلبة الصف السادس بالمدارس يشعرون أنهم أرفع
منزلة من طلبة الصف الخنامس .ويحتلون هم الملعب فى الإجازة .أساتذة الجامعة

المنستون يسيطرون علىغيرالمغبتين .ويتحكمون بدقة فى دخول دائرتهم المهيبة.

اجيم اركيات التىيحكمها السنأمر مفهوم عمليا طلماأن العمر يرتبط فى

الكثير من المجتسعات بالبطولة الجسدية والعلمٌوالخبرة وملكة التمييز والإنيجاز وما
شابه .بيد أن الارتباط بينالعمر وبينهذه القدرات يبدأ .بعد عمرمعين» فى اتخاذ

يخ
رعظم
افىم
تقع
للمتو
اجلا
الاتجماهالعكحسى  .ولماكان الأ

نات
ععيفى
ررىبيق
أبش
ال

العمر أو خمسياته .فقد كان للمجتمعات أتنعركلتعاقب الأجيال أن يهمم بهذه
المعخثلة  .ل1ميقبررسن للتقاعد الإجبارى إلافى نهاية القرن التاسع عشرء عندما

س
امن
نيدة
لتزا
اادام
ظ4ير أنأعد

يحيون حتى أعمارمتقدمة» .

يات
كية
رقاس
اربة
ررض
يلعم
هلةا
ستنزلبإطا

العمر .تفترضهذه الهيراركيات

تقليديا بنية هرمية ..لأن الموت يذرو المنافسينعلى المناصب الرفيعة ,تدعمه قَيودٌ

0

م علبي مكلالاعتقان النتائه
والستين .ولماأصبح الناس يعيشْو
وثسانياته .با وم قي

اك اس كك

تينياويعملون فىستينات العمر وسبعيناته

» فستعحو| ل هذه الأهراماتشيئاًفشيئاًلتغدوشبه

حتى مربعاً .الاتجاهالطسيعى هوأن يُفسحكل جيلالطريق
منحرف خفيض ى أو

للجيل التالى :آناالآ لستتدرامن بلانةاجال وإربعة بلوعتى ختمسة»

ولقدرأينباالفعلالعواقب الوبيلةلإطالةفخبرةتشابعالأجيال فىالأنظمة

الفاشستية التىلاتعرفشرطأ دستورياًيحددفترةالبقاء اففلىحكم .فطالما ظل

نًشايسكو فرانكو ,كيمإيل سوج فيديلكاسترو) فليس
روراحي
ردكفتات
ال
من طريق أمام امجتمع لاستبداله؛ ويعوقف كل تغيرسياسى واجتماعى عمليا
حتىيمرت  .فإذاماأطالتالتكنولوجيا فىالمستقبلفترةًالحياة» فقدتجدمغلهذه
امجتمعاتٍ أنهاقدحبست كحرس هزلى ينتظرماولتدكتاتور عقوداً .لامنيناً !
قرر بمارك  الذىأسس أول نظامضمان اجتماعى فىأوروبا-أن يكونسن التقاعد هو81
منة .ولميكنيحياحتىهذاالعمرفىذاك العهدأحدتقريباً:

 --نهايةالإنساناعولابقايبلوثتوركةنولوجيةيكمن أصل المشكلةبالطبعفىحقيقة أن الناسعلىقمة الهيراركيات
الاشتراكية لا يريدون على وجه العموم أن يفقدوا مكانتهم أو السلطة» وكثيرا ما
يتخدمون نفوذهم القوى فىحماية مواقعهم .لابدللتدهور المرتبط بالعمر أن
يظهر بوضوح قبل أن يتجشم آخرون عناء الإطاحة بالقائد أورئيس العمال أو

لاعب الكرة أو الأستاذ الجامعى أو عضوالمجلس  .إن القوانين الرسمية اللاشخصية 

سات
ؤلبسمن
متط
للات
اها
مغل العمر الالزامى للتقاعد _مفيدة بالتحديد لأن

أن

تتخذ أحكاماً شخصية صعبة ,:علىقدرات شخص أكبرسناً .لكن القوانين
اللاشخصية كثيرأ ماتتعصب ضد القادرينمنكبار السنعلى الاستصرار فى
العمل علىخيرمايرام :لهذا السب ألْفيتفى الكثيرمن أماكن العمل
ش

الأمريكية.

يوجدف اىلوقتالحالىقدركبيرمن الضبطالسياسى المتعلقبالمردَ:خَلْ
مصطلح العمريّةفىقاموس التحيزات الْحَرَمَة بعد العنصرية :والجنسانية,

ا

ا

الانتتالى بخديع بعل

بالشباب مغلمجتمع اللوايات المتحدة؛ لكن هناك أيضا عدداً من الأسباب التى
مغكفرقلاتندهرامين
فتكتنابالأجيالاسنبح أمدهاأله
نتفزر

لاحظ كثير من المراقبينأن التغيرالسياسى كثيراًمايحدثعلىفترات جيليّة:

من العهدالتقدمى إلىعهد الصفقة الجديدة ,من سدىكيئيدى إلىالريجانية.

وليسسر أن يكونالأمرهكذا  :مَنيْولدونفىنفنالزمنيخبرون معأنفس
الوقائعالحياتيةالكبرى الكساد العظيم ,الحرب العالميةالشانية؛ الثورةالجدسية.

فإذاما شْكّْلْتهذه الخبرات رؤى الناسللحياة وأفضلياتهم .فإنهم حقاقد
يعأقلمون معالظروف الجديدة :إنمابشكل محدود ,لكن يععبعليهم جدا أن

يغيزوا وجهةالنظرالعريضة .يصعبعلى زنحىتربىفىالجنوب القديمألايرىفى
رجل الشرطة الأبيض غير موظف لايوثق بهلسظامقمعىيقوم علىالتمييز
العسعرىء 5

بالثمال  .أمامن خبرفشرةالكساد العظيم فلايملكإلا الشعوربالقلق وهو يرى
عادة أحفاده فى الإنفاقبإسراف.
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رهذا صحيح .ليسفقطفى الحياةالسياسية وإنمافىالحياةالثقافيةأيضأً .هناك
منليقول إن نظامالاقتصاد يتقدم بعدكلجنازة .وهذاللأسف صحيح بأكشر ما
يود الكثغيرون الاعتراف به .فاستمرار النموذج الأساسى (مثلا الكينزيأةو

النريدمائية) فىتشكيلتفكير معظم العلماء والمنقفين فىزمانماءهوأمرلا
يترقففقط على الشواهد التجريبية ,كمايحب البعض أن يتصورء وإنماأيضا
علىرجود من وضعدموا النموذج بأشخاصهم  فطالما جلسهؤلاء هناكعلىقمة
ياء.
صلس
أ.وومج
ليك
اتمل
النيراركية العمرية .مثل لجان الفحص  .ولجان ال

فيبقى النموّذج الأساسى راسخاًدرن ماهزة.
من المنطقى إذن أن يحدث التغيرٌ السياسئ والاجتماعىّ والفكربىصورة أبطأ
كشيرافىالمجتمعات التىيتميزأفراذهابحياةأطولكثيرا .فىوجودثلاثةأجيالٍ

نشطة .أكأشور .تعمل فىنفس الوقت,لنتُشَكْلالجماعة الأصغرٌ عمراًسوي
أقليةضديلة من أصرات تطلب مايه أن تسمع ,كمالن يكون تشابعالأجيال

حاسسا أبدا .شيكونعلىمثلهذهامجتمعات إذا رغبتفى التكيف بشكل أسرع
أن تضع قوانين نرفض البقاء الدائم والحراك الاجتماعى المدحدر للمسدين فى المراحل

طيع الفردُأنيكتسبمهارات وتعليماًفى
المتأخرة من العمر .أما فيكرسةٌتأن

عشرينات عمره :ثمتبقىمفيدة عبرأربعينسنة فهىفكرةلا يصدقها أحدفى
عصرناهذا وفيهمافيهمن سرعة التغيرالتكنولوجى .كما أن فكرة بقاءهذه
وبعينعاماءتصبحهى
المهارات صاحة عبرم حياةعاملةتستمرخمسينأو ستينأ س

الأحرى أكشرسخفا .علىكبارالسنأن يتحركوا إلىأسفلسُلْمٍالهيراركية

الاجتماعية؛ ليس فقط ليعيدوا تدريب أنفسهم وإنما أيضاً لإفساح المكانلآخرين

جدد يععدون من القاع .فإذاهملميفعلواذلكفسيصبح الصراع بينالأجيال

حدافاصلارئيسيافىالمجتمع ,جنباًإلىجنبمع الصراع الطبقىوالإنُنىئ .ستغدو
مرعات إلى
م وجقدتتضط
لاء
اهري
إزاحة كبار السن منطريق الشباب صراعا جو

جثل المتوقع
لبلأحي
استق
اللجوءإلىصيغ ل اشلخصعيُةممَنرِية فىعالمالم

اطول
11

نهايةالإنسان عاولاثقوبرةالبيونكنولوجية اكب

وريب ا

سب

هناك اثار اجعماعية أخرى لإطالة الحياة يتوقف ظهورها على ماستنتهى إليه

الثورةفىعلوم الشيخوخة  نعنى هلسيحتفظ الناسبقوتهم الجسدية والذهنية
خلالفترةالحياةالأطولهذه ؟ أمأن امججمعميتحول رويداًرويداإلىدارتعريض
 ٠عبلاقة للمسنين ؟

فالسطبها لفرض يقولإن كل مايمكنهأن ييةقهر المرض ويطيل
ننةٌ
كرس مه
اخياة هو بلاشك شىء طيب  .إنالخوف من الموتواحد من أعمق عواطف الإنسان
وأكشرها ثباتاءلذا فمنالمفهومأن نحتفى بكل تقدمفى التكنولوجيا الطبية يعد

بأنيعد شبح الموت .لكن الداستهتم أيضاًبنوعية الحياة ,لابطولهافقط.
ومثاليا .فإنالفردمنايودأنتكونحيائهطويلة» لكنبحيثلا تعدهورملكاته إل

هةافيىة
نيل
فىوقتأقرب مايكون إلىساعة الموت فلاتمرفعرةًمن الوهن طو
الحياة.
رفع الكثير من التقدمات الطبية نوعيةالحياة لكبار السن .لاكلنكشير منهاأيضا
ذطال باحسيةواحمدةمن الحسياةوأزاد الاتكالعلىالغي .ر
كنات له أثر معاكس إ أ

مرض الزهايمر الذى تَفْسَّدٌفيهأجزاء معينة منالمخ.فيفقد الشخص ذاكرته

هتزايدمعالعمر ,فامحتمل
ينتهى إلىالخرف مشالطيب ,لأناحتمال الإصابة ب ي
فىعمرت 5سدة أن يصاب بهشخص واحد من بينكل مائة .ويرتفع العدد إلى

سحة عند عمر  .88التزايد السريع فى عشيرة المصابين بالألزهايمر بالدول المتقدمة

هو إذن نتيجةًمباشرةلزيادة الأجل المتوقع .فلقدأطالفترة صحة الجسم دون أن
يرفعمقاومته لهذا المرض العصبى الفظيع.

والواقع أن التكنولوجيا الطبية قد كشفت عن مرحلتين للعمر المتقدم على الأقل
بالسبة لسكان العالم المقدم  :المرحلة الأولى منسن  81حتى وقت مامن

ثمانينات العمر ,عندما يصبح للناس أن يتوقعوا الشُمتع بالصحة الجيدة والحياة

يتكتفىهم .والكشيرٌ من الأحاديث المتفائلة التىتدورحول
ارد
عموا
رطة ب
لنش
ال
زيادة

طول العمر تتعلق بهذه الفترةو.الحق أنبزوغ هذه المرحلة الجديدة من الحياة

كامل حقيقى لمعظم الناسهوإنجاز يحق للطب الحديث أن يفخر به.ستكون
١ ١ ١ 21110
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المشكلة الأساسية بالنسبة لهذه الفئةمنالناس هىتطلْعهم إلىإطالةفترةحياتهم

العاملة :فلأسباباقتصادية مفهومةستكونهناك ضغوطقويةلرفععمرالتقاعد
كىيبقى فريق مافوق الخامسة والستين عاملاًلأطولفترةممكنة .وهذالاينطوى
على أى نوعمن الفواجع الاجتماعية :لكبار السن أن يعيدوا تدريب أنفسهم وأن
يقبلرا أن يتحركوا إلىأسفل ددا

يا

ترعي

تحور توي0

د رصةالتبرعبعملهمللمجتمع .

ر المتقدمالفئةٌالشانيةاين لمكنلاعت  .إنها
ممن
عنية
لالشا
ارحلة
أماالم
المرحلة التىيبلغهامعظم الناسفىثمانينات العمرعندما تعدهور قدراتهم

ويتحولون رويدا رويداإلى وضعيعتمدون فيهعلى الغير كالأطفال  ..هذه هى
المرحلة التىلا يحبالمجتمع أن يفكر فيها ولاأن يخبرها؛ لأنهاتتحدى خياللات
الاستقلال الذاتى العزيزة لدى معظم الناس  .ولقدخلقت زيادةٌأعدادالفئةالأولى
00

ه فيهيجد مينقتريود من
ر الشابيةوصعالم يسبَةقٍ إلىمثل :

رفد كبلوا بحقيقة أن لهم والدا لايزالحييحاتاج إلىرعا
يعتمد الأثر الاجتماعىللتزايد الممتمر فى الأجل

00

النسبى

لياتين الجساعتين ,وهذا التزايدميتوقف بدوره على التوازن بين ماسيحدث فى

المتقبا مروكضفات فىإكالةالعم .ر ميكون السيناريو الأفضل هو ذلك الذى
تقومفيهالتكنولوجيا بأن وقفمتزامدة عمليات شيخوخة مختلفة -مشلاً بأن
:تكتشف معدراً جزيعياًللشيخوخة شائعاًيكل الخلايااجسدية :وإبطاءهذه
ه سيتزامن فشل أجزاء الجسم امختلفة  :فى عمر أكبر
العسلية فىالجسم كل .
ىلأقل.
و مستكون أعداد الفئة الأولى من الناس هى الأكبر ,وأعداادلففة الثانيةع ا

أما أسوأسيناريوفيكونعندمايحدث تقدمغير متوازن,بأنيمدمثلاطًرقاًتحفظ
اوقف التدهورالذهنى المرتبطبعقدمالعم . .ر ريماأتاحت
صحة الجسم ولكنهال ت
بحرثالخلايَا الجدّعية لناتدمية أجزاء جديدة منالجسم ؛ ,كمايقترح وليام

هارلشتاين فىالاقتباسبمطلعالفصل الثانىمنهذاالكتاب :ولكن .دون ما علاج”:

موازلمرض الألزهايمر فإن هذه التكنولوجيا الرائعة الجديدة لنتفعل أكثر من أن

تسمحببقاء أناس أكثر» فىحال خضريّة ,لزمنأطولمماهوعليهالآن.
اليا

 نهايةالإنسانعاوالقببايلوثونركةنولوجيةتمكننا أن نُطْلقاسمسيناريوا دار المسنين؛ على الانفجار العددى لأصحاب الفئة
الثانية ,وفيه يعيش الناس روتينياً حتى عمر المائة وخمسين ,ولكنهم يقضون
السنين الخمسين الأخيرة فىحالة اعتماد كاملعلى الغير كالأطفال .لاتوجد

بالطبعوسيلةنعرفبها أيامنالطريقينسيمضى إلىالنهاية:اهذله:تأومسع
الأمعدللفئة الأولى.

فإذالميكنثمةاختصار جزيئى لتأجيل الموت؛ بسبب أن الشيخوخة تأتىنتيجة
للتراكم التدريجى للتلف فى مجال واسع من الأجهزة البيولوجية امختلفة ,فلن
يكون ئمةسبب لأن نتصور أن التقدمات الطبية فى المستقبل ستتحرك فى تزامن

أفضل ماكانتعليهفى الماضى .إن قدرة التكنولوجيا الطبية الحاليةعلىإبقاء
أجسادنا حية :إنمابنوعية أقلكشيراًء هذهالقدرة هىالسبب فى أن تبرز إلى
المقدمة .بالولايات المتحدة وغيرها من الدول فى السنين الأخيرة ,قضايا مثل القعل
الرحيم والمساعدة على الانتحار وأناس مثل جاك كيفرركيان.

والأغلب أن تقدم البيوتكنولوجيا فىالمستقبل صفقات تقايض فيها بينطول
العمر ونوعية الحياة .فإذا ما قُبلَت هذه المقايضات سكن العراقب الاجتماعية

درائية .لكنتقيمنهابتكرد سنا للقاية :إن النغيزات الطفيقةفىالقتدارات

تفقىدات الفرد هى
عود
مجم
الذهنية  مثل فقدان الذاكرة القصير الأمد أو تزايد ال

أمور يصعب قياسُّها وتقييمها .الاستقامة السياسية حول الشيخوخة ,:التى سبق
ذكرها .ستجعل التقييم الصريححقاأمرأًمستحيلاً أويكاد بالنسبةلمنيتعامل
معأقاربهالمسنينمنالأفراد ,وأيضاًبالنسبةللمجتمعات إذ تحاول صياغة سياسات
عامة .ولتجنب أى إشارة خفيةبالتعصب ضدكبار السن .أو الاقتراح بأنحياتهم

بشكلساآقلقمةمنحياةالأصغرمناءسيجدكلمنيكنبعن مسحقيل

الشيخوخة نفسه مجبراً فىفّسُوة على أن يكون متفائلاًليسبأبأنالتقدم الطبىْ
سيزيد الحياةكماونوعا.

يكون هذاأوضح مايكون فىالجنسانية .يقول أحد الكُثّاب عنالشيخوخة:

الاشكأنغسيل المخواحدمنبينالعواملالتىتغبطالجمسانيةمعتقدمالعمر:
١ ١ : 188111

الفصل الرابع:إطالة الحياة

كتكاكا

عسيا المخالذىنتعرضلهجميعاً بأنالجاذبيةالجدسيةللشخص تقلمع تقدمهفى
الن .كسالو كانت الجنسانية هىمجرد غسيل مخ !هناك للأسف أسباب

دارونية جيدة تربط الجاذبية بالشباب ,لاسيما فى النساء .خَلّْق التطور الرغبة
الجدسية بيدف تعزيز التكائر ,وليس هناك إلا القليل من الضغوط الانتخابية كى

يعورالإنسان جاذبيةجنسيةيثيربهاالرفيقأو الرفيقةبعدأفضلسنى الخصب.

وستكون النتيجةبعدخمسينعاماأننجدأن أفضل المجتمعاتتطوراًوقدأصبح
بعدجنسى  .نعنى أن الغالبية العظمى من أفراده لميعودوا يضعوا الجنسعلى قمة

ه.
لجب
عسةمماي
قان
هناك عد من الأسئلة لاجواب لهاعن الحياةوكيف ستكرن فىمستقبل كهذا.
أسدا لمينيد التاريخ البشرى مجتمعات يلغ الوسيط العسرى فيها .أ5و .ا
بت إلى
هما
ذذا
عاما أو أكثشر .كيف ستكون الصورة الذاتيةلمثلهذا المجتمع ؟إ

صعحف فى أحد المطارات وتأملت صورَ الأشخاصعلى أغلفةالمجلات,
لبي
كانك
مستجد أن الأعمار فىالمتوسطستكون فى أوائلالعشرينات؛ وأنمعظمهم حسن
الطلعة يتستعبصحة جيدة .المفروض أن تعكس مثل هذه العور على الأغلفة العمر

الربتط ادق للمجعيع ككل إن كن لاسكس الظلعةأو العحة كيف
سكون أغلفة المجلاتبعد جيلين عندما ل ياشْكُل منهمفىأوائل عشرينات
العسر إلأاقليةضثيلةمن امجتمع؟ هل سيظلالمجتمع راغبافىأن يتخيل نفسّه
خباباملينابالحيوية مثيرا للجنس جيد الصحة ,حتى لوكانتهذه الصورة تختلف
؟م
اعلواقع الذى يراه الناسمنحولهم اختلافاًيزيدكيرا عماهوعليهاليوم أ
ترى ستتحول الأذواق والعادات وتمضى ثقافة الشباب إلى التدهور الأخير؟

سيكونللتحول فىالميزانالديموغرافىنحومجتمعات غالبيتهامن الفئةالأولى
والعائجة تصبمحات أعنةق كغيراًبالنسبةلمعنىالحياةومعنىالمو.ت ففى كل
التاريبخ اللبشرى تقريبا وحتى العصر الحاضر كانتحياةٌالناسوهويّاتهم مرتبطة

أةطفال أو بكسب الرزق لإعالة النفس
اما بالتكائر  نعنى تكرين العائلة واترلبي

والعائلة .العائلة والعمل كلاهما يرقعان بالأفراد فىحبائل التزامات اجتماعية

١ا
ا
1

-

نهايةالإنسان عواقبالثورة البيونكنولوجية

ليسلهم فيها إلاالقليل من التحكم ,التزامات تكون مصدرا للصراع والقلق

وتكون فىنفس الوقتمصدر إشياعهائل .وتعلّمْالفرد الوفاء بهذهالالعزامات
الاجتماعية هومنبعالفضيلةوالشخصية .لكن علاقة أصحاب الفنة الأولى
دخطُواسنىالتكائر,وروابطهم
همق ت
والغانية بالعائلة وبالعمل علاقةواهيةحقا .
الأساسية همالأسلاف والسّلن .قديخمار البعض من الفئة الأولىأن يعملوا.

لكنهم سيختارونثُلَةمَن المناصبالمنتقاة تعفيهممنالالتزامبالعملومن أنواع
نعملوا.
الروابطالاجعماعية الضرورية  .أما أصحاب الفئة الثانيةفلنينجبوا ول ي
مستسارة ناا من الموارد والالتزامات يتحرك فى اتجاةواحد  :نحوهم.
هذا لايعنىأن الناس فى أىمن الفئتين سيصبحون فجأة غيرمسئولينأومطلقى
العنان ,لكنه يعنى أنهمقديجدون حياتهم فارغة ,وموحشة أيضا  .لأنهذه
الروابط الاجتماعية الصؤورية هىبالتحديد هايسغلاحياة عن الكديرين تستحق

أن تحيا  .فإذام أاخد التقاعد علىأنهفمرة وجيزةمن الراحةبعدحياةمن العمل
الشاق والكفاح :فسيبدو مغوبةتسمّحق  .فإذا امتدتعشرين أو ثلاثين عاما دون

أتنظير ر لهانهاية فقد تبدو :ببساطة -عبها  .يصعب أن نرى كيف سيخبر
أصحاب الفئة الشانية فترة من الاعتماد على الغيرأو الرهن ٠ ويرونها بهيجة تحقق

المراه.
ستتغيمرعلاقة الناس بالموت أيضا  ً.قد ينظرإلىالموتعلى أنهوجهطبيعىللحياة
محتوم .؛ إلأانهشر يمكن تعويقهمثلشلل الأطفال أو الحصبة  .إذاكان الأمر كذلكت

نيدو الات خبارا امو ل شينا يحابه بالوقاز و التيالفهل سيظل اليا
يرغبون فى التضحية بأرواحهم فىسبيل الآخرين ,إذا ماكانمن الممكن أن تمعد

اهاية :أميغضون الطرفعن التضحية بحياة الآأخرين؟ هل
حياتهم إلىمال ن

بىدو هذه
ممتتر
سيعَمسَكُون فىيأسبالحياةالت :ىتقدمها البيوتكنرلرجيا ؟أ
الصورةً من نحياةفارغةبلا نهايةشيئاً-ببساطة لا يحتمل ؟

١ ١ > 1811

البندسه

الورانية
كلالكائنات ق خدَلْفَتَحتىالآنشيثاًيتعدذاهاءأفهلتريدأن تكونانحسار
الفيضان الكبيرء» بلوتعود حتى إلىالحيوانات بدلامن أن تَشَخُطى الإنسان؟

ماالقردعندالإنسان؟ أضحوكة أو ارتباكمؤلم .سيكون الإنسان بالضبط

هكذا أمامالأسمى منه :أضحوكة أو ارتباكا مؤنا ً.لقدتفدمت من دودة إلى

إنسان ,ولازلت حملمنالدودة الكثير .كدت يوماًقرداًءولازالالإنسان
د
حتىالآنقرداًأكثرمن أى قر .

شثت
دحد
اكذات
ره:
فريدريخ زنيتش

نهاييةالإنسانعاولابقبايلوشيوركةتولوجية 7777

يس

من المسكن أن تمضى كل النتائج التى عرضناها فى الفصول الغلاثة السابقة دون
حدوث أى تقدم جديد فى الهددسة الوراثية  أكشر صور البيوتكنولوجيا ثورية.
يشيع استخدام الهندسة الوراثية فى الوقت الحاضر فى مجال البيرتكنرلوجيا

الزراعية لإنعاج كائناتمحورةورائيّاء مغل ذرة بى تى (التى تنعج لذاتها مبيدات
حشرية) .ومثل فول صويا راوند أب ريدى (المقاوم لبعض مبيدات الأعشاب )
ولقد كانت هذه المنتجات محل جدل ومعارضة حول العالم .والراضح أن انط

التالى من التقدم سيكون تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر .تشير الهندسة

الورائية البشرية على الفور إمكانية ظهور شكل جديد من اليوجينيا .بكل ما
شحنت بههذه الكلمة من تضمينات أخلاقية ,ثمفى النهايةالقدرةعلىتحرير
طبيعة الإنسان.

١١ ١ 191111111

الفصل الخامس:الهندسة الوراثية ل

لكن  .على الرغم من الانتهماء من مشروع الجيدوم البشرى فإن البيوتكنولوجيا
المعاصرة لازالت اليوم بعيدة كل البعد عن أن تتمكن متنحوير الدنا البشرى

بالطريقة التى بها تحور دنا الذرة أو ماشية اللحم .ولقد يجادل البعض بأننا أبدا لن

بلغ هذه القدرة .وأن بعض العلماء الطموحين وبعض شركات البيوتكنولوجيا
النىتبغى الربح السريع قدككينا كثيرا من التوقعات النهائية للتكنولو جيا

الوواتة كينا أناغيور طبيفة الإنجات ايها ان يفيك الاحتيال #نايتول النعض :
بد إنه ليس حتى على جدول أعمال البيوتكنولوجيا المعاصرة .إِنَانحتاج إذنإلى

تقدير متوازن لما يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحققه ,ثم إلى إدراك للمعوقات التى
قد تواجيها فى نياية المطاف.
كان مشروع الجينوم البشرى جهدا هائلا .مُوَلَته الولايات المتحدة وحكومات
أخرى .لفك شفرة التابع الكامل لدنا الإنسان .مثلما فكت شفرة تتابعات دنا

 ١ "١ا

0سا
مت نهايةالإنسان اعولابقيبالوشتوركةنولوجية 77
كائنات أدنى ,كالتيماتودا والخميرة .وجزيئات االدلناتهتىابعات الشهيرة .ذات

القسراعد الأربع للُولب ثنائى الجديلة ,والتى تل فز كلا من الستة والأربعين

كروموزوماً الموجودة بنواةكلخلية فىالجسم .نُخْكُل هذه التعابعات شئرة رقمية

تستخدم فى تمثيلالأحماض الأميدية :العىتعحد سريا لإنعاج السروتينات.
والبروتينات هى أحجار بناء كل الكائئات الحية .يتألف الجينوم البشرى من نحو

ثلاثة.بلايين ازولجقموناعد .النسبةٌ الأكبر منها غير مشفرة صاممة .أما الباقر

فيشكل الجينات التى تحمل المخططات الواقعية ححياة الإنسان»:.
ىر
ي
نف
را:
يعده
انتيت الْللةٌ الكاملة للجينره البشرى قبل مر
ذاك جزئيا ب ب

90.٠8٠5 كار

المنافسة بين المثررقع الرسمى للجينوم البشرى الذى 3ل

رد
يبين
ج .و
مرمة
اخك

سيليرا جينوميكس

ثائل قامت بهشركة خاصةلبيرتكبر لوجيا هى شرا

اح

اباب اك اتاالاقور
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لحن الراقع أنكل ماقائت بهدالسللة
العلساء قدحلوا الأساموالؤزاتي للعنياة 1
31

0

تفهم إلا جزئيا  .مازال الكثير من الغمورض

يكتنف قضايا أساسية مثل الجينات التىيحملها الدناالبشرى  .فبعد أشهيم

معدودة من الانهاءمن السلْسْلةنرت سيليراوالاتحادلمالاىلدولىلسسلة
الجيدوم البشرى دراسة تَشءير إلىأن العدد هر 6-0

ألف جين بدلا من التقدير

السابقوكان ١٠٠ ألف جين.اهنلاجكبيعندوميا المجالالمتبرعمللبروتيوميا
و

ا

ا

ا

اه

قردة المثْقَنَةالتىتحتاجها الخلايا .وتبقىبعد
ععو
مىال
لإل
البروتيئات ذااتها

البروتيوميا مهم معقدة تعقيدالايدق  .هىتفهمكيفتمطورهذهالجزيئات
إلىأنسجة وأعضاء وإنسان كامل.
دمن يمه أن يعرف بالشبط الشكل الفجللغفرة  .وكيف ينقسم كل كرومورزر إلى جينات

رة.
فير
سق غ
شناط
ملىم
وإ

يمكنه أن يرجع إلىموقع الويب للمركز القومىلمعلومات

اللبيرتكنو لرجياالتابعللمعاهد القومية للصحة:
أققاط  .بنعأبطع 0211 1قططامعقال لق طمع 6الا0صو ١.أتد .لكأت .أطاع" .للاينايتا  : //مقاط
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الفخصالمس:الهندسةالورائية 

ب

لم يكن مشروع الجينوم البشرى ليّتمّدون تَقَدُمِموازفى تكدولوجيا المعلومات:
اللازمةلتسجيل وفهرسة وبحث وتحليلبلايينالقواعدالتىتشكل الدناالبشرى.
قاد اندماج البيولوجيا مع تكنولوجيا المعلرمات إلىبزوغ مجال جديد اممه

البومعلوماتية .أماماسنبلفه فى المستقبل فسيعتمد كثيرا على قدرة الكمبيوتر

علىتفهمالكميات المذهلةمنالبيانات التتىُوَلّدُهاالجيدوميا والبروتيومياء ثم

على بناء نماذج يعوّل عليها لظواهر مثل طَى البروتينات.
إنمجرد التعرف على الجينات بالجينوم لايعنىأن أحداًيعرف مهمة هذه
الجيدات .حدث الكثير جداً من التقدم خلال العقدين الماضيين فى العشور على

الجينات المرتبطة بالتليف الكيسىء وأنيميا الخلايا المنجلية :ورفص هنتنجتون:
ومرض تاى ساكس  .وما شابه .لكن هذه جميعاً أمراض بسيطة نسبياً يمكن فيها

اض
رمة
م .ث
أحد
ىى تتابعمُشْفْرخاطئ جينوا
لأ
إطئ
تتبعالمرض إلى أليل خا
أخرى يببها عددمن الجينات تتفاعل بطرق معقدة  :بعض الجينات يتحكم فى

تعبير (نعنى تنشيط ) جينات أخرى ,.والبعض يتفاعل مع البيئة بطرق معقدة.

يجن أو أكثر .والبعضيسبب آثاراًلاتظهرإل ماتأخراًفىدورة حياة
رنت
ثض ي
ألبع
وا
الحانن اخى.

فإذا عدنا إلى الصفات المعقدة للحالات والسلوك ,مغل الذكاء والعدوانية
والجسانية وماشابه .فسنجد أَنَالانعرف اليومأكشر منأن هناك درجة مامن
السببية الوراثية .كما تقول دراسات وراثة السلوك .ليست لدينا أدنىفكرة عن

اجات المسئولةحقاًء لكنانظن أن العلاقات السببية معقدة بشكل غريب غاية
العرابة :أوكماقالسيتوارت كاوفمان؛ مؤسس بيوس جروب وقائدهاالعلمى :إن
هذه اجيات هئ نوع من كمبيوتر كيماوى متوازى التصنيع ,فيه تقوم الجينات
باستسرار بفتح وإغلاق بعضها البعض فىشابلكةتمفناعلات غاايلةتفعىقيد.

تربط سبل الإشارات الخلوية إلى سبل التنظيم الورائى بطرقبَدأنَابالكاد فى

الا

ورةلوجية
كباتلشو
بإنيساونعنواق
لال
اية
نها

------ ل.-

لن تككونالهسدسة الوراثية هىأولخطوة نحوتحكم للآ5باءأكبرافلىشركيب

تاى
أوإنم
تهم.
مفال
الووانى لأط

هذه الخطوة من التشخيص الرراثى لم تر

ىلمستقبلء ووتينياء أن تفرزأجدتهمأوتوماتيكيالعدد
.سيمكرن لللآباءف ا
العرس م

كسير منالعلل  .ليغرس منهاقىرحم الأ ما يحمل الجينات الصحيحة .تقدم
التكولوجيا العطية الخاللية .مإ ل ثقب السلىوالصونوجرام  -تقده بالفعدلرجة
معية من شار كما يحدت مثلا عددما يجيض الجدين إذا شخت

ار

بأنهيحسل

إناث الأجنة فى اسيا .ولقد أمكن

 -بالفعلا .فرزالأجعة للعلل الخلقيةمثلالتليف الكيسى .ير سم عالم الورائةلى سكم رسياريو للمتتقبل فيه تنتج المأر مائثة جدين اث انحر ذلك

يحلل

ا الورائئ لهاأوتوماتيكيا .دثم وببضع نقرات من فأرة الكسبيرتم
ال وفي ل

تحب

ملنتها واحد .ليس فقطلخلوه من أليلات علل اججين الوادا
م

كالدقك الخبسس:

انماآيضالخصائعه المتميزة .مثلالطولولون الشعر والذكاء .لاترجد فىالوقت
اخالى العكنولوجيا التى تحمقق هذا ولكدها فى الطريق  :طوررت شركة اسسها

أفييتريكس  .مخلاء ماسمَّىيرقاقةالدناء التىتأفررتزوماتيكيا عينة ال
لواسسات مختلقة للسرطان وعلل أخرى .لايتطلب التشخيص قبل الغرس  .ثم

 .القرر .مههارات لمنابلة دنا الأجئة :لكنه يقصر اختيار الآباء داخل نوع التباين الذى
5
02
0-24
ىر.
سكاث
بع الت
جيام
لطيع
احدث
ي
أماالتكسولوجيا الأخرى .التىمتنضج على الأغلب قبل هندسة اللبشر وراثيا
بوقت طويل  .فهى امحساتح اليشر .أثاربجاحإينويلمرت فى إننتاج النعجة دوللى

اف
خلالمن
لائ
اراه
السخة عام  1441قد

والتأمل.

حول إمكانية استتساخ

إنسانمب خليةبالغة .قادطلب الرئيس كلينتون النصيحة من اللجنة القرمية
الاستشازية للأخلاقيات البِيولوجية حول هذا الموضوع .قاد إلى دراسة أوصت
بحظر التمويل القيدرالىلبحوث استنساخ البشر :وإلىتعليقمثل هذا النشاط فى
الشركات ألخاصةء وإلىأن يأَخَذالكونحرس بعينالاعتبار حظراتشريعيا .وعوضا

عد حظر يفرضه الكويجرس » تبقىمحاولة استنساخ الإنسان قانونيةطاماقامت

 : 1811؟١ 
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بهامنظمة لاتمولفيدراليا .ثمةتقاريرتقول إن طائفة تسمى الريليان تحاول
بالتحديد أن تقوم بذلك ,ثمهناك الجهود التىنشرعنهاالكثيرٌ والتىيقومبها
كرا سورك  ,رياو ائرس :إذاالشقات التقنية أمام استنساخ البشر

أقر بكثيرثمابده فى

التشخيص قبل الغرس أوفى الهندسة الوراثية :وهىعقبات

شىر.
بعل
ليب
اتجر
فأغىلبها تتعلقبالأمان وبأخلاقيات ال

الطريقإلى
الطفمل النفصيل
ستكون الجائزة الكبرى للتكنولوجيا الوراثية الحديئة ئهوالطفل التفصيا  :نعنى

أن ميتسكن الوراثيون من تحديدا الجين الخاص ب خصيصة كالذكاء أو الطول أو لون

التعر أو العدوانية أو تقدير الذات .وأن يستخدموا  1المعرفة فى تخليق صيغة

فل أفضا .ليلازم أن يأتى الجينالمعنىحتىمنإنسان؛ وهذاعلى أيحةال هر ما
اية شركة
يحدث فى الِيوتكنولوجيا الزراعية .ذرة بى تى .التىطاورلتهبادفى

بدور سيبار واسمها الآن بذور نوفارتيس) وبذورميكوجين .عام  : 5911تحمل
جياغريا أولج فى دناها يسمح لها بأن تنتج بروتياً لبكتيرة باسيلص

بو

كر ركو فا الأسونى تى) ريسم افاكحكيوية ندل ثاقييات الذرة

الأوروبية .النبات الناعٌ إذن قد حور وراثياً ليفرز مبيدات حشرية .ثم إنه يُسَلم
هذه الخصيعة إلى نسله.

أما أن نفعل نفس الشىء مع اللثغر فهذاهر الأمر الأبعد من بين كل
التكنولر جيات التى ناقشناها فى هذا الفصل  .هناك وسيلتان يمكن بهما إجراء
الهندسة الوراثية  :العلاج الجينىللخلايا اجسدية ,وهندسة الفط الجرثومى .تحارل

.م ذلك عادة بإيلاج المادة
يفت
وهد
لمانيا ال
خير
الأولى تغيير الدنا داخل عاددلكب

الوراثية الجديدةامحورةعن طريق فيروس أواناقل .ولقد أجرى عدد من محاولات
العلاج الجينى الجسدى فى السنين الأخيرة ,غير أنها لم تصادف إلا نجاحا ضئيلا
ديا  .والمشكلة معهذه الوسيلة هى أن الجسميتألف من ترليونات الخلاياء ولابد
لتلا

-

نهايةالإنسانعاولاقببايلوثونركةنولوجيه
من تغيير المادةالوراثيةلملايينالخلاياإذكاان للعلاج أن يكون فَعَالاً .تموت الخلايا
الجسدية المعنيُّمعالفردالمعالج ,إنلميكنقبله؛ ليسلهذا العلاجآثارتبقىعبر
الأجيال.

وهندسة الخط الجرثومى هى ما يجرى روتينيا فىالبيوتكنولوجيا الزراعية ,كسا
أجريت بنجاح فىعدد كبيرمن الحيوانات .يحتاج تحوير الخطالجرثومى ,على

الأقل من الناحية النظرية» إلىتغيير طاقم واحد من جزيئات الدنا ذلك الموجرد

فىالبويغة المخصبًة؛ سينقسمهذاالطاقمفيمابعدوينشعب إلىإنسان كاما .
العلاج الجينى الجسدى إذن يغير دناالخلايا الجسدية وحدها ومنثم لايؤثر إلافى
الفرد الذىينلقى العلاج .بينماتنتقلتغيرات الخنط الجرثومى من الفرد إلىنسله.

لهذه الرسيلةالأخيرة إذن إغراءات واضحة لعلاج الأمراض الوراثية ,مثلمرض
السكر.

من بينالتكنولوجيات الجديدة قيد الدراسة هناك الكروموزومات الاصطناعية
التىتضيف كروموزوما إضافياً إلى السعة والأربعين؛ يمكنأن يُفسمّح هذا
الكروموزوم فقطعددمايبل اغلحَلَفَىمن السنمايؤهلهلأنيعطىمرافقته العارفة؛
رهولا ينشقل إلىالسَّلأن.تعجنب هذه التقنية الحاجة إلىتغيير الجينات على

الكروموزومات أو استبدالها .قد تكون الكروموزومات الاصظباعية إذن قَنطّرة ما
بين الفرزقبل الغرس وبين التحوير المستديم للخط الجرثومي.
رقبلأن نحور البشر وراثياًبهذه الطريقة؛ عليناأننتغلبعلىعددمن العقبات

الشاهقة .أماالأولىفتختصبالتعقيد الشديد للمشكلة؛ حتى لَيُوحىللبعض بأن
طة
اهو
سية
بلوك
اى شكل ذى معنىمن الهندسة الوراثية للصفات الس

أمر

مستحيل  .ذكرنا سابقا أن الكثير من الأمراض يأتىعن تفاعل عدد من الجينات.

ثمإن الجينالواحد قدتكون © آثارمتعددة .كانمن المعتقد يوماًأنالجينالواحد
يعطى رنامرسالاً واحداء يقوم بدوره بإنعاج بروتينواحد .ولكن .إذا ماكان
الجينوم البشرى يحترى حقا على عدد من الجينات أقرب إلى الغلاثين ألفامنهإلى
المائةألف  .فإن هذا النموذج لايصلح .لأنبالجسم بروتينات أكشر بكثير من
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الثلاثين ألفجين العتىتشكل الجسم البشرى .هذا يقترح أن الجيدات المفردة تلعب

دورا فىإنتاجالعديدمنالبروتينات؛ ومنثمستكونلهاوظائفمتعددة .الأليل
المسنول عن أنيمياالخلاياالمنجليةمثلاًيضُفى أيضاًمناعةضد الملارياءوهذاهو
البب فى شيوعه بينالسود .فأصولهم كمانعلممن أفريقيا حيث الملاريامرض
خطير .قد يرف إصلاح جينأنيميا الخلايا المنجلية إذنمنقابليتهم للإصابة

.هذا أمرلايهممعظممن ,يحيا بشمال أمريكاء ولكنه قديؤذى حاملى
بالملاريا و

الجين الجديد إذا كأافنورايفقىيا .شُبْهْتالجينات بالنظامالإيكولوجى ,وفيهيؤثر
كل جزء فىكل جمزءآخر :أوكمايقول إدوارد أو.ويلسون:فى الوراثةكمافى
البينة لايمكنك أن تفعلشيئاً واحداًفقط .إذا ماتغيرجينبالطفرة أواسِنُبّدل به

آخر.فالأغلب أن يعقب ذلكآثارٌجانبيةغيرمتوقعة ,قدتكونبغيطة.

7

أما العقبة الكأداء الغانية أمام الهندسة الورائية البشريفةعتعلق بأخلاقيات

التجريب على البشر  .أثارت اللجنة الاستشارية القومية للأخلاقيات موضوع

التجريب على البشرعلى أنهالسبب الأساسىلطلبها حظراًقصير الأمدعلى
اخ
سنجح
نلأني
تةقب
ساشل
اولة ف
استنساخ البشر  .لقدتطلب الأمرنحو 1١؟ محا
دوللى .صحيح أن فشل الكثير منهذه المحاولات قدحدث فى مرحلة الغرس .إلا
أن ٠# من كم لاسورائات التيلاتحت تن  300الشاريفطدرللكوني

ابلوميرات قصيرة؛وهىقد لا
شذوذات خطيرة  .ولدتدوللىكماذكرناوله ت

تعيثى لشبلغعمرالنعجةالمولودةطبيعيا ً.ولن أان نفترضأَنلَاانو أدن نُخَلّقطفلا
بشريا قبل أن تصبح فرصةٌ النجاح أعلىكشيراً .وحتىعندئذ فإنعملية

الإستساخ قدتعطىعيوباًلاتظهرإلابعدسنين.
سنعظم مخاطر الاستنساخ هذهكثيراًفىحالةالهندسة الوراثيةوسبلهاالسببية
المتعددة مابينالجيدات وبينتعبيرهاالأخيركمظهر  .سينطبق قانونْالعواقبغير
انقصودة هنا :قديكونللجين الذى يؤثرفىقابليةالإصابةبمرض ماءعواقب ١
اُدرك عندإعادة هندسة الجين وإنمابعد سدين أو رتما
نانوية أواممنم الرتبة الغالشة ل ت
بعد جيل .

ما
ا١

 --نهاياةلانساناعولابقيابلوشتوركةنولوجيةأماالعقبةالأخيرة أمامأى قدرة علىتحويرطبيعة الإنسان فىالمستقبل فشعلق

بالعشيرة ,.فحتى لو تغلْبت الهندسة الوراثية البشرية على العقبتين الأولى والغانية

(نعنى  :السببية المرَكُبَة ومخاطر التجريبعلى البشر)ء ثميجحت فى إنتاج
الطفل الحفصيام ل فإناالطبيعة البشرية لنتتغيرء مالمتحدث مثلهذه التغيرات

للعشيرة ككل بطريقة مغتوية إخصائيا  .أوصى مجلس أوروبا بحظر هددسة الخط
ة.
يثى
رورا
شث ال
بلإر
لفىا
لؤثر
اجرثومى على أساس أنهسي

وهذا الوكد بالذات,

كما أشار عددمن النقاد .سخيف لحدما  :إن الإرث الورائىللبشرية هومستودع

جينى كبير للغاية يحمل الكثير من الأليلات امختلفة والتحوير فى .أو التخلص
منء أو الإضافة إلى هذه الأليلات على المستوى الصغير سيغيرٌ إرث الفرد لا إرث
الجبس البشرىء فإذا قامت حفنةٌ من الأثرياء بتحوير أبنائهم وراثيا لزيادة الطول
أو الذكاءء فإن هذا لنيؤثرفىطول جنس البشرأو ذكائه .يجادل فريد إلكنيه باد

احالرلمةسفتىقبل لتحسين الجنس البشرى يوجينيا سيكتسحها ربسرعة
أية م
النتر الطبيعى للعشيرة.

هل تعنى هذه الْمحَدّدَاتَ للهندسة الورائية إذن أن أى تغيير ذى معنى لطبيعة
قبل المنظور ه؟ناك عدد من الأسباب تدعو إلى
سدتفى
مبع
لست
ارم
البشر هو أم
الحيطةقبلاتخاذمثلهذاالحكم دون رويّة.
أول هذه الأسباب يتعلق بالسرعة المذهلة التى لمتكن على العموم متوقعة -
للعطورات العلمية والتكنولوجية فىعلوم الحياة .فىأواخر ثمانيئات القرن

العشرين كان هناك إجماع راسخ بين علماء الوراثة على استحالة استنساخ حيران
تديى من خلاياجسدية بالغة ,وقد انتهتهذه الفكرة مع الإعلان عن دوللى عام

 . 71وكان الوراثيون حتى منتصف التسعينات يتنبأون بأنمشروع الجينوم
البشرى سينجز فى وقت مابين عامى ١٠1065 و,85٠07 ثم كان أن انعهت الات

ال

مسي ب اللار

001الجرنهريل

اد يظهرفى السنين القادمةمن اختصارات تقذّل منتعقيدات المهمة من
للتبؤ بمق

أمامنا .وعلىسبيلالمثال فإنالمحهوالنموذجٌ الأصلى لمايُسمى الجهاز التكيفى
١ ١ ١ 11111
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ل

المعقد دوهذا خينا :ملف من غؤامل عديدة زاهىفى يجالتا هدهالعتورونات وجلديا

دهأخريع شيعمفزاع بحيظة تنبا لضع

عاية فى لاه

اي

باستخدامم طر قىحساب قسرية

علىمستوى الجهازء سلوكا طارئا

جد

الي 0

أى تلك التىتحاولأن تهتمسح كل البلايين

الروابط بيانلليورونات  .على أن نموذج التَكَبّفِالمعقدالذىيحاول أن 5

التعقيدعندمسعوى الجهازعلىأنهخصيصةٌ طارئة.ستكون فرصتهفىالنجاح

أكبر كثيرا .وقديكون هذا نفسه صحيحا بالنسبةللتفاعل بين الجينات.
على أن حقيقة تعدد وظائف الجينات وتعقد التفاعلات فيما بينها لاتعنىأن
ا أبدالم تتطورأى
تترقف كل الهندسة الموراثية البشريةإلى أن نفهمهاجميع .

تكنولوجيا بهذا الأسلوب ٠ تبستكم العقاقيرٌ الجديدةٌطول الوقت وتخحَير وتجاز
3-1

ا .وكثيريارأمايحدث
هعطى
رف ت
اكي
ثبط
آالض
للاستعمال دونن أن يعرف الْصتعر:نب
عند جريب العقارلأول مرة أن تمر الآثارالجانبية دون أن تلحظ  .ربالسنينء أو أن

يتفاعل العقار معاخر أو معظروف أخرى بطرق لمتكن متوقعة على الإطلاق  .رما
كانت السلوكيات العليا هى نتيجة التفاعلات المعقدة بين الكثير من الجينات.

ناعلراف إن كانهذاهوالوضع معكلالسلوكيات  .ولقدنَتَعَثْرٌفىابتكارات
لك
وراثيةبسيطةنسبياتسببتغيرات دراميةفىالسلوك.
تشكل قغية التجر بيب علىالإنسان عقبة خطيرةأمااملتطوير السريع للهندسة

الوراثية .ولكنهاليست أبداثمالايقَهِر .ومثلما هوالحال فىاختيار العقاقير.

متتحما الحيوانات فى البداية عبء معظم امخاطر  .وأنواع امخاطر المقبولة عتد

التجريب على اشر تتوقف على المنفعة المتوقعة  :فمرض مثلمرض رقص
همسجدورن الذى يصيب منيحمل الألَّيل الخطأونصف نسله بالخرف العقلى ثم

المودت .ليسكتشجيع نشاط عضلة أو تكبيرصدر .إن حقيقة أن هناكاحتمالاً
بوجود آثارغير متوقعة أو طويلة الامدلى,حهقذهيقة فىحد ذاتها لنتعطّل الناس

اعلنبحث عن المعالجةالوراثيةبأكفر ماكانتتعطلهمفىالمراحلالأولىمن
تطوير العلب.
الجدللا

نهايةالانسانعواقبالثورةالبيوتكنولوجية
أقمضاية ما إذا كانت الآثاراليوجينية أو الديسجيدية للهسدسة الوراثية قدتصبح

يوماماواسعة الانعشار حتىلتؤثرفىطبيعة الإنسان ذاتها :فهى  كتلك لاتزال
قضية مفتوحة .الواضح أن أيةصورةمنالهندسة الوراثيةقدتسبب آثارأجوهرية
عالىعشائرء لابدأن تكون مرغويةً ومأمونة ورخيصةٌ نسبياً .سيتكلف أطفال
التفعيلفى البدايةكثيراً.وستكون خيارٌالآباءالأثرياءرحدهم .أمامتىيصبح
الطفار التفعسيل رخيص الشمن وشائعاًفهذا أمريعتمد على مرعة انخفاض

التكاليف فىتكنولوجيات مثلالتشخيص قبل الغرس .

على أنا سنجد سوابق تعكندولوجيات طبية جديدة بانتآثارهاعلىمسترى
العشيرة ببب اختيارملايين الأفراد لها .يكفى أن ننظر إلىآسيا المعاصرة .حيث

اقشران المونوجرام الرخيص وسهولة إجراء الإجهاض قد أديا إلى تحول درامى فى
الس شححية :ف كورياعلىيوذل امعان ولدفىارال المتميعات بالعر3
8١٠1:١٠١٠
الماضى 715١ ولدألكل ١٠٠ بنت_والنسبة الجنسية الطبيعية هى
بلغت السبة فىجمهورية الضين الشعبية أقلمن هذاقليلاً/1١١ ولدألكل ١٠٠
بست  .وهناك مناطقبشمال الهندتكون الدسبةٌ فيهاأكثرانحرافاً .وقدأدى هذا

ات قَدْرْه الاقتصادى أمارتياسين مرةبمائة مليون.
آفسىيا إالىلعجبزئفى

الإجهاض فىكل هذهامجتمعات بغرض انتخاب الجنسغيرقانونى,لمكنرغبة
الآباءفىإنماب ذكريرث قدأدىرغمضغط الحكومة إلىنسب جنسية منحرفة
للغاية.
من الممكن أن تؤدى السب الجدسية إذا انحرفت كشيرا إلىعواقب اجتماعية

خطدرة .الغليالعلدالقائقينالقترقالخادىوالمكترين بز جدتسق وهنا نا
يجدفيهجمسمنهمفىسنالزواجمنالذكورنساءللزواج .يصعب أن نتخيل

رصفة كهذه تدعو إلىالقلق؛ بالنظرإلىذكورالشباب الأعزب ونزعتهم إلى
دى
دف
ععجز
المخاطرة والعصيان والجريمة .ستكون هناك أيضا فوائدللتعريض :ال
١ ١ ٠ 11111111

الافلصخلامس,الهندسةالورائية

لل

النساء سيسمحلهنبالتحكم فىعمليةالتزاوجبشكل أكثرفعالية»ثماسيؤدى
الى حياة عائلية أكثر استقرارا لمنسيتزوج منهن».

لا أحديعرفإن كانتالهندسةالورائيةسصبح يومرخيعةسهلةالمنال
كالصربوجرام والإجهاض  .يتوقف الكثير علىما يُفترض أن تكون عليهفوائدها.
داك ر اتخاوف شيوعا لدى رجال الأخلاقيات البيولوجية هى

أد الاترياء وتجدهمهممن سيدتيد بهذ التكنولوجها الورثايئةي.ة لكن.لو

سكنت بيرتكدولوجيّة فىالمستقبل منطريقة مآمونة وفعالة لهندمة أطفال أكثر

رنل
ق:م
علقور
ملىا
لع ع
ارتق
دحاء.فإنا قدرها مي

اماتحتهذاالهارب اوك ديع

دولةرفاهةديرمقراطيةمتقدمةإللىعب اةليوجينيامر ثةانية,لتحدخلهذهالمرلةيس
فىمساعدة المتخلفينورائيافىرفع
فىمنع تكاثر مدخفضى معامل الذكاء؛وإنما

ظذرهوف :هى من يحثُ
لته
معاما ذكانيم وذكاء أبنائهم .وستكون الدولة»اتح

غىلب
لغأعل
فىأمرأن تصبح التكنولوجيا رخيصة ومتاحة للجميع هناسايبز
أثر على مستوى العشيرة.
قدتؤدى الهندسة الوراثيةإلىعواقب غيرمقصردة .وقد لاتنتج أبداالنعائج

عىيأمليساالبعضء لكن هذالايعنىأنهاأبدأًلنتُجَرَب .يمتلئتاريخالتطور

التكدرلوجى بتكدولوجيات جديدة تبت فى عواقب طويلة الأمد قادت إلى
ودعا
شلرننج
منا
خىلى عنها .وعلىسبيل المثالءف
شإل
لتى
لوح
خريرها با
كبرمائيا كييررا أقيمفىأى مكان بالعالمالمتقدم خلال الجيلين الماضيين علىالرغم

لب
طمن
لرة و
اتكر
عت الطاقة الم

ك
لفى
ذبب
المتزايد عاللىطاقة»  .أماالس

مارشيحاوتنتاجوبوسليكوردأن الشوارلجسي وةانهياارلعائلةالتقليدية بالولايات
 ٠اتترحت
فىمتينات وسبعينات القرد
ال
جزكى
رة ت
ابلجنلي
التحدة قدنجما جِرَئياعن نس
الماعلىم ر كتاب مارشيا جوتنتاج وبول ف  .ميكررد 'أنساء كثيرات ؟ قضية النسبة

العادر
ةجل

عام .891

قبست مشررعات كهرمائية كبيرة جديدة :متلخزان ثرى جورجز بالصين .وخزان إليزو
كبا .وقد أثارامعارضة قويةمن الدول المتقدمة بسبب العواقب المحتملة على البيئة وعلى
العان البشرية بسيرل الفيضان  رببب ما ستغمره مياه الفيضان من آثار .فىحالة الد
الراقى.

١ ١اا

.-. ٠انهايةالإنسان عواقبالشورةالبيوتكنولوجية
هيو انفجار مبنى خزان نتجعنه خزان هيتشهيتشى عام571١ وسلطة وادى

تبسى فى ثلاثينات القرن الماضى .إذ ظهر وعى اتقييم الشمن البيئى الطويل الأمد
جىت
تالت
ننية
أتالي
للتوى الكهرمائية .وإذا نظرنا اليوم إلىالأفلام شبه الس

احتفالا بالبناء البطولى لخزان هوفر فستبدو غريبة فى تمجيدها لقهر الإنسات
للطبيعة وفى تجاهلها المرح للعواقب الإيكولرجية.
هلة
مروخ
لقيل
است
والهسدسة الورائيةالبشرية ثيبت إةلالبيل الزابعإلى ال

الأبعد كثيرا فى تطوير البيرتكنولرجيا .لا نمتلك الان القدرة على تحوير الطبيعة

البشرية بأية طريقة جوهرية :ولقديضح أن الجدس البشرى أبدايلتنسكن من
همما.
تلز
شن ي
قطتي
نماةنق
هذه القدرة .لمكنث
الأولى أنه حتى لو لم تتحقق الهندسة الوراثية .فستكون للمراحل الثلاث الأولى
(عارف أكبر عن السببية الوراثية :عقاقير الأعصاب .
لعطور البيوتكنولوجيا م

إطالة اخياة) عراقب هامة بالنسبة للسياسات بالقرن الحادى والعشرين .ستكرن

هذه العطورات خلافية لحد كبير لأنها تتحدى أفكارا عزيزة عن المساراة بين البشر
وعن إدراك الخيار الأخلاقى ؛ ومعقدم لوجع مه

تقنياف ديد للتحكم فى

سلوك مواطنيها؛ وستغير تفهمنا شخصية الفرد وهريته 779 .الهيراركيات

الاجتماعية الحالية رأساً على عقب وتؤثر فى معدل التقدم الفكرى رالمادى

والياسى ؛ وستؤثر فىطبيعة السياسة الكرضية.
وأما النقطة انشانية فهى أندحتى لوظلت الهندسة الوراثية على مستوى النوع

بعيدة عنا ©؟ أو ١ه أومائةعام ,فإنهاوإلى حدبعيد أكشر التطورات المتقبلية

فى البيولوجيا أهميةً وشأناً .والسبب فى ذلك هو أن الطبيعة البشرية أمرجوهرى
وناالعلدافلةضيلة والحياة الحقة ,وستتحول هذهجميعا إذاامناتشرت
لغيرمنا ع
هذه التكنول جيا .أاملاسبب فى هذا فحناوله فى الجزء الثانى .

 122211121111111؟ ١ ١

ع

لااذذاايكيوكنوانلفلق

واجبأ
خذ التوالد خارج الجسم .تمكن فيتسئر وكاواجوشى من تحقيق التكنيك

حية
يسمى
ساي
مةم
لثم
اان
بأكمله .فهل اهتمت الحكومة؟ كلا.ك
كلامرأةأن تظلولودة.

وكان على

 ---نهايةالإنسانعالوشاوقربةالبيوتكنولوجية

فىضوء ماسبقعرضه بالفضول السابقةعنالسُبّلٍالممكنةإلىالمستقبل ,علينا

أننسأل السؤال:لماذايلزمأن تُقَلِقَمَالبيوتكدولوجيا .عارضبعض النقاد مثل
الناشط جيريمى ريفكين والكشير من البيكيين الأوربيين  عارضوا الابعكار فى

ابيرتكنولوجيا برمتها .يصعب علينا كيرا أن نبررمثلهذه المعارضة المطلقة
رأمامنا كل هذه الفوائد الفعلية التى ستنتج عن التقدم المحتمل فى البيوتكنرلوجيا
جية أكبر واستخدام
تةامن
إزرناعي
البشرية ,وأمامنا ما يأتى عن الؤتكول عا ال

أمقبلميندات الآفات .تضعنا البيوتكنولوجيا أمامورطةأخلاقيةخاصة ,لأنْأى
تحفظ لناعلىالتقدملابدأن يكونمُحَفَمَابالاعتراف بوعودهاالتىلاجدالفيه .ا

ظل شبحاليوجينيايحوم فوق مجالعلمالوراثةبأكمله؛ واليوجينياهىالتربية
المتعمدةٌللناسلصفات وراثيةمختارة .صا مصطلح اليوجينيافرانسيس جالتون
ابنخالتشارلس داروين .حظيت برامج اليوجينياالتىترعاهاالدولة؛ فىأواخر
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صصص
سل

* الاقلصسلادس:لماذا يكونالقلق

واجيا 

القرن العاسه عشر وأوائل القرن العشرين  .حظيت بمساندة عريضة ليس فقط من

اليسينيين العنصريين والدراونة الاجتماعيين .وإنما أيضا من تقدميين كالاشتراكيين

الفابيين من أمثال ج.ب.س .هالدين وج.د .برنال وججورج برناردشوء وأيضا
مرجريت سانجحر النسائية نصيرة تحديد النسل  .أجازت الولايات المتحدة وغيرها من

دول الغربقوانين تسمخللدولة بأنتعقّمكرهالاطوعاًمنيَظَنَأنه أبله.بيدما
تشجع من يحمال الخنصائص المرغوبة علىأن ينجب أكبر عددمن الأطفال .قال

القاضى أوليفر وينديل هولمز؛ إننا نريد الأصحاء من الناس ,حسنى السجية,
المستقرين عاطفياء المتعاطفين ,الأذكياء .نحن لا نر يد المعتوه والأبله والمملق
واغجرغ.
انعهت الحركة اليرجينية بالولايات المتحدة فعليا بعد أن تكشفت سياسة النازى
اليورجينية بماد .

ننته من
إبادةفئات من الناس بأكملهاء ومن التجريب الطبىعلى

ا
١

 نهايةالإنسانعواقبالشورةالبيوتكنولوجيةمن يُعتبرون متخلفين ورائياً.ومنذذلك التاريخبقيت القارةالأوروبيةعملياً
ل
ال
ع ا
صور البحث الوراثى .لميكن رَدُالفعلضد اليوججييننيياعالميا  .ففى اسكاندينافيا
الديمرقراطية الاشتراكية التقدمية بقيت قوانين لين قائمة حتى ستينات القرن

العشرين .وعلى الرغممن أن اليابانيين قدأجروا تحارب طبيةبالإكراه على البعض

ج

ري لاحي رخن

ا
روطي

رحا الصو ال

1د

رلدفعا ل ضد اليوجينيا كانأقلكثيراًهناكوأيضاً فىمعظم المجتمعات الأسييموٍية
ا

انل
لم
خشاط
الأخرى .مارست الصين اليوجينيا بن

سياسة الطفل الواحد للعائلة»

ومنخلال قانون يوجينى فجأُجِيزعام884١ يُذَكْرٌنَابقوانينأوروبية صدرت فى
أوائل القرن الفخرين قدتحديداعقمتخفضىمعاملالذكاءفىالإتمات.
كان هناك اعتراضان هامان للسياسات اليوجينية القديمة لاينطبقان فى الأغلب

على أى يوجينيا تحدث فى المستقبل فى الغرب على الأقل .الأول هو أن برامج
اليورجينيا لمتكنلتحقق أهدافها بالتكنرلوجيا التىكانت متاحة فى ذلك الوقت.

الكثير منالعيوب والشذوذات التىكان اليوجينيون يعتقدون أنهم ينتخبرن
ضدهابالتعقيمالقسرى» هى نتيجةٌجيدات متنحية نعنى جينات يلزم أن يرثها

الفرد منن كلاالوإلدين حتى يعبر الجسم عنها.سيتضح أن الكثيرين ممن يبدون
طبيعيين يحملون هذه الجينات؛ ويكشرون تلك الخنصائص فى المستودع الجينى.

اللهمإلأإذاأمكنتحديدهويتهم ,ثمتعقيمهم. .هناك عيوب أخرىلمتكن عيوباً
على الإطلاق ( مغلاً :بعض صور الذكاء المنخفض )أو كانت نعيجة عوامل غير

ررائيةيمكنمعالجتهاعن طريقوسائلالصحة العامة.وعلىسبيلالمثالت؛حمل
بعض ى القرى فى الصينأعداداًكبيرة من أطفالمعامل ذكائهممنخفض » ليس

بسبب سوء الوراثة وإنهاببب المستويات المنخفضة من اليود فى غذائهم .

أما الاعتراض الرئيسى الثانيعلىالفبورالتاريخية من اليوجينيا فهو أن الدولة
كانت ترعاهاء وأنهاكانت تتمقسرا  ً.ولقدمضى النازى باليوجينيا كما نعرف

إلى مداها المرعب بقتل الأقلمرغوبيّة من الناسأواستعمالهم فىالتجريب.كان
١ ١ 1111111

الفصل السادس الماذايكونالقلقواجياً

من المسكن  .حتىفى الولايات المتحدة ,أن تقرر امحكمةٌأنشخصاما أبلهأومغفل
ركان تعريفهذه اللمطلحات .وغيرها منالحالات العقلية .فضفاضاً) ثمتحكم
يات  مثل إدمان الكحول
رعةكمن
لاس
سة و
ليع
انو
بتعقيسه قسرا .فإذا تذكرنا أنت
والإجرام  كانت تعتبر صنات وراثية فإنهذا يعنى أن الدولة قدأعطت لسفسها
السلطة على الخيارات التكاثرية لقطاغ عريض من رعاياها .يرى بععض المراقبين.

ى.
لات
دم
يلمى
رلع
مغل الكاتب ا

ولة كانت هى المشكلة الرئيسية
دية
لعا
انر
أ

بالنبة لقوانين اليوجييا القدممّة .أما اليوجينيا يجريها الأف راة فلم مويه كيذه
وحصية.

ولقد أعادت الهندسة الورائية اليوجينيا إلى .احة الجدل مرة أخرى .لكن

رها
الراضح أن أىتناول لليوجينيا فى المستقبل سبكرن مختلفاً تمامسوعن
.ما السب فير أن الأغلب ألاينطبق
تبقده على الأقل أ
اىلالمغر
التاريخية ف
عليبا هذان الاعتراضاكن  .ستظير يرجينيا أكثر لعلنا ورقة فتفقد الكلمة بعضامًا
ل

ل

ل

يانطبق الاعتراض ى الأول القائل إن اليوجينيا مستحيلة تقنيًا إلاعلىأنواع
ل

التكبولرجيات التى كانت متاحة فى أوائل القرن العشرين ,كالتعقيم القسرى.

يمح التقدم فى الفرز الوراثىللأطباء فى الوقت الحالى بتمييز حاملى العفات
مى الستقيلببعمييز الأجنةالتى
المتنحية قال أن يقسررواالإبماب.ولقديسمحله ف
خمل خط ر الشذوذ لأنهاورثت جيدين متنحيين  .والمغلومات من هذا القبيل مساحة

اليوم  .مغلالأفراد عشائر اليهود الاشكينازى ,وبهم احتمالات أعلىم٠نالطبيعية
خيل جين تاى ساكمن المتسحى  .ولقديقرراثنانيحملان اجين أل يعزوجا أوالاً

ينجبا .مستقدم هندسة الخط الجرثومى فى المستقبل إمكانية التخلص من مثل هذه

بنح
صج أ
يعلا
ن من يحمل الجين ,فإذ كاان لمثلهذاال
أكل
لفى
سنحية
الجيئات المت
رخيصا وسهلاًء فلناأننعصور أن يتمالتخلص شبه الكامل منمثلهذه الجينات
فى عشائر بأكملها.
ل
4ع١

 نهايةالانسانعواقبالثوراةلبيوتكنولوجيةأما الاعتراض الثانىعلىاليوجينيا القائل إنها كانت تحت رعاية الدولة  فلن

ىستقيل  .لنندإلقالةمنامجسمعات الحديقة
بشخ اعللأىغلت وزيا كيرا فال
ترفي' ف أن تمود إلىلعة التوحييياء تقد مركت كر دول العوت هريناء
وبهذة عبرب الحاليةالاي فى كاهجهانه قري قرف القترفهويقاتفى

الصدارة حقالفردفىاتخاذقرارات الإنجاب .لمتعدفكرةٌأنتهتمالدولةشرعياً

بالمصالح الجماعية .مغل صحة المستودع الجينى القومى .تؤخذ على مأخذ الجد.

نما ترتبط بالعنصرية المهجورة ومواقف النخبويين.
أما البوجييا الألطف والْأَرَق التى تبدو على الأفق الآن فستكون قضية خيار
0
ا
تنخحتى ين جاتب الأبون
ييببأ] القدعة الأتسحات المستمِر لترية الأصلح
قال أحد المعلقين #تطلت اللبحوج
وراستتبعاد غير الصالح .أماا

اجديدة فستسمح من ناحية المبداً بتحريل ير

غير الصالحين إلىأفضل المستويات الوراثية .
يقوم الآباء الآن بالفعل باتخاذ هذه الخنيارات عندما يكتشفرن .عن طريق ثقب

ض.
ارون
هفيقر
جياً:
إممغول
لْلُهِ
ان طَف
السلى .أن الاحتمال كبيرٌفىأن يكو
والأغلب أن تؤدى اليوجينيا الجديدة فى المستقبل القريب إلى زيادة الإجهاض وإلى

ا ل

ا

يي

ا

غين أو تقييد
لاه
اكر
بإ
لمن
وهجينيا لن تاتض
لنيهذ
معارضى الإجهاض .الك
حقوقهم الإنحابيةب:ل على العكس.فإنها ع

ع

اود

رد

درامى  .فينتهىفَلَمهِ من العقموعيوب الولادةوثلة غيرهذينمن المشاكل .ثم

لناأن نعوقعزمناً تكونفيهتكنولوجيا التكاثر آمنة وفعالة 1
يؤذى.

إننىأفضّل أن نسقط استخدام مصطلح اليوجينيا اُنْقَلِعندمايتصل الأمر
بالهندسة الوراثية فى التقبل بزأتمستجبل يدسسطاع تربية»وهاوالجليه
تعادل كلمة زوختوحٌ الألمانية التى استخدمّت أصلا ترجمةلمصطلح الانتخاب عند

ذارويي ققدمكها ف المتحقيل أن نريبشرامكلاتريس الفيوادات وإنابتورة
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الفصل السادس :لماذايكون المَلقواجياًل

أكشر علسية وفعالية باختيار الجينات التى ستمَرْرٌ إل أىطفالنا .لا يبحمل مصطلح
تربية إيّماءاتضرورية برعاية الدولة ,لكنه يوحى وبشكل لائق بقدرة الهندسة

ال
اورلاثحيةيعل
وئنة.

لايجب إذن أن نعلق أيةقضيةتَغَارٌضدالهددسة الوراثيةالبشريةعلى شجب
رعاية الدولة أو احتمالات الإكراه الحكومى

 .تبقىاليوجينيا العشيقةٌمشكلة فى

الدول الفاشستية مثل الصين ,وقد تسبب متاعب فى السياسة الخارجية لدول

تب ا
اىمل مع الصين .لكنسيكون علىمعارضى تربيةبشرجدد أن
ال
علت
تغر
ينيدا ماقد ينج من أضرار بسبب القرارات الاختيارية لكل والدين بالنسبة

للدركيب الوراثى لأبنائهما.
هناك أساما ثلاث فئات من الاعتراضات المحتملة١) (: تلك المبنيةعلى

الدين  0.؟) تلك المبنية على اعتبارات نفعسّة )”(.تلك المبنية على المبادئ

الفلسفية رفليسثمةمصطلح أفضل)  .يتعاملبقيةهذاالفصل معأول فئتين من

التحفظات .بينمايتعامل الجزء الثانى منهذا ال
اكت
لاب
قم
ضعايا الفلسفية.

الاعدبارات
الديليه
«٠

و

يوفر الدين أوضح الدوافعللاعتراض علىهندسة البشر وراثياًء لذافليس:من
المستغرب أن تأتىمعظم المعارضة ضدتكنولوجيات التكاثر الجديدة عن أناس لهم
اقتناعات دينية.

يشترك اليهود والمسيحيون والمسلمون فىناموسيقول إن الإنسان قدخلق على
صدرة الإله .لهذا تضميناته الهامة بالنسبة لنبالة الإنسان عند المسيحيين على وجه

الخنصوص .هناك تمييزصارمبينخَلّقالإنسانوخلق غيره منالكائنات ؛ للإنسان
يه
طدرة
عن .ق
تإيما
وحده القدرة على الخيار الأخلاقى وحرية الإرادة وال

مكانة

أخلاقية أعلى من بقية الحيوانات .يعمل الإلهمنخلال الطبيعة ليعطى هذه

النتائج  .ولهذا فإن انتهاك المعايير الطبيعية  كالإنجاب عنطريق الجنس والعائلة -

لاللية

نهايةالإنسان اعولابقبيالوشتوركةنولوجية
هو بالتالى انتهاك لمشيئة الرب .صحيح أن المؤسسات المسيحية التاريخية لمتكن

تعمل دائماًوفْقهذاالدأ .لكن العقيدة المسيحية تؤكدمشدداً على أن لكل
البشرنفس النبالة .بغض النظر عن الوضع الاجتماعى الظاهرى؛ ومنثم فيهم

ىلاحترا .م
جميعامؤهلون للمساواة ف ا
معهذهالمقومات المنطقية لميكنمنالُستغرب أن تعخذ الكنيسة الكاثوليكية
وااللجبمراعواتتتنهيةالمحافظة مواقف متشددة ضد مجال عريض من
دجء
سخار
جصاب
لالإخ
الء و
التكنولوجيات البيرطبية .مغلتحديد النس

والإجهاض وبحوث الخلايا اجذعية واللاستنساخ والصور المتوقعة من الهندسة

التوركاثنيةو.لوجيات التكاثرهذه .حتى ل توَقَبّْلهًاالآباءطوعالحبهملأبنائهم
هىتكنولوجيات خاطئة من هذا المنظور لأنهاتضع البشر فىمكان الإلهفىتخليق

حياة بشرية (أو تحطيمهاء فىحالةالإجهاض) .هىتسمحللتكائر بأنيعمخارج
نطاق العمليات الطبيعية للجنس والعائلة .كما أن الهندسة الوراثية  .فضلا عن

ذلك .لاتنظرإلىالإنسان باعتباره معجزة إلهية .وإنماكنتيجةلسلسلةمن
الأسباب المادية يمكن للإنسان أن يفهمها وأن ينابلها .وكل هذا لا يحترم نبالة

الإنسان ,ومنثم فهوينتهك مشيئة الرب .

اديلنأهوساس الأوحد لمعارة البيوتكنولوجياء وأن
تارض أن ال
فا م
يير
كث
القضية المحورية هى قضية الإجهاض .يرجع هذا إلىأن الجماعات المسيحية

المتشددة هىأكثر الجماعات اتقاداً ووضوحاً فىمعارضة الكشثير منصور
تكنولوجيا التكاثر .صحيح أن بعض العلماء -مثل فرانسيس كولينزء عالم

البيولوجيا الجزيئيةالشهير الذى رأس مشروع الجيدوم البشرى منذ عام 7099١ -
مسيحيون متمسكون بدينهم :لكن الغالبيةالعظمى ليست كذلك .

تشيعبينهذهالفئة الأخيرة رؤيةتقول إن الإيمان الدينىليس إلانوعاًمن
التحامل اللاعقلانى يقففى وجه التقدم العلمى .يرى البعض أن العقيدة الدينية
والبحث العلمى متعارضان ,بينما يأملالبعض أن يؤدى التعليم الأفضلوالمعرفة
العلمية إلىذبول المعارضة الدينيةللبحوث البيوطبية.
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وهذه الآراءالأخيرة ممشكلة لعدةأسباب .أولّها أنهناكحججاً كثيرة لاعلاقة

ويةجياء
للاق
ولأخ
نة وا
كملي
تالع
وائد
يلفو
بفىا
لكك
لتش
لهابالدين
ا
ذمن
هانى
الث

سيحاول الجزء

الكتاب تفصيلها .إنمايوفر الدين أكثرالبواعث استقامةلمعارضة

تكنولوجيات جديدة معينة.

دين :الذين
وثائيها أن الدين كثيراً مايحدسُ حقائأقخلاقية شاائلعةمبتيدنغيير
لايعر فون أن رؤاهم الدنيوية بشأن القضايا الأخلاقيةهىمسألةإيمان,تقاما
.لكثيرين من العلماء الطبيعيين مشلا نَفْهُمْمادىعقلانى
كالإمان الدينى ل

م السسياسية والأخلاقية باصولرمةسمانواة
هفى
امون
ؤلعز
رهمي
للعالم .لكن
الليبرالية لا تختلف إطلاقا عن النظرة المسيحية العامة للنبالة البشرية .وكما
لموناضح أن ماتتطلبه المساواتية الليبرالية منالمساواة فى
سرى فيما بعد  .لايس

حترام البشرإنماينبعمنطقيامنتفهمعلمىللعالم ولايلزمأنيكون موضوع
إيمان.

وثالشها أن الفكرة القائلة إن الدين ميقود بالضرورة إلىالعقلانية العلمية مع

م لنحدفبعصيدلة
وذجة
ك,رهىة سا
فموم
توقداماللتعتليحمديث علىوجهالع
عن الواقع العملى .كان الكثيرون من علماء الاجتماع .منذ جيلين ,يعتقدرن أن

التحديث بالضرورة يعنى العلمنة .لكن هذا الدموذج لم يتّبعإلا فى غرب أوروبا ؛
تفدىين معارتفاعمستويات
لما
احجو
لم تشيهد أمريكا الشمالية أأوسيا تدهورا م
التعليم والرغي العلمنى :اشتبدل بالإيمان بالدين التقليدى فىبعض الحالات ,إِيمان
اهلاعمقنلانية أكثر ثما
بإيديد لوجيات دنيوية مغل الاشتراكية العلمية وليس في
ىدين .وفى حالاات أخرى كان ثمة انبعاث قرى للدين العقليدى ذاته .ولقد
فل
ا

سها منتقدير اللطة لماهيتهم
أىنتحفريز
اتضح أن قدرة المججمعات العصرية عل
ولطريقيم الذى فيهيمضونء هذه القدرة هى أمرأصعب ممايفترض الكثيرون من

العلماء .لاولاهو واضحماإذاكانتمثلّهذهامجتمعات ستصبح بالضرورة أفضل
حالا دوّن ماغللتهذقهديرات .فإذاواضلعنااعفتىبار حقيقة أنهليس من المحتمل
رىاطيات
قف
ونون
مدي
يلمت
دى ا
لتف
أانيخ

مىسفتىقبل
لاس
اسي
الحديثة من المشهد ال

إلا

رسيس
نهايةالإنسان عواقبالشورةالبيوتكتولوعية777
القريب .فليس أمام غير المتدينين إلا أن يقبلوا ما تمليه التعددية الديموقراطية .راد
يظهروا تسامحاً أكبرمعالرؤى الدينية.
يئين المحافظين يفسدون قضيتهم بالسماح
من
من ناحية أخرى فإن االكلثيمريتند
حث
بفى
لات
ابار
لموضوع الإجهاض بأنيطغى على كل ماعداه من اعت

البيوطبى.

لقّدجاء تقييد التمويل الفيدرالى لبحوث الخلاياالجذعية على أيدى معارضى
الإجيماض فى الكونجرس عام 8411١  .لمع إيذاء الأجنة .لكن الأجدةتؤذى روتينيا

فى عيادات الإخصاب فى الأنبوب عندما تَنبِدٌ وهذا إجراء تركه معارضر
الإجهاض .راغبين ,حتى الآن .طَرَرَت المعاهدٌ القومية للصحة إرشادات لإجراء
البحوث فىهذا المجالالواعد حقاً دونمجازفة بزيادةعددمايُجرى من إجهاضات
بالولايات المتحدة .تقضى هذه الإرشادات بضرورة ألا تكون الخلايا الجذعية
الجديمية مأخرذة من أجنة مُجهّضَة أو أجنة خُلَقَتَخصيصا للأغراض البحفية .وإثما
من أجنةإضافية تنتجكمنتج ثانوى فىحالاتالإخصاب فى الأنبوب  تلك الأجنة

دم بهدا
خالم
تية إذ
سنها
تمالا
التىكان مصيرها إلىالبذ أو التخزين إلى
الأسلرب .حورالرئيسجورج دبليو بوش هذه الإرشادات عام ١١٠٠٠ بأن قصر
ين
تلى
سع
لالى
ايدر
التسويل الف

وط
طمن
خك )
( أو نحو ذل

الخلايا الموجودة بالفعل

الخطوط التىعزلت بالفعل والتىتكن أن تعضاعف بلاحدود) .وكما أشار
تشارلس كراوتهامر فإن المحافظين المتديئين قدركزوا على القضية النطأبالنسبة
للخلايا اللجذعية ٠ لم ييككن لهم أن يقلقوا بشأن مصدر هذه الخلايا وإنماحول

مصيرها الأخير ؛ إن المسوخ التىسنتمكن قريباًمنتخليقهاهىمايجب أن
نتريث أمامهفىالبحوث التىتُكْبلَ القدرة الخيالية للخلايا البدائية فلاتعطورإلى
أعضاء كاملة بل وحتى كائنات كاملة.
يوفر الدين أوضح الأسسلمعارضة بعض صور البيوتكنولوجياء لكن حججه لن

تاقلنكعثيرين ممن لايقبلون مقدماته الأولى .عليناإذنأننتفحص أنماطاأخرى
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صصص

ص سسسب
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هموم النفعيين
النفعية أعنى الاعتبارات الاقتصادية فى المقامالأول -أن التقدم البيوتكدر لرجى

افلىمستقبا قد يكلفناثمنأغير متوقع أو نتائجسلبية طويلةالأجل ربماتفوق
المنافع المفعرضة .كشيرا ما تكون أضراز البيرتكنو لوجيا من المنظور الدينى عير
منلب :سعة و تيديد البالة ا

0

يين أكثر وضوحا :لأنهاتتعاملإاملامحعسابات
عند
فع
نار
منج أاناللأضر
لاقنصادية أو بوايوالت الواضحة لرفاهة الجسد.

دام علم لالد الحديث إطارا «باشرا لتحليا ما إذا كانت التكنولوجيا مفيدة

اىديات السوق
ترصدف
قلف
انا
اواعب مفيدة من وجهة نظر النفعيين.نفعرض أ
يعض
ا

لى مهاه الخاصة بعماريقة عقلانية تراتكمز على مجاميع من الخيارات
للاقتصادى الحكم عليها .الأفراد أحرار فى أن يختاروا ما يشاءون

مةاضن
مهكتسووه
اتليل
سما كياد هدااحم ف ادن لاي لعي ال
السوفيى ببى هده المصالح الفردية عن طريق سلسلة من الإجراءات غير المتحير

عنوا عامدين إلى
سءل
يآبا
يشرحيا القانون .ولناأيضا أن نضيف الفرض بأن ال

ايذاء أبنانهم .بل إنهمسيحاولون زيادة سعادتهم .أو كما قالت الكاتبة فيرجينيا

محغريا الزيدة ددحت غخرية الاراةقيحب العا أن سطوو الكو لوحا الوزاتية
يم.
سهم
فها
نوا ب
أشفع
لأنهم يتوقعون أن تن

أن يساعدوا أنفسهم وأبناءمم على

لعسل وعلى حفظ انسانيعهم  ...وفى نظام دينامى لامركزى للخيار والمسئولية
ةلطةسوىسلطته.
أيس
نغرديةليسغلىالناسأن يلجأواإلى
دا افترضنا أن استخدام اليوتكنولوجيات الجديدة  ومنها تكتولوجيات

كاليسدمة الوراثية -لنيكون إلابموجب اختيار فردى من قبل الازر رتم
اجتمع ككا
الدولة قسراء أمنن الممكن أن تكون نتيجتّههىالإضرار.بالفرد أو ب م

أما أوضح أنماط الأذى فهو ما نعرفه جيداً من عالم الطب التقليدى5 :

ج.
اضع
عبملنيخ
لصي
لتىت
الجانبيةوغيرهامن العواقب السلبيةالطويلةالأمد ال
جنهزة المنظّمة بهدف منعمثل هذه
أم
أنشنت مصلحة الغذاء والدواء واغيلرها
الا

 -نهاييةالإنسان عاولابقبيالوشوتركةنولوجيةالصور من الأذى عن طزيق إجراء الاختبارات المكثفة للعقاقير وللإجراءات الطبية

ق.
ولى
سا إ
لوله
النز
قب
لاثميةسفتىقبل 
اور
هناك من الأسباب مايستدعى أن نتصور أن العلاجات ال

لاسيماتلك التىتستهدف الخط الجرثومى  ستشيرتحديات تنظيمية أصعب
جوهريا ثماخبرته المستحضرات الصيدلية التقليديةحتى الآن .أما السبب .فهو
أبناذام تخطيعاعت احينالوالعدالبسيظة تسبيا ,إلىالسلوقة التاىيعتاقر

بالعديد من الجينات ,فإنالتفاعلبينالجينات سيغدو معقدا غاية التعقيد كسا

هانظرالفصلالخامس) .تَذّكْرالفأرالذىعرز ذكازه اتا
ميصعب التنبؤب (
ك على ما
اح اعفان درسين  .لقدشعرالفأرنتيجة لذل »
مجاه بجر

.إذاتذكرناأن جيداتكثيرةتعبّرعننفسهافىمراحلمختلفة
.الام أفظع ف
يبدو ب

املنحياةء فإن الأمرسيتطلب سنيئاًقبلأن تعضح العواقب الكاملة لأىمنابلة

ورائية .

تقول النظريةالاقتضادية إن الفشررالاجمفاعي قدرظي ف اتملعة فقظإذا
كانت الخيارات الفردية تؤدى إلى ما سمئ'البرَانيّات السلبية  نعنى التكاليف التى

يتحملهاطرف ثالثلميشتركفىالصفقة ففلي بيلق الغالقلهفعفيد شرعة
إذاهىألقت نفاياتهافىالنه؛ر لكنهذا قد يؤذىأفراداآخرينفىامجسم .ع ولقد
أثيرت قضية كهذه حول ذرة بىتى :فهىتنتجسما يقل آفة ثاقبات الذرة

الأوروبية ,لكنهقديقتلأيضاًفراشة الملكة(هذه العهمةٌعلىمايبدو ليست

صحيحة) .القضية هى  :هلهناك حالات تقود فيها الخيارات الفردية فىحقل
البيوتكنولوجيا إلى برانيات سلبية :فتؤدى بمجاتمع ككل إلى حال أسوأ ؟
يمرات الوراثيةمنالأطفال دون موافقتهم ,بالطبع:
ويه
حىعل
تجر
انملنتُ
إ
هم أوضح مثال لفئة تصاب بالضرر كطرف ثالث  .يفترض قانوت العائلة المعاصر

وحدة المصلحة بين الآباء والأبناءء ومنثميعطى الوالدين مهلة طويلة لعدشئة
وتعليم النسل .يجادل مؤيدو مذهب الحرية بأنهلماكانت الغالبية العظمى من

هرم ,فإنهناك نوعاًمنالموافقةالضمنية من ناحية
للخي
ال ا
فونإ
طوَدُ
أل ياَ
لباء
الآ
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الاطفال .فهم من سيستفيد من الذكاء الأعلى والطلعة البهية وغير ذلك من
الحعائص الوراثية المرغوبة .على أن لها أن تتصور حالات وحالات تكون فيها

خيارات الإنحابيةً مفيدةللكبارولكنها تسبب الأذى لأطفالهم.

الكثير من الخنصائص التى يود الوالد أن يضيفهاعلىطفله .لهعلاقة بالعرامل
خفية للشخصية:وههىى عوامل فوائدها ليست فى وضوح الطلعة أو الذكاء.قد
مع الآداءتحت سيطرة بدعةمعاصرة أو انحيازثقافىأو استقامةسياسيةبسيطة :

دند يغضل جيلل النحيلات ,أوالصبيان سلسى القياد ,أو الأطفال ذوى الشعر
صكر رحا

اراتقدترككنيا جيلالكالى /رلقد نحادل بأن للآباء بالفعل

اخرية فى أن يخطنوا بحق أبنائهم وبأنهم يفعلون ذلك طيلة الوقت إذ يسيتون
.كن الطفا ل يتستطيعإذا زناه
عليسهم او يفرضون عليهم قيمهمالخاصة الغريبةل
 :ابلدطارهيقة معينة أن يعسرد .أماالتحوير الوراثىفهوأشبه مايكون بأن تشم
سم لس فق لطأبنائها.
أنذ
عليها
نزيلهث.م يكون
بوشلاوكنهإايداأ ت
ساك
ىن سلائها
الك  1يل م

وكساذى نال افير

000007

سحت أبناءنا .نيعطى البروزا دك للمكتئبات من البنات والريتالين للصبيان مفرطى

شاط .ولد يفضلٍالجلا التالىلأيَماسبب صبياناًفائقىالذكورة وبناتا فائقات
ام تكنتحب
لأنوثة .ا لكنك فىكل الأحوالتبيتطيعأن توقفتعاطىالعقارإذ ل
ه.:أماالهتدسة الوراثيةفتطمر التفضيلات الاجتماعية لجيل فى الجيل الذى

فترح آناسنتمكن منتخطى مشكلة الموافقةفىالهددسة الوراثيةوذلك منخلال استخدام
الكروموزومات الاصطناعية  .التىيمكن أنتضاف إلى الجهازالوراثى الطبيعى للطفل.ثم لا
.نظر كتاب' مندسة اخخنط
تمتحإلابعد أن ينضجالطفلويصبح قادراعلىالموافقةأو الرفضا

الجرثومى البشرئ (الصادر سنة )١٠3 لمحرريه جريجورى ستوك وجون كامبل.

تختلا

 --نهاييةالإنساناعولابقيابلوشتوركةنولوجيةيمكنللآباء بسهولة أن يتخذوا القرارات الخطأبشأن أهممصالح أبنائهم .لأنهم
يعتمدون على نصيحة منعلماء وأطباء لهمأجندتهم الخاصة .تشيع كثيرا نزعة

بىيعة
طف
لكم
اتح
ال

البشرية بدافعالطموح البسيط أوعلى أسساس فروض

أيديو لورجية عما يجب أن تكون عليه صورة الناس.
ىتابهاكماصنعتهالطبيعةقصة تقطع القلب
يحكى الصحفى جون كو لابج وو ف ك

0

:ذ كرف قغضيبه وهر طفل عن
أصيب بمحنة مزدرجة إ

ا

غيرقصد أثناءعملية ختانغير متقنةرح

اح اتيص د مرلى» أخصائى

اجنس الشيير بجامعة جون هوبكدز .كان لهذا الأخير ماقف متطرف  2قضية

اللبعضد التطبع .فقد ظل يؤكدطيلة حياته العلمية أن هرية الجندر ليست
كىل
شماه
توإن
تعية
طبي

بعدالولادة .أتاح دافيد رايمرلمرنىفرصة اختبار نظر يد

فقد كان أحد توأمين متطابقين  :ومن ثم يمكمن مقارنته بعوأمد الذى يطابقه ورائيا
وربعد حادثة الختان ترك مون المي يحسئ زافق تموهإلىبنت اسميا بريندا.

أصبحت حياة بريندا جحيماً خصوصيا لأنها كانتتعرف أنهاكانت ولدا ل بانتا
برغمماذكرهلها والدهاومونى .أصرت فى عمر مبكر على أن تتبول واقفة لا

جالسة .وفيما بعد :

بعدأن أورجت نريعد) اسبيها ف فرفة المرشدات :كانت تعيشة:
يقول دافيداأذكر أننى كنت أغزل عقردا من أزهار الأقحوان.

لهأوكشر إثارة فىفرقة المرشدات .فلتعرف
وأفكر  .إذا كان هاذا
705
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النظر .بقيت أفكر فىصور اللهو التى كان أخى يتمتع بها مع

أقرانه .كانت بريندا ترفض أن تلعب بما يقدم إليها من دمى فى
الكوريسماس وفى أعياد 1الميلاد ٍ:ماذا تستطي 6ه أن تفع -ل بدمية؟ كذا

يقول دافيد اليوم :وقد شحن صوته بماعاد إلىذهنه من إحباط ' أنت

!لعربة
تنظرإليها .تكسوها بالملابس .تشمعشطرها .شئ مضجر ا
 ...يمكنك أن تقودها إلىمكان ما.أن تعنقل  .العربات هى ماكنت
أاريد.
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الفصل السادس اذا يكون القلق

واجياً 

أحدئت محاولة تخليق هوي جندرجديدفوضى عاطفيةشديدة :حتى أن بريندا.
عندما وصلت سن البلوغ :أفلتت من قبضة مونىوأعادت تغيير جنسها بأن

ركت قضيبا.وأصبح دافيد رايمر رجلاًمتزوجاًوسعيداً.
فى ايامنا هذه ازداد تفهمنا لموضوع أن التمايز الجنسى يبدأ قبل الولادة بكثير.

وأن مخاخ ذكور البشر (رحيوانات أخرى) يجتاز فى الرحم عملية'تذكيز عندما
عهة
قهذ
لفى
اذكر
حاق ال
تمام
س .أ
يلادة
تتلقى حساما متنسعسترون ماقبل الو
ن يأؤنكد فى أوراقهالعلمية ,ولفترة بلغت نحو 6١ سنةءأنه
قد
منىك
تمو
هيم أن

قد بجح فى تغيير الهوية الجدسية لبريندا إلى هوية أنثى .فى حين أن الواقع كان على
'لعكس من ذلك قاماً.ذاعصيت مونى كشيراً بسبببحته هذا .وكانت كيت
ميليت قد رحبت فى كتابها السياسات الجنسية بهذه النتائج المزورة ,كما رحبت
لكمترباجع .كان من
ان
ب أيعا جريدة النيويورك تايمزء كمادخلت إلى العديد م

ِب كاب استشهد بالبحث ليغبت أنهمن الممكن بسهولة أن يربىالطفل على
عنم مر الجنس الآخرأ.ما القلَةَ مانلفروق الجدسية الخلقية التىتبقى بالبشر
نيى ليست واضحةالمعالمويمكن تحاوزها بالمعرفة الثقافية.

تحلح قضية دافيد رايمر نذيرا للاستعمالات التىقدجر إليها البيوتكنولوجيا
ادق
سلق
نل .
اتتب
فى الم

الأبوانوراءحبهمالطفلهما ويأسهما ممالاقاهمن بليّة:

دراهمًا على إجراء العسلية الرهيبةليشعرا بعدسنينبمااقترفاهمنجرم كبير  .أما

موبى فقد كان دافعه مزيج من الغرور العلمى والطموح والرغبة فى إحراز جاح
يديملوجى .وهذه خصائص قادته إلىأن يُغفل الشواهد المضادة ,ليعمل مباشرة
عد مصلحة مريضه.
ارئهم .ولقد ألمعنا
بتنتض
خىرى قدتقود الآباء إلى خبياأرا
أه
لفية
اثقا
المعايير ال

فيسا سبق إلى ماثاسل.تهخودام الصونوجرام والإجهاض فآىسيا لانتخاب جتس
الوليد .فإنجاب ابنفى الكثير من الثقافات الأسيوية يفيض مزايا صريحة على
الأبرين من حيث الهيبة الاجتماعية والأمان فى الشيخوخة .لكن هذا سيضير

>١اا
ا
4

نهايةالإنسان عواقب الثورة البيونكنولوجية

البنات» اللوائىلنيُولَدنَ .والنسبةالجنسية المنحرفةتضير الذكور أيضاًكجماعة»

قىة
يعل
فثور
رنالع
للم
اتذحع
إ

الملائمةأمراًصعباًءكماتضعف موقفهم التفاوضى

أمامالإناثفىسوق الزواج .وإذاماكانللعزاب منالذكور مستويات من العنف
والجريمةأعلى .فسيقاسى امجتمعككل.
فإذا تركنا تكدولوجيا الإنحاب وغيرها من الصور البيرطبية ,فهناك أنماط من
البرانيات السلبية قدتنشأ عنالقرارات الفردية المنطقية .منهاقرارات تختص
بالشيخوخة وتوقعات إطالةالحياة .فالأفراد معظمهم إذاماكانعليهم أن يختاروا
بين الموت وإطالة الحياة عن طريق التدخل العلاجى ,.فإنهم يختارون إطالةالعمر.
حتى لو انخفض تمتعهم بالحياة  بدرجات متفاوتة  نتيجة للعلاج .فإذا اختار عدد

كبير من الناسمشلاأن يمدوا منأعمارهمعشرسنين إضافية علىحساب قلمغلا
انخفقاض قدرتهم على الأداء بنسبة ٠ " ./فسيكون على المجتمع ككل أن يدفع
الكثير لابقائهم أحياء .هذافى الواقع ماقدبدأ يحدث فى دول كاليابان وإيطاليا
وألمانيا حيثتتزايد الشيخوخة فى شعوبها .يمكننا أننتخيل سيناريوهات أكثر

كآبة تصبحفيهانسبة الْعسَمدين على الغيرأكثرتطرفاًالأمر الذىيؤدى إلى
تدهور واضحفى متوسط مستوى المعيشة.

تقعرح مناقشةٌ إطالة الحياة التى عرضناها بالفصل الرابع برائيات سلبيةتمضى
لأبعد امنلتالقكعتصادية البسيطة .فكبار السن إذ يرفضون السحىء يؤذون
الشباب الذين يأملونفى ارتقاءالسلمبهيراركيات العدرج العمرى .صحيح أن

كلامنايرغبفى أن يؤجلموته إلىأبعد تاريخ مكن,لكن الناسعلىوجه
٠
الإجمال قدلايتمتعون بالحياةفىمجتمع يصل وسيط العمرفيهإلى١2٠4أو
حيثيغدو الجنس والتكائرٌ أنشطةلاتدشغل بهاسوى أقليةضثيلة منالمجتمع»

وحيث تَعَطْل الدورةٌ الطشبيعية للولادة والنمو والنضج والموت .من بين
اليناريوهات المتطرفة ,هناك واحد يؤجل فيه الموت إلىمالانهاية» ثمايدفع

المجتمعات إلىوضعقيود عسيرة علىمايسمحبهمنالمواليد .لقدبدأت رعايةٌ
المسنين اليوم تزيح رعاية الطفل من وضعها كأمر لانشغال البال بين الناس  ,ولقد
١ ١ ١ 11111

الفصل السادس اذا يكون القلقواجياً

لناف يحيون
سم
أثر
ىقبل وقد استعبدهم جيلان أثولاثة أو أك
منسفت
ياصبلحو

عالة علييم.
خر هام من البرانيات السلبيةيرتبط بالطبيعة التنافسية التىلارابح
هساك نآمط

فيا من المتنافسين  للكثير من الأنشطة البشرية وخصائصها .الطول يضفى
ية الجاذبيةالجسسية والمكانة
حمن
اط,
نتوس
يلفىمونقون الم
الكثير من المزايا ع
ضية وماشابه .لكنهذه المزايامزايانسبية فقط :إذا ما
افرص
يال
رية و
لماع
ااجت
ال
أمه الآأباءينشدون أطفالاًأطولللعب فىفريقكرة السلةء فإنهذا سيؤدى إلى
كنين فيه .
ربي
تابح
شار
محل
لتسل
ااق
سب

ؤمخاذ على
يراً
سيكون هذا صحيحا حتىبالنسبةلخصائص كالذكاء ,الذى كثي
أنوهضح وأهمأهداف التحسين الوراثى .إذا كانمترمسط الذكاء مرتفعا كان
المجسسع أكثر ثراء هذا بفرض أن الإنتاجية مرتبطة بالذكاء .وقديغبت أن ماينشده
الكدييز م الاباءمن مكاسب لأبنائهم هى من نواحى أخرى مجرد وهم .لأن فدوائد

الذكاء الأعلىفوائد نسبية وليستمطلّقة .الناس يريدون أطفالاًأذكىحتى يمكن
مثلا أن يقبلوا بجامعة هارفارد  .لكن المنافسة للالتحاق بهذه الجامعة ليس فيهارابح

 :إذا أصبح ابنى أذكى بسبب العلاج بالجينات فالتحق بالجامعة .فسيحتل مكان
ابنك  .قرارى أنا بأن أنجب ابناحسب الطلب» مستدفع أنتتُمَنَهُ(أوسيدقعه

اسك ) .ولن يكونمن الواضح علىوجه الإجمال إن كانثمةمنميتحول حاله
يرغبون لأسباب دينية أو غيرها_أن يحوروا أبناءهم وراثياً؛ فإذاكان هناك
حدليم من يفعل ذلك .فسيكون من الصعب أن يحجموا هم ,خوقاًعلىأبنائهم
من أن يبدوا متخلفين.

الإذعان للطبيعة
ييمة حقاللإذعان للنظام الطبيعي للأشياء ولأَلاًنفكر فى أن
هناك أسباب حك حك

يغيف

البشر إلىالطبيعة عن طريق تدخل سببى  .ولقد ثبت أن هذا صحيح

١ 6١لا

  ------نهايةالانسان عاولابقبايلوشتوركةنولوجيةبالنسبةللبيئة  :فالنظم الإيكولرجية وحدات كاملةمترابطة؛ كثيرا مالانفهم

تعقيدها .أن تبنىخزاناًأوأن تقوم بزراعةمحصول واحد إنمايفسدعلاقات غير
مرئية ويدمر توازن النظام بطرق غير متوقعة على الإطلاق .
حنى الطبيعة البشرية
اير م
ولكش
نناكا
كذاالأمرأيضاًمعالطبيعة البشرية.ه
التىنعتقد أننا نفهمها جيدا »أو التىنريد أن نغيرها لو بحت لاالفرفه  .لكن
لبي علي الطجعه لين دائماًبهذه البساطة؛ قديكون العطور عملية عمياء.

لكنهاتتبع منطقاتكيّفيًاصارمايجعل الكائدات ملائمة لبيكتها.
من الصحيح سياسياًء فىأيامناهذه.أننستنكر النزعةنحو العنف والعدوانية.

عبطش للدماء الذى قاد فيما مضىمن زمان إلىالغزو والمبارزة
تنشج
لأن
اا.و
مثل

ماشابه منأنشطة .لكنهناك من الأسباب التطورية الجيدة مايبقى على هذه

الترعيات :إن تفهع الطب والقبيت فىالطبيمةالادرية أمراعتقيديكف أن
نتصور .لأنهما متشابكان غاية التشابك .تعلم البشر عبر التاريخ التطررى أل
يتعاونوا حتىيمكنهم أن يتنافسو!  كما قال البيرلوجى ريتشارد الكسندر  نعنى

األنعدة الهائلةمنالنصائص الادراكية والعاطفية التى تمكننا منمثل هذه الدرجة
الرفيعة من التنظيم الاجتماعى ,هذه العدة لم تنشأ عن الصراع ضد البينة الطبيعية
وإثماعن حقيقة أن الجماعات البشرية كانت تصارع بعضها بعضا .ولقد قادهذا
عبر الزمان التطورى إلىوضع كسباق العسلح .فيه يتسبب التعاون الاجتماعى
المبزايد فى جفاعة .فىدقعغيرها من الجماعات إلىالتعاون يسن اراي

صراع أبدالا ينته .ى تبقىالتنافسية والتعاونية البشرية متوازنةفىعلاقةتكافلية
ليِى فقط عبر الأزمنة التطورية  :وإنماأيضا فى الأفراد رفى امججمعات البشرية

اخقيقية .إننابكل تأكيد نأمل أن يتعلم البشر أن يعيشوا فىسلام فىظروف لا

يحدث هذا فيها اليوم ,لكن الميزان إذا انحرف كشيراً عنالسلوك العدوانى

والعنف .فيضعف أيضاالضغوط الانتخابية التىتحابى التعاون .المجتمعات التى
لاتعرف أ متاق أو عدوانية تركد وتعجز عن الإبداع .والأفراد إذا زادت ثقعهم

وتعاونهم يعرضون أنفسهم لهجومآخرين أكثر دموية.
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لاعماعئلة .لقد ذاع بين الفلاسفة منذعهد أرسطو أن العائلةتقف
كدا الأمر أايض

 .
اس
ااجلتمناعى
عفبة كاداء أماه تحقيق العدل فال

كما يوحىانتخاب الأقارب 

ىن يحبوا عائلاتهموأقاربهملحد أكبر>كثيراًثمايستحقونه موضوعيا.
بسرعود إل أ

اذا كادانيه تغارب بين أداء واجب لأحد أفراد العائلة وأداء واجب نحو جهة
حكرميذ لاشخعية  .جاءت العائلة أولا ً.ذاكهوالسبب فى أن يجادل أفلاطون فى

كتابه الخامس من نالجمهورية بأن المدنية العادلة تماماًتَنَطلْب شيوعية النساء

ما يسمكنون من
+الاعشيان تيت 0لا يعرف الآباءأبناءهمالبيولوجيين ,ومنث ل

محاباتيم .هذا أيضاهر السبب فى أن تفرض كل مجتمعات سيادة القائرد

نيمات لا حصر لها تمنع المحسوبية والتفضيلية فى الخدمات العامة.
دلث فإن النزوع إلى حب الأبناء بهذه الدرجة غير العقولة له منطءَ
ورعم

بهذه الطريقة فمن ياترى سينذر موارده

000

دطنية اللازمة لسشنة طق لا حتى البلوغ ؟ إن العوتتنات العرفية الأخرى:
عا
امالدية
ال
: 0ميونات أومدشنات الرفاهة  .تعمل -إنمابصورة أدنى كشيرا لأنيا لا

رتك عدر العراطف الطبيعية .ثو إن هناك عدالة عميقة فى العملية الطبيعية.
انها تصن أن بكرن للطفل البغيض أو غير الموهرب رالد يحبه على الرغم ثما بد
ل“
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يتل العض أنه حتى لو توفررات لدينا القدرة التكنولوجية على تغيير الشخصبة

البسرية طرق جذرية ,فإنه لا يصح أبدا أن نقوم بذلك ,لأن الطبيعة البشرية ذاتها
م-عنى متاضمن استمراريتها .هذهالحجةعندىتبخس كثيراً من دور الطسر-
الشرى .رتعجز عن تقدير الطرةف الفطرية التيكان الناينفى الماضى يسلكون.

.انت النظمالشيوعية  وتحديداًبسبباللامعقولية فى
للنعلب على طبيعتهم هم ك

الحياةالعائلية_تتهدف العائلة كعدو محتمل للدولة .عندما كان الاتحاد

السوفيينى جد من شأن شيطان صغير اسمه بافيل موروزوف  الذى وشى بوالديه
ينات القرن الماضى ,فإنهكان يحاول بالتحديد تحطب.
الى بوليس مثتالليانثفى

العبضة الى تحكم بهاالعائلةٌ  طبيعيًا على ولاءالناس .انهمكت الصين الماوبة
)لا
دخ

لهثالوانرسةاناعلوابقبيوتكتولوجية
 -- .-.نهااي

د د

اا

فى صراع طويل ضد الكونفوشيوسية وتشديدها على طاعة الآباء.محرضت
الأطفال على ابائهم أثناء النورة الثقافية فى ستينات القرن العشرين.

من المستحيل فى المرحلة الحاليةأننعرف مدى الحسم فىهذه الحجج الدفعية ضد
تطويرات معيند ففى البيوتكدولرجيا  .سيتوقف الكثير على ما ستنتهى إليد

بالتحديد هذه التكنولرجيات

هل سجمكن من إطالة الحياة دوت أن تعطحب

ور علاجات وراثية تنتجعلى
ن:طهل
سياة
معها فىنفس الرقت نوعية طيبة من الح
خداسها ؟
نحو غير متوقع أ را فظيعة لاتتعكشف إلابعدعشرين عامامانسبتدء
آماالنقطة المهسة فهى  :علينا أن نتشكك فى حجج مزيدى مذهب حربة الارادة.
الى تقول إندطاما شان للأفراد لللادولة
من سبب للقلق حمر

أن يتخذوا خباراتهم اليرجمينية .فلي

ناكدبحدت حر عرانت وجيية |!لسوق الحرة تسل جما"

لديا قد تفشل أحيانا ناكعد ع
معطو الوقت .ا

لاح
صة ل
نساط
السرائيات السلسية بب

قاع اخكرمة للع اح

فسها بنفسهاء نحن لا نعرف حش الأناما ل

كانت هذه البرانباءك كرد أمصعيرة .لكن لا يجرز نا ان تهملها بل

الت

صارم بالسوق والاخنيارا لشخصم

حدود
الك

وه

رجما جادلنافىصف شىء ماأوضدةعلىأسس نفعية ,لكن لكل الح انق
ال
وين 1
فىالنهاية حدودا رئيسية كثيرا مايثبت أنهاعيب مؤ >قد الماق

يليا النفعيرن فى دفاتر الررباحلخسارة .كلها ماديةه ومب'شرة وماك تحريلها
بيولة إلى مال أو إلىأذى جسدى يسهل كشفه ي.سدران يأخذ الد.:ميون فى

امكنقياسيهابسهولة .أو العى تمعل للروح
حسابهم المنافعوالمضارالخفيةالتىل ي
عقب منربلة الأمد
لا الجسد .من السهل أن نقيم قضية ضدعقار كاليكرتين ,.فلها
ييا ل التعرفعليهاء مثلالسرطان وانتفاخ الرئة.لكنالامر يغدر أصعب إذ

لين ,يمن أن تؤثرفى شخصية الفرد أو
للبررويزاتكاأو
جادل ضدعقاقير٠اكا
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الفصلالسادس.اذياكونالقلوقاجبا ل
يصعبعلى الإطارالنفعىأنيشمل الحتميات الأخلاقية ,التىقدتبدونوعاآخر
من التفضيل  .يجادل جارى بيكر  ,الاقتصادى بجامعة شيكاغو مغلا _بأن الجريمة
نت منافع ارتكاب الجريمة تفوق
اما
كذا
اةبات نفعية اقتصادية :إ
سيج
حلنت
لىا
ه

كاله فجركب القرىاطرفة:وعدن الزععمن أن لتنا هوبالفتعل نا

يحرك الكشير من امجرمينء إلا أنه يعنى فىإحدى صوره المتطرفة أن الشاس
سيرغبون .قل مثلاء فىقعل أطفالهم إذا كان الثمن طيباوكان ثمة مايؤكد أنهم

ية
بأن
لقة
احقي
غما
ل .أ
ايمة
لن يتعرضوا لعراقب وخ

اس أبدالن
لمىنمن
اعظ
ال

يفكررا فىمشلهذاالاقتراح فإنماتاشليروفاىقع إلىأنهم يعطون لأطفالهم قيمة
لانيانية .أوإلىأن مايشعرون بهمن التزام تجاهالفعل الصحيح لايتناسب مع أى

هسا
ئالنا
طتقد
خايع
بياء م
شكا من أشكال االقليامقعتصادية .هناك من الأش
الاخلاقى بغض النظرعالنمزايا النفعية التىقدتأتىعنها .
عتكنولوجيا .من المنطقى أن نقلق بشأن العراقب غير
ير
ونفس الاألمربم

المقصودة والشمن غير المتوقع؛ لكن الخنوف الأعيق الذى يتملك الئاس من
التكن لزعدينا لبتن تكهنيا على الأطلاقاء عامركوف من إناتسيشف
البسيرتكنولرجياء فىنهاية المطاف ,فى أن نفقد ,بشكل ماء إنسانيتنا  :نعنى

سجايا أساسيةمعينةكانت دائماتشكلجزءا منإحساسنا بماهيتناوطريقنا برغم
كل ماحدث فى ظروف الإنسان منتغيرات جلية عبر مسار التاريخ  .والأأسوأ أننا
قدنصنع هذا التغير دون أن ندرك أنناقدفقدنا شيئاعظيم القيمة .ولقدنظهر

إذنعلىالجانب الآخرمن خط عظيميفصلمابينتاريخ الإنسان وتاريخ مابعد
البشر  .ثملانرى الحاجز الذى انهار» لأنالانعرف أ جوهر كان.
ترى ماذا يكون هذا الجوهر البشرى الذى قدنتعرض لفقدانه ؟ إنهيتعلق عند

سلان .أمامن المنظور الدنيوى
المتدين بالعطية أو الومضة الإلهية التى يولد بإهانك

فهو مايتعلق بالطبيعة البشرية :الخصائص المميزة لنوعناوالتىيشعرك فيهاكل
إنان بوصفهإناناً .هنذاهفاىية المطافهو الجرهر الذى تهدده الشورة
اليرتكنر لوجية

لا
ا١
دد

 --نهايةالإنساناعولايقيابلوشتوركةنولوعية  7770070770727سسهاك علاقة حميمة بين الطبيعة البشرية وأفكار الإنسان عن اخقوق والعدل

والفضيلة .كانت هذه النظرةاالعتىتنقها بينمناعتنقها_الموقغون على إعلان
الاستقلال .كانوا يؤمدون بوجود حقوق طبيعية ,نعنى حقوقا تضفيها علينا
طبائعنا البشرية.

على أن الرابطة بين حقوق الإنسان والطبيعة البشرية ليست واضحة المعالم .وقد

أنكرها بشدة الكثيرون من الفلاسفة العصريين الذين يجزمون بأن الطبيعة
اللبثرية لا وجود ليها .وحتى إن وجدت فلا علاقة لها على الإطلاق بقوانين

العسراب والنطأ .أهمل مصطلح الحقوق الطبيعية منذ توقيع إعلان الاستقلال.
وامتدل بد مصطلح حقرق الإنسان الذى لم يدشأ سن نظرية عن الطبيعة.

وى الخناص هو أن التحول بعيداً عن أفكار الحقوق المرتكزة على الطبيعة .هو
:مر خاطئ إلى أبعد حد :من ناحية الأسس الفلسفية ومن ناجية الاجتهادات

الأخلاقية اليومية .إن الطبيعة البشرية هى ما يعطينا الحس الأحلاقى  .ويوفر لما
الميارات الاجتماعية للحياة فى المجتمع  .ويخدم كأرضية لجدل فلسفى أكثر حنكة
عن الحقوق والعدل والفضيلة .إن ما يتيهدهده الخطر فى نهاية الأمر ليس مجرد

بضعة حسابات نفعية للربح والخسارة تتعلق بمستقبل التكدولرجيات الطبية .وإثما
أساس الحس الأخلاقى البشرى_وكان من الثوابت منذ ظير الإنسان .ولقد يكون
الأمر هرما توقعه نيتشه من أن قدرنا هو أن غضى إلىماهر أبعد من احس

الأخلاقى .وإذا ما كان الأمر كذلك  .فعلينا أن نقبل صراحة عواقب هجر المعايير
الطبيعية للصواب والخطأ ,وأن ندرك مغل نيعشه_أن هذا قد يقودنا إلىمناطق لا

ها.
دنا
ان م
يرو
تثي
ياحبرالك
ولكى نفحص هذه الأرض المجهولة .يلزم أن نفهم النظريات الحديشة عن الحقوق .

والدور الذى تلعبه الطبيعةٌ البشرية فى نظامنا السياسى.

لل

١ه

©»

دوق

الانسان
إن مصطلحاً مثل حرمةيُذّكرنىبحقوق الإنسان  .مَنَأعطى الكلب

أة .حثرق
روق
محق
لئا
حقًا؟ أصبحت كلمة حقهذه خطرةللغاية.الدي
ندل وحق
حق
سكم
لهنا
ثم
الطفل ...ويستمر الأمر لا ينتهى.ا
الضفدعة .لقدوصل الأمرإلىحد السخف.

أود لوأكف عن قولئؤحقوق ؤحرمة .أفضل أن أقول إن الإنسان له

حاجات ,وأن علينا  ككائن اجتماعى -أن نستجيب إلى حاجات
الإنسان  كالغذاء أو التعليم أو الصحة_هذا هو الطريق الذى يجب أن
نسلكه .أماأن نحاول أن نعطيه معنى أكبربطريقة شبهغامضة فهذا ما
نتركه لستيفن مبيلبرج وأمثال .ه إن هذا المصطلح مجرد رعدة بسيطة.
هناك فى السحاب -أعنى أنهزبالة.

جيمس واطسون

نهاييةالإنسانعواقبالشورةالببيوتكتولوجية

سس

يسم

رتماكانلناأن نلتمس العذر جيمس واطسون ,حامل نوبل ومكتشف تركيب
الدناوأحد الشخصيات الشاهقة لعلوم القرن العشرين .إذا وجدناه برمابعض

الع إذانادخلككلمة حفوقفىاديت عن غلهالوراثةوالبيولوجيا الجزيكية ,
اشتهر جيمس واطسون بحدة الطبعوبتعليقاته العىكثيرا ماتكونغير حذرة
رخاطئة مسياسيا؛هو على أيةحال عالم عنيد وليسمنالمؤلفين العافهين فى

مواضيع السياسة والاجتماع .وفضلاً عنذلكفقدكان علىحق فىملاحظته
المراحيضية عن حديث' الحقوق المعاصر .نَُذْكَرنا ملاحظثه بكلمات فيلسوف
النفعية جيريمى بنتهام صاحب التعليق المشيرر بأن تأكيد الإعلان الفرنسى لحقوق
الإنسان والمواطن على أن الحقوقلا يجوز انتياكها هرمجرد هراء يُشىعلى
غير أن المشكلة لاتنتهىهناء فليسلنافىالنهايةأننستغنى عن المناقشة الجادة

للحقوق لنتحدث فقط عن الحاجات والمصالح .إنالحقوق هىأساس نظامنا

١١ "١111180111

الفصل السابع,حقو الإسان+

الدمرقراطى الليبرالى :وهى المفتاح إلى التفكير المعاصر عن الأخلاق والقضايا
طراف أن
مآخ
لفى
ابد
سقان لا
نقو
إل ح
لحو
اور
الاجتماعية .رأى نقاش جاد يد
يرتكز على نوع من التفهم لغايات الإنسان أو أهدافه التى بدورها لابد أن تستند

فى الأغلب الأعمعلىمفهومللطبيعة البشرية .هنا يصبحمجال واطسون
البيولوجيا ) وثيق الصلة بالموضوع ,لأن علوم الحياة قد أخذات فى السدين الأخيرة
تضيف الكثير من الاكتشافات الهامةحول الطبيعة البشرية .وعلى قدرما يرغب
طمبيعية فىأن يقيموا حاجزاً منيعاً(سوراً صينيا) يفصلامابين
اعللر
رجال ال
معطلح ماهو كائن الطبيعى الذى نصادفه فى الحديث عن الحقوق .وبين مصطلح

ما يلزم أن يكون الاجتماعى السياسى الذى يظهر عند الحديث عن الحقوق ,.فإن
هذافىنهايةالأمرليسسوى مراوغة .كلما ازدادقَدَرمايخبرنا بهالعلم عن

الطبيعة اللشرية؛ كلماازدادت التضمينات حول حقوق الإنسان» ومننّمعن
4

١١ااا

 نهاية الالبانيساونعتواكقباتلشوورلةوهية  7070727777سسسبتسيو المؤسسات والسياسات العامة التىتحمى هده اخحقرق .تقترح هده النتائجد

بين ما تقعرح أنالمؤسسات الرأسمالية الليبرالية الدممرقراطية المعاصرة كانت
ناجحة .لأنيا كمه على فروض عن الطبيعة البشرية أكشر واقعية من فرورض

منافيها.

حديثالحقوق
ترعرعت صناعة الحقوق عبر الجيل الماضى بسرعة رهيبة  .فبالإضافة إلى حقرق

الخيران وحقوق المرأة وحقوق الطفل المذكورة آنفاء ظيرت حقوق الشواذ جنسيا
وحقوق المعاق والعاجز  .وحقوق الشعوب الأصلية .وات فى الحياة :والحق فى

المرت .وحقوق المشهم وحقوق الضحية :بجانب الحق الشهير  ,بالإجازة الدورية
الذى ظير بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان .كان قانون حقوق المواطن بالولايات

المتحدة واضحا بما فيه الكفاية فى سرد مجموعة خاصة من الحقوق الأساسية يتمتع
بها كل مراطن أمريكى .ثم ابتكرت محكمة النقض والابرام فى عام ١1/19١ فى
سبي  31باون شيا حذيدا تماما يرتكز على نتائج توصل إليها القاضى

دوجلاس عن حق للإجهاض ,هواانبثاقمن حق مبهم فى مثل إبهام حق الخصوصية
بالحكم السابق بقضية جريزوولد ضد كرنيكتيكت  .طلع علينا الفقيه الدستورى
رونالد دفوركين فى كتابه ملكيّة الحياة بحجة أكثر غرابة  :لما كان الإجهاض قرارا

حياتيا جوهريا يعادل اتخاذ التزام دينى ,فسينتهى الأمر إلى أن حق الإجهاض من
البداية كان ثما يحميه ضمان التعديل الأول للحرية الدينية.

يعبح الوضع أكثر تشوشأً عندما يتحول الجدل حول الحقوق إلى قضايا
لوجيا الوراثية.يجادل عالمالأخلاقيات البيولوجيةجون
ماستلقبتليكةنموغل
روبرتسونء على سبيل المثال» بأن للأفرادحقاأساسياًفيماأسماه حرية التناسل,

التىتضمنللفرد الحقفىالإنحاببجانب الحقفىعدم الإنحاب (بمافىذلك.
إذن .الحق فى الإجهاض ) .لكن الحق فى الإنجاب لا يقحصر على التكاثر عن طريق

الجماع (نعنىعنطريق الاتصال الجدسى) » كماأنهينطبق عمليا علىالتكاثرعن
١١ : 181111

سوقان 
إيعنحق
لالسا
الافصل
غير طريقالجماع .مجرو ععاياف

الأجوت  .ولقد اتضح أن نفس هذا الحق

يحمى اختبار الجودة .ومن هناافمن الواجب أن يحمى٠كجزء من حرية التتامل :

الفسرزالوراثى .والإجهاض الانتقائى وأيضاً الحقفىاختيار القرين أو القرينة
والمصدر المانحللبريضات والحيامن والأجنةا

ال

0

لهم حقاأماسيا فى أن يفعلوا شيئاًلم يصبح بعد مكنا تكنولوجياء لكن هكذا
الطبيعة الرائعة المرونة حديث الحقوق المعاصر.

اقترح ررلائد دفوركين؛ من ناحية؛ ما يرقى إلى حق هندسة البشر وراثياً منقبل
العلساء قبل الأبوين .افعرض مبدأين للفردية الأخلاقية هما الأماس إلى المججمع

رىغم من
اراي  1دقر أنتنجح الحياةالفردية ل أان تَبْدَّدءوالغانىأانهلعل
لنكل حياة نفس الأهمية ,فإن مسئولية مآل الحياة دتقععلى صاحبها .على هذا
اع
رنى
صيع
لإله
ارال
الأساس يجادل بأنه إذا كان اتخاذ دو

لبإهله
لتحسين ماقاام

عامدا .أو ماقامتبهالطبيعة علىنحو أعمى.منتَطُوّرعبرالدهورء فإنالمبداً
الأول للفردية الأخلاقية هو ما يقود الصراعء ,أماالميدأالشانىفيمنع العلماء

والأطباء فى غياب أشىاهد ايجابى على الخنطر من توجيه الصراغ.

فى وجوه كل هاذلاتشوش حولما يشكل الحقومنأي تننبعالحقوق»لماذالا
نتبع نصيحة جيمس واطسون ونتراكلحديث عرن الحقوقكُلَْيّةَ ونتحدث فقط عن

حاجات الإنسان أوامصالحه ؟ يميلالشعب الأمريكى أكثرمنغيره إلىأن يد

الحقوق فى المصالح .إن تحويلكل رغبةإلىحق لاتقيدهمصالح الجماعة .إنمايزيد
من جمود اخطاب السياسى  .المناقشات بالولايات المتحدة حول البورنوغرافيا أو

ناا عن معالح
ثذام
دةإ
حويّ
تلقان
الح .معبدو أق
لحم
سقة
لرا
اول م
ح
البورنوجرافيين .لا عن حقهم الأساسى فى حرية القول .الذى يوفره لهم التعديل
الأول .أوعن حاجة حاملى السلاح الهجومىء لاعنحقهم المقدس فىحمل
السلاح .الذى يوفره لهم التعديلٌ الثانى.

ضرورةالحقوق
لماذا إذنلانهجركُلْيةماأطلقت عليه الممَظْرَةٌالقانونيةً مارى آن جليتدون اسم
لا
ا١
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دا

'حديث الحقوق؛ إن السببفى أنالانستطيع ذلك -لانظريًاولاعمليا هوأن لغة

مهعىجم المفهوم الواسع الانتشار الذى
امعلاصر
بدحت فىعالنا ال
صق ق
أحقو
ال
حندديث
له ع
الك
نم

عن خير البشر وغاياتهم وبوجه خاص عن الخير والغايات التى

تشكل مادة السياسةس.ة لم يستخدم الفلاسفةٌ الكلاسيكيون السياسيرن .مثل

اردتهم
عبش
سال
وير
أفلاطون وأرسطو .لغة الحقوق:هم تحدثوا عن خ

ومايحتاجه

بلوغهما من فيضائل ومن واجبات .واستخدامنا الحديث لمصطلح الحقرق أفقر

كشيراء لأنه لا يتتضمنمجال الغايات البشرية الأسمى التى تخيِّلْها الفلاسفة

الكلاميكيون .لكنهأيضاًأكثرديمرقراطية وأكثر شمولاً وأسهل استيعاباً .إن
الصراعات العنيفة حول الحقوق منذ الشورة الأمريكية والثورة الفرنسية هى

الشهادة على البروز السياسى لهذا المفهوم .تنطوى كلمة حق بداهة على حكم
أخلاقى .وهى مدخلنا الرئيسى إلىالجدال حول طبيعة العدالةوإلى الغايات التى

نعتبرها جوهرية بالنسبة للبشرية..
كان واطسون فى الواقعيؤيد المنهجالنفعىعندمانصح بأننحاول أن تُشبع

حاجات الإنسان ومُصالحه دون الإحالة إلى الحقوق .لكن هذا يصطهم بالمشكلة
النمطيةللنفعية  :قضية الأولويات والعدالة عندما تتعارض الحاجات مع المصالح .
القائدالقوئ العظيم للمجتمع مريض يحتاج إلىكبدجديد بسببمشاكله مع

الخمر؛ أنامريض فقير فى أيامى الأخيرة أرقدبمستشفى عام ,وأعيشعلى الإعانة»
لكن كبدى سليم .إن أىحسابات نفعية بسيطة تهدف إلىإشباع حاجات

الإنسانستقضى بأنثوقف الإعانةحتىيمكن أن يُستخدم كبدىفى إنقاذالزعيم
العظيم والشعب الذى يعتمد عليه لكنلان بمدمجتمعاًليبرالياًيسمحبحدوث
هذا  .ثمة رؤية إذنتقول إن للأبرياء حنًافىألايحرموا كرهاًمن الحياة ,أَيكاان ما
سيشبع منحاجات نتيجة لذلك .

دعنانتأملمشالاآخر أقلظرفاًلنوضح حدود النفعية .منبينالنواحى الأقل

تحريكا للشهية فى سلسلة الطعام المعاصرة_والتى عادة ماتُخَفىعن نظر
مسميلكى الطعام هناك عملية الاستخلاص .كل مانأكلهمن لحوم ودواجن
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الفصل السابع,حقو الإثيان>

وخنازير وحمّلان ,وغير هذهمن الحيوانات ,تذبح بالطبع؛ ثمتحول إلى
هامبورجر ومشويات وسندويتشات لحمدجاج ,وماشابه.بعدأنتُصنْعالأجزاء

الملأكولةيبقىفىكلعامقدرٌهائلمنوزن الذبائح  يصل إلىملايينالأطنانمن
المادةالعضرية  يلزمأننتخلص منه .منهناظهرت صناعة الاستخلاص التىتأخذ
هذه البقايات وتقطعها أو تمزقها أو تغليها لتعطى منتجات تصلح للاستعمال...
كالزيوتومسحوق العظام :ثمفىالنهايةمنتجاتغذائيةتُقَدُمعُلَقَالُلحيوان؛
بعبارة أخرى  :إنناندفعالأبقار .وغيرها منالحيوانات  كىتصبحمن أكلة
اللحر كك

راى
جذنل
نذاإ
لما

على أسسنفعية اعلملايسةتخلاص هذءعلىجثث البشر

ونحيلها إلىغذاء حيوانى أوأى منتج آخرمفيد مفترضين ألايعمهذا إلابموافقة

المترقفى الماذالايسمحللداسبأنيهبواأجسادهم طوعا٠ليس فقط للبحث

العلمىوإنمالكىيُعادتصنيعهمإلى طعام؟ منالممكن أن نبحادلعلىأسس نفعية
بأنالقيمة الاقتصادية لجئةالشخصالمسنٌ الدمطىليست عالية؛ لكنهناك طرقاً

للخل دنلشم اقش اقتصاديا مندقتهافىالأرضلعفن إل مىاشتاء الله
لاشك أن الكثيرمن العائلات الفقيرة ستستفيد بحفنةمن الدولارات إذا ماقامت
بيعأجزاء جسمأخ مات أو أب قُتلفىمعركة بالمسدسات فىإحدى ضواحى

المديئة .وإذاما مضينا على نفس هذا الخط من التفكير  :فما معنى أن يخاطر

الجدود بأرواحهم لاستعادة جنفةرفيقسقط ؟ لماذاثنفقالعائلات مواردها الشمينة
تحاولأن تستعيدجفةطفلفُقدأو أخضاع؟

ا

إنالسببفى أننالمنبدأ فىالتفكير فى بدائلمغلاستخلاص الأجسام البشرية-
السببفى أن مجرد الحديث عنمثلهذا الاحتمال ينيمعلم,الفور شعوراً بالغثيان

منن المعتقدأنمرض جنون البقرقدانتقلبهذه الطريقة  ::فالبريونات العىتسبب المرض فى مخ
الحيوان المصابلمتُدمّر فىعملية الاستخلاص فبقيت فى غذاء الحيوان وتعاطتها حيوانات
سليمة.

ا
١

 نهايةالإنسانعالوثاوقربةالبيوتكنولوجيةالسبب يتعلق بالكلمات التىكره واطسون أن يستخدمهاء مثل القداسة و

النبالة .نعنىأننانعطىلأجساد مُوتاناقيمةرائعةغيراقتصادية ,ونحس بأنها
لابد أنتعامل باحترام لاتستحقه جثة البقرة :لأنها جنثبشرية ..ولقديحاول
النفعىللرد على هذا بأن يقول إن هذه المشاعر منغشيان أو احترام إنماهىببساطة

جزء من معايير الآلام والأفراح التىتبنىعليها حسابات النفعية .لكنهذا

ببساطة يستدعى السؤال التالى  :لماذا يختص البشر بطريقة تَميّزّهُم بعضهم
بعضا بهذه المشاعر الخاصة ,المشاعر العىتمعد حتى إلى الأجساد الميعة للأقارب
والأحياء.

الحقوق تَبِرَالمصالح لأنها تحمل دلالة أخلاقية أكبر .المصالح قابلة للتقدير ويمكن
أنتستبدل الواحدةٌمنهابالأخرىفى السوق .أما الحقوق ,وعلى الرغممنأنها
نادراماتكونمُطْلْقَةَ فهىأقلمرونة ,إذيصعب أنتُحَدَدَ لهاقيمةٌ اقعصادية.
فلقدأهعم بإجازة سعيدةلمدةأسبوعين ,لكنهذالايمكن أن يقارن بحق أخر فى ألا
يؤخذ عبدا يعمل بالنشزة فىمرزعة شحس اخب :ز إناحى العبدافر الخريةعيدة

ليسمجرد مصلحة قوية؛ قديُعلنحزب أقليةلامبالأنوضع العبوديةظالملأنها
إهانةلكرامة العبدكإنسان .إن حرية العبدأمرجوهرى وأساسى لمنزلته كإنسانء

وهوأمريفوق مصلحتى أنافىالرحلةالسعيدة؛ حتى لوأكٌدت مصلحتى بصورة

تضعالنظمالسياسية أنواعاًمعيئةمنالحقوق فوق الأخرى .وهىبذلكتعكس
الأساس الآخلاقى مجتمعاتها .بيت الولايات المتحدة على مبدأتَقَرَْرَبإعلان

الاستقلال يقول :إن كل البشر قد خُلقوا معساويين؛ وَهْبَهُم خالقهم حقوقاً معينة
هلام
بأكرماايقو
إمبد
لايمكن نزعهاعنهم .ولقدانتهَكت مؤمسة العبوديةهذاال
ليدكولين وتطْلْب الأمر الدخول فى حرب أهلية دموية؛ مما مهد الطريق إلى إعلان
تحريرالعبيدوإقرار التعديل الرابععشر الذى صحح هذا التناقض الخطير ء ووضع
الأساس للديموقراطية الأمريكية» فيما بعد.
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ا

ل نح لقصل)لزه عقووالانسان حت

مسصانالحه .وإذاكانتقدوضعت
إذاماكانت الحقوق تسبقغاياتالوإن
ضخم
فى
لبت
اسب
؟ن ال
عأدسااسلة؛ فمن أينأتت إ
لرك
لآخ
البعض من هذه فوق ال
المنُتسر فى مجال الحقوق هوء بالتحديد .أن كل شخص يريد أن يرفع أولوية
معالح معينة فوق غيرها

ا ار ار

0

نقررما هو اخقالأصيل وماهو ليس كذلك ؟
تتشحقة

الحقوق فى الأصل من ثلاثةمصادر محتمل ةة  :الحقوق الإلهية »الحقوق

الطبيعية .وماقدنسميه الحقوق الوضعية المعاصرة ,وتوجد هذه فى القانون وفى
العرف الاجتماعى  .تمعنىآخر :إن الحقوق قد تنبعمن الرب .أو من الطبيعة .:أو
من الإنسان نفسه.

لمتعدالحقوق الْمشَْقَةٌ من الأديان السماوية فىأيامناهذهالأساس المقبول
للحقرق السياسية فى أىمن الديموقراطيات الليبرالية .بدأجون لوك كتاب رسالة

ثانية عن الحكومة بهجوم على روبرت فيلمر ومذهب الحق الإلهى ,كان الجوهر

احقيقى لليبرالية الحديثةهوإزاحةالدينكأساس صريحللنظامالسياسى .بُنىهذا
على ملاحظة واقعية 3تقولإنناد الحكومات الدينيةوقد دخلتطولالوقتفى
حروب معبعضها بعضاء؛ فليسثمة اتفاقكافعلىالمبادئالأولىللدين؛كان
العنفالطائفى فىزمانهوبزهوالخلفية التىبنىعليها وَصّفْهحالةالطبيعة

كحرب كال إنسان ضدكل إنسان آخز :الح هداتم يكن بيعبالظتعالأخراذ فى

تنقاد بأن الإنسان كائنحَلَقَهُالإلهُعلىصورته .وبأن
عم
الية
لرا
اليب
المجتمعات ال

حقوق الإنسان الأساسية _بناءعلىذلك_تأتىمنالرب .أصبحت مغل هذه
الأفكارمشكلة فقطعندما انُخذت حقوقاً سياسية ,كمافىالجدل حول
الإجياض .لأنهاتقععندئذفىنفس المشكلة التىأدركها لوك  :منالصعب جداً
أن نصل إلى إجماع سياسى بشأن القضايا المتعلقة بالدين.

والمصدر امحتمل الغانىللحقوق هو الطبيعة :أوعلىوجه الدقةالطبيعة البشرية.
فعلىالرغم منتضرع جيفرسون إلىالخالقفىإعلان الاستقلال ,فقدكانيعتقد 

مثلهمثللوك وهوبز بضرورة أن تؤسّس الحقوقفىنظريةعنالطبيعةالبشرية.
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إنمبدأ سياسيًامثلالمساواة لابدأنيرتكزعلىملاحظة عملية عنمايكونعليه
الأنسان بظبيععة .كأ نطيق الرّقمنناحيةالبداأمزامًضاداًللطبيعة»:وبذا فق

كان ظالا.
هوجمت فكرة ارتكاز حقوق الإنسان على الطبيعة البشرية .وبشدةء منذ القرن
الثامن عشر وحتى اليوم .مضى هذا الهجوم تحت اسممغالطة المذهب الطبيعى»

وهذاتقليد يمندمندافيدهيوم حتى الفلاسفة التحليليين بالقرن العشرين؛ من
أمثال ج.

مرو

هينر وعيرهما .كانت هذه المغالطة تقول إن الطبيعة لا

يمكنتأونفر الأساسالْبَرَرَفلسفياًللحقوق والفضيلة والأخلاق» وقدمضىهذا

على أشده لاسيما فى العالم الأبجلو سكسونى.

ولا كانت المدرسةٌ الفلسفيةٌالسائدةٌفىالمحافلالعلمية المعاصرة تعتقد أن أى

محاولةلبناءالحقوق على الطبيعة قد مُضح زيقُها من زمان طويل .فمن السهل أن
نفهم السبب فى أن يلجأعلماء المذهب الطبيعى سريعا إلىاستخدام هذه المغالطة
كدرع يقىأعمالهم من التضمينات السياسية غير المتسائلة

طبن لح عر جد ا

بالفصل الثغانى .ولاكانمعظمعلماء المذهب الطبيعى إماغيرسياسيين أوهم

مون .مثلما
اة:دثل
جلط
يمغا
ليبراليين متفهمين؛ .فسيكون من السهل أن يستدعوا ال

م أى دليل
قيةدلا
تبشر
فعلبول إيرليخ فىكتابه الطبائع البشرية» بأنالطبيعة ال

علىالإطلاق إلىمايجب أن تكونعليه القيمالبشرية.
فىرأيىأن العفهمالشائعللمغالطةهوفىحد ذاتهمغالطة؛ وأن الحاجةماسّةإلى
أنتعود الفلسفة إلىتعاليم ماقبلكانط الت تىَجِدَرْالحقوق والأخلاق فى الطبيعة.

ولكن» قبلأن أعرض حجتىبشكل كامل وأفسركيف أن نبِدالحقوق الطبيعية
أمرّغيرموفق,عليناأنننظرإلىالمصدر الغالثللحقوق ,الذىيمكن أن نسيمه
الوضعئ .إنضّعفهذا المدخل الثالثللحقوق هوحقامايستلزم المجهود لبعث
مفهومالحقوقالطبيعيةمنجدي .د
وأبسط وسيلة لتحديد مصدر الحقوقهو أن ننظر حولنا لنرى مايعتبره المججمع

حقًافى قوانينهالأماسية وبياناته .يجادل ويليامف .شولتزء المديرالتنفيذى
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الفصل السايع:حقو الإنسان

لمنظسة العفو الدولية؛ بأنمعضدى حقوق الإنسان المعاصرين قدأمقطوا من
حسابهممر ن زمان طويلفكرةأن مهن الممكن ,أومن الواجب .أن ترتكز حقوق
الانسان على الطبيعة :أو القانون الطبيعى .وبدلاًمنذلك ,يقول »فإن (حقوق

سان» حقوق البشزء إلىشئ يمكنللبشر أن يمتلكوه
الىلئ'إحقنوق
الانان تشيرإ
أو يطالبون به.ولكنها ليست بالضرورة شيكا مُسْبَقًامنطبيعة الُطالب)  .حقوق
الانسان .بعبارة أخرى ,هى كل مايقول البشر إنهكذلك .

اأداخمذانا هذهالجملةعلىأنهااستراتيجية سياسيةلمضارعة وثائقمغل الإعلان
العالمى قوق الإنسان؛ فستجد أن شولتز كان مؤْكّدا على حق فى قوله إن

احقرق هى كل ماتقنعالناس بالموافقة علىأنهحقوق ,وأنناأبداًلننصل إلى

ملوىعة منالحقوق الطبيعية .ربماقُمنابتهذيبإجرائئ للتأكدمن أن
جخ ع
مما
إج
اخ الرصعى يعكس بالفعل إرادةً المججمع الذى يقر كمنا القواعد التى تتطلب

يكرد التصديق على قوائين الحقوق بالأغلبية المطلقة ك(ما هو الوضع فى
الدستور الأمريكى ) .قد تكون حقوق التعديل الأول خرية القول وحرية الدين هى
ماقدرتهالطبيعةً وقدلاتكون :لكنها كانتثماأقرَجزءاًمنالعملية الدستورية.
تمندرل
بنك
ع نهدا اليه يحت أك المقرقفيمها جرفعةداإلمك
ع ىل موافقةالأغلبيةالمطلقة(أو ماشاكل)علىأنللداسحقًافىأن يتجولوافى
الشوارع بملابسهمالداخلية؛ فسيصبح هذا حقاًجوهرياً منحقوق الإنسان
ل

وع اكرن:

؟إلمنشكلة  كمايعرف
ماالخطأإذن فى المدخل الوضعى الخالص إلىالحقوق ا

> سيد قوق الإتشان فىالبطييق المسلى» الميكن في النطرية -هىأن
بنك هناك حفوق وضمعية وعامة فىتسن الوقت  .عنما اتتقدت جماعات

حقوق الإنسان فى الغرب الحكومة الصيدية لأنها سجنت المنشقين السياسيين»

ردت الحكومةٌ الصينية بأنالحقوق الجماعية والاجتماعية فىمجتمعها تفوق
الحقوق الفردية وزناً.إن تأكيد المنظمات الغربيةعلى الحقوق السياسية للفرد ليس
تعبيرا عن مطمح كامن ,وإنما يعكس الانحيازات الثقافية الغربية (أو ربما
للا
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ساد

المسيحية) لجماعات حقوق الإنسان ذاتها.قديَرَداُلمعضّد الغربىلحقوق الإنسان
بأنالحكومة المينية لم تتبع الإجراء السليم؛ لأنهالم تسندشر شعبها بطريقة

ديموقراطية .لكن .إذا لمتكن هناك أيةمعاييركونية للسلوك السياسىء فمن يا
ترىلهالحقفىأن يقررماهيةالإجراءالمحيح ؟ وماذا عسىمعضد للمدخل

الوضعى مثلويليام شولتز_أن يقولفىالردعلىمجتمعآخريختلفثقافياً

يتبعالإجراءات السليمة ولكنهيشجعممارسةبغيضةمثل السوتية (إحراق الأرملة
الهددوسية نفسها فى محرقة زوجها المتوفى) أو الرق أو ختان الإناث ؟ الجراب هر

أنهلسنقمةإوازةفكنة.فلقدأعلنمنالندايةيانهليدثم معايهرمثرلةالتحديد
اخنكلاوالضواب ترحعه تعلنالنفافةأناضوات:

ماذاتكونمغالطة
المذهب الطبيعىمضللة
تعيدنامشكلة المذهب الثقافى النسبى ثانيةإلىضرورة إعادة النظرفيما إذ كُنا

قدتعجلدافىنبذمدخلإلىحقوق الإنسانمبنئعلىطبيعةالإنسان» ذاكلأن
وجرد طبيعةبشرية واحدة شترك فيهاكل شعوب العالمقديوفر نظرياً على
الأقل أرضيةمشتركة يمكنعليها أن نبنىحقوق إنسانعامة .إن الإيمان بمغالطة

المذهبالطبيعىيجرىعميقاًفىالفكرالغربىالمعاصرء حتىلَيِصبحبَعْتْ
حهميةًلة.
سعيتة م
الابرالهينحعقلىوق المطبي
ترتكز فكرة أن الحقوقلايمكن أن تكونلهاجذورفى الطبيعة ,علىحجتين
منفصلتين ,وإنكانتبينهماعلاقةمتبادلةفىأحيان كثيرة تنسبالأولإىلى
أثبت
قد
دافيد هيومأحد مبشدعى التجريبيةالبريطانية؛ والذىذاع الاعتقادبأنه

فزةوإلى الأبكأنهمنالمستشحيل أن تشعو هناييف أن يكوك م ماهو كائن  .فى

فقرة شهيرة منكتابه رسالة الطبيعة البشرية كتب هيوم يقول :

فىكلنظام أخلاقىقابلهحتى الآن,لاحظت أن المؤلّفيبدأ لفترة
بالطريقة الطبيعية للاستدلال ,ليوطّد وجود إلهأويومد افا

فىالشئون البشرية ,ثمفجأة أصاببالدهشة إذ لاأجدقضية لا
ل
لقا_
|

ال

ا

لقصل السايع حقوقالإسن

ترتبطب يانبغئ والايبغئ .هذا التغير ضثئيل إلىحدبعيد ,لكنه |

رغمذلكبالاغلأهميةذلكأنلهمكاانتهذهالاينبعئواليانبغئ

تعبر ع.ن علاقة ماجديدةأو توكيدٍ فمن الضرورى أن تُلاحظ وأن
تش ر؛ وفىنفس الوقت أن يَقَدَّم سبب .لأن مايبدو غيرمعقول
علىالإطلاق هوكيفيمكن أن تُستنسبط هذه العلاقة المجديدة من

غيرها .غيرها الذى يختلف تماماًعنها.
يسب إلىهيوم عادة االفلضلتفأىكيد بأننص الالتزام الأخلاقى ليامكن أن
يععنية أو العالم الطبيعى .عندما يؤكد علماءً
ببية
طحري
لة ت
ااحظ
ينتق من مل
المذهب الطبيعى أنلمكالسام ميوت فىالنيايةاز فزالفكمنةالعفليةة

دانمافىخاطرهم عادةمايكونهوثنائية ماهوكائن-ما ينبغى أن يكون  :يميل
البشربالوراثةإلى لوكمُمَمَز لدوعناء لكنهذالايعنىأن عليهم أنيسلكوا

بتلك الطريقة .يأتى الالتزام الأخلاقى من عالمآخ مربهم غامضيختلف عن العالم

العطبيعى .

نونا أن تشعو
كىل
أما الجدية الثانية لمغالطة المذهب الطبيعى فتجادل بأأنهمحت
ئو' اكد
ااه
ك'م
يسغئ من ماهو كائن فإن

تزه قي

 1رم التو رن

حىق ألخالاقى  .يجادل الإنشروبولوجى روبينفوكس
هو مناف للأخلاق.األوف
بان البيولوجيين قدعرفوا الكثير عن الطبيعة البشرية فى السنين الأخيرة» لكن ما

عرفوه ليس مما يُبهج؛ ولن يخدم كشيراً كأساسللحقوق السياسية :البيولوجيا
النطووية علىسبي الككال:قدفدمت لنااتظرية انشغاب الأقاربء أو الصلاحية
الشاملة .التىتؤكد أن البشر يعشدون تعظيم صلاحيتهم التكائرية بتفضيل

الأقارب الورائيينحسب القدرٍمنالجينات المشتركة :وهذايؤدىمنوجهةنظر
لوتإل الضيكاك

لله

من الممكن باستخدام نظرية انتخاب الأقارب أن ثُقَدُمَحجةٌ جيدة
جدا علىوجود حق طبيعى وبشرىللثأر .إذا قتلأحدهم ابنأخى أو

حفيدى فإنه يسلبنى جزءاًمنصلاحيتى الشاملة» أعنىقوة
١7
اا
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مسْبَودَعى الجينئ الشخضئ .لإصلاح هذا الخلل يمضى الجدل  فإن
لىالحقفىأنزل بهخسارةمماثلة  ...لكننظام الغأر هذا أقلكفاءة

انء مرتكب
سم
نحدة
خهصاب وا
إفي
بوم
مننظامإصلاح آخر أق
الجريمة :فأدفعهإلىأنيربئ شخصا يحملجيناتى أنا.
لإعادة بناء تحُجرةَكْى الحق الطبيعى ,عليناأننعالج هذه الحجج الواحدة بعد
الأخرىء بدءاًبغدائيةماهر كائن_ما ينبغئ .منذأكشرمن أربعينعاما نْبَّهُ
الفيلوف ألاسدير ماكإنتاير إلىأنهيوم نفسه لميكنيعتقدفى المبدأالذى عادة
مايُعرىإليه»والقائل إن أحداًلا يستطيع أن يشتق ينبعئمن'ماهوكائن؛ لاولا
اهلوعزم بهإ.ن ماتقوله الفقرة الشهيرة من كتاب' رسالة الطبيعة البشريةعلى
أبعد تقدير_هو أن الشخص لا يستطيع أن يستدبط  ,بطريقة بديهية منطقية,

للسوف جاد فى
يلك
قأوخاعلداقية منواقعةتجريبية .لقدكانهيوميعتقد-فمئ
التقليد الغربى منذ أرسطو وأفلاطون أن الينبغيئن والاماهوكائن قد جَسّرَتهما
مفاهيم مثل الحاجة :العوز ,الرغبة» السرورء السعادة ,:المحة .جسرتهما

الأهداف والغايات التى يقررها البشر لأنفسهم  .أعطى ماكإنتاير المثال التالى عن
كيفيةاشتقاق الواحد منالآخر  :إذا طَعدتَ سميث بسكين» فُسأسجن؛ لكنى لا
أرغبفى أن أسجن ء ولذالاينبغىأن أطعنهبالسكين (الأفضل ألاأفعلذلك./

هناك بالطبعتَمَوْعَهائلمنحاجات الإنسان وضرورياته ورغباته؛ تنوعٌيمكنأن
يعطىهو الآخرتباينا مساويا من الاينبغيات ,فلماذا إذن لاننتهى إلىالنفعية,
قع
ولقافى
لتخ
االى

يبغيات الخلاقة لىمكاناتها إشباع حاجات الإنسان ؟

المشكلةٌ معالنفعيةبصورها المختلفةليستفىمنهجهالتجسير الاماهوكائنبال
'يبغئ  :فالكثيرون من النفعيين يقيمون مبادئهم الأخلاقية على النظريات
الصريحة للطبيعة البشرية .إنماتكمن المشكلة فى الاختزالية الأساسية للنفعية 

نعنىالنظرة المبسطةكثيراًللطبيعة البشرية التىيستخدمها النفعيون .حاول

جيريمى بنتهام أن يختزل كل الدوافع البشرية إلى السعى وراء السعادة والهروب
منالألم؛ كانللنفعيين الأحدث ,مثل ب  .ف .سكينر والسلوكيين ,مفهوم شبيه
١١: 111111

الفصل السايع «حفوق الإثسان

تب

عندما تحدثوا عن التدعيم الموجب والسالب .تبدأ الاقتصاديات الحديثة غير

الكلاسيكية من نموذج لطبيعة الإنسان يَفتَرض أن البشر مُعْظْمُون منطقيّون
للنفعة .يُنكرالاقتصاديون صراحة كلمحاولةللشمييزبينالمنافعالفرديةأو

لتفضيلبعضهاعلىبعض ؛ والحقأنهمكثيراًمايختزلون كلأنشطةالإنسان من
استشمارات راجلالبنوك فىرول ستريت إلى الأم تيريزا تاملديعدون إلى الفقراء 
إلىمتابعةوحدات لا تمَيّزلتفضيلات المستهلك 3تسمى المساعقات».
هناك بساطةٌ راائلعاةسفتىراتيجية الاختزالية التى تقومعليها الأخلاق عند
النفعيين .بساطةً تفسرالسبب فى أنهاتروقللكشيرين .إنهاتعد بإمكان تحويل

الأخلاق إلى شئ كالعلم لهقواعد واضحة للوصول إلىالكمال .تكمن المشكلة فى
أن الطبيعة البشرية أعقد كغيراً منأن تُخنْزل إلىفئات بسيطة مغل الأله أو

السعادة .بعض الآلام والسعادة أعمق من بعضها الآخروأشد وأكشر ثباتاً .السعادة
التى نجدها فى قراءة رواية تافهة منيرة تختلف عن سعادتنا فى قراءة رواية الحرب

رالسلاذ أو رواية مدام بوفارئ ,.وما بهما من خبرات حياتية  .بعض السعادة يشير

إلىاتجاهاتمتناقضة :المدمنقديلعمس الإصلاح وحياة بلامخدرات فىنفس
الوقت الذى يطلب فيه

الجرعةالتالية املنمخدر.

يمكناأننرىبصورة أوضح الطريق الذىيُجَسَرفيهالبشرفعلاًمابينالاماهو
غلئ.
بنا
نوبي
يئن
كا

إذا أدركنا أن الناس  كحقيقة تحريبية يرتبطون ارتباطا لا

ينفعهبالانفعالات البشرية والشعور .فالينبغيات التىتَشّْق بتلك الوسيلةلها

على الأقل نفس تعقيد الجهاز العاطفى البشرىء نعنىأينَهصْعب أن نجدحكْماً
لعي انالكخبيث أبداهإنسانولم يصطحبه انفعالقوى,رغبةكانأو شوقاأو
بغضاأو اشمئم زازأوغضبا أو!إثما أبوهجة  .البعض منهذه الانفعالات يشمل الام

النفعيين البسيطة وسعادتهم لكن غيرهايعكس شعوراً اجتماعياً أكثر تعقيداً.
تأقوامته .أو
افسرد
مغل الرغبة فى بلوغ منزلة أواعتراف .أو التيه بقدرات ال

ة
لى
اف ف
حساع
 ٠:يكون الم

الأم تيريزا هو صاولرةإمشنباع السيكو لوجى. 
4بال با
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الإحساس بالعار لانتهاك قانون اججماعى أو قانون حظر .إذا ما أخرجنا من الأرض
بيهن بزافل مدك فىبندءهكتاتررق كاكب

فسخرج ب اقزاهاكه

كريه أوابشغء تدفعناإلى ذلكسلسلةٌ كاملةمنالانفعالات :الرعب من الجفة
امتحللة؛ التعاطف مع معاناة الضحية ومعاناة الأهل والأصدقاء ,والغضب من ظلم

القعل  .ولقد تلطف مغل هذه الأحكام إذا أخذنا فى الاعتبار الظروف المخففة للألم :
رتما كان الضحيةعضواًفىجمعية إرهابيةمسلحة ,ربماتطلبتمحاربة التسره مر

الحكومة إجراءات قمعية سقط يسببها بعض الضحايا املنأبرياء .لكن عسلية
الفا لفحي لاك بالشرورةقسن سظفية  1د سما عانق ماهر ا
الانفعاللات.

الانفعالات  بالتعريف  تَمَارْسُ ذاتياً؛ كيف إذن نعحرك إلى نظريةللقيمة أكشر
موضرعية إذا ماكانتالانفعالاتتتعارض معبعضهابعضاً؟ هناءفىهذهالنقطة.
تدخل إلىالصورة التفسيرات الفلسفية التقليدية عنالطبيعة البشرية .كان لكل

نلطبيعةالبضريةتضعالحاجة.
فلبرف قب لا كائطنظريةٌصريحةأ موضمُنةٌع ا
والعرزوالانفعالات والشعور ,فوقغيرهاعلىأنهاالأكثر جوهرية لبشريتنا .فلقد

بجوازعةين ,لكنرغبتك فى النجاةمن العبودية ترتكز علىشوق
أإسلىإ
أاحتلاج
إلىاخرية أكثر عمومية وأكثرعمقاءومنثم فهويبَزحْاجتى .ارتكن تأكيدهربز

على حت أساسى فى الحياة (هو أصل الحتق فىالحياة الذى ورد معززا فى إعلان
الاستقلال) ارتكز على نظرية صريحة عن الطبيعة البشرية تفترض أن الخرف من
اموتالعنيفهوأقوىالعواطف البشرية؛ ومنثمفهويعطىحقا أكشرجوهرية.

فل مثلا .املنْتوعكميدَقَد الدينى .السلوك الأخلاقى المشينالمرتبط بالقتل إنما

قة أن الخوفمن الموتجزء منالطبيعة البشرية .ولا
يلى
قء إ
حير
وجعح.د كب
ير

جثيترامبيعنات البشرية.
مفك
ياختل

من بينأول التفسيرات الفلسفية للطبيعة البشرية» هناك ماذكره سقراط فى

جمهورية أفلاطون .يجادل سقراط بأنللروح ثلاثة أقسام :قسم للشهوة

(الإيرورس) وقسم للمكابرة (التيموس) وقسم للعقل ( النوس) .هذه الأقسام
١١١١١ 11111
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بال التحويل فيما بينهاء .وهى  بطرق شتى  ليست متكافئة  .فرغبتى
قة ل
تلاث
الث

د

 5ن الصفوف وأهرب من ساحة المعركة إلىعائلت ٠ى لكن

كريائى يدفعنى إلى الثبات

َ.فَضّل المفاهيم امختلفة عن العدالة
فا م العار ت

أنساتا مختلفة م.ن الروح( الديموقراطية علىسبيل المغالتفضل الإيروس .بينما
تعضا الأرستقراطية النوس) , .أما أفضلامدنفتشبع الثلاثةجميع .ا وبسبب هذا

التعقيد ثلاثى الأقسام فإنأكثر المدنعدلاًيتطلب الأيشبعتماماالبعضمن أجزاء

الروخ و مثل الشيوعية الشهيرة للنساء والأطفال التىتلفى العائلةفعلياً) .ولا
بطح أى تعامسيات رإكسن إلىابر من اقاترلابعمدنل .ورغم ذلك تبقى
العدالة مفهوما ذا معنى .مفهوماتتوقفمعقوليتهعلىمعقولية السيكولوجيا التى

نعو عليه

تنام الى يفم علي ورج

الفعير ووس المعلقي العاضيرزي

الطانشين من سيكولوجيا أفلاطون المفرطة فى التبسيطوالتىتُقَسَّمِفيهاالروح
الى تلاثة .دود أيندركوا أن العديد من المدارس الفكرريكبالفره العحرو امكل
القرويدية والسلو وكياةلنفعية -هى أكثر سذاجة حتى من هذه .فتختزل لوو إلى

صعرالإيروس فقّط .ولايلعب العقّل إلا دورا مساعدا امطاتحي

هري بن

الصورة نيائيا ).

له يظيّر الصدع الجوهرى فى التقليد الغربى مع هيومء وإنما مع روسُوء وبالذات
لانطفبىحيالعة :لكنه
اإنس
مع كانط  .حاول روسُوء مثلهوبزولوك أيمنيز ال
يجادل أيتضا فالىمقال الشانئ بأن البشر يمكنهم أن يبلغوا مرتبة-الكمال  نعنى أن

لديهم المقدرة على تغيير طبائعهم مع الزمن .وفُرت هذه الاكتمالية البذرة لفكرة
كائط عن عالم نومينى خال من السببية الطبيعية :عالم كان الأساس للأمر المطلق,
الدى فصل الأخلاق بكليتها من أى مفهوم عن الطبيعة .جادل كانط بأن علينا أن

فترض وجرد احتمال الخيار الأخلاقى الحقيقى وحرية الإرادة .والفعل الأخلاقى.

منل ضد
بالتعريف ,ليامكن أنيكون نتيجةلرغبةطبيعية أو غريزة؛ بيليلعزمأ
الرغبة الطبيعية بماءعلى مايملى المنطقوحده أنهالصواب  .تقول الجملة الشهيرة

فى بداية كتاب أسس الأخلاقيات الميتافيزيقية “لا شئ فى العالم .بل ولا حتى
 ١ ٠٠الا

 -نهابيةالإنسانعواقبالثوراةلبيوتكنولوجيةخارج العالم؛يُحَثَمَلٌتخيلهويسمى طَيّباًمندون أهلية؛ سوى الإرادة الطبيعية,
ركل ما عدا هذه من الخصائص أو الغايات التى يرغب الإنسان فيها _من الذكاء

والشجاعة وحتى الثروة والقوة-لا تكون طيبة إلابالنسبة للإرادة الطيبة  .الإرادة

هرم
تلبش
فأنا
صكانط
بترض
الطيبةهى الشئ الوحيد المرغوب فى ذاته.اف
أخلاقيين ,فهمنومينيون

ذنعنىأُنْهُمأشياء فى ذاتهاء ومن ثمفلابدأن يعاملوا

اائل.
سل
كأهوداف
دائما ك

أ بخينلاق الكانطية وبين رؤية الطبيعة البشرية
اتشلابه
نبه بعض المراقبين إلى ال
ىلإثموأنالسلوك
نأن هذه الأخيرةممعنةف ا
المجسّرةفىالسروتسعنتيّة :التىتؤم ب
الأخلاقىيتطلبالعسامىفوقرغباتناالطبيعية جملة :أوكبتها كُلَيَ .ة جادل

افرتهلنالطبيعة
أرسطو والتقليدالتوماسى القروْسطى أن الفضيلةتبنىعلىم و
وترمعه :واه لسن ثة تعتارض عور

بين ها كان مرض طبيعياً وبين ماهو

خلاق الكانطية بدايات النظرة القائلة إن
أى
ارلىف
صواب .إنا ن

راغي فيه

إرادة تقهر الطبيعة.

اتخذ الكثير من الفلسفة الغربية اللاحقة نفس الطريق الكانطية نحو ما يسمى
نظريات علمالأخلاق للصواب  نعنىنظريات تحاول أن تشتق مذهباًللأخلاق لا
يعتمدعلىأيةتقاريرواقعيةحولالطبيعةالبشرية أو الغاياتالبشري .ة ذكركانط
نفسه أن قواعده الأخلاقية تنطبق علىأية أطراف عاقلة؛ حتىلولمتكن بشرية.
سيكون المجسمع فىالواقعمؤلفاً من شياطين عاقلة  .وعلىخطى كانط٠ بدأت

نظريات الأخلاق اللاحقة منمقدمة منطقية تقول إنه لايمكن أن توجد أيةنظرية

واقعية عن غايات الإنسان  سواء اشْْقّتَ من الطبيعة البشرية أو من أى مصدر
آخر.

ْ

مذاهب الغاياتلاتَرَتَبْفىالدولة الليبرالية بالقيمة» كمايرى جون رولزء على
مبيلالمغال ؛ يمكن أنتمي خططٌالحياة الفردية بقدرمابهامنعقلانية :لكن
ليس بطبيعة الأهداف أو الغايات العىتقررها .هذه هى الرؤية التىأصبحت

مُضْمَنةَ فىقدر كبيرمن التفكيرحول القانون الدستورى الأمريكى المعاصر .
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لي

ل حي ل

م خخ يب|لففل المائغ مرقالأقان جه

حاول المنظرون القانيون بعد رولز (مثل رونالد دفوركيي وبروس

آكرمان) أن

يحددوا قواعد المجتمع الليبرالى معتجنب أية إشارة إلى الأولويات بين غايات

الانسان .أبولغة أكشر عصرية ,بين أشاليب الحياة المحتملة .جادل دفوركين بأن
الدولة الليرالية لابد أن تكون محايدة ...بشأن قضية الحياة الطيبة  ...القرارات

السيامية لابد أن تكون  وإلى الحد الممكن  مستقلة عن أية تصورات خاصة عن
الحياة الطيبة .أوعمايعطىللحياة قيسة .يؤْكدآكرمان من ناحيته أنهلايمكن

نبرير أى تنظيم اجتماعئإذاتطلب أن يقرم صاحب السلطة بتقرير ( )1أن تصوره
عسا هوطيب أفضل من تصور أى من رفاقه .أورب) أنه.بغض النظر عن تصوره
ن.
موهر
للطيب  .فإنه أفضل من حيث الج

أى فرد من رفاقه المواطئين.

اننى اعتقد أن هذا التحول العريض بعيداً عن نظريات الحقوق المرتكزة على
ات
ي فى
رضعف
ظضح
ننأو
الطبيعة .هر تحول معيب  .لعدد من الأسباب  .ربما كا

'خق الأخلاقية هوأن كل من حاول وضع مشل هذا امخطط من الفلاسفة قد انعهوا
ان اصائم ا ثائية إلى نظرياتهم فروضا مختلفة عن الطبيعة البشرية .أما الاختلااف

تلوحيد فهو انيم يفعلون ذلك سرا وحداعا .لا جهرا كما كان الأمر منذ أفلاطون
رحتى هيوه .نبه ويليام جالتون كيف أن كانط نفسه .فى كتابه العرامل

المينافيزيقية للعدالة ,قد فر رأنالمجتمع لا يستطيع أن يفرض على نفسه قانوناً
كنسياتؤخذ فيه بعض العقائد على أنها ثابتة ,لأن مثل هذا يتعارض مع هدف

لجنس البشرى وغايته .وما هى غاية الجدس البشرى ؟ أن يتطور إلىأفراد سليمى
التفكير متحررين من تعمية الأحكام المسبقة .تقرير كانط هذا قد وضع بالفعل

بغفعة فروض حول الطبيعة البشرية :أن البشر كائنات مفكرة ,انهم يستفيدون
من عقلانيتهم ويعمتعون بها .وأنهم قديطورون هذه العقلانية معالزمن .وهذا

الأمر الأخير يلمعإلىالحاجة إلى التعلم :وإلى دولة ليست محايدة بالنسبة لقضية
ما إذا كان للسواطنين أن يختاروا بين الجهل بالعقيدة أو تعلمها.

ونعس الأمر صحيح بالنسبة للكانطيين المعاصرين من أمثال جون رولز الذى
تتجنب نظريته عن العدالةأىمناقشةللطبيعة البشرية ,وتنشد ترسيخ مجموعة

 ١٠اا

نهايةالإنسانعاولابقبايلوثوتركةنولوجية
من القواعد الأخلاقية تنطبقعلى زمرة من العقلاء .وترتكز على مايسمى الموقف
الأصلى ,نعنى أن علينا أننختار التوزيع العادل من خلفا خمار الجهلن حيث لا

نعرفموقفنا الحقيقئ منالمجتمع .وكماأشاربعضنقاد رولزء فإنالموقف الأصلى
ذاته .والتضمينات السياسية التى يستنتجها رولز منه .تحمل تقارير عديدة عن
الطبيعة البشرية ,وبوجه خاص افتراضه بأن البشر يكرهون امخاطرة .افترض أنهم
سيختارون توزيعاًللموارديتوخىالمساواةبدقةصارمة؛ خوفاًمن أن ينسهوافىقاع
السلم الاجتماعى .لكن الكثيرين سيفضلون فى الواقعمجتمعاً أ؟:كرمتراركية,

فيركبونمخاطرة أن ينتهواإلى منزلةمنخفضة عندسعيهملبلوغمنزلةعليا.ثم
إن رولز قدأنفق وقاً طويلاًفىكتابه نظرية للعدالة يُقَصْل ادرو الوك
للناس تمتها أن يرسموا النطط كأفضا ما تكون :الأمر الذى يفترض على الأقل -
أنهم حيرانات هادفة عاقلة يمكنها أن تصوغ أهدافاً بعيدة المدى .كما أنه كثيرا ما

رية .مثل الفقرة التالية :
شعة
ببي
للط
كانيلجأ إلىماهو فى الواقع ملاحظات عان ا

إن القضية الأساسية هى قضية تبادل ,اتحاه إلى الإجابة عيناً.إن هذه
تنا مشعلفة
عكن
يت
بتها
طدو
الترعة حقيقة سيكولوجية عميفة :ب
كثيراً .ويصبح التعاونالاجتماعى الناجحأمراهشًاإن لم يكن
مستحيلا

وجداتكائناتذاتسيكولوجيا
لم يحدث أبداأن

مختلفة ,وإن كانت قدوُجدت فلابدأنهاقد اخدفتسريعا أثناء

مجرى التطور.

إن التأكيد على أن التبادل مبَرمُجَ وراثياً كجزء من السيكولوجية البشرية وأنه
أيضا ضرورى لبقاء البشر كجنس .لابدأنتكون لهتضمينات بخصوص الرضع

الأخلاقى للتبادل كصيغة من السلوك الأخلاقى.

لردااف لووكويس الككلاندماليجيوق غي ااد عاق عا
يق
بشرية إذا مابدأت,لاأن

تفشل_أن تُحَقَّقإمكانات هذه الحياة :لاأن تَعبِدده.ذه

رروض
فتزخ
لردة
المف
بملة ا
المج

حول الطبيعة البشرية .إن لكل حياة بشرية

إمكانات طبيعية مُمَيِّرَة؛ إنهذه الإمكانات تتنامى معالزمن؛ إنهأي كاانت هذه
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م
ل
ومصي

م ححا مج الفضلالمائعنكويالأفن سيم

الامكائات فإنها تتطلب بعض المجهود رالبميرة لصقلها.ء إن هناك تفغخياللات

وي

0ك ن للفرد أن يعخذها بالسسبة لهذه الإمكانات ,قدتكون أقل

الريك إننىوجهة نظر الفرد ووجهة نظر امجعمع الأعرض  .متعقررأى نظرية

احلاقية حقة أنهإذا أنفق عدد كبير منأفراد المجتمع النصف الأول من حياتيم
يتكتحيون انال حت مكنيمأن

كرا

دياالنائنى فى

ري جب

 .ولم

2

يعيكو' أى قرانين إجرائية أثناء ذلكا  .فسيكون هذا أمرا رائعا 0ثمة نظرية
يةةار
ربيع
شلط
بن ا
ليةع
ايق
حت

تساهر طيب اليمج لنايان نميوين شخس

يعس حاهد؛ على تحسين أحوالهمن خلال التعليم والاندماج فى امجتمع .وبين مدمن
ز
للا
وأنه
رضح
للسخدرات  .ل ا

ولا دفوركين يعتقد هذاء الأمرالذىيعنى أنهما لا

بتتبعاد أن يغلتا من الحكم على ما هو الأفضل طبيعياً للناس.
لبس ند ها يرضح الطريقة التى بها يزكد تنظير الطبيعية البشرية الخفية ذاته.
دفعر سس كدبات عالم الأخلاق البيونوجية جون روبرتسون .الذى طالب .كما
لسلت,ى
اتدا
دكانا .بحس حرية ال

ىرير
لدتفح
افر
قيل إنها بدورها تستتبع حق ال

لوراتى سله .من أين أتىحق حرية التناسل هداء فنحن لا نمجدهفى قاتون
الحتوق .مسي عجب أن روبرتسون لم يؤمسس هذ الحق على القانون الوضعى .كمثل
اخق فى اخصرصية وفى الإجياض التى حكمت به محكمة النقض رالإبرام فى

ضعية جريروولد ضد كونيكتيكت .وقضية روضد ويد .وإنماابعكر الحق على
الأسس التالية:

إذا ما نشات خلافات حول حرية التناسل» فلابد أن تحظى بالأولية .
ذاكلأنالعخكم فيناإذا كان الفره يجب أولابنجب هوآمز

رئيسى بالنسبة للهويّة الشخصية وللكرامة ولمعنى حياة الفرد .فعلى
سبيا المغال ,إنحرمان الشخص من القدرةعلىتجدب التكائر يقر
تقدير الفردلذاته بالمعنى الحقيقى للكلمة .وهو يؤثر على أجساد
الساء بطريقة مباشرة واقعية.وهو

باتعا تاني انثشاع

الهرية السيكولوجية والاجعماعية للفرد وعلى مسنولياته
 ١ال

 --نهايةالإنسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجيةالاجتماعية والأخلاقية .كما أن الأعباء الناجمة عنه أعباء مرهقة
للغاية بالنسبة للنساءء لكنها تؤثرفىالرجال أيضاًبطرق ذات
شأن.

منناحيةأخرى فإن حرمان الفرد منالقدرة على التكاثر يحول بينه
وبد جر مركرية يالشيةه لهوييه ولمعنى الحياة .وعلى الرغم من أن
لالرلغتبةكفاىئر  جزئياً -أساساً اجتماعياً.فإن نقلجيئات الفرد
من خلال التكاثر  وعلى أقصى مستوى قاعدى هو دافعحيوانى أو
نوعى وثيق الصلة بالدافع الجنسى .يربطنا العكاثر بالطبيعة

وبالأجيال القادمة .ليقدملناالعزاءفىوجه الموت .

يد الفرد لذاته بالمعنىالحقيقى
تفرحددأو
زلية بالنسبةلهويّةال
مارراتكمث
إن عب
للكلمة ؛ بخاض#الاقاراك) ل :تقس إلواتات درق عبار رافمية هده
العبارات كلها توحى بالأولويات بين التنوع العريض من رغبات الإنسان وأغراضه.

هىترز قضية أن الأغراض إذا ما ارتبطت بالتكائرفإنهاتشكلحقوقاًأساسية؛
لأنهابشكلماأهم من أهدافأخرى لدى الشخص العادى .لايحس القارسننها

لما ذا ماري لبنجرف ل ل ور ردن قات را ررد
قرارإنمابطفلليس بالأمرالعسير  .لكن الإنسان النموذجى يهتمفعلاًبمثلهذه
الأمور .والحق أن روبرتسون يلجأصراحة إلىالطبيعةفيقول إنا نقلجينات الفرد
من خلال التكاثرهودافعحيوانى أو نوعئ .يغرينا هذابإعادة صياغة هيوم :
مح فر ة ولاعظ علاوابكاة يع مجان الكنان ف حادق ون

الينبغئ و اللاينبغئ إلى ماهوكائنواماهوليس كائنا ,همكغيرهميتجنبون أن

يبدواما يبغئأن يكنون,على ماهو نموذجياًد كائنبالنسبةلجنس البشر.

تحملنظريات الحقالأخلاقية الحديئةنقاطًضعفأخرى .ففىغياب نظرية
واقعية عن الطبيعة البشرية :أو أى وسيلةأخرىتبنىعليها الغايات البشرية,
انتهت النظريات الأخلاقية إلىرفع الاستقلال الأخلاقى الفردى ليصبح هو الخير
الأعلى .عرضوا على الأفراد هذه الصفقة :لا الفلاسفة ,ولاالمججمعفى الدولة
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المصل السايع:حموق الإنسان

الليبرالية  ٠سيقولون لك كيف تحي حاياتك ,وإنماسيتركونك أنت تقر .ر إنكلما
ٍيستطيع أيهماأن يفعلهوأن رسخ قواعدإجرائية تضمن أل تدخلخطتك
اغختارةللحياة فىخطط غيركمن المواطدين .هذا يُقَِسُّرٌالشعبية الواسعة لهذا
تييارء لا
خف
احق
لال
اإن
المبيج  :لاأحد يحب من ينتقد خطة حياته أو يشوهها.

خطط الحياةذاتالمعنى هو الشئ الوحيد الذى تحميه نظريات الأخلاق.وكما
قالل رأى الأغلبية فى حَكممحكمة النقض والإبرام عام7599١ فىقضية كيزى
ضد تنظيم الأمرة  :فىقلب الحرية هناك حق الفرد فى تحديد مفهومه عن الوجود.
عن المعنى  .عن الكرن ,عنلغز الحياة البشرية.

يعضد الكثير من الثقافة المعاصرة الرأى القائل إن الاستقلال لاخااتىورا
حقوق الإنسان  .تأتىبذرةهذهالفكرةمن رأىلكانطيقول!البشر نومييون
أى أنهم أشياء فى ذاتها اناا عق لحري عاق ان جالحقن باكر ل

الإنسان هوا الوحش ذو الخدود الحمراء  خالق القيم القادر على أن يشاء القَيم
فترجد  .إذ ينطق بكلمتى طيب ؤخبيث ,ويطبقهما على العالممنحوله .من هنا

فليمريهلاحك كفي  :إلىحت

الي المييحيقات القدرتلاز اصرق

حيث أصبح حرا تمامافىأن أصوغ قيمى الخاصة ,بب:غض النظر عما إذا كان ثمة فى

امجتمعيشمانركنى فيها.
ناهغلىالرغممنأن جريةاختبارالفرى خطةحياتلاهى بالتأكيدأمرطيت؛

إلا أن هناك أسبابا عديدة للشك فيما إذا كانت الحرية الأخلاقية ,كما تفهم الآن:
هى بالفعل شيئاًطيبالمعظمالناس» دعك من أنتكونأهممصلحة بشرية مفردة.

أاملاناوسعتقلال الأخلاقى الذى قيل تقليدياً إنهيعطينا الكرامة فهوحرية قبول
لنف
ؤيةأ
ناحر
ررفض القواعد الأخلاقية التىتأتى عن مصادر أعلى مناء ل
أ

نحن

هذه القواعد .لميكن الاستقلال الأخلاقى عندكانط هو أن تتبعميولك الشخصية

إلىحيث تقود .وإنماطاعة القواعد البديهة للعقل العملى :وهوما يدفعنا فى

أحرال كشيرة إلىأن نفعل برغباتنا الفردية الطبيعية ونزعاتنا أشياء بمقاصد
متعارضة .أماالتفهم المعاصر للاستقلال الفردى فيندر أن يوفر وسيلة للتمييز بين

اخيارات الأخلاقية الحقيقية والخيارات التى ترقىإلىموالاةنزعات الفرد
وتفغيلاته ورغباته وإشباعه.
١لا
ا

 --انهاية الإنسان عواقب الشورة البيولكنولوجية  ------ل

وحتى لوقبلناء بالقيمة الظاهرية ,الإدعاء بأن خيار الفره يشكل استقلالا
أخلاقيا .فإن صدارة قدرة الفرد على الخيارات اللانهائية بين ممصالح الإنساذ

الأخرى .ليست أمرا بديهاً .البعض قد يفضل خطط حياة تتحدى السلطة
رالتقاليد وتخرق قواعد اجتماعية مقبولة .لكنثمةخطط حياة أخرىلايمكن أن
تنجز إلا بالارتباط مع أناس آخرين .وهذه تتطلب حدودا للاستقلال الفردى ببِدف

التعاون الاجتماعى أو تكافل الجماعة .ثمةخطةللحياة معقولة تماماتستلزه

د
فى

العيش فىمجتمع دينىتقليدى ( كمجتمع المينرنيت أو اليهرد الأرتوذ كس )

يطلب تقييد اخرية الفردية لأعضاء الجماعة .وقد تتضمن خطة اخياة أن يحيا

الفرد فىمجتمع إثنى شديداراي

اق مدننك لق

شد بوه

تعلق كل الفردانية العنانللحياة فى النكنات  .إن الأخلاق المرتكزة على القراع
ليست محايدة حما بين خطط اححياة؛إنها تزكى القيمالأكشر فردانية التىتسرد
اجسعات الليبرالية فوق خطط أكثر جواعة فوتكون مدر خرضية انمناتيا:
تاه التطور بتجهيز البثشم ر ليكونوا كائنات تلتمس طبيعيا_أن تطم كعدم

عةلمانقات الاجتماعية» .القيم ليست تراكيب اعتباطية  .فهى إن
لرع
ماجس
تخدم هدفا هاما هو أن تجعل العمل الجماعى شلكنا .يجد البشر أيضا ارتياحا عظيسا

لةقأينم والمعايير مشتركة بين الناس  .أمالقيم التى تعتدق تحت فكرة الا
ايق
فى حق
وجوه لغيرالأنافهىتفسد الغايةالمقصودة منهاوتقود إلىمجتمع فاسد للغاية لا
يستطيع الناسفيه أن يعسلوا معا لغايات عامة.
ماذا عن القدم الأخرى لمغالطة المذهب الطبيعى التى تقول إنهحتى لو كانت

ن
إة :
فبيع
الحتدرق مشتقة من الط

العطبيعة عله عدزات ام رع اناق 0

انالقضمة:نناحوفسة والتعاون.
ليبعةشرية على الأقل إلى اتجاهات مع
تشير الاطب
نحو الفردانية والاجتماعية؛ كيف يكرن أى سلوك طبيعئ إذن أساسا للحقوق
الطبيعية ؟

 :سنتولى الدفاععن هذه النقطة بشكل أكمل فى الفصلا التالى.
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الفصلالسابع؛حقوقالإنسانل

الإجابةفىرأيىهىأنهليسثمةترجمةبسيطةللطبيعة البشرية إلىحقوق
الإنسان .لكن التحول من واحدة من هاتين إلى الأخرى إنمياحدث فى نهاية
المطاف من خلال الجدلالمنطقى لغايات الإنسان  نعنى الفلسفة .لاتقود المناقشة

ها
ئمكن
اية ي
يياض
ثأور
إية
الىحقائق بده

هاى
تقدل
نها
تلإن
ب

حتى إلىإجماع

حقيقى بين المتداقشين  .لكنهاتسمح بأن نبدأ فىإقامة هيراركية للحقوق ,.ثمإنها

تسح لنا وهذا هو الأهم  بأن نستبعد حلولاًمعيئة كانت عبر تاريخ البشرية
حبارة سياسيا.

انية
ونف
دلع
لإعلىا
ابشر
حذ على سبيا المثالنزوع وال

.إللقاليل أن
٠ لنيشكرا

ليذا التروع  .بطريقة أوبأخرىء أساسا فىالطبيعة البشرية لن نخدمجتمنا

واحدا يخلو من القتل أو لايعرف العنف المسلح بصورة أو بأخرى  .لكنمنالاحظه
بى بادئ الأمراهوآن العنف العشوائىضد الآخرين من أفرادامجسمعمحظور فى

كل اججساعات الشقافية المعروفة  :القتل عالمى ومثله أيضا القوانين أو المعايير

الاجنماعية التىتشرعلمنعالقتل .يسرى هذا حشىعلى الرئيسات من أقارب
السان  :تشهد جماعة الشمبانزى ما بين الحين والحين عدوانية عنيفة من ذكر
صعير الن مترحد بلا رفيق .هامشى ,.يبغى لفت الأنظار :لكن الأفراد الأكبر سنا

ه
كعةنلا
مجما
يامال
حةيعلييهده :لأننظ
تطر
وسي
يتحدون دائسا معايير لل

تحمل

منل هذا العنف .
تضفىعلى العنففى الرئيسات بمافيها الانسان_صفة المشروعية على
المتويات الاجتماعية العليا  نعنىمنقبلجماعات النّحنْ التى تعنافس مع

حساعات الغير  .يعامل امحاربون باحترام وإجلال بطريقة لا يتمتع بها طلبة المدارس
النانوية القتلة .إن حرب هوبز التى يشعرك فيهاكلفردضد كل فرد آخزهىفى

اخق حرب كل جماعة ضد كل جماعة أخرى .إن النظام الاجتماعى لجماعات
ك
ا(
نرى
هتطو
الحن أنماتحركه الحاجة إلىمنافسة جماعات الغير  .عبر الزمان ال

شواهد كثيرة جدا على أن القدرات المعرفية البشرية قد تشكلت عن هذه الحاجات
النافسيةالموجية جماعاتيا) وعبر التاريخ البشرى .هناك استمرارية كئيية من

 ١ال
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سس سس

الرنيسات غير البشرية؛ إلى مجتمعات الصائد جامع الثسار .إلى المشاركس
ىافس جماعات الذكور رأساسا)
تن
المعاصرين فى العنف الإثنى والطائفى ,نراها ف

ضد بعضها بعضاً من أجل الهيمنة.
قد يؤخذ هذا على أنهتأكيد لمغالطة المذهب الطبيعى  :ومن ثم نياية القصة .لرلا

حقيقة أن الطبيعة البشرية تشمل من العنف ما يزيد كثيرا عن العنف المرتبط
بالذكور .إنها تعضمن الرغبة فيما أسماه آدمسميث تجميع الممتلكات والبضائع
المفيدة للحياة :بجانب المنطق .القدرة على التبصر والترتيب المنطقى الطويل الأمد

للأولريات .عندما تتناطح جماعتان من البشر فإنهما يواجهان خيارا :ما بين
الدخول فى صراع عنيف للهيمنة لا يكسبه أحد .وبين علاقة سلام للسجارة
والمقايضة تكسبها الجماعتان (علاقة موجبة المجموع)  .رمع الزمن .دفع منطق هذا
الخيار الأخير (أو ما أسماه روبرت رايت الجمع اللاصفرى) دفع حدود جماغات

النحن إلى مججتمعات أرحب  :من جماعات من الأقارب صغيرة .إلى قبائا أر

آنساب  .إلى دول  .إلىأثم .إلى مجتمعات إتنولغوية عريضة .إلى ما آسسه صمويل
منتنجتون ثقافات  مجتمعات بينها قيم مشتركة تضم العديد من الدرن الداتية

ومنات الملايين ( بل والبلايين) من البشر.
يبقى قدر جرهرى من العنف على حدود هذه المجاميعالمتزايدة الاتساع .عت

أصبح أكثر ضرارة مع التقدم المتزامن فى التكنولوجيا العسكرية .لكن هناك منطق

فى الشاريخ البشرى ,تدفعه فى النهاية الأولويات الموجودة بين الرغبات البشرية
والميول والسلوك .أمكن السيطرة على العنف البشرى خلال المائةألف سنة

الأخيرة .ودفع به إلى الحدود الخارجية لهذه الجماعات المتزايدة الاتساع .العولمة -
هذا النظام العالمى الذى لاتتنافس فيهأكبرجماعات النحن البشرية فىعنف مع
بعضها مأنجل الهيمنة ,وإنما تتبادل التجارة فىسلام  العولمةيمكن أن تؤخذ على

أنها ذروةسلسلةطاويللقةرمانرات؛ تَُكّى التنافس المربح للجميع .

بعبارة أخرى ,قد يكون العنف طبيعياًفىالبشر ء لكن كذلك أيضا النزوع إلى
ييه.
جيه
رف
ولتتحكم
ا
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زسلة
مبةننف
لار
امتض
ليس لهذه الميول الطبيعية ال

ولا نفس

الفصل السابعبحقوق الإسانب

الأرلوية .من الممكن لمن يفكرون فى مركزهم من البشر أن يتفهموا الحاجة إلى سن
ل
جمن
أنف
قوانينوإنشاء مؤسسات لكبح الع
ملك
لةعفى
ارغب
ال

غايات طبيعية أكثرأهمية ,مثل

والربح.

تخدم الطبيعةالبشريةأيضأفىتوجيهنا إلىمالايصلحمنالنْظّمالسياسية .إن

العفهم السليم لنظرية التطور المعاصرة لانتخاب الأقارب» أو للصلاحية الشاملة 

على سبي المثال  سيقودنا إلى التنبؤ بإفلاس الشيوعية وفشلها النهائى ,لأنها
عجزت عن احترام الميل الطبيعى لتفضيل الأقارب وللملكية الخاصة.
ادل كارل شاركين يانالإنسات كائن وماهلتوعة نع أثاللبكرمشاغر غيرية
تحواجس الإنسان ككل  :وعلى هذه العقيدة بيت سياتات الدؤل الشيوعية
ومؤسساتها .متل إلغاء الملكية الفردية .وإخضاء العائلة لدولة الحربء والالتزام

بالتضامن العمالى العامى.
.ى .واين إدواردزوجود غيرية
جاءوقت افترض فيهمنظرو التطورء مغلف س
على مستوى النوع .لككننظرية انعتخاب الأقارب جادلت ضد وجرد ضغوط

اتطابيةتتمغك مصرئ الجياعة إنناففرت زديل عنولد 1ه الغيرية تنا
أساسا عن حاجة الأفراد إلى تمرير جيناتهم إلىالأجيال التالية .سيكون البشر

اغيلرهأمقمنارب  :أما
حسب هذا التفسيرغيريين أساساًبالنسبة لأفراد العائلة و
النطام السياسى الذى يدفعهم إلى أن يقضوا أيامالسبت بعيداً عن عائلاتهم

يعسلون لحساب الشعب الفيتنامى البطل فسيَقَابلٌ بمقاومة عميقة جدا.
ضح المثالالسابق الطرق التىتنضفر بهاالطبيعة البشرية معالسياسة :يشير

انتخاب الأقارب إلى أن النظام السياسى الذى يحترم حق الناس فى اتباع مصالحهم
الشنخمية وفى أن يعنون بالعائلةوالأصدقاء المقربينقبلأن يعنوا بآخرين هناك
بعيدا فى العالم هذا النظامسيكونأرسخوأسهلتشغيلاًوأكثرإشباعامنغيره
اُملىقائمة واحدة دقيقة من الحقوق  :إنها
فاعل ذلك .الطبيعة البشرية ل ت
يال
ثم
معقدةوهمى فىنفس الوقت مرنة إذ تتفاعل مع بيئات طبيعية وتكنولرجية
مختلفة .لكنهاليست طيّعة بلاحدود .كماتسمح لنابشريتها العحتية المشتركة

 ١٠تا

 ----....نهاييةالإنسانعاولاقببايلشوورتةكنولوجية 
بأننسقط صورا معينة من النظام السياسى  :مثل الحكم الاستبدادى ؛ على أنهنظام

ظالم .إنحقوق الإنسان التىتخاطب أعمق مانحسهمن دوافعوأكثرهاشيوعا.
الطسورحات .والسلوك ,ستكون هىء لا غيرهاء الأساس المتين للنظام السياسى.

هذا يفسر السبب فى وجود عدد كبير من الديموقراطيات الرأسمالية الليبرالية فى
يدن.
رلواح
شرن ا
عةالق
لداي
اعندب
والم
الع

وقلة قليلة فقط من الدكتاتوريات

الاشتراكية.
من المستحيا إذن أن نتحدث عن حقوق الإنسان  ومن ثم عن العدالة والسياسة.
والأخلاق عدوي

دوق أن تكون لدينا بعض المفاهيم عن واقع البشر كنوع.

وت كيند

ركسى  .البشر
 00العاريخ موجوه بالمعنى االهليجملىا_

أحرار فى أن يشكلوا سلوكهم لأنهمحيوانات ثقافية قادرة على تحوير الذات.
تسبب التاريخ فىقدر هائل من التغيرات فى الإدراك الحسى للبشر وفى السلوك

حتى ليبدو فرد من مجتمع الصائد جامعالثمار ا من مجتمع معلرمات معاصر
ركأنهما ينعميان إلى جنسين مختلفين  .أنعج تطوير المؤمسات البشرية والمنظمات

الثقافية .مع الزمن ,مواقف أخلاقية بشريةمختلفة .لكن الطبيعة تضع قيودا على

أنواغ التحوير الذاتى التى كانت حتى الآن ثمكنة .أو كما قال الشاعر اللاتينى
اس؛ يمكدلك بمذراة أنتلقى بالطبيعة بعيداً  /لكنها دائماً ما تسرع عائدة

جملع
ربيلة
إليك .ستبقى دائمامسحة من وميض تغرف عندما يتقابل رجل الق
الإنترنت.

سقان
نحقو
إنت
لكا
ااما
إذ

ترتكز على مفهوم حقيقى عن الطبيعة .فما هو هذا

المغهرم ؟ أيمكن تعريفه بطريقة تقدر كل ماهو معروف عن ملوك الإنسان ؟لم
أقدم حتى الآن نظرية عن الطبيعة البشرية ,ولاحتى تعريفالماهيتها .هناك
مماعية,
تلو
جلع
اىا
لة ف
ااد
الكنيرون -ع

ولكمن بينعلماء الطبيعة أيضاممَن

يدكرون وجود طبيعة بشرية بأىصورة ذات معنى .ومن هنا فإنانحتاج لأن

سنبة لنوعنا.
نكو
لدي
ااق
بماذ
نفحص .فى الفصل التالى ,السلوك المميزللنوع ,و
111هظظظام م ١

الطبيعة
00

البشريه .
٠

وه

؟يلاأريوهااقيون النبلاء :ي لاْهَذهمن
'أتريدون أن تعيشو؟ وفقاًللطبيعة ا
كلمات خادعة ! تصوروا كياناكالطبيعة ,مسرفة إلىأبعدحدءلا مُباليةإلى
أقصى مدى ,بلاهدف ولاعلة بلاشفقة ولاعدل ,خصبة هى ومقفرة

ومنقلبةفىنفس الوقت ؛ تصوروا اللامبالاة ذاتهاكقوة كيف يمكن أن
تعيشوا وفقالهذه اللامبالاة؟
فريدريخ نيعشه :
ماوراء الطيب والخبيث
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عرضت حتى الآن الحجة على أن حقوق الإنسان ترتكز تماما على الطبيعة البشرية
بايه
عم
أدد
دون أن أح

سنصغرب .بالنظر إلى
لكمنم
امي
بهذا المصطلح  .ربما ل

الارتباط الوثيق بين الطبيعة البشرية والقيم والسياسة ,أن يظل مفهوم الطبيعة
البشرية ذاته أمرأ خلافيا إلى حد بعيد عبر القرنين الأخيرين .دار معظم التقاش
التقليدى حول القضية القديمة  :أين نضع الخط الفاصل بين الطبع والتطبع.

استبدل بهذا الخلاف آَخْرٌفى أواخر القرن العشرين تحول فيه الميزان كشيراً نحر
حجة التطبع؛ ليجادل الكشيرون بقوة بأنالسلوك البشرى سلوك فيهمن المرونةما

يجعل الطبيعةالبشرية مفهوما بلا معنى .رمع إلتقدمالمعاصر فى علوم الحياة؛
تزايدت صعوبة الدفاع عن هذا الموقف الأخير وإنبقى الموقف المضاد للطبيعة

البشرية حيا :فهذابولايرليخ  ,البيئى ,يعرب مؤخراًعن أملهفىأن يهجر الناس
الحخديثتماماعن الطبيعةالبشريةبن واحدة»لأنهامفهومبلامعنى.
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الفصل الثامن :الطبيعة البشرية

:لطبيعة البشرية هى
التعريف الذى سأستخدمه للطبيعة البشرية هو الآتى ا
مجسوع السلوك واخخصائص التى تميز جنس البشر والناتجة عن العوامل الوراثية لا

الغواما «اللية:
طالح
ص هذ
مخام
لاست
اننى
نضلىتفسير .إ
تستحة قىكلمة ثميا بعا

بنفس الطريقة

التى يتحدثبهاعلماء الأخلاق عنالسلوك المميزللنوع (مغلاً الرباطالزوجى
.مة سوء فَهمشائعحول
يميز الهزار والعصفور الوا لا الغوريلاً والأورانميوتان) ث
طسيسعةالحيوات ,وهىأن الكلمةتلمعإلتىحسديدوراثىصارمو.الحق أن كل
اخمائت ى الطبيعية تُظهرٌتباياًمعقولاً داخلنفس النوع :لميكن الانتخاب

الطبيعى أو التكيف التطورى ممكناً لو لم يكن الأمر كذلك .وهذا بالذات هو
وانات الغقافية ,كالإنسان :لاكانمنالممكن أن يتعلم الفردٌ
االولضعحيمع
السلرك وأن يخورة :فإفالتياين فىالستلرك حتهماسيكرق أكتروسيع كس بيفة

١لا
ا

نهايةالانسانعواقبالشورةالبيوتكتولوجية 7-ا7

نسم

الفرد بشكل أكبر ثما يحدث فى الحيوانات غير القادرة مع التعلم الثقافى .هذ
يعنى أن ماتميز هو اصطناع احصائى _إنهيشير إلىشئقريب من وسيط توزيع

توصائص .
خأ
لمك
الو
ال
عد اتولالإتبيان .هناك .بوضوح  :قدر كبير من التباين فى أعلوال الناس؛

صائيون اسم التوزيع
حيد
لإعل
الق
سيعطى الطول واخل أ عفصزة :توزيها :يط

الشيعى (أو منحنى الجرس )إ.ذا كانياه برح جاجا كراتالداكووزاوناك
بالولايات المتحدة اليوم.

طهر شك ل كالآتى (اللششككل رتم١  ,راحنطان بالرسم

هما للتوضيح فقط).
ناحنيات أشياء عديدة .ليس هناك بادئ ذى بدء شئ اسمه الطول
لىملن
تاحك

ينع
زلك
وعئ؛
تطبي
ال

الأطوال فىالعشيرة لهوسيط وله معوسطء  .فإذاتوخينا

الدقة فليس ثمة ماهو الطول المميز للنوغ وإنماهناك تمودزعيع للاط -رال تمي-ر للنوعع.
كلنا يعرف أنهناك أقزام وهناكك عمالقة  .وهناك أيضا تعريف للقزم وللعملاق  .قد

يقول الإحصائى اعتباطاً إنالقزميةتبدأبعدانحرافين معياريين أقل من المتوسط.
وأنالعملقة تبدأ بعدانحرافين معياريين أعلىمن المتوسط  .لكن  .لا الأقزام ولا
العمالقة يحبون أن يمَيِّرُوا هكذاء فهاتان الكلمتان تحملان دلالة على الشذوذ

والعار.وليس منسبب أخلاقى يدعوإلىوصمهم .لكن ليسفى هذاكلهمايعنى
أندمن اللغو أننتحدثعن أطوالمميزة للنوعلعشيرة بشرية  :سيكون الوسيط
بالتوزيع البشرى مختلفاًعنوسيط الشمبانزى أو الفيلة .وقديختلف أيضاشكل

منحنى الجرس  درجة التباين .تلعب الجيئات دورا فىتحديد وسيط المنحنيات
وشكلهاء وهى مسكولة أيضاعن حقيقة أنالوسيط فىمنحنى الذكور يختلف عنه
فىمنحنى الإناث .
واريي

ال اذىيري العقيرةإلى تين٠ نصف أطولمنه ونصف أقَصمرء والمتوسط
ر

هر مجموع كل الأطوال فى اللععشثيرة مقسوماًعلىعددها.
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لعتمطعبع أمرفىالحقيقة أكثرتعقيداء
اطب
لكن الطريقة الى يتفاعلبهاال
فمتوسط الطول فى الجماعات البشرية امختلفةيتباينتبايناً واسعاً .ليسفقط

ببب الجنس وإنماببب السلالة والجماعية الإثنية .والكثير منهذا يرجع إلى

ره فىالأوروبيين.
نيرظاًيمن
البيئة :كان متوسط طول اليابانيينمنذأجيال أقل كث
لكنهارتفع  .فىفدرة مابعد الحرب العالمية الشانية .معتغير الغذاء وتحسنه.
سفعط
وارت
تفقد
موما
وعم

الطولفى العالم كلهمع التدمية الاقتصادية وتحسين

ى
مين
عيةاماب
الغذاء .إذا قارنا توزيعات الطول فى دولة أوروبية نمط

٠.٠6١ و

 ٠فسنصل إلىمجموعة من المنحنيات كالبينئة بالشكل رقم ؟ .

سىطة ذاتها تعوزع
الطبيعة إذنلا تق رمعوسطاً واحداً لطول الإنسان؛ الأطوال ال

تززيعاطكياناء علىالغذاءوغير عدين:من العوادل البيتية“ونقكارتقعمتوميط
الطرل كشيرا مدذ العصور إلوسطى .كما يضح لأى زائر للتحف يرى أطقم دروع
القومات فر انلك الفرون غير أت هباك حدودا لدرجة التباين :تحدودا تقرزها
الجيئات :إذاحرمت عشيرة ممايكفيهم منسعرات حرارية .فسيمرتون لاتقصر
قاماتهم .فإذا ماقدمناليمبعدفمرة زاداًمنالسعرات؛ ازدادت سمنتهم لا
أطرالهم( .غنى عن القول أن هذا هوالوضع اليومفى الدول المتقدمة) .كانت

المرأةالأوروبية عام ٠٠٠7 ك أشطيولراً منالرجل عام ٠٠8١ ء لكن الرجال
رةة.
شيةيلأي
عاقع
يظلرن على العموم أطول من النساء .إن المتوسطات الو

أو لأية

فترة تاريخية .تحددها البيئةإلىحدبعيد» لكن الدرجة الإجمالية للتباين الممكن :

ومتوسط الفروق بينالذكور والإناث؛ هما مننتائج الوراثة ,ومنثمالطبيعة.
قديصده البعض إذا عرفوا أن مثل هذا التعريف الاحصائى للطبيعة البشرية
يتعارض مع التفهم الشائع للمصطلحء أو مفهوم الطبيعة البشرية كمااستعمله

أرسطو وغيره من الفلاسفة .إنهفىالحقاستخدام أكثر دقةللمصطلح .إذا رأينا

شخصايأخذ رشوة وهززنارءوسنامعلّقين إن منطبيعة الإنسان أنيخونثقة
الناءن ,أو عندما يؤكد أرسطو أن الإنسان حيوان سياسى بالطبيعة :فإن هذا يعنى

ضمنا أن الناسليسوا كلهممرتشين ,ولاكلالناس سياسيين .كُلّنايعرف أفرادا
4  ١ال

فهايةالإنسان عواقبالثورة الييوتكتولوجية

سس

سيد

يعة البشرية إما أن يكرن احتماليا
طربعن
التلقري
بتصفون بالأمانة أوبالنك ؛ وا

(نعنىتقريرا حول مايقبلهمعظم الناسمعظم الوقت) أو أن يكون شرطيا حول
مل
علتى
حة ا
يريق
الط

أن يتفاعل بها الناس معبيئتهم( .إذا ماووجهوا بإغراءات

سيلة .فإنمعظم الناسيقبلون الرشوة) .
اضلدطبيعة
هناك ثلاث فئئات عريضة من الحجج قدمها النقاد عبرالسنين للبرهنة على أن

المفهوم التقليدى للطبيعة البشريةمفهوم مضلل أو هريشيرإلىشئ لاوجود له.

يتعلق الأولمنهابالإدعاءبعدموجودمفاهيم بشرية عحاقميةقية يمكنردهاإلى
طبيعةشائعة :وأن الموجود منهاتافه(مثلاً :حقيقةأنكل الثقافات تفضل الصحة
على المرض).
يجادل الأخلاقى دافيد هَلبأنالكثير من الخصائص التى يقال إنها عامة فى
البشرء وإنهامُمَيْرَةٌللجنس البشرى خاصة ,ليست فى الواقعهذاولاذاك.
ريشمل ذلك حتى اللغة :

لاتوزع اللغة البشريةٌ بينكل لخر  .بعضّ البشر لا يتكلمون ولا
دُسَمْيهلغة  .ومثلهيؤلكاءوقندولا 
يفهمون أى شئق ن

بمعنى ما-

بشرأ بحق؛ لكنهم بالطبع ينتمون إلى نفس النوع البيولوجى الذى
تنتمى إليهالبقيةمنا  ...إنهممستخدمو _لغةمحتملون .نعنى أنه

لو كانت لهم تراكيب وراثية مختلفة وتعاقبت عليهم الظررف

البيئية المناسبةٌ لتمكّدوا من اكتساب مهاراتلغويةشبيهةبم تامتلكه
البقيةمنا.لكنمن الممكن أن نطبق نفسهذه الحالةالمناقضةللواقع

على الأنواع الأخرى أيضا .وبنفس هذا المعنى يكون للشمبائزى
الاستعداد لاكتساب اللغة.

يمضىهللينبهإلىأنهناكالكثشيرمنخصائص النوع التىلاتوزعنفسها
التوزيع الطبيعى ,ومن ثمفلايمكن أن توصف فى صورة متوسط واحد وانحراف
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رند
فكو
ل:ي
الك
معيارى .مجاميع الدممثاللذ

إما 0أو أو 8أو 8للولكن

يداكلران وسطا مابين0و 8.هذه المجاميعتناظر أليلاتمُمَيِّرَةَداخلالدنا
أب
البشرىقديعبرعنهاوقدلياعبر كمخل الزريمكن أن يفتح أو أن يُغْلّق.هناك
مجاميع دم قدتاكوننتأكششارراً أوأقلَّداخلعشائرمعينة» ولكن لأنهالا
لاطررل) فمن اليك أذ يجري عونظذام يرللتنوع .ثمة
اصل
تشكل كمن
خصائت ى أخرى توزع نفسهافىصورة مُنْصَل :لونالجلدمثلاًيتباينمابين الفاح

والأسمر .ولكنهيتعنقد فىالسلالات حول سلسلة من االذلرىطأُووز.
وهذا الجدل ضدمفهوم العاغ .جدل مخادع لأنهيستخدم تعريفاًضيقاللغاية

وعة
جثمعن
متحد
لكلمة العام .من المحيح أنالانستطيع أنن

دم عامة أو

متوسطة .فسجاميع الدم هىثمايسميه الاحصائيون المتغيرات الفئوية نعنى

خصيعة تقع فىعددمنالفئات الْمَيِّرَة غيرالمرنّبة» لاوليسمن المعقول أن
ثنير
كلك
لئ.
اذجئ
ستحدث عن لون جلد نمو

من الختصائص الأخرىء ,كالطول

والقوة .والكثير من المفات اليكولوجية ,كالذكاء والعدوانية وتقدير الذات.

تنخذصورة متصل :وتوزعنفسهاء فىأيةعشيرة :توزيعاًطبيعياًحولمتوسط
واحد .أما مدى تباين العشيرة حول هذا المتوسط (أوما يسمى الاتنحراف

المعيارى ) فهر مقياس :بمعنى ماء لمدى نمرذجية المتوسط ,كلما صَغْر الاتحراف
ونسط
تا كا
ملس
لرى ك
اعيا
الم

أكثر نموذجية.

ب أن يفهم بهمفهوم مش[العام البشرئ .لايلزه أن
هذا هو السياق الذى يجب

ا .إِنَا
لِرعمن
ابَب
يكون للخصيعة تباين (انحراف معيارى) يساوى الصفر حتى تُع
لن نحدمشل هذاإلباالكاد .لاشك أن هناك بعض إناث كُنغرطافرةتولدبلا
ةرةون .املثلحهقذهائق لا
جراب؛ كماتولدأيضاًبعض الغيرانوفىرؤوسهاثلاقث
بجعال لغواقولهاإن الجرابمن مقومات الكنغرة أو أن الشيران نموذجياً له قارنان.
يلزم كىتعتبر الخنصيصةٌ عامة أن تكونلهانقطةٌ معوسط مَمَيِّرَةء وانحراف

معيارى صغيرنسبياً شئ كالموضح فى المنحنى أبالشكل رقم.
تتلا

 ----نهايةالإنسان عاولاقببايلوثونركةنولوجيةأماالانتقاد الغانىلمفهوم الطبيعة البشرية فهوماقدمهمراراً.ولستين طويلة»
عالمالوراثةريتشارد لوينتين ,وفحواه أن التركيب الورائىللكائن (دناه) لايحدد

بشكل كاملمظهره (الكائن الحقيقى الذىيتنامىفىآخر الأمرمنالدنا) .إن
بيئاتناء لاوراثتناء هىالتىتشكل حتىمظهرنا الجسدى وملامحنا _إذا لمنذكر
حالتنا الذهنيةوسلوكنا .تعفاعل الجيئات معالبيئةعلىكلمستوىتقريباًفى

تنامىالكائن الحى ,ومنثمفهىتُحَدْدُأقلّكشيراً مايؤكده عادة مناصرو مفهوم
الطبيعة البشرية.

ولقدرأيئابالفعلمنالاًعلىذلكفىحالةمنوسط الطول ,الذىتحدده الطبيعة
جزئياً .بجانب الغذاءوغيره منعوامل التغذية .يوضحليونتين هذهالنقطةبأن
يوردعدداًمنالأمثلةالأخرى :الفعران الت تىُرَبّىبحيثتصبحمتطابقة ورائياً.
حتى هذه ,تستجيب استجابات مختلفة للسم فى البيئة .بصمات أصابع التوائم

قة
بكون
الات
طداً
تقةأب
متطاب
الم

.ناكنوعمنالنباتاتيدموعلىالجبالي:تغير
ه

نلييدين
مظهره الخارجى تماماًحسب الارتفاع الذى يدمو بهمنالمعروفجبيداًأ و

يحملان نفس المواهب الورائية يتحولان إلى شخصين يختلفان جسدياً وعقلياً5

لسلوك الأمأثناءوجود الجدينفىرحمها ماإذاكانتتشرب أو تتعاطى امخدرات
غأوذكاانؤها غيركاف  ...وهلمجراً.تفاعلالفرد معبيئتهيبدأمبكراًقبلأن
يولد؛ الخصائص التىنحب أن نعزوها إلىالطبيعة هىتبعاًلهذهالحجج نتيجة

لتفاعل معقدبينالطبيعة والبيئة.
ضح هذا الخلاف بالذاتبينالطبعوالتطبع بمنحنيات التوزيع امختلفة
وأن
نكن
يم

الشكل .سنجدعلىسبيل المغالأن المنحنىالطويل !افلىشكل " هوتوزيع
افراضىلمعاملالذكاء (م ذ) قىعشيرة افُتَرض ( فرضاًغيرواقعى) أنكل
أفرادهايواجهون ذات البيئات فيمايتعلقبالعوامل المؤثرة علىم ذ كالغذاء
والتعليم وماشابه .هذايمثلتبايناطبيعياء أى وراثياء لكن التوزيع الواقعىلقيمح

د

عر

د

راكنرتإلىاكد ال

تسئ إلىالبعض مأنفرادها وتفيد البعض ا
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حقيقة أن العشيرة
ثرفى الذكاء .المنحنى

الصسامصضمسملسمس ب

القّصل الثامن :الطبيعة البشرية ل

أقصر وأثئخن  .ويحمل أفرادا أكثر على المسافات الأبعد عنالوسيط  .كلما ازداد
الاختلاف فى الشكل بينالمنحنيينكلما ازداد أثرالبيئةنسبياًعنأثرالوراثة.

وحجةليونتينصحيحة إلىحدّماتذهب إليه,لكنهال تاكادتُطل مفهوم
الطبيعة البشرية .وكما أشرنا فى مناقشة صفة الطول  :يمكن للبيئة أن تغير

منرسط الصفة ,لكنها لاتستطيع أن تدفعطول الإنسان فوق أوتحت حدودمعينة
لاولايمكنها أن تجعل متوسط طول النساء أكبر من متوسط الرجال  .لازالت

الطبيعةهىالتىتضعهذه المقاييس  .ثمأناسنجدكثيراًعلاقةخَطْيَةبينالبيئة

والتركيب الورائى والمظهر تَضْمَن إذا ما كان التباين الوراثى موزعاً توزيعاً طبيعياً
زنناء
غكلذمااتس
أن يكون العباين المظهرى هو الآخر كذلك .نعنى :

ازداد

صُولنارداخل الحدود النمطية لجنس البشر)  .لاتزال لمنحنيات الطول نقاط
ائص البشرية لا
صظم
خمع
لئة.
البي
رسيطة وحيدة على الرغممنحقيقة تأثرها با
تبه بات الجبلالذىيبدو مختلفاً تماماحسب ارتفاعمكانه .الفرو لايكو

جلد الأطفال إذا هم ربوا فى مناخبارد.ولن يحملوا خياشيم إذا عاشوا قرب
البحر.
اكئص
صسلو
خوعال
لفىن
اؤثر
وئة ت
الخلاف الهام إذن ليسهوما إذا كانت البي

النسوذجية لجنس الإنسان ,وإنماف قىَدَرِهذاالأثر.تحدشمافى الفصل الشانىعن
تأكيد موراى وهيرنشتاين بكتابهما منحنى الجرسعلى أن مايصل إلى١71 من
لة لىا البيئة.جادل ليونتين وزملاؤه بأن الرقم الحقيقى
إراث
رمجذع إلىالو
ياين
تب

يقل عن هذا كاثيرلاًءعبرلإانمل الوراثية :فىرأيهم,لاتلعبفىالنهايةإل داوراً
ضئيلاللغايةفىتحديد م ذ .هذه قضية تجريبية ,لكنيبدو أن ليونتين كان فيهاعلى

خطأ :إن الإجماع بينرجال السيكولوجياء المرتكز على دراسات التوائم .يؤكد

بالحجة أنه على الرغم من أن التقدير أقل ما يقول به موراى وهيرنشتاين .إلا أنه
يقعمابين ٠5/2 ٠58/.

تتباين درجة توريث الصفة أو السلوكتباينا واسعاً؛استحسان الموسيقى يكاد

يكون كلهمن أثرالبيئة؛ وليسللبيئةتقريباًأىْأثرعلىمرض ورائىمثلرقص
اا

نهايةالإنسانعاولابقبيالوثتوركةنولوجية
هنعنجدون .ومعرفة قيمة العمق الوراثىلصفةما أمرهامجداًإذاكانتصفة
نتحنى
لنمتح
الك
جوهرية مثلم ذ :يفتَرض أن الأفرادفىالمنطقةفوق المنحنى أو
أا .يفترض أنهمقدوجدوا هناك ليسبسبب الطبيعة وإغمابسبببيكتهم .إذا
ا
ا
ا
ا
شئ أكشر شبهاً بالمنحنى ||| عن طريق توليفةمن الغذاء والتعليموالسياسة

الاجتماعية.
ينما تسرى حجة ليونتين_بأن التراكيب الورائية لاتحدد المظهر  على كل
الأنواع :فإن الفئة الغالثةمننقدالطبيعة النمطية للنوعتكاد لاتنطبق إلاعلى
البشرء أعنى أن البشر حيوانات ثقافيةيمكنهم تحوير سلوكهم المبنىعلى التعلم
وعلى تمريرهذا التعلم إلىالأجيال التالية بطرق غير وراثية .هذا يعنى أن التباين
فىسلوك البشر يزيدكشيرا عنهفىأى نوعآخر :تتراوح نظم القرابات البشرية ما
بين جماعات وسلالات إلىعائلات الوالدالواحد .بطريقة لاتوجد فىنظم القرابة

بالغوريلا والهزار .يقول بول ايرليخ المجادل العنيد ضد الطبيعة البشرية بأن
طيعننا هى ألاتكون لناطبيعةٌ واحدة_هكذا يجادل بأناللمواطنين فى
الديموقراطيات العريقة طبائع بشرية تختلف عن طبائع منتعودوا العيش تحت
الدكتاتوريات ,ونجده فىموقعآخريلاحظ أن طبائع الكثيرين من اليابانيين قد

تغيرتكثيراًاستجابةللهزيمةوإفشاء جرائمالحرب اليابانية .هذ ياُذَكْرنَابجملة
بارزة بإحدى روايات فيرجينيا وولف :بتاريخ ديسمبر ١٠1١ أو نحوه تغيرت

الشيعة انتريد

ة المفسرين الاجتماعيين
ؤةيمن
رطرف
يقومإيرليخببساطة بتكرير صورة مت
للسلوك البشرى .تلك التىكانت ذائعة الانتشار منذ خمسين عاماء والتىأخذت

وىد
قج ف
عدري
لبالع
اَوْض
تَعَق

حنيح أن
صم
لدة.
اجدي
ترةامئعج البحوث ال
نأخي
ال

تغطية الصحافة الشعبية لقضية جينات' لكل شئْ .بدءا منمرطان الغدى وحتى

العدوانية» ق ندَقَلَتَللناس إدراكاًخاطثاًبالحتمية البيولوجية ,ومن المفيدأن نُذَكْرَ
بأنالشقافةوالتركيب الاجتماعى لايزالون يلعبان أدواراًمهمةفىحياتنا .لكن
12121111  ٠ .؟
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معرفتنا بأد ٠4  ٠8+من معامل الذكاء وراثىء إنماتحمل فىداخلها بالفعل
غدير' لأثرالثقافة علىم ذ .وتعنى أناحتى لوأخذنا الثقافة فىاعتبارنافشمة
مكون جرهرى ل :م ذ تحدده الوراثة.

يعة بشرية لأن البشر حيوانات ثقافية قادرة على التعلم.
بود
طوج
للا
ان القول بأ

هو جدل مضل من أساسه لأنه يستندإلىحجةواهية .لايلسْبنينظرين الجادين
للعبيعة البشرية من أنكر أن البشر كائنات ثقافية .أو ان فىاستطاعتهم أن

ما

العربية والتعليم والأعراف فىصياغة طريقة حياتهم .أكد أرسطو

بالدليل واحجة أن الطبيعة البشرية لا تقودنا أوتوماتيكيا إلى الازدهار بالطريقة

التى تنسو بها جوزة البلوط إلى شجرة البلوط .إن جاح الإنسان يتوقف على
الفضائل  .الذى لابد أن يكتسبها البشر بععمد  :وعلى هذا تنشأ الفضائل بداخلنا

ل باالطبيعة .ل وال باانتهاكالطبيعة؛ تعطيناالطبيعةالقدرةعلىتلقيها.لنصلإلى
يىن
اذاف
به
تردى
الكسال عن طريق العرف .ينعكس تباين التنامىالف

قوانين

العدالة :فبرغم حقيقة وجوه شئ اسمه العدالة الطبيعية .فإن قرانين العدالة

متغيرة .تطلب إتقانالعدالةأن يقومبعضهم بإنشاء المدن؛وبكتابةقوانينلهذه
يند
لا م
ايعي
المدن توافق ظروفها .ذكر أرسطو أنه بينئما نجدأن اليداليمنى أقرى طب
الم دض

لتك زى شيم ارسق بلحس متي اا  :النقافة

تضيف إلىالطبيعة :ويمكن أن تقهرها .هناكإذنمكان فسيحفىنظام أرسطولما

نسسيه اليوم التباين الثقافى والتطور التاريخى .
اعتقد أفلاطون وأرسطوء كلاهماء أن العقلليسببساطة مجرد مجموعة من
التعراك لفو جلها دهالولاوة» | عااغربو بنجهادلاجحي وراء المغرفة
والحكمة يتطلبأن ينمىفىالشباب من خلال العربية؛وفىالحياةبعدذلكعن

اُمَلىمجموعة واحدة من الأعراف ؛ أوطريقة أمثل
تراكم الخبرة  .العقلالبشرى ل ي

للحياة فيماأطلق عليه كانط فيمابعد اسم الدمط البديهى (نعنى نمطالبرهان
الرياضى )  .لكنهيسمحللبشر بالولوج إلىتفكيرفلسفى عن طبيعة العدالة أو

عن أفضل الطرقللحياة ,طريقةتبنىعلىطبيعتهم غيرالمتغيرة وعلىبيئتهم

المتغيرة كانت هذه الصفة القابلةٌللتعديل لجهاد الإنسان منأجل المعرفةمتوافقة

لتلا
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معمفهومالطبيعةالبشرية؛إنهاتَشَكُلعندالفلاسفةالسياسيين الكلاسيكيين؛
فى الحقيقة ,جزءا حاسما فيمايعتبرونه الطبيعة البشرية.

ماهىالطبيعة
البشريةإذن؟

أضافت علوم الحياة قدرأ كبيراً إلى مخزوننا من المعارف التجريبية حول السلوك

عىض من
بةإل
لاني
اودث
البشرى والطبيعةالبشرية .إنلهأمريستحقفعلاًأ ننع
التفسيرات الكلاسيكية للطبيعة البشرية .عندئذ يمكننا أن نرى أيها يصمد تحت

ثقلالشواهد الجديدة؛ وأيهايبدو وقد دذحضء وأيهايحتاج إلى التحوير فىضوء
مانعرفه اليوم .حاول عددمن العلماء بالفعل أن يقوموا بهذاء كان منبينهم

روجر ماسترز وميكائيل ريوز وإدوارد أو.ويلسون ولارىانهارت .يحاول كتاب
َلومْض نظام أرسطو
قين
يرو
آنهارت المعنون'الحق الطبيعى اليذَُاروبنئيٌأّننَ أندا
الأخلاقىء وأنه من الممكن أن تستخدم البيولوجيا الدارونية المعاصرة فى تعضيد

الكثير منادعاءات أرسطو حول الفضائل الطبيعية .وضعآنهارت قائمة من
عشرين رغبةطبيعيةتَعتْبَرٌمن'العا الذىيمبزالطبيعةالبشرية.
الأغلب أن تكون هذه القوائم خلافية ,فهى تنحو إماأن تكون قصيرة للغاية

وعامة ,أوأن تكون نوعيةأكثرثماينبغىوتفتقر إلىالعمومية .لكنالأهممن
التعريف الشامل بالنسبة لأغراضنا الحالية» هوعملّنالتصريب الانتباه نحو
خمائص نوعنا المتفردة ,فهذه خطيرة بالنسبة لأى تفهم لقضية جلال الإنسان

صيصة النوعية التى نميلنحن البشر
نفة,
خمعر
ادألبال
الأساسية .ربماكانلناأن نب

إلىأننسرففى الفخربها.
الصفحة البيضاءتملا
الكثير ثماعرفناه فى السنين الأخيرة عن الطبيعة البشرية يتعلق ,كما سنرى

حالاًء بالطرق الممّيزة لنوعنا التى بها ُحس ونتعلم ونتطور ذهنياً .للبشر أسلوبهم
الخاصفى المعرفة يختلف عن أملوب القردة العلياوالدلفين ,أسلوب قابلللتعديل

ف الغارف الى كنتجميغها :إذوكن للتعديل خدوذة
 11111؟ " ١
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رجماكانت اللغةهىأوضح مثال .اللغات البشرية الواقعية .تقليدية .والاستغلاق

المتبادل بين اللغات يعتبر هوة واسعة تففصل ما بين ماجاميع البشرية .من ناحية

أخرى فإن القدرة علىتعلماللغاتأمرشائع وتحكُمُهُخصائص بيولوجيةمعينة
للسخ البشرى .اقعرح ناعوم شومسكى عام 889١ أن هناك ببىعميقة يقوم
علييابئاءالجملة فىكل اللغات  .أمافكرة أن تكون هذه البنى العميقة هىصفات

لسامى المخفطريةمتأصلةومبرمجة وراثياًفقدأصبحت الآنمقبولة علىنطاق”
واسع .الجيئات :لا الثقافةء هى مايضمن أن تظهر القدرة على تعلم اللغات فى

م حلةماخلال السنةالأولىلتنامىالطفل» ثمتضمحل إذا ما وصل سن البلوغ.

تلتتفكرة وجود صُوَرفطرية منالمعرفة البشرية قدرأ هائلاًمن التعضيد
التجريبى فى السنين الأخيرة  .لكنها ووجهت أيضاً بقدر كبير من المعارضة  .كان
رهضة  لاسيما فى العالم الأنجلورسكسونى -هوالأثر المستديم
عىاهذ
مف
االسلبب
للق
عمثا
توكا
يدأل
خرن لوك ومدرمته الإحليزية التجريبية .ب

بفهم البشز بعقرير

يقرل إنهلاتوجد أفكار فطرية فىعقل الإنسان ,وبالذات لاتوجد أفكار أخلاقية.
يوتر
بمن
موع
كون
له
المخ
هى هى الصفحة البيضاء الشهيرة للوك :ا

المتعدد

الاستعمالات الذىيمكن أن يستوعب وأن ينابل ما يظهر له من البيانات الحسية.
لكن بنك الذاكرة فىجوهره يكون أبيضعند الولادة.

بقيت صفحة لوك البيضاء فكرة جذابةللغايةحتىمنتصف القرن العشرين.
عندما التقطعها المدرسة السلوكية لمجون واطسون وب.ف .سكيئر .قدم هذا

اوجدأساليبتَعَلّمنوعيةللأنواع 05
الأخيرر صيغةأكثراديكاليةمؤداهاأنهل ت
بنفسالطريقةالت تىتّبعهامع
من الممكن أن يجعلالحمامةتدركنفسهافى المرآة

ْ القردةالعليا والإتسان .إذا منحت المحمامة الإثابة الملائمة والعكقاب :١تقبل
الأنشرولوجيا الثقافية الحديئةً أيضاًفَرْضالصفحة البيضاء .جادل الأنثروبولوجيون

م-ن بين ما جادلوا بأنمفاهيم الزمن واللون هى بنى اجعماعية لا توجد فى كل

ثقافة .وَجْه عبر الجيلين الماضيين قُدركبيرمن التأكيد البحثى إلى هذا امجال وإلى
مجال الدراسات الفقافتية :وَجّهَإلى البحث عن النادر والشاذ وغير المتوقع فى
 ٠.؟
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الممارسات الشقافية ,تحت الاقتراح اللوكئ بأن استغناء واحداً للقانون العام يبطل
القانون.
أما الآنفتتعرضفكرة الصفحة البيضاء لهجوم كامح  .استَبدَلت البحوثء فى
العلرم العصبية المعرفيةوالسيكولوجياء بالصفحة البيضاء رأياًعنالمخكعضو
وحدوى ملئببنى معرفية مكيفة .معظمها متفرد لجنس الإنسان .هناك فى الواقع

ماقديبلغمبلغالأفكار الفطرية؛ أو بصورة أدق مبلغ صيغ معرفةنموذجية
للنوع .واستجابات للمعرفة عاطفية» نموذجيةللنوع.

امشكلةمعرأىلوكعنالأفكارالفطريةهى جزئياً  مشكلة تعريف :هر
يجادلبألاشئيمكن أن يكون فطريا أو عاما إذا لميحمله كل شخص مفره فى

العشيرة .فإذا استخدمنا اللغة الإحصائية من بداية هذا الفصلء فهو فى الواقع
يجادل بأن الخصيصة الطبيعية أو الفطرية لابدأنتكون بلاتباين ,أى أن انحرافها

المعيارى صفر .لكن ,وكما رأيناءليسثمةفىالطبيعة مايحملمثل هذه
الخصيصة :حتى زوج التوائم المتطابقة  ولهما نفس التركيب الورائى  سيختلف
مظهرهما بعض الشئ بسبب الظروف الختلفةقليلا داخل الرحم.

والقضية التىيغيرهالوكضدوجود العامالأخلاقىتعانىمنضَعف مائل :فهى
فىحاجة إلىتباينصفرى»  .هويجادل بأنالقاعدة الذهبية ( نعنى :عامل الناس
كناتب أذ يعاملركيه:إى الجادليةع الىهىالبداالفتاعللسسيحَية وغيرها

من أديان العالم .هذه القاعدة لاتحترمها كل الشعوب .بل وينتهكها الكثيرون.

هويشير إلىأن حب الوالدين لأبنائهماوحب الأبناءللأباء.حتىهذاءل يامنع
وقعلوكفىمشكلة تعريف أخرى .وهوأنه يريد أن يسحدث عن الأفكار الفطرية بالمعنى
الدقيق لمسألةلفظية مثل:ياأيهاالآباء.حافظواعلىأطفالكم  .يجادل بأنهلايمكنأن يفهم
المعنىالْمضْمن بالجملة .عن الواجب دون مفهوم عن القانون وصنّاع القاتون  ..صحيح أنه لا
00ران
60 6 86

حماية أطفالهما وإلىأن يبحثاعن الأفضللهم .أماالخطوة التاليةفىوصل القيمالتىتعنيها
هذه العراطف فهو أمر لايحدث دائما.
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الء
بقت
لالآأو
اأطف
الجرائم المنكرة :مثولأد ال

حظ
لن.اهو
يسني
الم

أن واألدأطفال

ردية يق والرومان ومجتمعات أخرى.
غعن
إدم
لان
ان م
كان يمارس در

قدلا تكون العياغات اللغريةٌالصريحة للقاعدة الذهبية عامةفىالثقافات

البشرية .لكنليس ثمةمن ثقافةل تامارسنوعاًمنالتبادلية؛ وقلةمنالثقافات
اجعلهامكوناًأساسياً للسلوك الأخلاقىوز الس الم
فقط هى التىل ت

الحججالقويةعلىأن هذه ليست ببساطة نعيجةلسلوكيكعسب بالتعلمانيت
أبحاث روبرت ترايفر ز أن بعض صور التبادلية واضحة ليس فقطعبر الثقافات

البشرية امختلفةوإنماأيضاًفىسلوك سلسلةمن الأنواع الحيوانية غير البشرية»

الأمر الذى يشير إلىأن لهاأسباباوراثية .وبنفس الشكل  .فإننظرية انتخاب

الأقارب الأساسيةتفسر النشوء التطورىللحب الأبوى.
الا

الأخيرة عدد من دراسات السلوك الحيوانى عن وأد الصغارء

فات
ان
قة م
شكيل
لتش
افى
لاسع فى عالم الحيوان :و
زين بيتك و
انه
ما
يت
ب
ا

أيامنهذه الدراسات لميغبت هدف لوك .ذلك أناإذا دفقنا

النظر أكثر فىممارسة وأدالصغار .فقسيتضح أكثر وأكثر أن مايحركه هىظروف

استثنائية تفسر كيف يمكن أن تُعْفْلَ العواطف الأبوية الطبيعية القوية لرعاية
الأطفال .تشملهذه الظروف  :رغبة زوج الأمأو الرفيق الجديدالتخلص من نسل
منافسه؛ يأم الأمايضرطها أوافقرقا الائع؟ التفهيل النقانيللدخور,موص
امَارَسْ فيهوأد الأطفال :أساما بينمن
الطفل تأشووهه  .يصعب أن نحدمجتمعا ل ي

هم فى قاع هيراركية المجتمع؛ وحيغما تسمح الموارد بتربية الأطفال تسود غرائز

رعايتهم  .وعلى العكس ثماقالبهلوك؛ فإنوأد الأطفال نادرامايمَارس دوننده.

الوأد إذنكالقتل إذا أخذفىصورته العريضة  :شئيحدث عالمياً لكنهيشجب
عالمياوتشممراقبته.

بعبارةأخرى ,هناكمعنىأخلاقىبشرىطبيعىء تَطَوَرَعبرالزمنعنحاجات
اللبشرانيات ,الذينكانلهمأن يصبحوا نوعاًاجعماعياً .كانلوكعلىحق
بالنسبةللصفحة البيضاء بالمعنىاالضليققائل إننالانولدبأفكار أخلاقيةمجردة
لفطلا
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جاهزة .علىأن هناكاستجابات بشرية عاطفيةفطريةتوجهتكوينآراءأخلاقية
عبر النوعبطريقةمتمائلة نسبياً .هذهبدورهاجزءمماأطلقعليهكانط اسم
الوحدة الصورية للوعى الاستبطانى  نعنى الطرق البشرية لإدراك الواقع التىتمسح

هذا الإدراك النظام والمعنى .اعتقد كانط أن المكان والزمان هما البنى الوحيدة

المحنومةلوعى الذات,لكنانستطيع أن نضيف عدها آخرإلىالقائمة .نحننرى
الألوان؛ ونتجاوب معالرائحة ,وندرك التعبيراتعلى الوجه؛ وثعرب اللغةبحقاً
عن دليل خداع ,ونتجنب مخاطر معينة ,وننشغل بالتبادلية ,ونتابع الانتقام»
ونشعر بالارتباك ,ونرعى أطفالنا وأبويناء ونشمئز منغشيان المحارم وأكل لحوم
البشر .وندسب السببية إلىالوقائع؛ وغيرذلكمن أشياء  كلهذا لأنالتطور قد
برمج عقل الإنسان كىيتصرف بهذه الطرق المميزة لنوعنا .ومثلما هو الحالفى
اللغة .عليناأننتعلمتمارسة هذه الكفايات بالتفاعل معبيكتناء لكنا نحمل عند

الولادة القدرة الكامئةعلىتطويرهاء والطرق التىبهابرمجتكىتتامى .
النوعيةالبشرية

وحقوف الحيوان
يصبح الارتباطبينالحقوق والسلوك المميزللنوعواضحاًعندمانأخذفىالاعتبار
قضية حقوق الحيوان .هناك الآن .حول العالم.حركة قويةجداًلحقوق الحيوان,
تنشدتحسينجماعات القردة والدجاج والمنكوالخنازيروالأبقاروغير هذهمن
الحيوانات التى تُذبح ,وتُستَعْمَل فى التجارب .وتُؤْكَلء وتُلبس ,وتُحَالَ إلى مواد
للحعجيد .وتعامل بطرق أخرى مختلفة كوسائل لاكأهداف فى ذاتها .هناك فى

هذه الحركةفئةمتطرفةتتحول عند الضرورة إلىالعدف  .فتقصف بالقنابل معامل
البحوث الطبيةومعاملتجهيز الدواجن .بنىعَالِمْالأخلاقيات البيولوجية بيتر

مينجر سيرته على الترويج لحقوق الحيوان وعلى نقده لما يسميه نوعانية البشر 
نقصدلمحاباة الظالمةلنوعنافوقكلماعداه منأنواع .كل هذايقودنا إلىأن
نطرح السؤال الذى طرحه جيمس واطسون فىبدايةالفصل الرابع :منأعطى
السمندل حقا ؟
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اق
طلب
نقد
تتى
إجابات على هذا السؤال وأكثرها استقامة ,الإجابةال
إن أابلسط

ب حب رادترم دزاعاكات الخردىاك البق ملح ١عدر
اهنات يمكن أن تثتشعر بالألموأن تعانى.هذه حقيقة أخلاقية
وهذ
يأن
لا.حهى
اور
تط

يمكن لكل من يربى حيوانا أليفا أن يثبتها .يمكن أن نتفهم أن الدوافع الأخلاقية
وراءحركة حقوق الحيوان تنبععن الرغبة فىتقليل معاناة الحيوانات .تدشأ
حسابميتنا البالغةتجاههذه القضية  جزئيا_من ذيوعمبدأ المساواة فى العالم,

ولكن أيضا من تراكم المعارف التجريبيةعن الحيوانات .
ك
ولى
ليت ع
سأجر
الكثير من الأبحاث التى

يال القليلة الأخيرة
أعجبر
احيلوان
ال

توحى بإزالةالحدالواضح الذى كانيفصل البشريوماعنبقيةعالمالحيوان .رفر
تشارلس داررين بالطبع الأماس النظرى لفكرة تطور الإنسان عن أمسلاف من

صمفنات
القردةالعلياءوأنكلالأنواعتمضىفىعمليةتحويرمستمرة.االكلثير
التى كان يقال يوماإنهامتفردةلجنس الإنسان مغل اللغة والثقافة والعقل والوعى
وما شابه-أصبحت الآن مميّزة أيضا لعشكيلة عريضة من الحيوانات غير البشرية.

تعلى سبيل محالبعالم الرتيييات فرانين ذه فالإلىأن النقاقة نعنى القدرة
على نقل السلوك المحتسببالتعلم»,عبر الأجيال من خلال وسائللاوراثية -
ليت إنجازا بشريا محضا  .أورد المثالالشهير للنسناس الذي كنات يمع

 500والذى يقطن جزيرة يابانية صغيرة .لاحظتٌ مجموعة من علماء

الزئينيات الباناتين فى خمسيات القرن المكتزين أن تسبايا متعيكا وابيرت

ايشتين بين القردة :إن جازله القول)قدطَوْرعادة غسل البطاطسفى النهر.
عيبيننس هذاالنمناينقيمابعدأنومن اميك أن يزيلالخراب عن تيرب
.ذانالسلوكان ليسامبَرمجين وراثياًءولم تكن
الشعيمر إذاما أمسقطها فى الماء ه

البطاط -ى ولا الشعيريوم بعضامن الطعامالتقليدىللنسانيس؛ وأبداًلميلحظ

أحد هذين السلوكين قبلا.لكن ,لوحظت عملية غسل البطاطس .وإزالة التراب
عن الشعير  .بينالنسانيس الأخرى على الجزيرة بعدبضع مدينمنوفاة القرد
الأصلى الذى اكتشف هاتين التقنيتين :ثمايشير إلىأنهقدعلّمزملاءه .وأن الزملاء

فد مرروهما إلى الصغار.

 ---نهايةالإنسانعاولابقبيالوشتوركةنولوجيةوحيوانات الشمبانزى أقرب من النسانيس إلى البشرء لها لغة من النخر
لنمات
كم
والصياح»ء وقد أمكن تدريبها فى الأسرعلى تفهم عدد ماحدلود
البشرية وعلى الععبير عننفسها .يصف «ه فالفى كتابه سياسة القروذ مكائد

مجموعة من الشمبانزى تحاول أن تصل إلى المنزلة الأولى للذكور فىمستعمرة

بهرلنده .كانوا يدخلون فىتحالفات .ويخونون بعضهم بعضاء يلتمسرن.

يستجدون .يتملقون ,بطرقيعرفهاميكيافيلى .يبدو أيضاًأن للشمبانزى حس
الدعابة كما يشرح ده فالفى القردو سوشى ماسترز:

عندما يصل الضيوف إلىمحطة ييركيز للرئيات .قرب أطلانطاء
حيث أعمل » فإنهم عادة ما يقومون بزيارة لمجموعتى من الشمبانزى.

وكشيراماسرع مشاغبتى المفضلة ,وهىأننىاسمهاجورجيا .إلى
الحدفية حيث تملأفمهابالماء قبل وصولهمء ولقدتنتظر جورجيا
بضع دقائق _إذا تطلّب الأمر  وفمها مغلق حتى يقعرب الزوار:
رفجأةترشهمبالماءفيسمع الصراخ والضحك رالقفز بل وقديسقط
نضا
الأر
يىا
ح عل
أضهم
بع

.

مرة وجدت نفسىفى ذات الموقفمعجورجيا .كانت قدتعاطت
جرعة الماءمن الحنفية ,وكانت تتكتم شيئاً .نظرت فى عينيها
مباشرة :وأشرت لها بإصبعى محذراء قائلاًبالهولندية :رايتك.

وعلى الفور اتمهت إلىالخلف وتركت بعض الماءيسقط من فمها.
لاهتقوهلمددية .لكن لابد أنها
أندالعاى أانه
وابتلعت الباقى .أ
أحست بما أنتويه :وأننى لن أكون الهدف السيل لها !

الراضح أنجورجيا لمتكنتنكْت فقط .وإنماهىتشعر بالخجل أيضا إذا ما
سنجد أمثلةكهذه تذكرليسلتعضيد فكرة حقوق الحيوان .وإنماأيضاًللطعن
فى الادعاءات البشرية بتفردنا وبمنزلتنا الخاصة  .يُطرب بعض العلماء إذ يفضحون
زيف الادعاءات التقليدية عن الكرامة الإنسانية ,لاسيما تلك المرتكزة على الدين.

لظا ١ , ؟

يعةة.
رطبي
:ل
شا
بامن
افصللالث
 الوكسا سدرى فى الفصل التالى  :لايزال هناك الكثير ثمايستحق فى فكرة الكرامة

الإنسانية لوعي لكرو ورد تتريفةوابعةبزاكيراذ بشاركايعض

ىا يحملون من إنسانية
اُشيرالبشر وبشكلعاطفى إل م
الصفات الهامة عادةم ي
مشتركة .لكنهم فى الكثير من الحاللات يقصدون الحيوانية المشتركة .الفيلةمثلاً
جدرع جيويا به

ماري حر يي عدداعواليايه إذا مرك علي يذه فيل

فيك :لآخطلب الآمرخالا بعيدا لتوى شيعا مشتركا  -إن يكن بعيدا -بين الفيل
واه جدنة ( .ربما كان هذا
هش
إذا
رالفزع
وشع ب
تريب له أي
وببيإننسانيأسىلو ق
هم الب ففىمفارقةوصفناجمعيات حماية الحيوان بأنهاإنسانية) .

لكن  .إذا ما كان للحيوان حقفى ألايعانىبإفراط .فإنطبيهةهذا الحقوحدوده
إماتعتمدكليةعلىملاحظاتنا التجريبية عماهونموذجىلنوع الحيوان  نعنى

علىحكم لازمعنطبائعها .لمنسمعحتىاليوم مدعلمى واحدامنبينأكثر
نشطاء حقوق اخيوان تزمتاء يقدم حججا تعضد حقوق فيروسات الإيدز أو بكمريا

! .كولاىالتىيسعى البشر إلىتدميرها كليوم بالبلايين .إننالانفكرفىأن
ماسلحكهذاهئنات الحيةحقوقاً .لأنالواضح أنهالا تعانىولا تدروكضعهاء
تشعربالألمحقوقا
فليس لها أجهزة عصبية إناغيلإلىأن ممحالكائناتالتى

كب.رفه تىتوقع الأل :م كالبشرء ولهامخاوفههااولهاآمالهاء وتييز من هذا القبيل
قديخدم فى أن نفرق مابينحقوق السمندلء وحقوق كلبك مغلاًدفر كل
واطسون بهذا العالم سعيدا.

لكن .حتىلوقبلْناحقيقةأنللحيوانات حقاًفىألاتعانىبإفراط .فهناكمجال

كاملمن الحقوقلايمكنأنيُمَنْحَلهاءفهىليستبشراً .إندالانفكرحتىفىأن
مدع التقجرينة كاذ لكائدات ١ مكها كمصيوعة أن جما لقناالبشرية.

يمكن لأفراد الشمبانزى أنتعواصل فيمابينهابلغةنموذجيةلنوعها ,ويمكنها أن
تتقن عددا محدوداًجداًمنكلماتنا البشرية إذا مادُرْبَتعليهاء لكنها أبداًلا
يمكن أن تتقن اللغةالبشرية ,لاولاهىتمتلك المعرفةالبشرية على وجه العموم .أما
ألايستطيع البعض منالبشر أييضاًأنيتقنوا اللغةالبشرية» فإغايؤكدأهميتها
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كحقوق سياسية :ينعد الأطفال منحق التصويت لأنهمكجماعة ل يامتلكون
القدرات المعرفية للشخص البالغ النموذجى .فىكلهذه الحالات .منجد أن

للفروق الْممُيزة للنوعبينالحيواناتغيرالبشرية منناحية» والبشر منناحية
أخرى .أهميتها القصرى فىتفهمنا للوضع الأخلاقى لهذه الحيوانات.

هبدية منانسويت بالرلايات التكيدة علىأبنان
اذ النؤة والشناء يرما م
أنهم لايتمتعون بالقدرات المعرفية اللازمة لممارسة هذا الحق على نحوسليم .ولكن

السود والناء يمكنهم اليوم الاشتراك فىالتصويت .ولميمنْح هذاالحق
للشمبانزى أو للأطفال؛ بسبب مانعرفه تجريياً عنالقدرات المعرفية واللغرية
لهاتين المجموعتين .وانتماء الفرد إلى أى من هاتين المجموعتين لا يضمن أن تكون
خصائصه قريبةمنوسيطهذه المجموعة (أنا أعرفعدداًكبيراًمنالأطفال يمكنهم
التصويت بعورة أحكممن الوالدين) ولكنهمؤشرعن القدرة جيدبمافيهالكفاية
للأغراض العملية .
إنماأطلق عليه بيعر سانجر_المدافع عن حقوق الحيوان_اسم النوعانية ليس

بالضرورة تحيزاًجاهلاًيخدم نفسهمنقبل البشرء وإنماهواعتقاد حول الكرامة
البشرية يمكن الدفاع عنه على أسشامننظرةعنالنوعية الشرية مبنية على

التجريب .ولقدلَمَسْتْهذاالموضوععندمناقشة المعرفةالبشرية .لكناإذاوجدنا
مصدرا لهذه المنزلة البشرية الأخلاقية الرفيعة يرفعنافرق بقيةعالم الخحيوان .ثم
يحفظنا فى نفس الوقتمتساويين كبشر .فإناسنحتاج إلىأن نعرف أكثر عن

تلك المجموعة الفرعيةمن الخنصائص البشرية التىليست فقط نموذجية لنوعناء
وإنماهىأيضاًمتفردة لجنس البشر .عندئذ ,وعندئذفقطسنعرفمايحتاج أن
جيا.
وفى
لبلية
وستق
نت الم
كورا
تلتط
وضدا
ياية
بحم
لقصى
ايهأ
نول

الكرامة
أمن الممكن إذن أن نتخيل فسلفة طبيعية جديدة :مدركةعلى الدوامبأن
'الموضوع الطبيعئ النائعن إلتحليلوالتجريد ليسواقعاوإنماهومجرد

رؤية» تصحح التجريد دائما ؟ يصعبعلى أن أعرفما أطليه .ا.ل.علم
اد الذيدور بخاطرى ل يعمل حتىعلى المعادن والخنضراوات -ما

رلإنه1يفام
يقوم بهالعلمالحديث من تهديد للإنسان نفسه اناماد إ
فإنهيتذكر الكامل . .
لدأثجعزناءء
.دما ياتح
السبب المقنع عن
ا

ل

ا

1

يسلطه على الشئ المجهول الغريزة واقعالضمير المدرك باطنياء ولا

كلمتى
يعنى تحوير الضمير إلى فئة الغريزة  .لن يكونأتباعٌهأحراراًمع
يي  .بالاختصار سيهزم الطبيعة دون أن تهزمهفىنفس

الوقت ,وسيشترى المعرفة بسعرأدنى من سعر الحياة.
سى  .إس  .لويس :إبطال استرقاق الإنسات
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سسسسم

يقول قرار ماجلس الأوروبى عن استنساخ البشزإن تحويل الإنسان إلىآلةعن طريق
التخليق الْتعمْدلبشرمتطابقين وراثياء هوأمرمناقضللكرامة البشرية» ومنثم
فهر استخدام خاطئ للطب والبيولوجيا .الكرامة البشرية مفهوم منتلكالمفاهيم

التىيحب أن يطرحها منحولهم السياميون وكل منيعمل فىحقل الحياة

السيّانية :لكن لاأحدتقريباعكنه أن يعرفهأوأن يفسره.
تركز معظم السياسة علىقضية الكرامة البشرية ومايرتبطبهامنالرغبةفى
الاعتراف .نعدى أن البشر يطليون باستمرار أن يعترف الآخرون بكرامتهم .إما
كأفراد أو كأعضاء فىمجاميع دينية أو إِنْديّةأو عرقيةأوغير ذلك  .والكفاح م

أجل الاعشراف ليس اقتصاديا :إِنَالانطمع فىمالوإئمافىأن يححرمنًاالآخرون
بالطريقة التىنعتقد أنئانستحقها .كان الحكام فىالعهود القديمةيطلبون من
الغير أن يعترفوا بقيمتهم السامية كملك أو إمبراطور أو لوردء أمااليوم فإن الناس

1

 ١:؟

اللفتصالسع:الكرامةالبشرية

ل

يدون الاعتراف بمزلتهم المتساوية كأعضاء فى جماعات كانتقبلامزدراة أو

ساقطة متل النساء والشواذ جنسيا والأوكرانيين والمعوقين والأمريكيين الأصليين.

وما انه

والمطالبة بالاعشراف بالمساواة أو الاحترام هى عاطفةٌ الحضارة الغالبةٌ :كما أشار
ر من ١٠7١عاما فىكتابه الديموقراطية فىأمريكا .أمامايعنيه
ثنذ
كل م
أكفي
تر
هذافى الديمرقراطية الليبرالية فهو أمرمعقد بعض الشئ  .ليسمن الضرورى أن

شصور أننامتساوون فى كل الأمور الهامة أو أن نطلب أن تكون لحياتنا نفس

القتيسةمثل كل شخص آخر  .يقبل معظم الناس حقيقة أن لفردمغلموزار أو

تقىراف
عتل
لوأانهي
آيسشتين .أوميكائيل جوردان ,بموهبةوقدرات ليستلهام.
بل وحتى التعويض النقدى عما أنجزهبموهبته .نحننقبل حقيقة أن الموارد موزعة
غىغير عدل .تبعاً لمأاطلق عليهجيمس ماديسون قدراتنا امختلفةغير المتساوية

اا
ل؟
١
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ل
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ا ال

أن يحتففمموابّمايكسبون .وأن ملكة العم لا أو التكسب ليست واحدة عند الكل .

ثمأنا دقبل أيضا حقيقة أن ملامحنا مختلفة .وأنناننعمى إلىسلالات مختلفة
واثنيات محتلفة .وإلى جدس من الدين .وإلىثقافات مختلفة.
العاملس
أما مابعنيد بالمساواة فى الاعتراف فيو أننا!ذا جردنا الغرددابنكل خصائصه

العارنة والعرضية .فسيبقى بعض من سجايا إنساية خرهرية تسعحق مسشرى
أذسى مجرداف :ن الاحشرام  و كسمه العامل سن .لون اخلد  .الطلعة .اللبقة

فية.
اية
قخلف
لثال
ادر.
الاجتماعية .الثروة .الجن

بل وحتى دراهب الفرد الطبيعية.
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الانسالية .ننالانضفى على من يحمل العامل س من الكائدات حقوق الإنسان
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ّ
3

د

مجتسعات سياسية دموفراطية .تحترم فيها حتوفيه فى الكلام رالدينوالارتباك

والمشاركة السياسية.

كاست دائرة الكائنات التى ننسب إليها العامل س واحدة من أكثر القضايا إثارة

3-0
.

نلجدى عبر التاريخ البشرى  .كان العامل س فى الكثير من امجتمعات  ومن بينيا

أكفر اجتسعات ديمرقراطية خلال المراحل الأقدم من التاريخ  يخص مجموعة
صعيرةرئيسيةهن السلالة البشرية تستبعد أناسا من جنس معين .وطبقات
اجمساعية معينة وسلالاات وقبائل  3وَسْهْوَيًا ذات إدراك منخنض وعجز وعيرب

خلقية .وما شابه .كانت هذه المجتمعات مقسمة .وخد كبير .إلى طبقات
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اجتماعية تختلف فىقدر ماتحملهمنالعاملس .بلوكان بعضها لايحمل منه
شينا على الإطلاق  .أمااليومفإنالعاملس  بالدنسبةلمنيعتقدون فىالمساواة
الليبرالية  -يرسم دائرةحمراءزاهيةحولجنس البشركله ويتطلب احتراما
مناويا لكل من نهم داخل الدائرة .ولكنه ينسبْ مستوى من الكرامة أل إلىمن

رية,
شهر
لوبجو
سه
هم خارج الدائرة .العامل ا

يه أن تكون
عقنلما
يأعم
المعنى ال

بشرا .إذا كان لكل البشر فى الحقنفس الكرامة ,فإنس لابدأنتكون خصيعة
يمتلكيا الجميع  .ماهرإذن هذا العامل س .ومن أين يأتى :

لمرنب خ.لق الإنان
اتى
:ه يأ
الإجابة بالنسبة للمسيحيين بسيطةللغاية إن
الرب  .ومن ثم فهويحمل بعضاً منقداسته ,بعضاً يؤهل كَ البشر
على صورة

لمستوى من الاحتر 0على كل ات
باوللغانى إن هذ يعنىأن الشخصمنال يامكن أن يُخخضْعضعليصبح وميلة مجردة
6

0

اك

ام ااا

عور ار

ع

الي

دماعده
نفس
ألن
وبإرادته أنيشكل علاقة مشاركة وتكافل وتضحية با

 -..يمتلك

الشخص الكاما  .بفضل روحهاديه ماه الا

سق

ن الشخص مسيحيا ( أولايدينبدينآخر) ولميقبلالمقدمةالمنطقية
فإيذاكلم
بأن الإنان قدخلق على صورة الرب» :فهل هناك أماسعلمانى للاعتقاد بأن
لرلات
وشه
ات أ
حان
لاك
ابم
الشر مرهلرن لمكانة أخلاقية خاصة أو كرامة خاصة ؟ر

لوضع اساس فلفى للكرامة البشرية هى ما قام به كانط  الذى جادل بأن العامل

قرى.
اخيا
لىال
خ عل
أبشر
لةال
س يرتكز علىاقدر
الذكاء.

فالىشروة.

فى

فدون
لرق
تلبش
خأنا
يعنى
ن

فى السلالة  :فىالجندر ,لكنهمجميعاً قادرون بنقس القدر

وسبن
نا ح
املو
قايع
على أن يعملوا أرل

أخلاقى .للبشر كرامة لأنهم وحدهم من

يمتلك حرية الإرادة ليس فقط الوهم الذاتى لحرية الإرادة وإنما القدرة الواقعية على

تحاوز الحدمية الطبيعية والقواعد المعيارية للسببية .إن وجود حرية الإرادة هو ما
امت
يأنه
اعلى
غما
يقود إلى النتيجة المعروفة لكانط باألنبشر لابد أن يعاملوا دائ

ون
ما
 7؟
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سيكون الأمرصعباللغايةأنيقبلكل منيعتقد فىالتفسير المادىللكون ومن
هؤلاء الغالبية العظمى منعلماء المذهب الطبيعى  التفسير الكانطى للكرامة

البشرية ,أماالسبب فهو أنهيدفعهم إلىقبول صورة من الثنائية  بأنهناكعااً
خرية البشر موزايا لعالم الطبيعة ولا تحدده هذه الحرية .سيجادل معظم علماء

رىاقع سوى وهم .وأن اتخاذ
ايلسف
المذهب الطبيعى بأنمانعتقد أنهحريةإرادةل

القرارات السياسية يمكن أن يردإلى أسباب مادية.
يقررالفرد أنيفعلشيئاًبعدالآخرلأنمجموعة من النيورونات معينة لاغيرها
-تنطلق .ومنالممكنأنتردهذهالاطلاقات النيورونية إلىماكان من أوضاع

ماديةسابقة .قدتكون عملية اتخاذ القرار عندالشر أكثرتعقيدا منهاعند
الحيّوانات الأخرى .لكنليسثمة حد قاطعيميز الخيار البشرى الأخلاقى عأنواع

الخيارات التىتتخذها الحيوانات الأخرى .لميُقَدم كانطنفسّهأى دليلعلىوجود
حرية الإرادة .قالإنهاببساطة فرض ضرورى لأسباب عملية بحتة حول طبيعة
الفغيلة  وهذه حجة يصعب أن يقبلها أى عالمتحريبى عنيد.

تكمالقدرة
تمضى المشكلة التىيثيرها العلمالطبيعى الحديث إلىأعمق حتى منهذا  .وقعت

نفسفكرة وجود مايسمئ جوهزبشرىتحتهجوم العلمالحديثعبرمعظم المائة
وخسسين سنة الماضية .منبينأهمالتوكيدات الأساسية للدارونية أن الأنواع ليس
لهاجرهرء نعنى أنه يسما كان أرسطو يعتقد فى خلود الأنواع (أى أن ماكنا

نسميه السلوك النموذجى للنوع شئ لا يتغير ) فإن نظرية داروين تؤكد بأن هذا

السلوك يتغيراستجابة لتفاعل الكائنمعبيكته :ماهونموذجىللنوع إنميامَغْل
لقطةلنوع فىلحظةواحدة معيدةمنزمانهالتطورى؛ أماماكانقبلاًوماسيكون
بعدافمختلف .وماكانت الدارونية تؤكد ألا وجودلغائية كونية توجه عملية

التطور .فإنمايبدوجوهرالنوعليسإلامنتجا عرضيا للعملية التطورية
العشوائية .
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اظلورطبيعة البشرية ليس سوى الخنصائص
يه -من هذا البمن
إننمساكمنا
والسلوكيات البشرية المميزة لنوعنا والعى برغت منذنحو مائة ألف عاممضت
يه
مما
يال
خل

يف
كصر
تم ع
لباس
اور
بي ولوجيوالتط

التطورئ_عندما كان

أسلاف الإنسان الحديث يعيشون ويتكاثرون فى السافانا بأفريقيا .هذا يقعرح عند
الكقايه واد الفبيعة الدخرية لبن بدا شرلة خامة ديل إليالفشائل

والقيم .لأنهاعارضة تاريخياً .يجادل دافيدهلمثلاً:

ذىا يكون لوجوهد العا البشرىكل هذه الأهمية .ربما
لنىملااأر
إن
ننتهاء ربماكانوا يستخدمون
رمك
اي
قات
كان للئاس وحدهم بمصم

الآلات ويعيشون فىمجتمعات حقيقية ,أولهم ماشئت من

صفات .لكنى أعتقد أن الكثير من الصفات التىتربطبهمهى إما
زائفة أوهىفارغة .وحتى لو كانت حقيقية وجوهرية ,فإنتوزيعات
هذه الصفات بخاصة  فى معظمها -هى مجرد مصادفات تطورية.

أماعالم الوراثةلىسيلفرفيؤكد إذ يحاول أن يفضح زيففكرة وجود نظام يمكن

للهندسة الوراثية أن تقوضه:

له يكن التطور المتحرر أبداًأمرأمحتوماً (موجها نحو هدف) .وهو

ليس بالضرورة مرتبطأ بالتقدم -إنهببساطة مجرد استجابة لتغيرات
بيعيةمعينةلا يمكن التبؤبها.لوإن الكويكب الذى اصطدم
بز كناميدسكن ليون عآها دم بهومضىء.فلربما لميكن هنا
بشرعلى الإطلاق .وأياكان النظام الطبيعى فهوليسبالضرورة

طيبا .كانفايلروجسدرى جزءامنالنظامالطبيعى إلى أنتدخل
الإنسان فدفع به إلى الفناء.

لميجزع الكاتبان من هذاالعجز عنتعريف الجوهر الطبيعى .كتب هلعلى
سبي المثاليقول؛ يربكنىكثيرا أن أقيمشيئاًفىمغلأهميةحقوق الإنسان :على
بيي فن
سنش
لر ع
ااعه
يعادفات دزنمهكيده و عالطيعة العرية نك
أهميتها .أعجز عن تفهم السببمثلاًفىضرورة أننكون جميعاً متمائلين كى
ا"لا
14
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تكرن لناحقوق .من ناحيته ,يزدرى سيلفر المخاوف من الهسدسة الورائية التى
تراود ذوى المعتقدات الدينية أومنيعشقدون فىنظام طبيعى  .لنيَظَلٌإنسان

المستقبل عبدا لجيناته ,بل سيغدو سيدالها :
احكم
فذا
ماذالانستغل الفرصة؟لا
ترك للصدفة فى
متت
يلان
الماضى؟ الحقأننانتحكم فىكل النواحى الأخرى من حياة أطفالنا

طيات
رهميعن
ق تأثيرات اجتماعية وبيئية قوية؛ وفىبعض
رهر
احالات باستخدام عقاقير قوية مغل الريتالين والبروزاك .على أى

أساس إذن يمكن أن ترفض الآثارالوراثيةالإيجابية على جرهر الفرد

إذام باكُنانقبلحقوق الأبفىأن يفيدأبناءهبكلوسيلةأخرى ؟

لماذا لا نستغل هذه القدرة ؟
حسنا .دعنانبدأ بالنظر إلىماقدتكون عليه نتائج التخلى عن فكرة وجود
العامل س.ء أو الجرهرالبشرى :الذىيربطمابينالبشر جميعا .النتائجبالنسبة

للفكرة المدللةبأنناجميعاسواء تلك الفكرة التىيلتزم بهاتقريبا كلمن يهاجم
فكرة الجرهر البشرى .كان هَلعلىحق فى رأيهبأنهلايلزمأننكون جميعا سواء

كىتكون لناحقوق  لكنيلزم أننكون جميعاً سواءفىخصيصة واحدة حاسمة
ق معساوية  .يقلقهكغيراأن بناءحقوقالإنسان علىالطبيعة
ونا
لك
حىتك
قون ل
الحفة يها قا يي القتراطا جديا

لأن توججيِههم الجنسى يختلف عن النموذج

لصالحالشواذهو
ىليهحجةٌ
نن تَبَع
يمك أ
نلأساسالأوحدالذى
الطبيعى لك ا
اجدا!ل بأنهأياماكان توجيههم الجنسى فإنهمبشر أيضا فىنواحى أخرى أهممن

موضوع الجبس .فإذا لم نستطع أن نعشرعلىهذه الأرضية المشتركة ,فلنيكون

ثمةسببفى ألانتعصب ضدهم .لأنهمفى الواقعكائناتتختلف عنأىشخص
أخرر-ل.

بنغس الشكل سنجد لىسيلفر  وهو المتلهفعلى استخدام قدرات الهندسة

الوراثيةفى تحسين البشر  سنجده برغمذلك وقدروعهاحتمال أن تستغل فىخلق
طبقةمتفوقة وراثيامن الناس .رسم سيناريولطبقة من الناس ,أسماها  :جين ريتش
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ذوى اججينات النفيسة) تقوم فى متابرة بتحسين القدرات المعرفية لأطفالهم حتى

لتفصليم عدد بقية الجدر اللكترق لكوتو توعا ستتقلا.
اوع سيلفرهوأن التكنولوجيا قدتمعلنانولّدبطريقة تكاثرغير
كان أكشر م ر
ال

أنشىلميولدبعد.لتعطىطفلاًلأأمبداًلمتولد.رَفْضِالرجلالهمومالأخلاقية
تقبل :
مةمفى
لثي
اورا
لكا الأديان أو للنظام الأخلاقى التقليدى بشأن الهندسة ال
ولكنه اكد علىما رأى أنهتهديد للمساواة بين البشر .لا يدو أنهقدفهم أنناإذا
سلينا بمقدماته فلء ن يكون هناك أى أساس يمكن أن يبنىعليهمعارضته لذوى

الجينات النفيسة أو حقيقة أنهمقديمنحرا أنفسهم حقوقا أرفعمنحقوق ذو
الجينات المسكينة ( جين بور). .إذالميكن ثمة وجود جوهر ثابت شائع بين كل

الشر او إذا كات هذاالجوهرمتبايداوعرضةللمنابلةاببشرية :فلماذا لا نخلق
سلالة تولد وعلى ظهر كل فرد منها سرج مجازى .وأخرى بحذاء طويل الرقبة

مويماز "لاذا لانستغل هذه القدرة أيضا ؟

اما بيتر سعجر  .عالم أخلاقيات البيرلوجيا_الذى تسبب تعيينه بجامعة

بريدستون فى نزاع كبير بسبب تأييده لوأد الأطفال والقعلالرحيمفىحالات
معيلة نه وأكثرارستقامة من معظم الناس بالنسبة لعواقب التخلى عن مفهوم
الكرامة البشرية .سنجر رجل نفعى عنيد .يرى أن المعيار الوحيد ذا الصلة بالدسبة

للأخلاقيات هو تقليل المعاناة فىإجمالى الكائنات كلها .البشر جزء منمتعل
اخياة .وليست لهم مكانة خاصة فى رؤيته الدارونية الصريحة للعالم .وهذا يؤدى

به إلى امتنتاجين منطقيين تماما :الحاجة إلى حقوقالحيوان فالحيوانات يمكن أن

تعألم وتعانى كالبشر ,وتخفيض حقوق الأطفال وكبارالسنممن يفتقدون إلى
صنات أسامية  كإدراك الذات تسمحلهم بتوقع.الألمه.ناك حقوق لحيوانات
معينة .من وجية نظره .تستحق احتراما أكبرمن حقوق بعض البشر.

لكن مسنجر ليسمى صريحا بمايكفى فى الانتقالمن هذه المقدمات إلى الامتتباط
المنطقى ' لأنه يظ لا مساواتيًا ملعزماء هولميفسر السبب فى أن ييقىتخفيف

مقطلا
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يس

الآلامهوالخير المعنوى الوحيد .سنجد كالعادة أن الفيلسوف فريدريخ نيتشه كان

هوالأوضح رؤيةفىتفهمعواقب العلوم الطبيعية الجديدة والتخلىعنمفهوم
معدامن
الكرامة البشرية كانتجحة يتب بامعيها علي لبر ان إهذا لل ر

الممكنن رسمالخنطالأحمر الواضححول البشرية بأكملها » .فإن الطرية

سيد

للعودةإلى ترثيبللمجتمع أكثرهيراركية .فإذاكان ثمة متَصل من التسلسل بين

البشر واللابشرء فهناك أيضاًمُتَّصَلَمابينالبشر أنفسهم .هذا يعنىحتما أن

يتحرر القوى مايضعه الإيمان بالرب أو بالطبيعة على كاهلهمن حرج .هذا من
ناححةم باعي اخرى ف ندسجهره نقيةاسفنإن 1ن يطليزا أذ كرونافع

والأمانهماالممكنالوحيد بعدأن فُضحزيفكل الأهداف العلياالتىبذلتلهم.
أوكماقال نيعشه على لسان زرادشت :للفرد سعادته الصغيرة للنهار .ولهسعادته
الصغيرة للي »ل لكنللفرد تمنياتهبالصحة ''لقد ابتكرنا السعادة يقول آخر الرجال

وهم يرمشون بأعينهم .والحق أنه من الممكن أن تتضافر عودةالهيراركية مع طلب
المساواتيين للصحة والأمانوتخفيف الألام .إذا ماوفر الحكام للجماهير فى

المستقبل يمكافى من السموم الصغيرة.

كان مايستوقفنى دائماًأنَالمنمضطويلاً .بعدمائةعاممن وفاة نيعشه .فى
الطريق إلى السوبرمان وخاتم الرجال .مرةقام نيتشه بتأنيب جون ستيوارت هيل
واعتبره هندياًأجمر لأنهاعتقد أنهمن الممكن أن يكون للفرد مايشبه الفضيلة
المميجية دون أن يؤمن برب مسيحى .ورغم ذلك ٠ فإنالونظرنا إلىأوروياأو

أمريكاوقد أصبحتا علّمانيتين عبرالجيلينالماضيين ,فسنلحظ بقاياإيهان بمفهوم
الكرامة البشرية :التى أصبحت الآن وقدانفصلت ماما عن جذورها الدينية .لا.

هىليستبقايا :إنفكرة إمكان أن يقوم الفرد بتحديد مجموعة من الناسعلى
أساس السلالة أواندر أو العجز أو أيةصفة أخرىثءم أن يستبعدها من الدائرة
السحرية لمنيستحقون الكرامة الإنسانية ,هذه الفكرة هى الشئ الوحيد الذى

ميجلب العار كلالعار على رأس أى سياسى يقترحها .وكما قال الفيلسوف
تشارلس إيلور :إننانعتقد إنهلخطأفادح بلاأساس أن نرسم حدودا لاتضم الجدس
" ' ١ 11111
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ااولالبعضذلكفلابدأننسألعلىالفورعمايميزمن
البترى بأكمله .فإذام ح
همبالداخلعمن ثركوا بالخارج  .نَتْحَذٌفكرةٌالمساواة فىالكرامة الإنسانية :ذات
الأصول المسيحية أو الكانطية :عقيدة لدى أكثر علماء المذهب الطبيعى مادية.

ويشكل الجدل المستمر حول المنزلةامحتملة لمنلميولدبعد (وسنتحدث عن هذا
فيسابعد) الاستخساء الوحيد لهذه القاعدة العامة.

قة فدهىة .هىجزئياً
عاني
مإنس
امة ال
لواكةرفى
أما أسباب استمرار فكرة الامسا
قضية قرة العادة وماأسماه ماكسفيبر مرة باسم شبح المعتقدات الدينية المية

الدى مايفتأينتابدا.وهىجزئيانتيجة المصادفة التاريخية :كانت النازيةهىآخر
اخركات السياسية الهامة التى أنكر ت صراحة المقدمة المنطقية للكرامة الإنسانية

العامة .وكانت العواقب الرهيبةلسياسات النازى العرقية واليوجينية كافية
لتحصين من خبرها لمدة جيلين قادمين.

لكن هناك سبباهاماآخرلبقاءفكرة عمومية الكرامة الإنسانية» سببا يتعلق بما
يةعة
ببيع
طه ط
لمي
ادنس
ق

ذاتها .لقدثبت أن الكثيرمن الحجج التىأنكربسسبها

نلكرامةالإنسانيةكانت ببساطةقضية تحاملأو
على مجاميعمعينةحَظّهام ا

ففية
ارو
قىظ
كانت ترتكزثعل
ب عقلانية

وبيئية يمكن تغييرها .أمافكرة أن النساء يتمتعن

وبالعاطفية إلى الحد الذى يجعلهن غير صالحات للانخراط فى

السياسة ,فقدثبت خطؤها بداءعلىنتائجعلمتحريبىقديم .لن يغيردهشتنا أيضاً

أن نيحدأن الفضيلةلمتُدَمّرفىالغربتماماً.بعدأن انتهى الإجماع على القيم
الدينية التقليدية ,ذلك أن النظام الأخلاقى ينبع من داخل الطبيعة البشرية وليس

شيئاتفرضه الثقافةعلى الطبيعة البشرية.
كل هذا يمكن أن يتغير تحت تأثيربيوتكنولوجيا المستقبل  .إن أوضح الأخطار

أةفبرياند ستضمحل لتتعنقد داخل زْمَرٍ
القائمة هوأن التباينات الوراثية االضلخم
اجتماعية معينةمميزة .تقول الصدفة الوراثية الآنإنهليس منالضرورى أن يرث
الابن أو الابئة من الوالدالشرىالناجمحموهبته أو قسدراتهالتىخلقتالظروف

اىح
جةإل
بؤدي
الم

هذا الوالد  .طبيعى أن كانت هناك دائما درجة من الانتتخاب

تلب

ا

ل

نهاية الإنسان عاولاقببايلوثونركةنولوجية
الوراث :ى فالزواج المتجانس يعنى أن يتجهالناجحرن إلىالزواج من بعضهم بعضاء

وأن يمرروا إلىأبدائهمفرصاحياتية أفضل بقدرالمدىالذىيكون فيهالنجاح

وراثيا.أمرفىالمستقبل فمن المم نكن أن يستفا

ل

أقض اللجينات التى كر إلىالنسل  .وهذا يعنى أن الصفوة الاجتماعية
فىاختبار

لىيا المززاياالاجتماعية فقطء وإنماستعززهم وراثيا أيض .ا ولقد
سإل
نرر
لن تم
يتضم :ن هذا يوماًليس فقطخصائص كالذكاء والجمال  :وإنماأيضا صفات سلوكية

فىس.
اعل
نرة
تلقد
لط وا
اشا
مغل الن

فىة
دعل
صرون
للكثي
اكما
يح

كىم على
حفه
تمة:
الوراثية بأأنهصالفىها ظال

البعض بانخفاض الذكاء ,.أو بالقبح أو بهذا العجز أو ذاك .لكنها بمعنى آاخر

مساراتيةإلى أقصيحدلأنفىاستطاعةكل فردأن يتحركفيهاء بغض النظرعن
لا
ر
يب
ثياء
كلأغن
ونىا
ته .قديكون لأغ
طبقته الاجتماعية أو مإلاثلتبهيأو

ما

كر لوللدد الجر فإذاما استبدلنا بالصدفة الاختياز .فسنفتح طريقاً
جديدا .علىطوله يتنافس البشر .طريقا يَهَدَدُ بزيادة الفروقفى الهيراركية
الاجتماعية بين القمة والقاعدة.
أماماسيفعله بزوغ طبقة وراثية عليافىفكرة الكرامة الإنسانية العامة ,فهو أمر

يستحق التأمل  .يعتقد الكثير من الشباب الناجح الذكى أنهم يدينون بنجاحهم
إلى مصادفات الولادة والتربية التى لولاها لاتخذت حياتهم سبيلا آخر .بعبارة

أخرى .هميشعرون بأنهم محظوظون؛ وبأنهمقادرونعلىأن يتعاطفوا معمنهم
أقلمنهم حظا أ ابداءالاخياز الذين اختارهم آباؤهم وراثيا طبقا لخنصائص
معينة؛ فَسعتَقَدوْن بازديادبأن نجاحهمليسمجرد قضية حظ؛ إنماهو نتيجة
خياراتجيدة وتخطيط قامبهاالوالدان» ومن ثمفهوأمر يستحق.مستختلف

طلعتهم وتفكيرهم وعملهم بل وربما شعورهم عَمّنلميُختاروابنفس الشكل .
باختصار ,قد يشعرون بأنفسهم أرستقراطيين ,وعلى عكس الارستقراطيين
القدامى ,فإن ادعاءهمبسمرٌ الأصلسيكون متجذراً فى الطبيعة لافىالعرف.
مناقشة أرسطوللرقفىالكشاب الأولمنالسياسة تقح الذهنفىهذا
الموضوع  .كيرا مات3شجب هذه المناقشةعلى أنهاتبريرللرق الإغريقى؛ لكن
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ل

الواقع أن المناقشة أكثر حنكة وهى تتصل بتفكيرنا فىالطبقات الوراتية.ميز
أرسطو بينالرق التقليدى والرق الطبيعى  .جادل بأن الرق يمكن أن يبر بالطييعة.
إذاوجد م ن لهم بالطبيعة طبائع رقيقية .لا توضح المناقشةماإذاكانيعتقدحقا

ىلراقهراسيدنفياسيم الاتقارقن
فا
جره اتدلدررا 1سمللاننرا
النب  كطبقة ل_ابد
للأإجنك
وا دكار عليوخر خاطنة 1تاقو

عونف
لب أ
اخر
ال

أن يكونوا عبيدا للإغريق .أما المولود نبيلاً فيظن أن نبالته تاأتلىطمبنيعة ,وأتها

ليت فغيلةمكمتسبَّة ,وأنهيستطيع أن يمررهالنسله .لكنالطبيعة كمايلاحظ
أرسطو  كثيرا ماتعجزعنفعل هذ.١لماذاإذن كمايقترح لىسيلفر لاتستغل
هذه القدرة لسنح الأطفال ميزاتوراثية ,ونصحح العيبفى المساواة الطبيعية ؟

هال_بأن
وحتم
بلىا
جً إ
شيرا
لكرمونسفتىقبل كش
امتف
انتبه ال
تنمال
حو أ
ابد
لني
البير تكو لوجيا ببزوغ طبقات وراثية جديدة.الك

تسمح
النقيض هو

الاخ اختثيال معقول عانا سيكونثمة دافع نحومجسمعمساواتىأكثرورائية:
اذ يبدو من التتجعد كيرا أن بتقعد المججمعات الديموقراطية الحديثة راضية عن
نفسهاوهىترى الصفوة تولجمزاياهاورائيا فىأبنائها.

رالحق أن هذا واحدمن القلةالقليلةمنالأشياء فىسياسة المستقبل التىنتوقع
أنيثيرها الناس وأن يتقاتلوا بسببها  .أنالاأعنىبهذا قعالا مجازياء لا أقصد
مباريات ففىالصياح بينمعحدثين على شاشة التلفزيون أو مناقشات فى
الكرنمرس .وإنماأعنىبالفعل أن يستل البعضسلاحه وقنابله ضدآخرين .ليس

لدينا اليومفىديموقراطياتنا الليبراليةالشريةالمغرورةسوىقلةضئيلةمنالقضايا

السياسية التىيمكن أن تعسبب فى اضطراب الناس» لكن شبحظهور ظلموراثى
قديدفعالناس إلىأن يهجروا مضاجعهم إلىالشوارع_ :
إذاما تسبب الظلم الوراثى فىاضطراب كبير بين الناس فسيكون أمامهم سبيلان
بديلان للعمل  .الأولوالأكشر معقولية هوببساطة أن يحَظَّر استخدام
البيرتكنولوجيا فىتعزيز النصائص اللبشرية وأن تُرفض المنافسة فىهذا المجال.
ل

م

5

ه  ١ ١ا

 ----نهايةالإنسان عواقبالثورة البيوتكنولوجيةلكنفكرةالتعزيزقدتغدوجذابةبحيث ليامكنالتخلىعنها .وقدتثبتصعوبة
تنفيذ قانونيمنعالناسمنتعزيز أطفالهم .أو قدتقررالمحاكم بأنلهمهذا الحق.

هنايفتحاحتمال ثانوهوأن نستخدم نفس التكنولوجيا فىرفعالقاعدة.

هذا اهلوسيناريو الوحيد الذىيمكن أن نشهدفيهعودة إلىاليوجينيا المدعمة
يةنا
جصور
ونت
ي كا
لية.
ارال
و؛قفرىاطية ليب
ملة
مدنايلدو

القديمةالكريهة تتحيز

ضد المعوقينوالأقل ذكاءبمنعهم منالإنحاب .أمافىالمستقبل فقدننجب أطفالاً
أكشر ذكاء ,أكشر صحة ,أكثرا طبيعية ,لكنا لانستطيع أن نرفع القاعدة إلاعن

ظرة تدخل الدولة فالاغلي أن تكوت تكو لوجي افتعرير الررائى مكلفة وان
تمن بعض الخاطر .ولكن» حتى لوكانت رخيصةنيبياًومأمونة:فسيعجز
الفقراء أومنخفضو التعليم عن الانتفاع بهاء وعلىهذا فلابدمن تقوية انط

الأحسر الساطع للكرامة الإنسانية العامة بالسماح للدولة بالتأكد من أن أحدا لن
بيقعخارجه.

ستكون سياسة تربية إنسان المستقبل معقدة غاية التعقيد .كان اليسار .حتى

الآذ .معارضاعلى العموم للاسعنساخ والهندسة الوراثية وغيرها من
البيوتكنولوجيات؛ وكان ذلك لأسباب عديدة منها الإنسانية التقليدية والهموم

اللبيئية والارتياب فى التكنولوجيا وفى الشركات التى تنتجها والخوف من
اليوجينيا .كان اليسار تاريخيا يحاول أن يقللمن أهمية الوراثةفىتفسير

الحصيلة البشرية ويزكى العوامل الاجتماعية .فإذاكان لأهل اليسارأن يعضدرا

الهندسة الوراثيةللمحرومين ,فسيكون عليهم أولاًأنيسلموا بأنالجيداتمهمة
فىتحديدالذكاء وغيره منصورالنواتٌالاجتماعيةفىالمقامالأول.

وكتثركعدناءولوجيا فىأوروباعنهفىشمال أمريكاء وكان
لالبيسيارأ
كلان
ا
ذمن
هثير
الك

العداء انوع اجتراكات البقم العغزي تاه#بلك التيقادات

الحملةضدالأغذيةامحورةوراثيا مشلا( .يسقى أن ننتظرلنرىما إذاكانت بعض
صور البيئية المتطرفة سُِمَرَجَم إلىعداءللبيوتكنولوجيا البشرية .بعض البيئيين

د
دما
هن ب
يتمو
بنيعة منأجل اللشر ,ويبدو أنهم يه
اافلعيطن ع
يعتبرون أنفسهم مد
١ ١ ١ 11111111
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د
دبما
ههم
يمام
اللابشر أكشر من اهت

الطبيعة اللبشرية) .يبقى الألمانبالذات

حسابين للغاية لكلماتُسْتَممنهرائحةاليوجينيا .أثارالفيلوف بيتر
حنيل
تح م
سصب
مهسي
لأن
ارحب
سلوفرديك عاصفة احتجاج عام 4131١ عندما اقت

فى القريب أن يرفض الناس قوة الانتخاب التى ستوفرها لهم البيوتكنوجياء وأنه
لميعدمن الممكن الامتمرار فىتجاهل قضايا تربيةبشر'فوق الإنساذء تلك التى
أثارهانيتهه وأفلاطون .شَحِبَهُ عالمالاجعماع يورجينهابرماس  ,وآخرون .ممن
وقفوا_ فى سياق آخر_ ضد استنساخ الإنسان.

من ناحيةأخرى سنجد أن البعضمن اليسار قدبدأوا يقدمون الحجج تعضيدا
للهندسة الوراثية .جادل جون رولزفىكتابه نظرية للعدالة بأنالموزيع غير
المتكافئ للمواهب الطبيعية هو بطبيعته غير عادل ,لذافسيطلب كل رولزى

استغلال البيوتكنولوجيا لتسوية فرصالحياة ,برفع القاعدة إلىالأعلى :بعدحسم
مألة الاعتارات المتعقلة الخاصة بالسلامة والسعر وما شابه .أما رونالد دفوركين

فقد قدمبراهينه علىحق الآباءفىهندسة أطفالهمهندسة وراثية» وذلكتحت
المظلة العريضة لحماية الاستقلال الذاتى .اقترح لورانس ترايب أيضاً أن حظر

الاستنساخ سيكون خطأ .فبذلك سنخلقتحيزاًضدمنيُستَنْسَخْمنالأطفال برغم
الحظر.

ن
يقر م
فمام
مكحل أن رف

السباريرعن اعكلقين عاماتجاريق تزايد

نقية
اعحق
كأنت
مما
إكن,
ل ,ل
ااثية
الظلم الورائى أم سيناريو تزايد المساواة الور

التكنولوجية للتعزيز البيوطبى» فسيصعب أن نرى كيف لا يصبح تزايد الظلم

الورائى واحدا من أهم القضايا الخلافية فى سياسات القرن الواحد والعشرين.
اختصارالكرامةالبشرية

يقود إنكار مفهوم الكرامة البشرية  نعنى إنكارفكرة أن هناك شيئا متفردا فى
اجنس البشرى يؤهلكلفردمناإلىمكانةأخلاقية أعلىمنبقية العالمالطبيعى -

يقود هذا الإنكارإلىمبيلخطرللغايةقدنضطرفىنهايةالأمرإلىركوبه .وهنا
لابدأن تكون أعيننامفتوحة .نيتشه خير دليل إلى ماينتظرنا فىهذا الطريق ,هو
مفتل ا

 ٠.٠نهاايةلاليإنسيانوعنواكقابنلثوورلةوجية اس
يين
قلبي
اد ا
لشو
أمخن ح
وضل
أف

والدراونة الأكاديميين الطارتين الذين من شانهم أن

عور انماع حاتت بزاع الفوية.

لتجنب الولوجج إلىهذا الطرييقةيلزمأننخد نظرة أخرى إلىفكر ة الكرامة
البشرية .وأن نأل عم إذا كان ثمة طريق للدفاع عن المفهوم أماممنتقصى قدره 

طريق يتوافق تمامامعالعلمالطبيعى الحديث وينصفالمعنى الكامل للخصوصية
البشرية .وأناأعتقد أن هناك ثمة

تفستنعية المحافظة التى لاتزال تتمسسك
وائ
نارلطو
لمب
اد
 . ١وعلى عكس عد
باخلقوية فد تصالحت الكنئيسة الكاثوليكية مع نظرية التطور على نهاية القرن
ّْالع

 .فىخطابه عام 599١1 إلىأكاديمية العلوم البابوية .صحح الباباجون

لسثانى عشرء الذى أكد أن التطور
بولالنانى ماجاء بالمنشور البابوى للبابابايو

الدارونى كان فرضية خطيرة .لكنها تبقى ولا برهان عليها .أعلن البابااليوم.
وبعد انقضاء نحو نصف قرن منظهور المنشور البابوى .قادت المعارف الحديفة إلى

الاعتراف بأن نظرية التطور هى أكثر من مجرد فرضية .إنهلمناللافت للنظر أن

ل

ا

الالححياكات تومجادين منجاومن المعارف .كانهذا العقارب -الذى لميكن

عه أوملفابيننتائجأبحاث أجريت مستقلة ,وكان فىحد ذاتهحجة ذات
مغزى تعضد النظرية.

ا

لكن البابا يمضى ليقول إنِهِ يينما يمكن للكنيسة أن تقبل الرأى بأن الإنسان قد

انحدر عنحيوانات لإيشرية» فقدحََدنّت'قفزة أنطولوجية فى زمان ماعبر

العملية التطورية .خلق اللهالروح البشرية خلقاًمباشراً ,وعلى ذلك ' :فإن

نظريات التطورالتى-فىوفاقمعالفلسفات التى تتوَحىعبتهَابِر العقلبازغاً
عقوي لليف سر شفرفظامن شعونسي لوده اذ)"ع تقريبتعرق

يقة .يستمر البابا؛لا وقلااهدىرة على أن تَبَرر كرامة
حقمع
لرض
اعا
الإنسان تت
الشخص .
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دنهف برحلةماخلال اللايقالميسيةعنالسبتين
كان البابايقول  بعبارة أخرى ا

التى تفصإم ل مابينأسلافناالشبيهة بالقردة وبين بزوغالإنسان المعاصرء أولجت

روح بشرية فينابطر يقة غامضة .يمكنللعلم الطبيعى الحديث أن يكشف الخط

لنىعلمهذلهية :وأن يُفَسْرَقرائها ,لكنهلميقدمأبداًالتفسير الكامل لماحية
ازم
ال
لحر م نظاماياي
.لواضاح حي ل
الروح .ولا كيف أتت ا

الحديث خلال القرنين الماضيين :ثمكَيّفَتتعاليمهاوفقا ل .ه لكن بيممايهزأ بعضٍ
لجا لمكنو كرود نشد

لور

زهبطكبنس اانارد اد

إلىمضع ضعفحقيقى فىالصورة الحاليةلنظريةالتطورء ياحبذالوتأمله
العلماء .إن ماقدمتهالعلوم الطبيعية الجديدةمنتفسير فىقضيةماذا يعنىأن

نكون بشرا أقل بمراحل ثما يظن الكثير من العلماء.

الجزءوالكل
يعتقّدالعديد من الدراونةالمعاصرين أنهمقدحَلُوالغزمشكلة  :كيف أصبح
الإنسان إنساناء .وذلك باستعخدامهم الطرق الاختزالية الكلاسيكية للعلوم
العضيعيةالحديثة ,نعنى أن أى سلوك أوخصيصة منالمرتبة العليا_ كاللغة

رحونات فىقواماالملابديةوكيماوية للمخ:
وقد
نإيلى
والعدوانية  يمكنأانيلرد
الذى يمكن أن يفهم بدوره فىصورة المركبات العضوية الأبسط التىمنها يتكون.
بلغ المخ وضعهالحالىعبرسلسلةمن التغيرات التطوريةالتدريجية تحت دقع

العباي.ن العضوائى ,وعمليةللانتخاب الطبيعىتَنْتَخبفيهامتطلباتالبيئةامحيطة
خعائص ذهنية معينة.يمكن |ذن أن ترد كل خصيصة بشرية إلىسبب مادى
سابق.

فإذا كناعلىسبيلالمثال نحب الاستماع إلىموزار أو بيتهوفين ,قذاك لأن

لديناأجهزة سمعيةتطورت .فىبيئةالتكيفالتطورى.لعَميرْبين أنواعمعينةمن
يىد.
صف
لدنا
ااع
مافمتنرسات أو لس
لرن
احذ
الأموات كانت -ربما-ضرورية لت

والمشكلة معهذا النوعمن التفكير ليست فى أنهبالضرورة خاطئ» وإنمافىأنه
غير كافلتفسير العدد منأكثر الصفات البشرية الملحوظة تفردا .تكمن المشكلة

فىمنهجية الاختزاليةذاتهافىتفهم النظمالمعقدة .خصوصاً البيولوجىمنها.
لمقلا

نهايةالإنسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجية
تشكل الاختزالية :بالطبع :واحدا منأُسْس العلمالطبيعى الحديث .وهى
المسكتولة عن العديدمن أكبرنجاحاته .أنت ترى أمامك شيئين يختلفان بوضوح:

الجرانيت فى قلمك الرصاص والماسة فى خاتم الخطوبة .ربماوجدت ما يغريك أن

وهر مادتان مختلفتان .علمتنا الكيمياء الاختزالية أنهما فو
لاجفى
اهم
تصدق أن
الواقعمؤلفتان مننفس المادة الأبسط  :الكربون ,وأن الفروق الواضحة بينهما

ليت فروقاً فى الجرهر وإنما فى الطريقة التى ترتبط بها ذرات الكربون .انشغلت
ررن
ق عب
لالية
اختز
الفيزيقا الا

ية
رحت
ذت ت
ليما
امجس
الماضىتتتبع الذرات إلىال

ومن

ثمإلىمجموعةمنالقوىالأساسيةللطبيعةأكثراختزالاً.
لكن ما يصح لحقول فى الفيزيقاء مغل ميكانيكا الفضاء وديناميكا السوائل,

ليس بالضرورة صاحاً لدراسةمواد فىالطرف الآخرمنميزان التعقيد ,مثلمعظم
النظمالبيولوجية ,إذ لايمكن التبؤبالسلوك فى النظم المعقدةبمجرد تجميع سلوك

الأجزاء التى تكونها .إن السلوك المميز الذى يمكن إدراكه لسرب من الطيور أو

منالنحلمغلاًهونتيجةتفاعلبينأفرادالطيرأو النحليتبعقواعدسلوكية
بسيطةننبياًوطرقرب رفيق,نَجَنْب العوائق  ...إلخ):قواعدليسبينهاما
يشمل أويحدد سلوك السرب ككل .إنهايبزغ سلوك الجماعة نتيجة التفاعل بين

الأفرادالتىتؤلفها .تكون العلاقةبينالأجزاءوالكلفى العديد من الحالاتعلاقة
لاخطية:نعنىأن زيادةالُْدَخْلأتُزِيدُالُخرَجٍب حتىنقطةمحددة .بعدها تُغطى

المخرج ج غير المتوقعوامختلف نوعياً .هذاصحيح حتىفى الموادالكيماوية
البسيطةنسبياً مثلالماء :يد؟أ يتحولفى الطورمنسائلإلىصلبعند درجة

حرارة ؟" فهرنهايت ,وهذا شئ لايمكن العبؤ بهبسهولة منمعرفتنا بالركيب
الكيماوى للماء.

» ترتكزحتمية ميكانيكا نيوتن التقليدية ولحدكبيرعلى قانونمتوازى الأضلاع الذىيقول إن حصيلة
قرتين تعملان علىجسم هىحاصل جمعهما كما لوكان كليعملمستقلا عن الآخر  .بيننيوتن
أنهذا القانون يعملعلى الأجرام السماوية كالكواكب والنجوم ,وافترض أنهيعمل أيضا على
الأشياء الطبيعية ,كالحيوانات.
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أمافكرة أنهلايمكنتفهم سلوك الكلالمعقدعلى أنهالسلوك التجمعى لأجزائه,

فقدكانتمعروفة فى العلوم الطبيعية منذزمن ,وقادت إلىتطويرمجال .يسمى
النظماللاخطية؛ يحاول أن يندج بزوغالتعقيد .يُعتبرهذاالمنهج .ولحدماء
النقيض للاختزالية  :هويوضح أنهبيدمايمكن أنيرد الكلإلى أجزائهالأبسط
السابقة .فليس ثمة نموذج تبؤى بسيط يسمح لنابأننعحرك من الأجزاء إلى

السلوك البازغ للكل  .ولأن هذهالنظملاخطية ,فقدتكون حساسة للغايةلفروق

وىف
رف
ظيلة
ضئ

نةدحتمىا
عشوش
البداية ,وبذافقدتبدو م

يكون سلوكها

حبسي
هذايعنىأن تفهمسلوك النظّم المعقدةسيكون أصعبكثيرا ثماتصوره مؤْسُْسُو
العلمالاختزالى .ذاتمرة .قاللابلاس ,فلكئ القرن الغامنعشرء أنهيستطيع أن
ينبأبدقةبمسعقبل الكون على أساس ميكانيكا نيوتن إذاعرفكتلة وحركة كل

مكون من مكونات العالم .ليس من العلماء يمجنرؤ اليوم على هذا القول ليس
فنقطببب الشكوكالمتأصلة التىقَدّمَتَهاميكانيكا الكمء وإنماأيضاًلعدم وجود
اهيم
مفإن
منهجية موثوقة للتبؤ بسلوك النظم المعقدة .وكما قال آرثر بايكلوك

والنظريات  ...التىتشكل محتوى العلوم التىتركّزعلى المستويات الأعلى»
كثيرا رلادائما) ماتكون غير قابلةمنطقياًللاختزال إلىالمفاهيم والنظريات
العاملةفى العلوم التىتركز علىمكوناتها .هناك هيراركية فىمستويات التعقيد

فىالعلوم :يشغلالبشرٌ وسلوك البشرفيهاموقعاًعندأعلىمستوى.
يمكن لكل مستوى أن يعطينا بعض التبصرفى المستويات الأعلىمنه .لكنتفهم
المستويات الأدنى لا يسمح لما بالتفهم الكامل للخصائص البازغة بالمستويات

الأعلى .خلق الباحثشون فىمجال النظم التكيفية المعقدة مايسمىنماذج النظم
المعقدة المرتكزة على القرى ,وطبقوها بالفعل على تشكيلة عريضة من المجالات.

من بيولوجيا الخلية إلى القعال فى الحرب إلى توزيع الغاز الطبيعى .لكن يبقى أن
نرى إذا ماكانهذا المدخليشكل منهجية واحدة متماسكة يمكن تطبيقها على

كل النظم المعقدة .يمكنلمثلهذه النماذج أن تخبرنا فقط عما إذا كانت بعض
-

يمقلا

 --نهايةالإنسانعواقبالشورة البيوتكنولوجيةالنظم ستبقى بطبيعتها مشوشة لاتقبل التبؤى أمأن العبؤ يرتكزعلى معرفة

دفقيقة لظررف أولية غير متاحة لنا .المستوى الأدنى إذن لابدأن يفهم بمنيجية
تناسب درجة تعقيده.

يمكن أن نوضح العلاقة امشكلة بين الأجزاء والكل بالإشارة إلى مجال واحد
متفرد من السلوك البشرى :السياسة .ذكر أرسطو أن الإنسان حيوان سياسى
بطبيعته .فإذا كان لماأن نحاول تقديم حجج للكرامة اللبشرية ترتكز على

خراط فىالسياسة بالتأكيد مكرنا
اقدلرةاعنلى
خصوصية الإنسان .فستكون ال
ففرىد
تما
ها

ة.
فذه
صىه
لف
ادنا
الإنسان .لكن .ثمة اعتراض على فكرة تفر

اىء
يك ف
شنهم
أرى ت
ذكرنا بالفصل الثامن أن الشمبانزى وحيوانات أخ

تبدو  فى

نها تشبه السياسة البشرية -عندما تتصارع وتتآمر لبلوغ منزلة الذكر
كضأ-
غومو

الأول .وفضلا عن ذلك فإن هذه الحيوانات تبدو وكأنها تحس بالمشاعر السياسية

ذل
اإم
عزى
تهوخ
متنتي

مع غيرها من أفراد الجماعة .ثمإنسلوكها السياسى على

مايظير ينتقل بطرق غير وراثية ,بحيث تبدو الثقافة السيامية وكأنها ليست

حكرا علىاالبشر .يذكربعضالمراقبين؛ فىطرب .أمشلة كهذه ليضائلوا من
مشاعرنا البشرية بالاعتداد بالنفس مقارنة بغيرنا من الأنواع.
لكن تشويش السياسة البشرية بالسلوك الاجتماعى لأى نوعآخر يعنى أنا
نخطئ الجزء ونظنه الكل  .فالبشر وحدهم هم القادرون على صياغة القواعد المجردة

ها.
رها
يول
ول ح
حمجد
تال
للعدالة ووعلى

عندما أكدأرسطو أن الإنسان بطبيعته

اعنيهسوىأن السياسة إمكانية تبزغمع الزمن كر
حيران سياسى ؛ فلميكن م ي

أن السياسة البشرية لمتبدأحتىرَسّحْصانعالقانوندولة وقوانين معلنة ولقد

أفادت هذه الوافعة البشرية فائدة عظمى .وإن كانت مشروطة بالعطور العاريخى.

يتفق هذا معمانعرفه اليوم عنظهور الدولة وقدحدثهذا فىمناطق من العالم
مثل مصر وبابل ربمامنذعشرة آلاف سنة ,وارتبط على الأغلب بتطور الزراعة .

سعات الصائد جامع
جنتفى
مسدي
عاش البشرقبل هذا عشرات الآلاف منال
النسارء بلادولة ,ولمتكن أكبر مجموعة تضم أكشر من ٠هأو ١٠٠ فرد.

[____تمضرى
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معظسيم تربطهم صلات قربى .وعلىهذاء وبمعنىماء فعلى الرغممنأن
ضح
امن
وليس
لة»ف
ايعي
الاجتساعية البشرية طب

إن كان البشربطبيعتهم حيوانات

سياسية.

أعسر أرسطو على أن السياسة أمر طبيعى للإنسان .على الرغم من حقيقة أنهالم
نكن موجودة فى كل الحقب الأولى من تاريخ الإنسان .جادل بأن اللغة البشرية هى
ما سسح للبشر بأن يصوغدا القوانين والمبادئ المجردة لصناعة دولةونظام سياسى.

خطعلساء سلوك الحيوان أن الكشيرمنالأنواعالأخرىتتواصل بالصوت .وأن
النسبانزى وحيوانات أخرى يمكنها أن تتعلم اللغةالبشرية ,لحدمحدود .لمتبزغ

السياسة البشرية إلابالعقاء هذين الخصيصحين الطبيعيتين  :اجتماعية البشر واللغة
البشرية .الواضح أن اللغة البشرية قدتطررت لتعزيز الاجتماعية» لكن من

الستعد جدا أن قدكانتهناك قوىتطوريةتشكلها كىتصبح مخولا للسياسة.
هى أشبهماتكون بسبندلات؛* ستيفن جيى جولد  .شئ تطور لسبب ما ثموجد

ميسة هامةأخرى عندمادخل فىكل بشرى .السياسة البشرية» رغمأنهاطبيعية
معى دزوغى .ليست مم ياحْتَزل إلىالاجتماعية الحيوانية أو اللغةالحيوانية :رهما
-

ملتفان لما

السعور
نسة مجال يعجز فيه العلم المادى الاختزالى عنتفسير الظواهر الملحوظة .هذا

اال يككون أوضح مايكون فى قضية الشعور البشرى .أعنى بالشعور الخالات
الدهنية الذاتية :ليت فقط الأفكار والرؤى التىتبدو لك وأنت تفكر أوتقرأ هذه

العفحة .,إنماأيضاالإحساس والمشاعر والعواطف الت تىَخْبِرَهًاكجزء منحياتك
اليرمية.

أجرى فى موضوع الشعور كم هائل من البحوث ومن التنظير عبر الجيلين
الماضيين .كم جاء بنفس القدر عن علوم الأعصاب مثلما جاء عندراسات

ا.
هلعى
مائطا
عالحو
دبَةَب
تطعقُ
الندلملسحفى البنا .ء ل يمُخطْطلهالمهندس .يبزغٌعندتقا

سه

 ---نهايةالإنسان عاولاقببايلوثونركةنولوجيةذفاى
هناك
الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى .ه

المجال الأخير بالذات العديد من

المتحمسين ممُن اقتنعوابأنا إذاتمكنامنحواسب أقوىومفاهيمجديدةللحساب
-مثل الشبكات العمبية -فستصبحعلىشفافتح تضفىفيهعلىالحاسبات

الميكانيكية صفة الشعور .ولقدعقدت مؤتمرات وجرت مناقشات جادة كُرْسّت
لقضية ماإذاكان منالأخلاقى أننوقف مثلهذه الماكينات إذاء وعندماء نصل إلى

هذاالفتح ,وعما إذا كنانحتاج أن نمنحمثلهذهالماكينة؛ ذاتالشعور .حقوقاً.

حقيقة الأمرهىأننالسناإطلاقاًعلىمقربةمنهذاالفتح .يظل الشعور غامضا
فىعناد مثلما كاندوما .تبدأمشكلة الوضع الحالىللتفكير مع المشكلة الفلسفية

التقليدية للرضع الأونطولوجى للشعور .تبدو الحالات الذهنية الشخصية؛ رهى
الناتحةعنعمليات بيولوجية مادية ,تبدو وكأنهامننظام لاماد يختلفتماما

عن غيره من الظواهر  .والنوف من الثنائية  نعنى المذهس القائل إن هناك نمطين
أساميين للوجوهد :المادى والذهنى هذا الخوف قوى بايلنباحفين فىهذا المجال.

حتى ليقودهم إلى استنباطات بادية السخف .يقول الفيلسوف جون ميرل :
اسح العدرة مكديه العبو ار اك ور وح د ان
السيكولوجيا ,تقدم جميعا من منظور السنين الخمسين الماضية
مشهدا غايةفىالغرابة» أوضحمعالمههذاالكمالخاطئ من فلسفة
لتخخلمالسين عاماًالماضية  ...فىفلسفة العقلء
العقلالتىسااد
سنجد حقائق واضحة عن الذهنى -مقل أن لناجميعاًذفى الواقع

لاص

ا

لقاع

رنين التقدميين ,بلوربما
كم
فرون
مشي
شئ آخر يدكرها روتينياًالالك
معظمهم .

هناكمثاللتفهّمللشعور واضح النطأأوردهدانييلدينيت ,وهوواحدأمكنبر
الخبراءفىهذاالمجال فقد انتهىفىكتابه تفسير الشعوز إلىالتعريف التالى :
الشعور البشرىهو ذاتهمعقد هائلمن الميمات (أو بشكل أكثر دقةءآثارميميّة
اكون كعمليةلماكينةمخيالية فون نوهانيةنفدت
فىالمخ)يمكنتفهمهكافضل م ي

التيف

سس

سا2
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ال:قٌ

افلىبناء الموازى لمحلميصمملمثلهذهالأنشطة .ربمواجدءا للقارئ العادى العذر
إذاهو رأى أن مثل هذه الجملة لاتضيف شيئا البتةلتفهمنا للشعور .أمامايقوله

دينيتفى الواقعفهوببساطة أن الشعور البشرى هوناتٌ ثانوى لعمليات مطمعين
من الكمبيوترء ,فإذا تصورنا أن هناك ماهو أكثر منذلك فستكون رؤيتنا لمعنى
قةة
يؤي
تر ر
عسعو
ال

خاطئة .وكما قالسيرل عنهذا المنهج  :إنهلا يعمل إلابإنكار

وجود ماتفهمه أنت وأناوكلشخص آخرعن الشعور ( نعنى :مشاعر ذاتية) .
بنفس الشكل فإن الكثيرين من الباحثين فى مجال الدكاء الاصطناعى يتجنبون

قعية الشعورر .بأنيغيروا_فى الواقع الموضوع .يمترضون أن المخببساطة هونمط
عاية فى التعقيد من الكمبيوتر العضوى يمكن تحديد هويته يخصائصه الخارجية.

هير
شور
لر ت
اتبا
يزكد اخ

أنهإذاأمكنلماكينة أن تنفذ مهمة معرفية .مثل مواصلة

احديث بطريقة تبدو بحيث لايمكنتمييزها من الخارج عنمثيلاتها منأنشطة
لانان .فستكون أيضابحيث لايمكن تمييزها من الداخل  .أمالماذايكون هذا
احتبارا كافيالعقلية الإنسان فهولغز محير,فالواضح أانلماكينة لن يكونلهاأى
إدراكذاتى بما تفعله ,أو أيةمشاعر حول أنشطتها»  .لكنهذا ل يامنعمؤلفين مثل

وى معيناً
تغت
سابل
مام
تلنمبنؤ بأن الماكينات إذ
ارتلزفي
هانس مررافيك وراى كو
من التعقيد .فستتملّك صفات بشرية كالشعور .إذاكاناعلىحقفسيكون لذلك
غيوافك خطيرة بالفسية لأفكارناعن الكرامة البشرية ,لأنمعناه أن البشرليسوا

فىالحقيقة بأكثرمن ماكينات معقدة يمكن أن تُصنعمنالسليكون
والترانز ستورات مثلما يمكن صناعتها من الكربون والنيورونات.
علىأن احتمال حدوثهذا أمر,على م يابدوء بعيدجداً :لالأنالآلات أبداًلن
سح دكاء الإنسان_أشك فى أنهاقدتتمكنمن الاقترابكثيرا منه وإنمالأنه

مر المستحيل أن برى كيفيمكن أن تكتسب العواطف البشرية.
نهحد بد سيرللهدا المنهجفىأحجيته الحجرة الصينية التىتثيرقضيةما إذا كنانستطيع أن

هون د الكتسبيونر يمهمالمينية بأكثرمنشخص غير صينى يحبسفى حجرة ويتلقى
.دس فى كيمية منابلة سلسلة من الرموز بالصينية

لا
ا7
ه

سام
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إنها مادة للخيال العلمى أن يتمكن إنسان أوتوماتيكى أو روبوت أو كسبيوتر من
لخوف والأمل بلوحتى الرغبة الجدسية .لكن
كااطف
سىاب عر
تةف
كجأ
ادأف
أن يب
أحدا ليمقترب ولو من بعيد منتصور كيف يمكن الوصول إلى هذا .المشكلة

باطة ليستأن أحداًلايفهم ماهىالعراطف .أو غيرها من بقية الشعور.
أنطلوجيا ؛ لاأحديفهملماذاوجدتفىبيولوجيا الإنسان.
هناك بالطبع أسباب وظيفية لمشاعر كالألم واللذة .إذالميكن الجنسبهيجا فلن

تكاثر  :وإذا لم نحس بالألم من النار فسنحرق أنفسنا طول الوقت .لككن الوضع

الحالى بالنسبة للتفكير فى العلم المعرفى يقول إن الصورة الذاتية الخاصة التى

تتخذها الانفعالات لاترتبط بالضرورة بوظيفتها .منامحتملمثلاًأننصمم روبوتا
يحمل فى أصابعه محسات للحرارة ترتبط بُشَغْل يجذب يد الروبوت

ينا عن

النار .يمكن لهذا الروبوت أن يحفظ نفسه فلا يحترق دون أن يكون لديه أى

يتىه
ل ال
عهداف
إحساس شخصى بالألم .ويمكنه أن يتخذ قرارات بشأن الأ

أن

ينجزها والأنشطة التىعليه أن يتجنبها .وذلك على أساس حسابات ميكانيكية

لدخلات نكبهضارتبائية مختلفة .قديقول اختبارتورخٌإنهإنسان فىسلوكه:
يا من أهمخصيصة بشرية  :المشاعر  .أمالصورة الذاتية الواقعية
للو
مه خ
عكن
ول
التى تعخذها الانفعالات» فهى اليومفى البيولوجيا التطورية وفى علوم المعرفة 
هنر
ار م
وأكث
ظست ب
لي

مصاحبة للوظائف التحتية؛ ليس من أسباب واضحة لأن

يجرى الانتخاب لهذه الصورة فى مضمار التاريخ التطورى .
وكما نبه روبرت رايت ,فإن هذا يقود إلى النتيجة العجيبة جدا وهى أن الأهم
بالنسبة لداكبشر ليس لههدف واضح فى امخطط المادى للأشياء التىبهاأصبحنا
بشرا .إنسلسلة الانفعالات البشرية هى التىتُنتجالغايات البشرية والأهداف

والمرامى والمتطلبات والحاجات والرغبات والنخاوف والكره .وماشابه ,ومننَم فهى

مصدر القيم الإنسانية .قد يرى البعض أن العقل والخيار الأخلاقى البشرى هما أهم
الخصائص المتفردة التىتعطىجنسنا الكرامة ,لكننى مقتنع بأنلامعلاك كل
سلسلة الانفعالات البشريةنفس الأهميةعلىالأقل:إنلميكنأكثر.
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يوس المْظرالسياسى روبرت ماكشى أهمية الانفعالات البشرية لعفهينا
العطرى لما يعنيه أن نكون بشراء وذلك بأن يسألنا أن نؤدى تجحربة العفكير التالية
افترض أنك قابلت كائنين على أرض جزيرة قاحلة  :لكليهما القدرة الذهية
للانسان ومن ثمالقدرة على مواصلة الحديث .:كان لواحد منهما جسد أمسد

واممعالات بشر .بينماكان للآخر جسد بشر والانفعالات المميزة للأسد .مع

'يبسا متحس بالراحة ؟ وأيهما قد نتخذه صديقاً وتدخل معه فى علاقة ؟ الإجابة 
اقاتلعدد
حسها ب
ك

الهائل من كتب الأطفال بماتحملهمن أحاديث تعاطفية مع

الأساد -هى :الأسد .ذاك لاألنانقعالات البشرية المميزة لنوعنا هى الأهم
مهح.لل الفاتر فى
لل
لشعو ريا بشريتنا مقارنة بعقلنا وبمظهرنا الجسدى.مستر سابو
املا التلفزيونى رحلة النجوفء يبدو و االخجانا؟ كثرجاذبية من مستر سكوت .لا

ع

مدر

الس

ل

ل

ان

سريه مطسورة الكمد أن الكثير من الشخعيات التسائية التى قابلها فى

اسلإ كانت تاأمل فى أن تقير فيه شيئا أكثر من الاستجعابات انروبوتية.
من باحية أخرىء اد

ا جح سجر

ادي اح مجردا من المشاعر.

 .فإذا ققدم لناخدمة فقد نقبلها لكنا لا نحس
على أندمعطرب العق لا أومسخ ؛
سأى عرفان بجميال .لأنانعرف أنهانتيجة لحسابات عقلية قامبهاء وليست نتيجة

حن بيته .وإذا حذكياه قل

عر لانت لآنايمرك اندلاتينعوشاع لفطب

او الإاحسام ى بأنهقدخدع ,.وإذا دَفْعَْسَناالظروف إلى قتله لإنقاذ أنفسنا أو إلى
التتضحية بحياته كرهية .:فلءن نشعر بالهندم إلابقدرما نندم إذا مافقدنا شيكاآخر

نسينا .كالعربة .صحيح أنناقد نود أن نتعامل معهذا الستر سبوك ,لككنا لن

نعتبره مسنلهم احق فى الاحترام الواجب للبشر .على كل من يظن فى نفسه  فى
دم أن يحَمّل
وث
يقدة
معامل الذكاء الاصطناعى أنهمجرد برامج كمبيوتز مع

نفسهفى كمبيوترء عليهأن يقلق ,فلنيهعمأحدإذا مات املتخلصمنهإلىالأبد.
هناكإذذ قور جريق تمتاعوان التنعرر ويساعد فىتعريق الموفية

البشرية :ومن ثم الكرامة البشرية» الى ليماكن للعلم الطسيعى الحديث الآن أن
 7كر

ن
تكنهايةالإنساناعولابقببايلوشتوركةنولوجيية لس سس
يفسرها .لايكفى أن نحادل بأنالبعضمن الحيوانات الأخرى تشعر ,أو أن لها
ثقافة ,أولغة ,لأنشعورها لايضم الذكاء البشرى .ولالغة البشرء ولاالخيار
البشرى الأخلاقى ولا الانفعالات البشرية ,بطرق قادرة على أن تنتج السياسة
البشرية أو الفن اللبشرى أو الأديان .كل السلائف اللابشرية لهذه المفات

البشرية التىظهرت عبر التاريخالتطورى ,وكل الأسباب الماديةوالشروط اللازمة

لبزوغهاء كلهامُجَمّعَةٌتقلكثيراً عنكل بشرى .فىكتاب الشمبانزى الغالث
ذكر جاريد دياموند حقيقة أن جينوم الشمبانزى وجينوم البشر يتطابقان فى

سبة
نما
ااًل .أ
ببي
االأمر الذىيعنى أن الفروقبينهذين النوعين تافهة نس
لنظام معقد بازغ ,فقدتؤدى فروق صغيرة إلىتغيرات نوعية هائلة .إن الأمريشبه

قولناأنليسثمةفروق جوهرية بينالغلجوالماءلأنالفارق بينهما فىدرجة الحرارة
هو درجة مئوية واحدة لا أكثر .

ل يالزمإذنأن نوافقمعالباباعلىأن الرب قدأولجمباشرة روحاًبشرية أثناء
التاريخالتطورى ,كىنُسَلّممعهبأنقدكانتقفزةكيفية إن لمتكن أنطولوجية
-غاية فى الأهمية فىمرحلة مامنهذه العملية .كان لهذه القفزة من أجزاء إلى

'ل أن تشكل فىنهايةالمطاف أساس الكرامة البشرية ,ذلك المفهوم الذىيمكن أن
ك
نؤمنبه حتى لولمنبدأ بمقدمات الباباالدينية.

ستبقى أهمية هذاالكلوكيف أتى'غامضة كمايقول سيرل .كل فروع العلم
الطبيعى الحديث التىحاولت معالجة هذه القصة لمتنجز أكثر من خدش على

السطح .على الرغممناعتقاد كغيرمن العلماء بأنهمقدحَلَُوالغزالعملية
بأكملها .يشيعالاآلنبعيدنيد منباحثى الذكاء الاصطناعى قَوَلْهُمإنالشعورٌ

'خصيصةٌ بازغةلدوعمنكمبيوترمعقد .لكنهذاليسبأكثرمنفرضيةغيرمُعْبٍََ
ترتكزعلى تناظرمعنُظُمِمعقدة أخرى .أبداًلميلحظأحد شعوراً يزغ تحت
ظروف تجريبية ,لاولاافهرض أحد نظرية توضح كيف يمكن أنيحدث هذا.

سايكلونغمرنيب ألايلعب'البزوغ دوراًهاماًفىتفسير كيف أصبح البشر
بشرا .أماأن يكون هذا هوكل مافى القصة فأمر لانعرفه فىالوقت الحالى .
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هذالايعنى أن العلمأبدالنيحل المشكلة .يععقد سيرل نفسه أن الشعور
ثبه إلاإطلاق النيورونات أو إنتاج الناقلات العصبية.
تا
حصيعصة بيولوجية للمخ ل

وأن البيرلرجيا ستتمكن يوما مامنتفسير كيف ينتجها النسيج العضوى .جادل
ادمشاكلنا الحاليةفىتفهم الشعور لاتتطلبمناأن نتبنىأنطولوجيا اتغينية أو
اننتخلى عن الهيكل العلمى للببية المادية .أمامشكلة الطريقة التىظهربها

الشعور فلاتتطلب الالتجاء إلىالتدخل المباشرللرب لاولاهىتلغيهأيضا.
نحاربمن أجلماذا؟

ادا كان مايمنحنا الكرامة والمنزلة الذهنية الأعلى من الكائنات الأخرى .مرتيطا

محقيقة أنناكل معقد لامجرد حاصل جمع أجزاء بسيطة .فسيصيح من الواضح
ل
زأن
تمكن
خلاي
نىأنه
ألا وجود لإجابة سيلة على السؤال :املاهعوامل س ؟نعن
العامل س الى امتلاك الخيار الذهنى  .أو العقل .أو اللغة .أو الاجتماعية .أو الوعى

الأرلى .أ الانفعالات .أو الشعور .أو أيةسجية قدمت كأساس للكرامة البشرية.
ان ما يؤلفهذا العاملس هوهذهالسجايا وقد جمعت سويافى كَل بشرى كل
فرد من جدم ى الإنسان يمتلكهبَةوراثيةتهيؤه لأنيصبح إنساناًكاملاً .هبةتميزه

إسانا فى الجوهز عن غيرةمن الكائنات الأخرى.

وتفكر لحظةفىالسجايا الأساسية التىنهمفىالكرامةالبشريةسيوضح أن أيَا
منها يمكن أن يوجد فغىياب الأخريات .العقل البشرى علىسبيل المثال» ليس

عقلا للكمبيوتر  ,إنهيمتلئبالانفعالات» وعمله فىالحقتسهله هذهالأخيرة .غنى
عن القول أن الخيارات الذهنية لايمكن أن توجد دون عقلء لكنهاأيضا تتجذر فى
لدات
يمجر
ضيس
فى ل
تنسان
المشاعر من زهو وغضب وخزى وتعاطف .الشعور الإ
شرديةوعقل ذرائعى ,.وإنمايتشكل من الكثير غيره من الشعور ومنتقييماتها
لدهنية .انناحيوانات اجتماعية وسياسية ليس فقط لأنناقادرود على التدير
عتية
اعالا
مانف
تهبنا
جاا و
اي ل
نلدره ولكى
حداا ار حصال

لعإىنسان ليس كوعى
نو
خاصة إا

لأنهيقعرد بداكرة بشرية وعقل بسرى

اخخل ا

0ك

-

نهايةالإنسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجية

الهدف من هذه المناقشة المسهبة للكرامة البشرية هو أن نجيب على السؤال التالى

 :ما هو هذا الذى نريد أن نحميه من أى تقدم مستقبلى فى البيوتكنولوجيا؟

الإجابة هى أننا نريد أن نحمى المجال الكامل لطبائعنا النعددة المتطورة ضد
محاولات تحوير الذات.إِنالانريدأننصدع وحدة الطبيعة البشرية ولا
استسراريتها .وبذلك تبقى حقوق الإنسان المبعية عليها دون أن تتصدع.
إذا ما كان العامل س ينتمى إلى تعقيدنا ذاته وإلى التفاعلات المعقدة للخصائص
البشرية المتفردة كالخيار الذهنى والعقل وتلك السلسلة العريضة من الانفعالات :
فين المعمول أن نأل  :كيف ولماذا تبحث اللبيوتكنولوجيا فى أن تجعلا أقل
تعقيدا .تكمن الإجابةفى الضغط المطرد لاختزال الغايات اليوطبية إلى غايات

نفعية  نعنىمحاولة اختزال تنوع معقد من الغايات الطبيعية والأهداف إلىمجرد
عدد معدود من الفئات ,كالألم لاد والاستقلال الذاتى .هناك بوجه خاص

نروع دائم لأذ نبجعل تخفيف الألم والعذاب فوق كل أهداف الإنسان الأخرى
هىا
ضالت
ريضة
علمقا
تهىا
ومراميه .هذه

لج هذا
عنااأن
نمكن
البيوتكدولوجيا :ي

المرض  .أو أن نطيل حياة هذا الشخصء أو أن تجعل هذا الطفل أسهل قياداء لكن
ذلك سيكون على حساب بعض الصفات البشرية التىتفوق الوصف  :كالعبقرية
والطموح والتسوع.

لات .نغرى باطراد كى
الة
علس
نقةفٌبس
اعلا
لاً
اديد
تنا الأكثر ته
يعمن
بنب
طجا
لل
لنات وما هواالخبيث ,وأننانستطيع أن
اب م
علطي
فهواا
نمما
انفه
لننا
اورآ
نتع
نحسن على الطبيعة بأننوقف الخبيث بأننحاول أن تجعل الناس أقل عدوانية

وأكثر اجتماعية وأكثر ليناًوأقلاكتناباً .والهدف النفعى لتقليل المعاناة هو فى حد
ذاته اشكالى للفاية .ليس منيستطيع أن يقف فى صف الألم أو المعاناة ,لكن
حقيقة الأمرهى أن مانعتبره أفضل صفات الإنسان وأسماها فى أنفسنا وفى

الآخرين  كشيراً ما يرتبط بالطريقة التى نتفاعل بها مع الألم والمعاناةوالموت.

وكيفية مواجهتها والتغلب عليها بل والاستسلام لها أحيانا .فى غياب هذه
الشرورلن يكون هناك تعاطف أو شفقة أو شجاعة أو بطولة أو تضامن أو قوة

شغ

سس

شحعية

ِللل
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عسق لمنن لم يواجهمعاناة أوموت ..قدرتناعلىثمارسة هذه الانفعاللات
 .لاح

رابطنا بكل البشمر الآخرين » الحىمتهم والميت.
هىيم

ولقد يقول الكثير من العلماء والباحثين أن ليسعليناأننقلقمنتسييج
؛ لأنالطريقلايزال

ا

قد لا ييتتحقق ذلك أبداً ..همقديكونون
طويلا حتى نبلغ القدرة على تحويرهاءوبل
على حت  :قد تكون هندسة الخط الجرثومى واستخدام تكنولوجيا الدناالمطعوم

يررون
ثصو
كايت
لم
اثير
على ابشر أبعد بك

ولا كذلك استنساخ الإنسان.

لكن قدرتمنا علىمنابلةسلوك الإنسان لايعتمد على تطور الهندسة الوراثية  .إن

انها كن عملهباليهدسة الوراثية-تقويباء يكنعلىالأغرس اناي أيضامق
حلال علم عقاتيررالأعصاب  .سنواجه تغيرات ديموغرافية كبيرة فى العشائر التى

والوجيات بيرطبية جديدة ,ليس فقط منحيث التوزيع العمرى
كدلي
تتسا
والحسى .وائما أيضا مهن" حيث نوعية الحياة مجاميع هامة بالعشيرة.
دلاستشار المتزايد لعقاقيرر كالريتالين والسروزاك إنمايوضح مدى تلهفنا على
ا

ستغلال التكنولوجيا فى تغيير اساي
جلحطييةعينا

ل

ال

توي شيم مانبنىعليه أفكارناعن الكرامة ,تربط بينه وبين
و

ا

ا

ا

مجال الأهداف النفعية للصحة والراحة.

العقاقير التى تعسل على المخ لا تحور الخط الجرثومى ولا تنتج آثارا تورث بالطريقة

التى قد تفعَلهاالهندسة الورائية يوماء لكنها تغير بالفعل قضايا هامة حول معنى
الكرامة البشرية :وهى البشير لأشياء ستأتى.

منىأصبحنابشرا
على المدى القسريب .لنتتصبح الخنلافات الأخلاقية الكبيرة العى تغيرها
البيوتكنولوجيا تهديدات لكرامة البالغين الطبيعيين املنبشرء وإنما لكرامة من
يمتلت شيناأقل من المجموعة الكاملة للقدرات التىاصطلحنا على أنهاتميز

8ه
لمحتلا

نهايةالإنسانعاوالقببايلوثوتركةنولوجية

الخصوصية البشرية .أماأكبرمجموعة تقعفىهذهالفئةفهىمجموعة من لم

يولدوا بعد .وقدتضمأيضاًالأطفال الرّضّع .والمرضى فى نهايةالعمرء وكبار
السن المصابين بأمراض عضال .والمعاقين.

ظهرت هذه القضية بالفعل فىبحوث الخلاياالجذعية والاستنساخ .تحتاجبحوث

سىاخ
نُسم
تاي
سلبم
ميتط
ادما
ل بي
اجنة؛
الخلايا الجذعية إلى التدمير الْتَعْمّد للأ
العلاس تبجا تدمير الأجنة  تخليقها الْتَعَمّدمنأجل أهداف اللحثقبل

تدميرها .رلاحظ ليون كاس عالمُ الأخلاقيات البيولوجية أن الاستنساخ العلاجى
ليسعلاجاًبالنسبةللجنين)  .ولقدأدينكلاالنشاطين بعنفمنقبلمنيعتقدون
اتتانلياةهناتيده اجمل :واناللاعةتفنالرضع المفنوىالكامرلليكن.
ألرايد أن أكرر القصة الكاملة للنقاش حول الإجهاض أو القضية الساخنة الجدل
لترقيت بداية الحياة .أناشخصيا لا أبدأ فىهذه القضيةبالإيمان الدينى» وأعترف

بأننىأصاببقدركبيرمنالتشوش عندمحاولة التفكيرفيمابهامنصحيح ومن
خاطئ .والسؤال هوهذا  :مدخل الحقوق الطبيعية إلى الكرامة البشرية الذى

أوجزناه هناءماذايقترح بالدشبة للمنزلة المعدويةلمنلميولّدوللمعاقين .وهلم

جرا ؟ أنالستمتأكدا أنهسَيّقَدُمْإجابةحاممة ,لكنهقديساعدنا على الأقلفى
ال
سبةؤعلى
لإجا
اير
تأط

.

ازيل لاز »ن سيبدو مذهب الحقوق الطبيعية الذى يبنىالكرامةالبشريةعلى
حقيقة أن جنسالإنسان يمتلكخصائص معينة متفردة :سيبدو وكأنهيسمح

.لعجوز
.71فىالحقوق يتوقفعلى القدرالذى يحمله الفرد من هذه الخنصائص ا
المصاب بمرض ألزهايمر ,علىمبيل المشال» قدفقدقدرةالشخص البالغ الطبيعى
على التفكير ,وفقد معها هذا الجزء من الكرامة الذى يسمح له بالاشتراك فى

السياسة بالتصويت أو الترشيح .العقلوالخيار الأخلاقى وامتلاك ملسلة
الانفعالات المميزة للنوع ٠ كل هذه أشياء يشترك فيها دتقريباًكلالبشرء ومنثم

فهى تخدم كأساس للمساواة الشاملة .لكنالأفراد ل يامتلكون أي مان هذه الصفات

بنفس القدر  :البعضأكثرمن غيرهعقلاً.والبعض أقوىضميرا أو أكثرحساسية
١ : " 181
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فى انفعالاته .من ناحية ,يمكن أن نميزفروقا دقيقة بين الأفراد تردكر علىدريضة
امتلا >نيوليدهالحفاتالكتريةالأمانية)تيسحو حقونامجاي تيع اذل
ولقدحدثهذا قبلافىالتاريخ ,وأطلق عليهاسمالأرستقراطية الطبيعية .أما

النظامالبيراركى الذ تىُلْمعْإليه.فقدكانمن بينأسباب ريبةالناسفىمفهوم
اخحوق الطبيعية ذاته.

علىأنهناكمسا متعقلاًوجيهاًفىأل نمعنفىالهيراركية عندتخصيص
اخقوق السياسية .لايوجدفى المقام الأول إجماع علىتعريف دقيقلقائمة

الخنصائص البشرية الأساسية التىتؤهل الفرد للحقوق .والأهمأن الْحَكُمعلى
درجةتملكفردمالهذهالصفةأوتلكهوأمرغايةفى الصعوبة» وعادة مايكون
مشبوها .إذ يندرأن يكونمَنْيتخذالقراربلاأرب .كانتمعظم الأرستقراطيات

رااط أنفسهم حقوقا يدَعُونَ أنها
قيه
تمنحف
س يُ
رعية؛
لةلأاطبي
ايدي
اخقيقية تقل
طبيعية وهىفىالواقعترتكزعلىالقوةأو العرف .املنملائم أننتناول قضية :
من هو المؤهل لهذه الحقوق معبعض التسامح.

' وبرغم ذلك سنجد أن كل ديموقراطية ليبرالية معاصرة تَفَرَقَ الحقوق فىالواقع 
حسب الدرجة التىيشتركفيهاالأفرادأو فئات الأفرادفىخصائصمعينةمن

تلك المسيزة للنوع .الأطفال علىسبي المغاللا يحظون بحقوق البالغين لأن
ميضاحق
ىلتدكيرايانالأجلاقىغي براضحةنهايكل وليسله أ
تدراتيمعل ا
اىذ
خهم ف
تبائ
ايةا
التصويت ولا حر

وول
خأ
دسكن
القرارحول مكان ال

المدارس.

تجرذ المجتمعات الامجرلمينحمقنوق الأساسية لاعتدائهم علىالقانون .وهىتفعل
ذلك بصورة أعنفمع من تنقصهم حاسة أخلاقية بشرية أساسية .فى الولايات

المتحدةقد يحرمون من حقالحياةإذا ارتكبواجرائممعين.ةنحنلا نسلب مرضى
الألزهايمر .رسمياً حقوقهم السياسية ,لكنا نقيدقدرتهم على قيادة السيارة أو

اتخاذ قرارات مالية .وهم عادة مايتوقفون عن مارسة حقوقهم السياسية أيضا.

يمكنناإذن .من منظور الحقوق الطبيعية ,أن نجحادلبأنهمنالمعقول أننُضفىعلى

لج لكايس قرن تكلس عرتحفزق الرالتد]و الأطفال قل كوتالوقييف
اا
ع؟
ا
>

 --نهايةالإنسانعواقبالشورةالبيوتكنولوجيةفىكير أواالخليأاخرلاقى :لكنهيمتلك بالفعلعوامل هامة
عفمىر يوم قاادلراتعل
من سلسلة الانفعالات البشرية الطبيعية -هوينزعج  ,هو يرتبط بأمه .هويتوقع أن

يولىالاهتمام ,وماشابه ,بطرقلايستظيعها جدين عمره يوم.إن مايجعلوأد
الأطفالجريمةشنعاءفىمعظم امججمعاتهوأنه انعهاكللرابطةالطبيعيةالقوية
بي نن الاباء والأبناء .كماأن إقامة الجنازات للموتىمنالرضّعوعدمإقامتهاللأجسة

المجهيضةإنماهودليلعلى هذا العمييز  .كلهذا يقترحأنمهن غغير المعقول أن

نعاملالأجنةكأفراد لهمنفسحقوق الرضّع
يمكننا .ضد هذا الجدل ,أن نطرح الاعتبارات التالية .وذلك من منظور الحقوق

الطبيعية لامنمنظور دينى  .قديفتقر الجدينإلى بعض الخنصائص البشرية الأساسية
الت يىمتلكهاالرضيع؛ لكنهليسأيضاًمجردمجموعةمنالخلاياأو الأنسجة؛ لأن
لديهالقدرة الكامنة على أن يصبح بشراً كاملا  ً.هوافى هذا الخصوص يختلف عن

الرضيع الذىيفتقرأيضاًإلىالكشيرمنأهمخصائص الإنسان الطبيعى البالغ-
يختلف عنه فقطفى درجةتحقق هذه القدرة الطبيعية الكامنة .معنىهذا أنهبينما

يمكن أننضفىعلى الجنينمنزلةذهنيةأدنىمنالرضيع  فإنلهمنزلةأعلىمن
غيره من أنواع الخلايا أو الأنسجة التىيعمل عليها العلماء .من المعقول إذن 

وعلى أسس غير دينية أن نتشكك فيما إذاكان الباحثون أحرارا فىتخليق الأجنة

البشريةواستنساخها وتدميرها كيفمايحلولهم.
تد.
عنهق
قا بأ
وادلن
علمالأنطولوجيياايلخص التاريخ العرقىللنوع.ج

أثناء

العملية التطورية التى قادت من الأسلاف قبل البشريين إلى البشرء وقعت قفزة

نرعية حولت سلائف اللغةوالتفكير والانفعالات إلىكل بشرى لايمكنتفسيره
كحاصل جمع أجزائه ولاتزالهذه جوهرياً -عمليةغامضة .يحدث شئكهذا

أيضافىتنامىكلجنينء إلىوليدءإلىطفلءإلىإنسان بالغ :فماابتدأكعنقود
من الجزيئات العضوية أصبح يمتلك إدراكا وعقلاً وقدرة على انيار الأخلاقى»

وعلى الانفعالات الذاتية ,بطريقة لاتزال هىالأخرىملغزة.

1ه " : :
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لي

جسيه هده الحقائق سويا_أن للجدين منزلة معنوية تقع فىمكان ما بين الوليد

تلبهة أعلى
رشئ
ملى
لاأيانسجة .وأن تحول الجدينإ
ونس العور الأخرى مونالاخل
ه عسلية ملغزة -هذا التجميع يقترح بأنهإذاكانلناأن تقؤم بثتئ مغل حعصد

.فلمضنرورى أن يوضع الكغير من الحدود والقيودحول
خلايا جدعبية من الأجنة ا
يصبح سابقة لاستخدامات أخرى.لمنلميولدوا تمد
هداالششاط  .حتىلا

؟اذا لوأن
اخدود بعيدا .إلىأى مدى نود أن نخلق وننمى الأجنة لأهداف نفعية م
.إغامن نيج من
دواءمعجزة جديدا تطلب خلايا.ليس من أجنة عمرها يرم و

حان عسره شهر ؟ يحمل جنين الأننى وعمره خمسة أشهر فى المبيض بالفعل كا
السويصسات _التىستنتجه فىحياتها كامرأة .ماذا لو أن بعضهم طلب حرية الوصول

ة
رلى
كنا ع
فعتد
اليه “" لوا

استنساخ الأجنة لأهداف طبية .فهل سنعرف متى

امه
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اداكاست قضية المساواة فى عالم بيوتكنولوجيا المستقبل تهدد بتمزيق اليسار
دان اليسى هو الآخ رر سيتفسح حرفيا  -بسبب قضايا ترتبط بالكرامة الإنسانية.

البسين فى الولايات المتحدة (ريمثله الحزب الجمهورى ) ينقسم مابينمناصرى
اخرية الاقعصادية .الذين يحبون أن يروا مجال المقاولات والتكنولوجيا وبه أقل

قدر من القوانين :وبين امحافظين الاشتراكيين ,والكثير منهم متدين ويهعمون بمجالٍ
من القضايا تنم الإجهاض والعائلة .والائتلاف القائم بين هاتين المجسوعتين عادة ما
يكرن من القوة بحيث يصمد أثناء الانتخابات ,لكنه يخفى بعض الفروق
الأساسية فى وجهات النظ .ر ليسمن الواضحإذكاة هذا الانيلات

عند أماة

ابزلوتغكنولوجيات الجديدة التىتقدم من ناحية -فوائد صحية هائلة :وفُرصاً

ضخسة لكسب لمال لصناعة البيرتكدولوجياء والتى تتطلب من ناحية أخرى 
انتهاك معايير أخلاقية عميقة التجذر.

ها قد عدنا إلى مسألة السياسة والاستراتيجيات السياسية ,ذلك أنه إذا كانثمة

مريت

ا الاكالصف ا
لت ل

ايا رمساكودا

فى العالم الحقيقى للسياسة ,ولابد أن تحميه المؤسسات السياسية الحية .إلىهذه

القعية

ا

ا

الكتاب .

تتقلا

نفذعال

النحكمالسيايسفى
البيولكنولوجيا
فسوة مقدسة  - .اقترب رجليحملبينيديه طفلاًرضيعاً.من رجلقُداسى.
سألداماذاأفعبلهذاالطفل؟ إنمههزول مشَوهء وليسبهمنالحياةمايكفى
للموت 'اقتلّهصاح الرجل المقدس* ,ثمإحتضنه بينساعديك ثلاثة أيام

وثلاثلياللتخلقلنفسك ذكرى ١آنال تنيب مكنا طفلاءإقاابنغرا
الرقت- . .عندماسمع الرجل هذا مضىمحبطاء؛ ثمعدف الكثيرون الرجل

وة.
سصح
قهن
لأن
اسل
بمقد
ال

لقدنصح الرجلبقثلالطفل .فسأل الرجل

المقدس ؛لكنأليسالأقسىأن نتركهيعيش ؟.
فريدريخ نيتشه  :العلمالبهيج

الفعصالشر:التحكم السياسىف اىلبيوتكنولوجيال

لنوجيا المعلومات زت م) تعدان بتخليق
وم
نان
كيدت
تجد
مثالان :هاتان الصورتان ال

الشروات .وبأن يوسعا الوصول إلىالمعلومات ومنثم إلىالقوة  بصورة أكثر

ديموقراطية .كماأنهماترعيان امجتمع بينمُنيستخدمهما .كان منالصعب على
الناس أن يجدوا مثالب فىثورة المعلومات ,وماوجدوه حتى الآن لايعدو أن يكون

وةصفىول إلى ت م)
لاوا
اامس
دون الل
يرققمئص(
قضايا مئلمايسمى التقسيم ال
ومثلتهديد الخصوصية ,:ولاتؤثرأى منهاتينكقضايا تهز العدالةأوالفضيلة.
ملنجهود العرضية؛ منقبلأكثر المجتمعات دولانية فىالعالم :محاولة
وعلى الرغما
التحكم فىاستخدام ت م ,فقدازدهرت فى السنينالأخيرة بأقلقدرمنالإشراف
التنظيسى على المستوى القومى أو المستوى الدولى.

'

تاقلبعيوتكنولوجيا فىمكان مابينهذينالمشالين المتطرفين .المحاصيل
عبرالجينية وهندسة البشر وراثياتخيف الناس أكثرمن الكمبيوتر الشخصى
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نهاياةلإنساناعولابقيابلوشتوركةنولوجية
والإنترنت  .لكن البيوتكسولوجيا تعدبمنافعضخمة لصحة الإنسان ورخائه .وإذا
ماووجه الناس بتقدم مغلالقدرة على علاج طفل من التليف الكيسى أو مرض
المع

حي فيب انشعو ف

راديبنالك لريكيابحا يمكقن

طريق التقدم .يسهل الاععراض على أى بيوتكدولوجيا جديدة إذا كان تطويرها
تدر
سيؤدى إلىتجربةإكلينيكية غيرمتقنة ,أو إلىتفاعلاذاو تسروراابا

الحساسية .أماالتهديد الحقيقى املنبيوتكنولوجيا فهوأكثرمن هذا خبثابكثيرء
ومن ثميععب تقديره فى أى حسابات نفعية.

كرين
سين
ترك الل حؤل اليوتكتولوجيا املوعم ب

نكر
عهس
مول
«الأ

مؤيدى حرية الإرادة وينادى بأن ليس للمجتمع أن يضع العقبات أمام تطوير
التكدو لوجيات الجديدة .أو أنه لايستطيع .يضم هذا المعسكر الباحثين والعلماء

الراغبين فى توسيع جبهات العلم .ويضم صناعة البيوتكنولوجيا المؤهلة للاستفادة

لال .لاسيما فى الولايات المتحدة وبريطانيا.
من التقدم التكنولوجى االملحرأرغمن
كسا يضم تلك المجموعة الكبيرة الملتزمةإيديرلوجيا بمزيج من :الأسواق الحرةء
رلوجيا.
تمكىنفى
وتخفيف القوانين :وأقل قدر من التدخل االحلكو

أما المعسكر الشانى فهو مجموعة خليطة تشغلها المخاوف الأخلاقية من

البيوتكنولوجياء وتضم البعض من المتزمتين دينيا .والبيئيين الذين يعتقدون فى
حرمة الطبيعة؛ ومعارضى التكنولوجيا الحديثة ,واليساريين الذين يقلقهم احتمال

عودة اليرجينيا .اقترحت هذه الجماعة التى تمتد من نشطاء مثل جيريمى ريفكين

وحتى الكنيسة الكاثوليكية _اقترحت حظرا على مجال عريض من
التكنولوجيات الحديثة ,بدءأ من الإخصاب خارج الرحم وبحوث الخلايا الجذعية
وحتى المحاصيل عبرا جينية واستنساخ الإنسان.

المفروض أن يتحرك الجدل حول التكنولوجيا إلى أبعد من هذا الاإستقطاب .فكلا
اللنهجين موقف'دعه يعملء دعه يمز فى شأن تطوير البيرتكدولوجياء ومحاولة
حظر شقّة عريضة من تكنولوجيا المستقبل  كلاهما مُعمَلْل وغير واقعى .هناك
تكنولوجيات تستحق أن تحظر على الفور .مغل استنساخ الإنسان لأسباب
 : 2235537د١ 
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الح
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براي خبررح ترقا

ل

 6ر يحتاج إلى ممننههججتنظيمى أقدر على تمييز الفروق الدقيقة.انهيمسك الجسيع

بدعدن مواققهم حك لك

كناكاملق

يقي كنال عدمن يح

خادا

ضِ مانا يكنات المطلوبة لتجيز للمجتمعات توجيه سرعة تطوير التكنولوجيا
مجالاتيا.

:وانين
معى زمن طويل لم نسلمع فيه عن اقعراح بأنما يحتاجه العالمهو ق
ىارس

و_-

مسبيية اكع

و القواين الحطييبة لاحيما الدزل عنقا

نات
نشريفى
اات
م -ت
ثجان
+منخفاف .قبل ثورتى ري

تبتفا يطلب

القرن الماضى .كان ثمةه

نناعات عديدة من اقتصاديات أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وقد غمر
 -لقوائينالنظيسية .تجلبمثلهذه القوانين معهاالكثير من القصور بل وحتى من

الأمراض المفهومة جيدا .أثدت البحرث مثلاً كيف أن المنظمين الحكرميين يتحولون
الى الخرصعلى معالحهم الشخصية فيعززون سلطتهم ومواقعهم .حتى وهم
اعون انهم يتحدثرن باسم مصالح الجماهير  .إذا لم يأخذ القائرمن العنظيمى حظه

من التفكير فقد يرفع سعر تنفيذ المشاريع بشكل هائل  .وقديخنق الأبداعويودئ
الى سو تتع بيضق الموارد إذيحاول رجال الأعمال تجنسبب القوانين المرهقة .القد تم

الخنير من العسل الابداعى فى ايل الماضى عن بدائل للقوانين التنظيمية الرسمية
للدولة  مشلا  :التنظيم الذاتى للمشاريع  .وتلك الأغغاط الأكشر مرونة لصناعة
القوانينوسفيدها.

نعرراى برنامج لتخطيط

هوحقيقة من حقائق الحياة .يمكنناأن نحاول تقليل

هد القعور بتعسيم مؤسسات تنشد تبسيط العملية التنظيمية وجعلها أكثر

اسسجابةللتغيراتفى التكنولوجيا وفىحاجاتالمجمع .لكنستبقى دائماًفى
النياية أغاط معينة من المشاكل الاجتساعية التىلايمكنمعاجتها من خلال
النحكمو الحكومى الرسمى .مشاريع التنظيم الذاتىتنحو إلىأن تكون أفضل ما
تكخود فى الأحوال التى لاتتسبب فيها الصناعة فى الكثير من الشمن الاجتماعى
صحادى
عل
األوماالقعط

:البرانية السلبية) وتكون فيها القضايا تقلا

هم ا

  ----نهاياةلانسانعاولابقيابلوشتوركةتولوجية 0ساسياسية .كماتكون فيهاللصناعة ذاتهادوافع قويةلحمايةنفسها .وهذا صحيح

رحلات الطيران وأسعارهاء وفى

ق
ربين
طسيق
عندوضع المعايير الدولية وفى التد

اختبار المنتجات ,وفى المسائل البنكية ,وكان يوما صحيحا بالنسبة لسلامة الطعام

والتجريب الطبى .

لكن هذاليسصحيحا بالنسبة للبيوتكنولوجيا المعاصرة أو لأشكال

التكنولوجيات البيوطبية التىيحتمل أن تظهر فىالمستقبل  .لقدأغنحجرت جماعة

العلماء الباحثين فىالماضىعملاً باهرا فىالمحافظةعلىنظامها بمجالات مثل
يا
تجريب
ومان
وبشر
لوالأ
الت
جفى
ك عل
نى ال

الدنا المطعوم .لكنهناك الآن الكثير

ل
أيرة
جمن
من المصالح التجارية التىتعصيد أموالاًكف

التنظيم الذاتى للاستمرار

فىالعمل بنجاح فى المستقبل  .لنتجد معظم شركات البيوتكنولوجيا الحافز كى

تلاحظ الكثير من التمييزات الأخلاقية الدقيقة التى يلزم ملاحظتها  .وهذا يعنى
ضرورة أن تتدخل الحكرمات كىتصوغ لهاالقوانين وتنفذها.

الكثير يعتقدون الآن أنهلايجب,.بلولايمكن ,أن تالوبضيعوتكنولوجيا  كأمر
عسلى تحت التحكم .والاستباطان ,كلاهماء خاطئ  كما سترى.

يمنقر
منميقوم إذن باتخاذ القرار فيما إذاكانلناأن ناعلحكيموفتىكنولوجياء

اس ؛؟فىعام ١1٠٠5 .وفى أثناء مناقشة الكونجرس الأمريكى لمشاريع
سأى
ألى
وع

قوانين حظر الاستنساخ ,أصرنيدستريكلاند عضو الكونحرس عن أوهايو علىأن
يكون مرشدنا الأوحدهوأفضل المتاحمنالعلموأنهالايجب أن نسمحللأهوت أو
أذلهة.
سى ه
مف
لذه
اتخ
للقفرىار الذى سن
ادخ
يواسة أن تت
سة أ
لسف
افل
ال

الكثيرون ميوافقون على هذا .تقول استطلاعات الرأى فىمعظم الدول أن
الناس يضعون العلماء فى مرتبة أعلى من الساسة _إذا لمنذكر علماء اللاهوت أو

الفلاسفة .المشرعون  كمانعلمجيدا  يحبونالمنظرة .والمبالغة .والجدل بالنوادر.
والدق بالأيدى علىالموائد  .والسمسرة الفاحشة .همكثيرا مايتكلمون ويعملود
ثلققاة > 1ه ١

 -....الفصل العاشر:ا
التلحكبم ا
يلس
ودا
زسكى ف
نىولوجيا

لا

عن جيل  .وهم فىبعض الأحيانيتأئرونكشيرابالمدهلزين والمصالحالْستَحكّمة.
انر

اي  02لمشي المريلاماي ادر التصللى لقسارجاتنيمان

فى التعقيد كاليوتت>كنولوجيا؟ إن جهود الساسة فى تحديد مايقوم بهالعلماء فى

إنمايعيدإلىالذهنالذكريات عن الكنيسة الكاثوليكية فىالعصور
جلاتهم
رض تدور حول الشمسء
أإن
لال
انهق
الوسطى عندما وسمت جاليليو بالهرطقة لأ
نسيس بيكون أصبح الانشغال بالبحث العلمى يحمل شرعيته
اهد
فنرذ ع
رم
الخاصة كنشاط يخدمأوتوماتيكيا المصالح الأعرض للبشر.
لكنهذه الرؤية» للأسف  ,ليست صحيحة.

العلمفىذاتهليامكن أن يُقيمالغايات المحددةله.يمكنللعلمأنيكشف

الفاكسيدات وعلاجات الأمراض ,لكنهيستطيع أن يَخَلْقأمراضمعدية :قديمكنه
أنيكشف فيزيقاشبهالْموَصْلات ,ولكن أيضاًفيزيقاالقنبلةالهيدروجينية .العلم
بوصفهعلما لايهتمبماإذاكانت البيانات قدجمعت تحتقوانين تحمى بدقة
مصالح أفراد الباحفين .البيانات ليست سوى بيانات» ومن الممكن أن نحصل على
بيانات أفضل ( كما منرى فى الجزء الخاص بالتجريب البشرى فى الفصل الحادى

عشرع بأن نلوى القواعد أوأن نتجاهلها تماماً .إن العدد من أطباء النازى الذين
حقدرا ضحايامعسكرات الاعتقال بالأمراض المُعديّةأ عوذبوا السجناء بتجميدهم
أوإحراقهم حت المرتء كائراكى الراقععلفاء شرعين جتمعوا نيانات واقعية ليا
إمكانية أن تستخدم امتخداماً طيباً.

إن اللاهوت والفلسفة والسياسة هى التىتستطيع أن تقيم غايات العلم,
والتكثرلرجياالى ينتيتهياالعلوءوه النىفحن أن تق مدالرأى فيما إذاكانت
هذه الغاياتطيبة أو خبينة .قد يساعد العلماءفىوضع القواعدالأخلاقية الخاصة

سي

م

و

دا

0

داخل المجتمع السياسى الأعرض ه.ناك داخل مجتمع العلماء الباحثين والأطباء

ري المكرسين ,النشطين,
والعاملين فى المجال البيوطبى .الكفيرون من
الأخلاقيين .عميقى التفكير ,لكن اهتماماتهم قدلاتعوافقبالضرورة مع
افتل ا

ست تست ا

سس
ل
اان عواقب الثورة البيولكلولوجي سس
سال
ناية
 ---انه

اهتسامات الجماهير  .العلماء يدفعهم الطمر حح كثيرا.و 35ك1ثيرا أيضا ما تكون لدييم

اهتسامات مالية فى تكنرلوجيا معينة أو فى علاج .ا فإن قضيةماذا نفعل

دالبوتكن ولوجيا هى قضية سياسية لا يمكن أن تحسم تكنوقراطيا.
أما الإجابة على السؤال عمّن له أن يقَرر أى استعمالات العلم شرعى وأيها غير
شرعى .فهى أمر فى الحقغاية قىالبساطة :ولقد حسمته بضعة قرون مالننظرية
اللسياسية وتطبيقاتها  :إنه المجسمع السياسى المؤلف دويقمراطيا .الذى يعمل أساسا
من خلال ممتليه المنتخبين :المستقّلين فى هذه القضايا ولهم سلطة التحكم فى سرعة

التطور التكنولوجى ومجالاته .وبينا منجد كل أنواع المشاكل فى المؤسسات
الديموقراطية .من الدهلزة للمصالح الخاصة إلى منظرة حزب الشعب  .فالواضح أن
لير ثسة مجصوعة من المؤمسات بديلة أفضل يمكنها أن تتحوذ على إرادة

الشعب بطريقة عادلة وشرعية .نأمل مؤكدا أن يقوم الساسة باتخاذ قرارات عارفة
عن طريق التفهم المحنك للعلم .فالتاريخ يمتلئ بحاللات صدرت فيها قوانين مبنية

عن عادوشالك :مكدر ليتنراتعيكية ال عل وت انارلخياباةلقن وواا
فى أوائل القرن العشرين  .لكن العلم ذأته ذفى النهاية ليس سو

أداة لبلوغ أهداف

الإنسان .ومايعتبرة المجتسعالسياسىمناسبا ليس فى الدهاية قضاياعلمية.
فإذا تحولنا إلى جين رضع أسلرب تنظيمى للبير تكثرلويديناالبشرية .فسنواجه
ر..
اوم
ين يق
تم
خضية
ات ق
ليس
اة ل
بضي
بمشكلة مختلفة نوعاما .الق

العلماء أم

العاف وإنما عما إذا كان الأفضل أن يكون القرار فى قضية الإنمجاب هو قرار
الأبرين أمقرار الحكومة .جادل جيمس واطسون بأت المفروض أن يكون القرارهر

قرار الأم وليس قراز مجموعة من المنظّمين الذكور
عبدئى هنا بسيط للغاية  :فَلَتَكّنَ معظم القرارات قرارات النساء لا

الوجال :إنينمنيحدل فىالأطفال والرجال كما لمن كيرا
لية
وعر
ئنش
سأن
مينا
ء .إبنعل
اير
حل غ
صأطفا
أنال
لنَ م
اشرُو
ماي
كبر تجاه القادم .أعتقد أنه من الضرورى أن يسمَحَ للنساء باتخاذ
القرارات .أما من ناحيتى أناءفُلْيُوقَف عمل لجان الأطياء منالذكور
هدة
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وجيا
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رمعادلة حكم البيروقراطيين ا ا
للاعبة ذكية حقا ولك

ن(ب
اين
جس عي
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ل

سَّتاترهاىتيجية
احب
ال

جرع عن الرصوع فالذكرر من القضة والموظفين

الكثير من النساء أيضأً) يتدخلون بالفعل فىحياة النساء

:ؤكدون عليهن ألايهِمأن فىرعايةأطفالهن أو يسكنمعاماتهم,
عول الوفت ي
:فهو ان برسلوهع إل المدرسة لهإك السيل ساعد ة العاكلة حاديا .رالا
شمن لهم اغخندرات أو السلاح .أما حقيقة أن معظم النساء سيستخدمن سلطتهن
جىة
اتلغ
حلا
ل .ف
اولا
استخداما من

إلى القوانين ,لاسيما إذا كانت العكنولوجيا

ستمّده امكاناتٍ تكائرية غير طبيعية على الإطلاق (مثل الاستنساخ)  :إمكانات

ل.
ابة
فلنس
طية با
أصح
لاية
للنه
قدلا تكود بتائجيا فىا

|

وكما ذكرنا فى الفعا السادس  .فإن وحدة المصلحة المفترض وجودها بين الآباء
ور
صمت
لاء ت
الأس
وا

انثر
كم
تية
ليع
الطب
ا

درة.
يلصو
دحت ا
جد ت
لتوج
الا
قد

جادل

البعض بأنلنا أن نسلم بموافقة الطفل قبل ولادتهعلىأن يكون خاليامن عيوب
حقاأننسلمبموافقتهعلىأن يكوننسيخاء
الولادة ار التخلف العقلى .لكن ألنا
او أن يولدكطفل بيولوجى لامرأتين أو أن بولدوهر سد

جينا غيمرادمى ؟إن

الاستنساخ على وجه الخصوص يشير احتمال أن يكون القرار الانجابى ملائماً

لاهتسامات الوالدين لا الطفل ,وهنا ستقع المسئولية على الدولة أن تعدخل لحماية
-

امن المسكن التحكمفى التكبرلرجيا (0

وحتى لو قررنا ضرورة التحكم القانونى فى التكنولوجيا :فسدواجه بمشكلة ما
إذاكانهذاتمكنا .فالحق أن واحداً من أكبرمعرقات التفكييرر فىمشروع تنظيمى

لبيرتكنولوجيا البشرية هو انتشار الاعتقاد بأنهمنالمستحيل تنظيم التقدم

دهات متأتىبعكس ارادمها ومحكرم عليها
و هذ
هنكل
مى.جوأ
للوج
اكنو
الت
بالعشا  .يؤكد هذافىجذل المتحمسون لتكنولوجيات معيئة ,.ومن يأملون فى
الربح منها .ويؤكد ذلك فى تشاؤم من يريدون إبطاء انتشار التكدولوجيات التى
متلا

دهايةالانسانعواقبالشورةالبيوتكنولوجية .
تحمل إمكانيات الأذى .وفى هذا المعسكر الأخير بالذات هناك شئ مانلانهزامية
بالسبة لقدرة السياسة علىتشكيل المستقبل .

أصبحهذا الاعتقاد قوياًبالفعلفىالسنينالأخيرة بسببحلول العوللةوبسبب
خبرتدا الأخيرة فىتكنولوجيا المعلومات .يقولون أن ليسثمة دولة ذاتية مستقلة
تستطيع تنظيم أى ابتكار تكنولوجى أو حظره  لأنالبحث والتطوير سيتحركان

بساطة إلىولاية قضائية جديدة .المجهودات الأمريكية للتحكم فى تشفير

البياناتمثلاً.أو امجهودات الفرنسية لفرض اللغةالفرنسية بالقوة إلىمواقععلى
الويب الفرنسى .هذه المجهودات قد عرقلت التطور التكنولوجى فى هذين البلدين.
داظءيمية أكشر وعدا .الطريقة الوحيدة
إذتحرك القائمون بالتطوير إلىأتجو

للتحكم فى نشر التكنولوجيا هى وضع معاهدات دولية بخصوص قواعد تقييد
التكنولوجياء وميكون التفاوض عليها غاية فى الصعوبة .وسيكون تنفيذها
أصعب وأصعب  .رفى غياب مثل هذه الاتفاقيات الدولية  .فإن الدولة العىتبادر

بتنظيم نفسها ستدفع بالدول الأخرى لتتفوق عليها.
هذا النوع من التشاؤم حول حتمية التقدم التكنولوجى خاطئ وقد يصبح نبوءة
تحققذاتها إذا اعتنقه الكفيرون .ذاك أن القضية بالفعل ليست هى استحالة
لحك ف نسوكعة لطر التخترايجي ارسكالات .هناك الكثير الخطر من
التكنولوجيات أو الخلافئ أخلاقياً الذى وضعتحت العحكمالياسى الفعال :

الأسلحة النووية والقوى النووية والصواريخ البالستية ومواد الحرب البيولوجية
والكيماوية واستبدال أعضاء جسم الإنسان وعقاقير الأعصاب وما شابه .لقد
قيدت حريةٌ العملفىتطويرهذه جميعاً تقييداً دوليا  ً.المرارعون الأمريكيون

يهجررن المحاصيل عبر الجينية ,وهم لم يتقبلوها إلا مؤخرا .ولقد بحادل حول صحة

هذا القرارعلىأسسعلمية ,لكنهينبتأن امسليبريةوتكنولوجيا ليست بالقوة

قتىالايفمكهنا .
يةال
إاحق
الم

والحق أن الافتراض الشائع باستحالة االلتحبكومرفنىوغرافيا أو الجدل السياسى
على الإنترنت افتراض خاطئ  .من المستحيل أن تغلق الحكومة كل موقع ويب كريه
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نياوسىلفىوجيا
كالس
ولتنحكم
ير:ا
للالبعاش
افص
ال
افلىعالم .لكن من الممكن أن ترفعتكاليف وصول رعاياها العاديين إليه.
استخدمت السلطات الصينية مشلا قوتها السياسية بفعالية لتجبر شركات

الإنترنت (مثل ياهو ! وإم إس إن) على الحدمننشرالقصصغير المؤيدة لهاعلى
ن.
يعمل
صىال
لا ف
احقه
بغاء
مواقع الريب الصينية اللغة .وذلك بأنهددتها بإل

سيجادل المدشككون بأنأي مان هذهالجهود للتحكم فىالتكنولوجيا لميصب

فى النيايةنجاحا .فعلىالرغممنالجهود الدبلرماسية الهائلةالتىقامبهاالغرب-
وبالذات الولايات المتحدة _لمنع انتشار الأسلحة النووية؛ فقد أصبحت الهند

وباكستان الدولتين السادسة والسابعة فى اختبار الأسلحة النووية علانية فى
تسعيات القرن الماضى .تباطأ استخدام القوى الدووية لتوليد الطاقة بعدحادثة

ترى مايل أيلائندوحادثة شيرنوبيل :لكنهعاد مثلما كان ببب ارتفاع معر
رض  .لايزال انعشار الصواريخ
لةأجو
اار
رلقتمفناع حر
الق
الوقود الحفرى وا
كن كالعراق وكوريا
افى
مرا
أتم
البالدية رتطوير أسلحة الدمار الشامل مس

النسالية .ثمإن هناك سوقا سرية واسعة لعجارة امخدرات ,وأعضاء الجسمء
والبلوتونيوم .وكل سلعة محظورة أخرى تخطر على بالك.
كل هذا صحيح  :ليسثمةمنأسلوبتنظيمى لا يَخْرٌالماءءفإذاما اخترناإطاراً
طويل المدى .فسننتهى بتطوير كل التكنولوجيات فى نهاية المطاف .لكن هذا

يقعسر عن إدراك التنظيم الاجتماعى  :ليسمنقانونينَقَدْبالكامل.كل الدول
تعتبر القتا0

الناس يقتلون.

وحقيقة أنهي0م -يقعلون لمتكن أبداًسبباًفىأن نُقِرَب,عجز القانون أو ألاتحاول
تنشيذة.

هاء
رمنع
اةل
شبار
نلاتت ج
ااو
بذل انمع الدولى فىقضية الأسلحة النوويةمح
وهلات بالفعل فىإبطاء انتشارها وإبقائها بمعيتدةنعانول
حتاهذ
رالقلديممح
دول ريما حاولت استخدامها فىمراحل معينة من تاريخها .فى فجر العصر التورى

عندنيهايةأربعيئات القرن الماضى,توقع الخبراءًأنتعملك عشرات الدول الأسلحة
الدرويةفى ظرف بضعسدين .إنهلإنمازمشهود أن لميطورهاسوىحفنةمن
 ١؟الا

ل

نهايةالإنسانعاوالقببايلوثونركةنولوجية

الدول .وأن لميستخدمها أحد فى الصراعات التى نشبت عند نهاية القرن

العشرين .هناك ماشئتمن الدول منأحجم عن تطوير الأسلحة النووية رغم أنها

تستطيع ذلك .كانتللبرازيل والأرجنتين مغلاًطموحات نوويةإبانالحكم
العسكرى الدكتاتورى ,على أن نظام منع الانتشار الذى كانتا واقعتين فىشراكه

وءيمرنها .فلماعادتا إلى
ططا
تإب
اضطرهما إلىإبقاء البرامج سرية وإلىال

للبفرىامج تماما.
اعم
ميةافنىينات أوقف ال
لرقثراط
الاديم
لكن الأسلحة الذرية أسهل فى المراقبة من البيرتكدولرجياء لسببين .أرلهما أن
تطوير الأسلحة النووية مكلف جد يتطلب مؤسسات ضخمة مرئية ,ثما يجعل
تطويرها فىالسر أمرأ مستبعداً .وثانيهما أن خُطُورة اهلذتهكنولوجيا واضحة
للعاية حتىليتشكل إجماع عالمى سريع على ضرورة وضعها تحت التحكم .أما

عهاافمىل أصغر
مراؤ
البيرتكنولوجيا فهىعلى العكسمن ذلك:من الممكن إج
رأقل كلفة .وليسثمةإجماعثماثلعلىمخاطرها .
من ناحيةأخرى فإنالبيوتكنولوجيا لاتشكلتهديدا مباشراً قويامشلماتفعل
دىى
ية ف
أحد
الأسلحة النووية .قنبلة نووية وا

جماعة إرهابية أو دولة شريرة

كالعراق متشكل خطراً كبيراً لأمنالعالم :أماإذا كإانمفكىان العراق أن

يتنسخ صدام حسين ,فإنهذالنيشكل الكثيرمن التهديد  على مافيهمن
قرف .لن يتقوض الهدف من قانون يحظر استنساخ الإنسان بالولايات المسحدة إذا
ماسسحت به دول أخرى فى العالمء أو إذا أمكن للأمريكان السفر إلى الخارج
ليتسسخوا أنفسهم تحت قوانين تلك الدول.

إنحجة أن التنظيم لايمكن أن يعمل فىعالممُعَولَمإلا إذاكانمجاله دولياً .هى
حجة صحيحة بمايكفى ,لكن استعمال هذه الحقيقة ضد التنظيم على مستوى

الدولةهوبمنابةوضع العربة أمامالحصان .يندرأنيبدأالعنظيم علىمستوى دولى

 :علىالدولة الذاتيةأنتطور قوانيئامجتمعاتهاقبلحتى أن تفكر فىتخليق نسق
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وىلفىوجيا
نياس
كالس
ولنتحكم
ير:ا
لالبعاش
الافصل
تدقل

دولى

+

 .4وهذا صحيح على الأخص فى حالة دولة كالولايات المتحدةد.

الدولة العى تسود سياسيا واقتصادياً وثقافيا :الدول الأخرى من حول العالم

سترلى 'هتساما كبيراً بما تفعله الولايات المتحدة فى قانونها الداخلى .فإذا كان
الإحساج دولى على تنظيم بيودتكنولرجيات معينة أن يتخذ لهشكلاً فمن العصعب

أن يدشكل بعيدا عن الفعل الاتريكر علاصرق الداخلى.

دما أشرت إلى حالات أخرى نظمت فيها التكنرلوجيا بعض النجاحات .لم
لك أعلى اك أقلل ص قدر الصعربات فىتخليق نظم شيهة للبيوتكن و لوجيا

البشربة .العناعة البيوتكدولوجية الدولية صناعة مُنافسةً للغاية :والشركات
تبحث باستسرار عن أفضل مناخ تنظيمى تقوم فيهبعملها .ولماكانتألمانيا.

ستاريخها اليوجينى الجريح .أكثر تضييقاعلىالبحوث الوراثية من الكثير غيرها
م الدول المنقدمة ,فقدتحركت معامل معظم شركات الأدويةوالبيوتكنولوجيا
الامامية الى بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أقل تشددا.وفى

عام ٠٠٠٠

احا زن بريطانيا قوانين للامتنساخ العلاجى أو البحث ,وبذا ستصبح الملاذ لهذا

التواخ من البحرث اذا ما انضمت الولايات المتحدة إلى ألمانيا وفرنسا وغيرهما من
3

لاتلمحبه .أبدت سنغافورة وإسرائيل وبعض الدول الأخرى اهتماما

موالاة بحرثالخلايا الجدعية وما حولها إذا استمرت الولايات المتحدة فى تقييدها
0
7
لأسانب اعبملاثقيد.

على أن افعالمنافسة الدولية لايعنىأن على الولايات المتحدة أو غيرها مانلدول

أن تقفز قمزة فاجعة إلىسباق تسلح تكنولوجى .إِنَا نلعارف الآن إن كان ميبزغ

اجساع دولى على حظر تكدولوجيات معينة أو تقييدها -مشل الاستنساخ أو تحوير
انط اجرثومى  لكن ليس ثمة مبب على الإطلاق يدعو إلى استبعاد هذا الاحتمال

فى هذه المرحلة المبكرة من العملية.
ىو

 ..هاك استنناءات لهذا القانون العام .كمثل حالة ديموقراطيات انتقالية تلجأ إلى القوادن
الددوليه ختوق الإنساك لتشجيعمراقبة هذه القوانين فى مجتمعاتها .على أن هذا القياس لا
لانو حالة قوانن البيوتكنو لوجيا .المعاهدات الدوليةلحقوق الإنسات قد رضعت بتحريضن

ها
مى
ظل ف
نلفع
مح  -فون تنقيد بهذه الحقوق .وكودتها با

القانونية.

١٠همس

نهايةالإنسان عاولاقببيالوثتوركةنولوجية
خذقضية الاستنساخ التكاثرى _نعنىاستنساخ طفلبشرى .عندكتابةهذا
(نوفمبر ١١٠5 )كانت  4دولة قدحظرت هذا الامتنساخ منبينها ألمانيا

وفرنسا والهند واليابان والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة.
وفىعام/91١ صدّق المجلس الأوروبى على بروتوكول إضافى إلىاتفاقية حقوق
الإنسان وكرامتهبشأن البيوطبٌ يحظر الاستنساخ التكاثرى البشرى؛ ولقدصدّق
علىهذهالوثيقةمنالدول الأعضاء الشلاثةوالأربعين 4؟ دولة.كانالكونجرس

ات التشريعية التىتفحص اتخاذ إجراءات
ئمن
يعدد
هين
لمنب
اداً
الأمريكى واح
شبيهة .اقترحت الحكومة الفرنسية والحكومة الألمانيةأنتسن الأمالمتحدة قانون
حظر عالمى على الاستنساخ التكائرى .فإذا تذكر با أن العسة دوللى كانت قد
استسخت قبلأربعمدوات لاأكفر .فليسمن المستغرب أن يتطلب الأمرمن

الساسة والقانون بعض الوقتللّحاقبالتكدولوجيا .لكنيبدو الآنأن الكثير من
دول العالميعجهإلىإجماع على لامشروعية الاستنساخ التكاثرى للإنسان .ولقد

يتطلب الأمر خلال بضعسنينالسفر إلىكوريا الشمالية أو إلى العراق إذا ما
طلبتطائفة غريبةالأطواركالريليّين استنساخ طفل .
ولوجيا ؟ يصعب الحكم
ديم
كنظ
تىت
بويلىوعل
لعد
اما
امحاهتىمالات نشوء إج
فى المرحلة الحالية,لكن من الممكن أن نذكر بعض الملاحظات حول الشقافة
وص
صذا
خىه
لسة ف
اسيا
وال

ار بالعالم اليوم بشان أخلاقيات أنماط معينة من
فلكمن
أَّص
لمُخ
ااك
هن
البيرتكنو لوجياء لاسيما منها المنابلةالورائية  .علىالطرفالأكثرتشدداًمن هذا
الم لا سنجدألمانيوادولاًأخرىبالقارةالأوروبية تقف لأسباب تاريخية  -معارضّة
للتحرك فىهذا السبيل .كانتالقارة الأوروبية أيضاًموطن أقوى الحركات الليئية

فىالعالم؛ وهذه الحركات فىجملتها تعادى البيوتكنولوجيا فىصورها امختلفة.

فىالقارف الأخبرمنالْتََلْهناكعددامن الدولبآسيال تكنتهت تقتريبا-
ولأسباب تاريخية بالبعد الأخلاقى للبيوتكنولوجيا .يفتقر الكثير مندول آسيا

إالىدين فىذاتهكمانفهمهفىالغرب  نعنىنظاماًلإيمانسماوى مَنَزَّلمنإلهله
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الس

الفصل العاشر:االلتحبكميالوسيتاسكفنىولوجيا ل

يحيطبهذهنبشر .الكونفوشيوسية  .النظامالسائد فىالصين ,يفتقر إلىأى
مفهوملرب .أماأديان الناسكالطاوية والشُنبو فهى أرواحية تُضفى على
يرة صفاتروحية ,بيدماتدمجاللوذية الخلق افر
حغي
لياء
الأش
الحيرانات وا
والطبيعى فى كون متناغم .لاتميل التقاليد الأسيويةكالبوذيةوالطاويةوالشتتو
إلىإقامة حدود أخلاقية صارمة بين البشر وبقية الخلقالطبيعى كما تفعل

المسيحية .سمحت هذه التقاليد ,التىترصّد استمرارية بينالطبيعة البشريةوغير
البشرية .بأنيكونوا على حدتعبير فرانس ده فال_أكشر تعاطفا معالحيوانات.

لكنهذايعنىأيضادرجةأدنىبعض الشئ منالاحترام لقدسية الإنسان .وعلى
ير من
ثفى
كئعة
ل) شا
انات
هذا كانت ثمارسة الإجهاض ووأد الأطفال (لاسيما الب

مناطق آسيا .ولقد سمحت الحكومة الصينية بممارسات يبغضها الغرب مثل حصد
أعضاء من يعدم منالمسجونين ,بلومررتقانونا يوجينيًافىعام 8299١ .
مابينالقارة الأوروبيةوآمياءفى الْمُصّلء تقعالدول المحدثة بالإنجليزية
ههرقا
رتفرنك الويف واجواة عراس العال :م قاماأمريكاودريطاتياء فأيذال ز
هلعا من البحوث الوراثية مغلما عرفت ألمانيا وفرنساء وهما بفضل تقاليدهما

لكتانفىظيم تاقولمدبوهلة ..كانت الولايات المتحدة بالذات
الليبرالية أكثر تاشك
مدمنةللإبداع التكنولوجى .وهىمتميزة فى إنتاجهلأسباب عديدة مؤسسية
وثقافية .ولقد دَعُمَت ثورةٌتكنولوجيا المعلومات ,فىالعقدين الأخيرينء الولّع
الأمريكى بالتكنولوجياء وهى الشورة التىأقنعت الكثيرين من الأمريكان بأن

التكنرلوجيا تعد حتما بتحرير الفرد وبغرائه الشخصى ..أمام هذه تقف الجماعات
الدينية المحافظة_البروتستانت والكاثوليكء ثم المسلمين بأعداد تعزايد_التى

آىن علىكابلحاتلتكقدنمولوجى غير امحكوم.
لحت
الت
عم

كانتبريطانيا دائماً أقرب إلىأمريكا بتقاليدها الليبزالية -منهاإلىألمانياء
لكنهاللمفارقة كانت موطن واحدة منأقوى حركات الاحتجاج البيئية المعارضة

للكائنات المحورة وراثياًوللبيوتكدولوجيا الزراعية .ربمالمتككنهناك أسبابثقافية

عميقة لهذا .ربماأمكن أن يِردٌالشكُ البريطانى فىهذه الكائنات انمحورة إلى
تاشلا

 --نهايةالإنسانعواقبالشورةالبيوتكنولوجيةالفشل التنظيمى الهائل فىقضية مرضجنون البقر .وهوفشل انعهىببريطانيا

وهى تحمل أكبر عدد من ضحايا الصورة البشرية لجدون البقر مرض كرويتسفيلد 
ياكوب .ليس لهذا المرض بالطبع أية علاقة بالبيوتكنولوجياء لكنه بالفعل رفع
الشكوك فى أذهان الناس حول مصداقية الحكومات التى أعلنت سلامة المنتجات

الغذائية .منذجيلمضى كان الأمريكان أكشر اهتماماً بتهديدات البيئة» ومتلهفين

هبم
تسب
را ,ب
بيمه
خىتنظ
عل

لهاكومنارث
اير
الأخيرة فىقضيةلف كانالوغ

لو أن هناكفىهذا العالممنطقةتحتاج حاجةماسة إلىتنظيمللبيوتكنولوجيا.
لكانت آسيا .هناك عدد من الدول غير الديموقراطية فىآسياء وعدد آخريفتقر إلى

جماهير محليةقويةتعارض أناطاًمعيئةمنالبيوتكنولوجيا علىأسس أخلاقية.
ولرة
فمث
اوية
غسي
نولا
مةد
ثم
بى,.
طال
وامج
بةيفى
لافس
امن
لل

وجنوب كوريا تسمتع ببنية علمية تحتية تؤهلها
ولديهااالحلواافقزتصادية القوية لتكسب حصة من

سوق البيوتكنولوجيا على حساب أوروبا وأمريكا الشمالية .ربما أصبحت
البيرتكنولوجيا فى المستقبل خطًافارقامهما فىالسياسة العالمية.
وجيا البيوطبية الجديدة دون
لى
ومف
نحك
كلت
تىا
لعل
الى
لنيظهرفجأة اتفاق دو

قدركبيرمنالجهديبذله امجتمع الدولى والدول القائدة به.ليسهناكرصاصة
سحرية تخلق مغلهذا الإجماع  :الأمريتطلب الوسائل التقليدية للدبلوماسية :
الخطابة ,الإقناع ,المفاوضة ,:الدعم الاقعتصادى والسياسى .لكن المشكلة هنا'لا

تختلف عن وضع أيةترتيبات دولية سواء أكانت لخطوط الطيران أو المواصلات

السلكية واللاسلكية ,وانعشار الصواريخ النووية أو البالستية ,وما شابه.

إن التوجيه الدولى للبيوتكدولوجيا البشرية ليعانى بالحتم تخليق منظمة دولية
بجديدةأواتوسيع الامالمتحدة أز إقابةبيروقراطية غيرمسعزلة“.رعق اط

المستويات ,فقديحدث هذا التوجيه من خلال جهود الدول الذاتية للتوفيق بين

سياساتها التنظيمية :وهذا التوفيق بالدسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبى يفترض أن
الفلعلمعسلىتوى الأوروبى.
يكون قدحدث با
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الافصللالبعايشر:اولتتحككاملبنبياوسىلفىوجيا ل
خذعلى سبيل المشالالنظامالدولىالذىيحكم المستحضرات القيدلية  .لكل
دولة صباعية هيئة تنظيمية ترتكزعلىالعلم:توازى مصلحة الغذاء والدواء
الأمريكية ,تراقب سلامة العقاقير وفعاليتها  .هىفى إنجلترا هيئة مراقبة الأدوية,

وهى فى اليابان مجلس شتون الدواء» وفى ألمانيا المعهد القومى للعقاقير
رمنتجاتها .وفى فرنا الهيئة الفرنسية للدواء .حاول المجتمع الأوروبى منذ عام
6

أن يوفق عملية التصديق على أدوية الدول الأعضاء لعجنب الازدواج

وضياع الوقت فى تعدد تقدبم الطلبات فى الدول اغختلفة .وقد قاد هذا إلى إنشاء

البيئةالأوروبيةلتقييمالدواء فىلندن عام844١ » تلك التىيفترض أن نتمفى
خطوة واحدة التتصديق علىالدواءعلىالمستوى الأوروبى فىنفسالوقتعقدت
0

ى إلىخارج أوروبا(أطلق عليه

تمر الدولى للتوفيق) .صحيح أن بعض الأمريكيين قدانتقدوه واعتبروه محاولة

ل

ال

ل

0

تلقى دعما قويا من الصناعة الوراثية ,لأنهقد يؤدى إلى زيادة جوهرية فى الكفاءة.

وقبل أن نناقش حاجة البيوتكدولوجيا البشرية إلىالتنظيم فىالمستقبل .فإِنًا

نحتاج إلىأننتفهمكيفتَنَظّم الآنا.لصورة معقدةإلىحدفظيعل,اسيما إذا
نظرناإليهاعلىالمستوى الدولى» وهىصورة انضفر فيها بقوةتار غيخالزراعة

تاريخ البيوتكنولوجيا البشرية

يتطلا

5  ٠تنا

لبيوتكلولوجياقى
٠

المامناهده
هناكسبلمختلفةللتنظيم :تعراوح مابينالتنظيمالذاتى
تقوم بهالصناعة أو المجتمعالعلمى بأقلقدرمنالإشراف

الحكومى» إلىالتنظيم الرسمى عنطريت هرئةقانونية.

يمكنللتدظيم الرممى أن يكون اقتحاميا نوعا ما....

نهايةالإنسان عواقابلشورةالبيوتكنولوجية

من ناحية قدتكون ثمةعلاقةوثيقةبينالمنظّموالمنظّم :وهومايشجع فى أحيان
كثيرة تهمة الوقوع فىيدالصناعة؛ لكن منناحية أخرى قدتكون العلاقات
علاقات مخاصمة شديدة .وفيهاتفرض الهيئة المنظّمةقوانينَ تفصيليةٌ (غير

مرغوبة) على الصناعةالهدف .تسبب الكثيرمن المنازعات القضائية .ولقدطَبق

الكثير من هذه اللصبوريعولتىكنولوجيا.

1

خذالهندسة الوراثية.إنتكدولوجيا الدناالمظَّمُمالأساسية ,والتىتولجفيها

الجيدات (من نوعإلىنوعآخر) قدتسببفىنشأة حالةمبكرة نموذجيةللعنظيم
فة
حزء
ايرت
بيت م
لجان
ادت
الذاتى قامبهاالمجتمع العلمى  .ففىعام ١٠19١ أرا

فى

رنوس قره إلىبككتريا
يت م
فنا
معمل كولد سيرخ هاربور فىنيويورك ,أن تولج جي
!.كولاى الشائعة كى تصل إلىتفهم أفضل لوظيفتها  .قادهذا إلىجدل عنيف بين

بول بيرج .المشرف علىميرتزء وروبرت بولك حول أمانمغلهذهالتجارب.

خشىبولأك أن يقود هذا إلى تخليقميكروب جديد غاايلةخفطىورة.

الا " ١١

لوجيا فىأيامناهذهل
وظم
نتن
نرءككيف
وعش
يدى
بحا
للال
افص
ال

كانت النعيجةفى النهايةهومؤقمرأزيلومار الذى قدفىباسينيكجروف
كاليفررنيا عام , 8191وفيهالتقىكبار الباحثين ليضعوا الضوابطعلى التجارب

فامىال الجديد الواعد للدنا المطعوم .فُرِضّ حظر اختيارى علىهذاالنوع من
البحوث إلىأن يمكن تقييم المخاطربصورة أفضل .ثمشكَّلت المعاهد القومية

للسحة جنةاستشارية للدنا الْطْعُمعام . 5191نشرت المعاهد القوميةللصحة
إرشادات للبحوث التىتمولها تَطَلَبَتبينماتطلبت الاحتواء الفيزيقى فىالمعمل
للكائناتالتىتحملدنامطعوماً .كماقَيّدتَعملية إطلاقهافىالبيئة.
ثبت فى نهاية المطاف الأأأساس للخوف من أن تؤدى بحوث الدنا الْمطَّعُمإلى

تخليق بكت ريا فائقة الخطورة؛ فقداتضح أن كل الكائنات الجديدة تقريباًأضعف
عة.
بدةيفى
طجو
للمو
اا ا
كنشير من أقاربه
بىحاث
ابنلاءأعل

ثمبدأتالمعاهد القومية للصحة (م ق ص)

التالية ترفع القيود على الاحتواء المعملى للكائنات الجديدة

ا؟اا
٠/٠

نهايةالإنسانعاولابقبايلوشنوركةنولوجية
وعلى إطلاقها فى البيئة .ومن ثم سمحت ببزوغ صناعة البيوتكنولوجيا الزراعية
المعاصرة .صرحت م ق ص فى عام78/4١ بأول تجربةحقليةلكائن محرر وراثيا 

وكان ميكروب' سالب الثلخ الذى صمم للحد من فساد محاصيل كالطماطم
والبطاطس بسبب الصقيع  .كانت الهندسة الوراثية موضوعا خلافيا املبنداية.
ولقد أوقفت تحربة الميكروب سالب الثلج لعدد من السنين فى ثمانيئات القرن

الماضى بسبب دعوى قضائية اتهمت م ق ص بأنها لم تراعإرشادات وكالة حماية
البيئةفىاتخاذ القرار فىإخطار الجمهور.

قوانين للبيونكنولوجيا
الزراعية
يرتكز النظام الحالىلاتنلظبييموتكنولوجيا الزراعية بالولايات المتحدة على
الفبيكل التسسيقى لتنظيم البيرتكن و لرجيا الذى نشره عام 5١ مكتب البيت

الأبيضص لسياسة الوعالولمتكنولوجيا .كان هذا من نعائج دراسة قامت بها

مجمسرعة عمل أنشأتها إدارةالرئيس ريجان لمواجهة قضية ما إذا كان من الضرورى
كنو لوجيا الداشئة “قورت
تسن القوانين وتقام المؤسسات لمراقبة صناعة البيوتت>

ل

رأنالهيكل التنظيمى الموجود يكفى للتعامل مها  .وَزْعت المراقبةعلىثلاث
وكالات كل حسب سلطاته القانونية الموجودة :مصلحة الغذاء والدواء مغ د)
ئنات
اار
لصكآث
افح
لتقييم سلامة الغذاء والإضافات الغذائية ؛ وكالة حماية البيئة ل
يىئة
بعل
لدة
ادي
اج

؛ مرفق وزارة الزر

لت

الحره والمنتجات الزراعية.

ب المنظمة الأمريكية بيئةمسترخية نسبياء سمحت باختبارات الحقلوتتجير
كركبة من ك مو  .منها ذرة بىتىء وفول صويا راوندأب ريدى ,والطماطم المسماة

فليفر سيفر.لميتخذ المنظمون الأمريكيون على العموم علاقةمعادية معمن
يطلب من الأفراد أوالشركات الموافقة علىك م و جديدة .لمتكنلهم الأهلية
٠١ : 118111

أيامناهذه 

لوجيا فى
وظم
نتن
وعشنرككيف
يدى
للابلحا
افص
ال
المتقلة القوية لتقييم الآثارالبيئية الطويلة الأمد لمنتجات البيوتكنولوجياء لكنهم

اعتمدوا .بديلاعنهاء علىتقييميوفرهالطالب أو خبراءخارجيون.
لكن البيئةالأوروبية الْنظْمّةللبيوتكدولوجيا بيكئةأكثرتشدداً .هذايرجع فى
جزء منهإلىالمعارضة السياسية للكائنات المحورة وراثياء وكانت أقوى بكثير فى
أرروباعنهافىأمريكاالشمالية؛ وأيضالحقيقة أنمعظمالتنظيمات فى أوروبا
تميل إلىأن تكون أكشرثقلاًلأنهاتوجدعلىالمستويين الوطنى والأورروبى .هناك
اختلافات واسعة بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى بخصوص أسلوب ومستوى

اللرائح البيوتكنولوجية .أقرت الدانيمرك واألمانيا قوانين وطئية معشددة تنظم أمور
«التحرير الوراثى وأخلاقياته .وعلى عكس ذلك ,أنشأت المماكة المتحدة الجماعة
الاستشارية للمنابلة الوراثية داخل وزارة التربية والعلوم ,وهىتكاد تتخدذ سيامة

كف اليد  .أما الفرنسيون ,وبرغم المعروف عن حبهم لتحكم الدولة ,فقد اعتمدوا
0

على التنظيو الذائى يقوم بداجتمع العلمن الفترئسي ”:تسح

قرائين الاتحادالأوروبى للدول الأعضاء أن تكون أكثرتشدداً منامجتمعككل إن

كت اشر امسر بهاادر عوط لان  .حظرت النمسا ولوكسمبورجء
على سبي لا المشال .زراعةمحاصيل مهندسة ورائيا تجوززراعتهافىبقيةدول الاتحاد

الأوروبى.

مع التسليّم باألنسضائع فىحاجة إلىالعسويق الححر داخلياء كانت المفوضية
الأوروبية هى الجهة المنوطة بوضع القوانين .فى عام ٠51١ أصدرت توجيهين

:الأول عن الاستعمال المحكوم للكائنات المحورة وراثياً(التوجيه ١9/9٠؟)
والشانىعن إطلاق ك م وعمداً فىالبيئة(التوجيه 0٠9/085). وضعهذان
النوجيهان الأساسلتقييممنتجات البيوتكنولوجيا تبعاًلمبدأالحيطة ,الذى يؤكد

فىالواقععلىأن المفروض أن يكون المسّجمذنباًحتىتشبت براءتهمنأى تهديد
محتسل للبيئة أو للصحة العامة .إلىهذينأضيف القانون  465/ 78الذى
يتطلب تبطيق ما يسمى الأغذية المستحدثة .ثماتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى

لب مراقبةأدق لمنتجات البيوتكنولوجيا تَضَيْقالقيود
تكطمو
يأن
توجيها آخر بش
م

سف

 ---نهايةالإنسان عاولاثقوبرةالبيونكنولوجية

التىتفرضها التشريعات الأمبق .تسببت هذه المتطلبات التنظيمية فى إبطاء

دخول ك م و إلى أوروباء وفرَضّت متطلبات تبطيقية مشددة على ما سمح بتسويقه
منهاهناك.
طبيعى أن ليس للأوروبيين رأى واحد فى هذه المواضيع ؛ فبغض النظر عن الفروق

القومية :هناك تباين واسع فى المنظور بين الصناعات الأوروبية البيوتكنولوجية
والدوائية القومية .وبين جماعات المهتمين بحماية البيئة والمستهلك  .تنعكس هذه
الاختلافات على المفوضية ذاتهاء عندما ينمو'مدراء العموم لشئون الصناعة
والعلوخ نحو القوانينالفضفاضة ,.بينمايطلب مدراء العموم للبيئة أن توضع
الهموم اليئية فوق المصالح الاقتصادية .

و

10

 5قامت

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ,التابعتان للأثم المتحدة .بتشكيل

جنةالكودكس الغذائى ,كُلْفتبتنسيق معاييرسلامة الغذاءوتطوير معايير دولية
جديدة .ومعايير الكردكس طوعية ,لكنها استخدمت الجات وحليفتها منظمة
) كمعيار مرجعى للحكم على توافق معيار قومى ما مع
التجارة العالمية (عم ت
رعانءات الصحية
تع
ليةإمج
ااق
متطلبات اجات  /مت ع .وضعت اتف
والصحية النباتية عددا من القواعد لتأسيس قوانين الأمان الغذائى القومى .فإذا

رحدبرلاينأعضاء م ت ع معاييرأمانأكثرصرامة مافىالكودكس ء وبدت
وكأنها لاترتكز على العلم ,فلغيرها من الأعضاء أن يعترضوا على أنهاقد وضعت
قيودا غيرعادلة على التجارة.

كان الكودكس الغذائى وحتى ظهورك م ويُعمَبَرٌ نموذجأ للشوجيه الدولى
التكنوقراطى الفغا .ل مستجد فيهالدول النامية ذات الأجهزة التنظيمية مجموعة
جاهزة منالمعايير ,كماأنهيشجع تحارةأوسعفى المنتجات الزراعية .ومعتقدم

البيوتكنولوجياء تزايد تدخل السياسة بشكل واضح فى عمل الكودكس  :قال
بتيالوزرتاعكةنولوجية العالمية .وأن
لعا
انا
ولص
النقاد إن معاييره تتأثر كثيرا با

عملها محجوب عن الناس .

كام"١١١

االفلصبلايلحوادنىكعشنرءوكليفوتجنظيمافىايامناهته

ملفانيلامايد إليكسيرء واتضح فيمابعدأنهاتحتوى علىسم دياثيلين جليكول .
ار
دلى
صة إ
إسرع
أدت هذه الفضيحة وب

قانون الغذاء والدواء ومواد التجميل لستة

الذى لايزالالأماس القانونىللسُلطة التنظيمية لمصلحة الغذاء والدواء
دةوميد فى أواخر
ييح
لفض
اما
غأ
لدة.
ادي
رهغد) على الأطعمة والعقاقير الج

الخمسسيات وأوائل التينات من القرن الماضى فقد قادت فى عام 7575١ إلى

إعدار قانون كيفوفر بتعديلات العقاقير الذى شدد القوانين التى تحكم الموافقة
انعارفة للمتطوعين فى تجارب العقاقير .وقد األدغىاليدوميد ,الذى أبيح استعماله

فىبريطائيا .إلىتشوهات فظيعةفى مواليد النسوة ممنتعاطيه أثناءالحمل .
ارقفت مغ د الموافقةعليهعندمرحلة التجريب الإكلينيكى  .لكن العقار برغم
جىارب
تف
لكن
اتر
ذلك تسبب فى تشوهات فى مواليد النساء اللوائى اش

.

نتهكن العقاقير الجديدة وحدها هىمياهدد الأفراد :بل التجريب الطبى فى
صووته العريضة .أصدرت الولايات المتحدة عددا كبيرامن القوانين لحماية الأفراد
من النجاربالعلمية:

ته
يلذى
عر ا
للدو
ار رهاهوا
دفى
صسى
إأسا
وكان السبب ال

مق

ص (ووزارة العحة العمومية) فى تمويل البحث اللبيرطيى فىمرحلة مايعد
اخرب .مرة أخرى كانت التشريعات تصدر بسبب الفضائح والمآأسى .قامت مق

فى أواناالعيرها وضع ظاءللجراجية القبيرة لتحي بتاريعالبعرت لجنيا
ص

كانت تمإيللى أن تذعهن لحكمامجتمعالعلمىفى تقريرالخاطرالمقبلةلمقاد يحدث
ث.
فى
بنح
لوعي
امتط
لل

أثبخبط حطة عدم جاجد نيت كشف عن فخيحة

المستشفى اليهودى للأمراض المزمنة (التى حقن فيها المصابين بأمراض مزمنة
رةوك
بضيح
و ,وف
لة)
ية حي
وطاني
والضعفاء بخلايا سر

(حيث تمت عدوى أطفال

متخلفين بمرض التهاب الكبد )  .وبفضيحة زهرى طسكجى (حيث وضع ٠٠4
رجا أسودفقير شُّخُصُوا بالزهرى تحتالمراقبة دون أن يخبرهم أحدبحالتهم .ثم
ت .ركالكشيرون مهمدون علاجعندماأتيحالدواء  ).قادتهذهالوقائعفىعام
لنقةومية لحماية الأفراد من
 4الى قوانين فيدرالية جديدة .وأشنئتشعاتلالج
الحدرت البيوطبة والسلوكية .وضعت هذه القوانين الجديدة الأساس للنظام الحالى
للا
"٠7
ا
4

نهايةالإنسانعاولابقبايلوشتوركةنولوجية
مجالسالمراجعةالمؤسّسيّة التتىَلْرَمُموافقتهاالآنللبحوث الممولةفيدرالياً.لكن
كفاية هذه الحماية لاتزال حي الالشرفع هده افيدرت اللحة الامتجارية

القومية للأخلاقيات البيولوجية تقريراًعام١٠٠٠ تطلب تشريعاً فيدراليا

لتشكيل مكتبقوم لىمراقبةالابحلوثبعشلىر.

كان الأطباءآنئذ ,مثلماهمالآن,يدافعون عنبحوثهم المشبوهة أخلاقياً ,على
أساس أن المنافعالطبية التىقدتأتىعنعملهم تفوقبمراحل ماقديحدث من أذى

للمتطوعين .جادلوا أيضاً بأنالمجتمعالعلمى وجحده هوالأقدرعلىالحكمعلى
مخاطر وفوائد البحث البيوطبى ,.وقاوموا إصدار قانون فيدرالى يتدخل فى مجال

توجد القوانينالمنظّمةللتجريبعلى البشرء على المستوى العالمىأيضاا.لقانون
لي
ا
لل
ل
فبرمدإولاافقعه  .نشأتهذه امجموعة من القوانين بعد أن كشف عدن التجارب

الرهيبة التى قامبها الأطباء النازيون على نزلاء معسكرات الاعتقال أثناء الحرب
ة.:لميكن لهذه القراتن اثركبرعلى الممارسات القعلية فى الدول
العالمية الثانجية
الأخرى كمايقين سرد ا حدية احيرا من إساءات بالولايات المتحدة ,بل لقد
طنباء
أم
لير
اكث
قاومها ال

باعتبارها مقيدة أكشرمن اللازمعندإجراء البحرث

الصحيحة.

حل إعلان هلسنكى الذى تَبَنْمَه الجمعيةالطبية العالمية (المنظمة العالمية التى تمثل

المجسعيات الطبيةالقومية)؛ حلمحلقوانيننورمبيرجفىعام .51791وضع
إعلان هلسنكى عددا منالمبادئ تحكمالتجريب على البشر ,من بينهاالموافقة
ههنة الطب الدوليةفقدكانشيئاًكالتنظيمالذاتىأكثر
العارفة؛ ولقدرحبت ب م

منهقانونا دوليا رسميا  .تعباين الممارسات على أرض الواقع فىالدول المتقدمة
تجاينا راسعاء برغم هذه القوانين الدولية .شهدت اليابان على سبيل المغال فى

اء
بيها
طر ف
أيخب
للم
الات
تسعينات القرن الماضى حا
بالعلاحات امحتملة .

الله  , .؟

مرضاهم بحالتهمأو

لوجيا فىأيامنا هده
وظع
تر:ككينفتن
وعش
يدى
بحا
للال
امص
ال

ات
وومن
فسات
هممار
لفىال
ااين
وعلى الرغم من التب

ة
يإن
ض ,ف
قرضية
الع

التجريب على البشرتين أن ماجتمع الدولى قادرفىالواقععلىأن يضعالحدود
وات
خىيه
بتجبر
لالفى
ايقة
الفعئالة للطر

العغلمية بوسائل توازنماينحاجات

جنرى عليهالبحث .هذهقضيةسيلزم أن نعود إليها
يةم
سرام
البحث وبين ك
كثيرا فى المستقبل .

آآ

لمنلا

سباساتللمستقبل
خَلَقَ التقدم فى البيوتكنولوجيا ثقوباً واسعة فى الإطار
الحالى للتنظيمات البيوطبية البشرية؛ ثقوباً يتسابق
المشرعون والإداريون حول العالم يحاولون رتقها .

 ----.-نهاياةلإنساناعولابقيابلوثتوركةنولوجية

ليس من الواضح مثلاً ما إذا كانت قوانين التجريب على البشر ,التى عرضناها
فى الفصل السابق :تنطبقعلى الأجئةخارج الرحم .لقد تغيرت أيضا طبيعة
اللاعبين وتدفق المال داخل امجتمعات البيوطبية والصيدلية ,ولهذا تضميناته الهامة

بالنسبة لأى ترتيب تنظيمى فى المستقبل .
شئواحدقد أصبحواضحاًبشكلمعقول  :لقدآذن بالأفول الوقت الذى كانت
فيهالحكرمات تتعامل معقضايا البيرتكنولوجيا بتشكيل لجان قوميةتجمع العلماء

سويا مع علماء اللاهوت والمؤرخين ورجال الأخلاقيات البيولوجية  مجاميع مثل
اللجنة الاستشارية القومية للأخلاقيات البيولوجية بالولايات المتحدة .ومثل

الجساعة الأوروبية للأخلاقيات فى العلوم والتكنولوجيات الحديثة .لعبت هذه
اللجان دورا فى غاية الأهمية بأن قامت بالعمل الذهنى الأساسى الثقيل للتفكير
ىتضمينات الأخلاقية والاجتماعية للبحوث الليوطبية .لكن  :لقد ان الأوان
ال
ف
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كى بسحرك من التفكير إلى العمل .من التوصية إلى التشريع .إننا نحتاج إلى
مؤزسسات لها سلطة التنفيذ الفعلى.

أما جماعة الأخلاقيين الليولوجيين التى نَمْتَ فى ترادف معالصناعة
ينة قد
حىم
ا فه
نين.
البيوتكنولوجية فتُعتَبِرٌفىكشيرمنالنواحىسلاحاًذاحد
همية فى إثارة الشكوك والتساؤلات حول الحكمة من
لعبت دورا غاايلةأفى
تها.
اول
يوح
قنة
امعي
لية
خوج
أنول
اشتكارات تك

ومنجد من ناحية أخرى أن

الكشيرين من رجال الأخلاقيات البيولوجية وقد أصبحوا مجرد مبررين متكلفين
روسفطائيين) لكل مايشاؤهالمجتمع العلمىء فلديهم مايكفى من المعارف

اللاهوتية الكاثوليكية والميتافيزيقا الكانطية يصدون بها أى هجوم نقدى عنيف
قد يصدرعن شخص من هذين المضمارين .كرس مشروع الجينوم البشرى منذ
البداية  5من ميزانيته لدراسة التضمينات الأخلاقية والاجتماعية والقانونية

ا”لما
٠

 ------......نهايةالإنسان اعلوثاوقربةالبيونكنولوجية
للبحرث الوراثية  .يمكن أن يعتبر هذا اهتماما يستحق الإشادة بالسبة للبعد

الأخلاقىللبحث العلمى :كمايمكن أيضاًأنيؤخذعلى أنهثمنلحماية العلماء.
يدفعونه لإبعاد رجال الأخلاقيات الحقيقيين عنهم .فى كل نقاش عن الاستنساخ أو
بحرث الخلايا الجذعية أو هندسة الخط الجرثومى  .أو ما شابه .يكون المحترفون من

رجال الأخلاق البيولوجية .عادة ,هم منيمكن الاعتماد عليهم فى اتخاذ الموقف
الأكثر تساهلا .:فإذا لم يخبرك الأخلاقيون بأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا .فمن
سخاك

»

تحاوز عدد من الدول فى الحقيقة مرحلة اللجان القومية وجماعات الدراسة إلى
مرحلة التشريع الفعلى .كانت قضية استخدام الأجنة البشرية بين
أولى القخايا السياسية الخلافية التى تصدى لها المشرعون .تمس هذه القضية
مجسرعة كاملة من الممارسات والإجراءات الطبية  :البعض منها موجود حاليا
والبعض  1سيله إلىالتطوير  .تتضمن هذه الممارسات :الإجيهاض .الإخصاب

حارج الرحم .التشخيص

رس.
غبل
لز ق
الفر
وا

اختيار الجنس .بحوث الخلايا

اجذعية .الاستنساخ لأغراض تكاثرية وبحثية ,وهندسة الخط الجرثومى .يمكن
للمجتمعات أن تتخذ قراراتها بالسية للأجنة من بين عدد هائل من التباديل

والتوافيق .وعلى سبيل المشال يمكن لعيادات الإخصاب خارج الرحم أن تسهيض
الأجنة أو تنبذها ولكن لايسمحلها بأنتخلقها خصيصا لأغراض بحفية أو
لانتخاب للجنس أو لأى خصيصة أخرى .ستمغل صياغة هذه القوائين وتطبيقها

 +:هذه الظاهرة شائعة وتعرف باسم الوقوع فى الأسز وفيها تصبح الجماعة التى يفترض أنها
تراقب أنشطة صناعة ماء عميلا للصناعة  .يحدث هذا لأسباب متعددة من بينها اعتماد

هها
جتى
وفزاال
يحوا
 .المنظسين علىمنينَظْمْونلهمفىالمالوفىالمعلومات  .ثمهناك أيضا ال
معظم الأخلاقيين البيولوجيين المخترفين .لا يهعم العلماء عادة باكاب احترام الأخلاقيين.

لاسييا إذا كانواممن حصلوا على جائزة نوبلفى البيولوجيا الجزيئية أو الفسيول جيا .أما

الأخلاقيون فيواجهرن جهدا عنيفا لاكتساب احترام العلماء الذين يلزم التعامل معهم.
يععب عليهم فى الواقع أن يتمكنوا من هذا إذا أخبروهم أنهم مخطئون أخلاقيا .أو إذا
انحرفوا كثيرا عن وجهة النظر المادية العزيزة لدى العلماء .

الا 1111 ١؟

يي حبس الفغلالثاتاعمو سمت لكين

عع

المادة لأى نظام تشريعى للبيوتكنولوجيا البشرية .هناك فى الوقت الحالى تشكيلة

عريصة من القوانين على المستوى القومى تختص بالأجنة البشرية  :هناك حتى الآن
ودوكمبر 900؟)

ست عشرة دولةقدأجازت قوانينتنظمبحوث الأجنةالبشرية

مى بينها فرنسا وألمانيا والدمسا وسويسرة والنرويج وأيرلنده وبولدده والبرازيل
بديرو على الرغم من حقيقة أن الإجهاض قانونى فى فرنسا) ,وبالإضافة إلى هذا
يدا منالبحوث .وذلك بأن تضفى على
نتح
مادور
ضإكو
تناع كوستاريكا وال
م

3
اه

جين .خت فى الحياة .أما فنلنده والسويد وأسبانيا فتسمح ببحوث الأجنة .ولكن

اىت
دىف
اتبق
يلتى
عئدةا
مقطعلى الأجنة الزا

الإخصاب خارج الرحم .تعتبر

القوادين الألمانية من بين الأكثر تشدداء منذ إقرار قانون حماية الأجنة عام ٠ 949١.

لدى سرغ لعدد من المجالات .من بينها سوء معالجة الأجنة البشرية .والانتتخاب
لجنس  .والتحورير الاصطناعى لخلايا اخط الجرثومى البشرى :واللاستتساخ.

ءحلية الكيسيرا والهيجن.
ت

ارت بريطانيا فى عام ٠41١ قانون الإخصاب والأجنة الذى يعتير واحدا من
كثر الأطر القانونية فىالعالم وضوحاء لتنظيم بحوث الأجنة والاستدساخ .اعتقد
'العض أن هدا القانون يحظر الاستنساخ التكاثرى بينما يسمح بحوث

الاستسساخ .١لك من محكمة بريطانية أصدرت عام
دما

3
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أ

0

حكمابأنهم - .الملمكن
ا

ا

5

ثعار لساجح بالامتنساخ التخائرى حت هدا القانون لوجود تغرث فيده .لتتحرك

احكرمة عملىاحلفواروفىلة لإغلاقها .ليسثمةإجماععبرالقار اةلأوروبية
بحصوص هذه القضية .ومن ثم فلميكن هناك أى فعل على المستوى الأوروبى

لىم
عت ف
لقيا
اخلا
لطيو بحوث الأجنة .اللهم إلاتأليف الجماعة الأوروبية للأ
ات
يو ل
جلح
وا

الحديثة.

ليت بحوث الاجنه سوى بداية لسلسلة من التطويرات الججديدة خلقتها

تىمعات أن تسن لها القوانين والأعراف .من بين
منجعل
الكنرلر حيا .واسيلكو
خصو بات التى ستظهر عاجلا أوآجلا :

4  ١الا

 ---..نهايةالإنسانعاولاقببايلوشوتركةنولوجية

النشخيص والفرزقبل الفرس :
متكون هذه المجموعة من التكنولوجيات _التى يُفرزُفيهاعددمن الأجنةفرزا

رراثيا بحثا عن عيوب الولادة وغيرها من الخنصائص  ستكون هى أولى الخطوات
نحو الطفل التفعي؛  .وستظهر قبل هندسة الخط الجرثومى .والحق أن مغل هذا

الفرز قد مورس بالفعل بالدسبة لأطفالآباءعُرَضّةلأمراض ورائية معينة .هل
سنطلب فى المستقبل السماح للآباء بفرز الأجنة وغرسها بعد اختيار الجنس.
الذكاء  :الطلعة .لون الشعر أو العين أو الجلد ,التوجه الجدسى  ,وغير هذه .عندما
يمكن تحديد هذه المفات

اك ؟9

«هندسة الخطالجرتومى :

إذامابلغناهندسة الخطالجرثومى .أو عندمانبلغهاء فسنواجه نفس القضايا

ة
رافى
وإنم
صرس.
التى يشيرها التشخيص والفرزقبلالغ

أكشرحدة.فالتشخيص

بزل الغرس محدود بحقيقة أننا نختار فقط بين عدد معدود مانلأجنة
قلفر
وا
مسترشدين بجينات الأبوين .أماهندمة انط الجرثومى فتوسع الاحتمال ليضم

تقريبا كل صفةتحددها الوراثة :طالماأمكنتحديدهويتهابنجاح :بمافىذلك
صفات تجلب من أنواعأخرى.

« تخليقالكيميراباستخدام جينات بشرية:
صرح جيوفرى بورن المدير السابقلمركز الرئيسات التابع لجامعة إيمروى أنه
من المهم جادلانمانخية العلمية أننحاول إنتاجهجين مابينالقردة والإنسان.
اقترح باحثون اخرون أن لفقم لنياف عم اجنالعسائرى أ اولغوريلا.

أعلست إحدى شركات البيوتكنولوجيا (شركة أدفانسيد سيلتكنولوجى) أنها
نقجدمحت فىنقل دنابشرى إلىبويضةبقرة ,وأنالبويضة نمتحتى مرحلة
البلاستوسيست عندما ذمرت .أحجم العلماءعنالسير فىهذه البحوث خشية
تشويه سمعتهمء لكن هذاالنوعمنالبحوث ليس مخالفاًللقانون بالولايات
المتحدة . .هل منسمح بتخليق كائنات هجينة تحمل جينات بشرية ؛؟
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عبت

٠فاقير جديدة تعملعلى المخ:
ع

تترممعلحة الغذاء والدواء بمراقبة العقاقير العلاجية بينماتقوممصلحةمراقبة

انخدرات .ومعها الولايات ,يمراقبة المواد امخدرة كالهيروين والكوكايم
والماريجوانا .سيكون على مات أن تقرر مشروعية الأجيال الجديدة من عقاقير

الأععاب ومدنى الاستخدام المسموح .وفى حالة الغقاقير امحتملة التى تُحَسن
الداكرة أو المهارات المعرفية ,سيكون عليهاأيضاً أن تقرر مرغوبية استخدامها
 ٠وطريقة تنغيم ذلك. 

ابننضع الخطوط الحمراء؟

سه هو عمليةرسمسلسلةمنالخطوطالحمراء تفصلمابين
ممافى
أسظي
ال
القابربى من الانشطة وبين المحرم منها» وذلك وفقالعشريع يحدذ المجال الذى يمكن

للسظسين فيد أن يصدروا أحكامهم .فإذا استشنينا بعض المتزمتين من مؤيدى مبدأ
أ
رمن
قظم
ين مع
الحرية .فإ

قائمةالابعكارات السابقة العى قد تتسيحهيا

بيوتكسولوجياسيطلبون على الأرجح أن ثرسم بعض الخطوط الحمراء.
هناكأشياء يلزمأنتحظر دونتحفظ  ,من بينها الاستنساخ التكاثرى نعنى
الاستنساخ بهدف ولادة طفل .لهذا أسبابه الأخلاقية وأسبابه العلمية :أسباب

تمضى إلى أبعدبكشيرثأمبادته اللجنة الاستشارية القومية للأخلاقيات البيولوجية
قمىلق لأناستنساخ الإنسان الآنلايمكن أن يكونمأمونا.

أما الأسباب الأخلاقية فمتعلق بحقيقة أن الاسعنساخ صورةٌ من التكاثر غير
ايلعيإةعطللىاق .صورةٌستُقيمأيضاًعلاقات غيرطبيعيةبينالآباءوأطفالهم.
طس
علاقات الطفا

النسيخ معأبريهلن تكون متناسقة .سيكون النسيخ إبنا(أو بنتا)

وتوأماللوالدالذىاستنسخ ,ولن تكونله( أولها)أدنىعلاقةبالوالدالآخر .ثم

تنه (أو
نم
ييدة
رالجد
قورة
النمفترض أن يقوم هذا الوالد الأخير برعايةالص
قريسيا) .كيفسيعتبىهذا الوالدبالنسيخ عندمايصل سن البلوغ ؟ إن الطبيعة 
لكل الاسباب التى شرحت فاىلفصول السابقة منهذاالكتاب_هى المرجع
التلا

 --....نهايةالانسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجية
الصحيح لقيسنا .ولايجب أن تهملكمعيار لعلاقةالوالدبطفله .صحيح أنناقد
عع سيناريرهات عاطفية نبرربها الاستنساخ رمشلا .شخص نجامن
أيمسامه منسبيل آخر لاستمرار خط عائلته) لكنها أبدا لا
ست ول
و رو
كهرل
ال

تشكل مصلحة مجدمعية قويةتكفىلتبريرثمارسة ستكون  على الجملة  ضارة.
بجانب هذه الاعتبارات المتأصلة فى الاستنساخ هناك أيضا عدد من الأمور
تننساخ هو الإسفين الفالق لسلسلة من تكبولوجيات جديدة
سإ
اة.
للي
اعم
ال

ية
هىافى
نؤد
ست

المطاف إلى الأطفال التفصيل  .ثم إندهو الأقرب فى التحقق من

سبي.معب
فقري
الهددسة الوراثية .فإذا ماتعودناعلى الاستنساخ فى الأجل ال
انرض
عا أ
نين
عل

فيما بعدهندسة الخط الجرثومى بهدف التحسين.من المهم أن

نضع واسماسياسياً فىهذه المرحلة المبكرة لنبين تأطنوير هاذلهتكنرلوجيات
لبس أمرا محشوماء وأن امججمعات يمكنها أن تتخذ إجراءاتها للتحكم فى سرعة
التقدم التكنولوجى ومجالاته .ليسثمة أغلبية قويةتؤيدالاستدساخ فى أيةدولة.

وهو آيضا مجال تعارضه أغلبية الدول .الاستنساخ إذن فرصة استراتيجية هامة
لتأكيد امكانية التحكم السياسى فى البيوتكنو لوجيا.

اخظر الكامل الشامل هو الأمرالملائمهناء لكنه لنيككون النموذج الطيب
للتحكم فى تكنولوجيات المستقبل  .بدأ بالفعل استخدام التشخيص والفرز قبل

الغرس لضمان ولادة أطفال بلاأمراض وراثية .من الممكن أنتستخدم نفسهذه

التكنولوجيا لأغراض ليست كهذه جديرة بالشناء مغل اختيار جنس الوليد .ليس
علينافىهذه الحالةأننحظر التقنية,لناأن ننظمهاء بأننضع الخطوط الحمراء.
ننونى
قزابي
ليي
اتم
ليس حواللنهج ذاته وإنماداخل مجال استخداماته المحتملة لل

منها رغير القانونى.
ثسة طريقة واضحة لوضع الخطوط الحمراء .وذلك بالتمييز بين العلاج وبين

التعزيز .لنوجهالبحوثنحو العلاج .ونْضع القيوهحول التعزيز .الهدف الأصلى

للعطبعلى أيةحالهوأن نعالج المريضلاأننحيل الأصحاء إلىآلهة .إننالانريد
لتجنوء الرياضة أذ يعرجوا يسبت ركبةعرييطة أو أربطةتمرفة :لكناأيضالا ريد
"١١ ١ 1811

الفصلالثانىعشر:سياسات للمستقبل
جعورى القوى فهو أن هذا العقار يوصف بالولايات المتحدة بصورة أاكثلرلمانزم,

ريستخدم فى حالات يلزم فيها أن يطرق الآباء والمدرسون الوسائل التقليدية لشغل
ومئه
ارغ
سب
مالى
الأطفال وتشكيل شخصياتهم .لكن الدمط التنظيمى الح

هو

افضل من وضع يحظرفيهالريتالينكليةأويباعفيهعلىالطاولةمغلدواء الكحة.
يستدعى المنظمون طول الوقت لاتخاذ أحكام عسيرة حول مواضيع يصعب أن
عرض على تفحص نظرى دقيق .ماالذى يشكّل المستوى المأمون من المعادن

العقيلة فى التربة:أ مون ثانىأكسيد الكبريتفى الجو؟ كيفيبر الْنظّمتخقيض
مترى سومينفىماهالحر مرشمنين جروا الليرةإلىعمس إذااهاكات

يقايض العواقب الصحية بتكاليف الإذعان ؟ دائماً ما تكون هذه القرارات خلافية:
لكسها .تبعنىما.أسهلفى التطبيق عنهافى النظرية .يسمح النظام السياسى
هم بعضاً
مع
عبض
بلجذ
الديقراطى العحيح لمن ياهلمهمممقرناظرّمين بالشد وا
حاتلىوصول إلىحل وسط.
نعطوط الحمراء .فليس
اىلأنخنض
إدا اتفقنا من ناحية المبدأ على أنافىحاجةإل

من المجدى أن نبذل وقتاطويلانحادل  :أينبالضبط ستوضع هذه الخطوط .ميلزم»
رهات
انهذ
رم
قثير
لالك
اتكز
يرىم ,أن ير
ظلأخ
نات ا
تمجال
لىال
لالف
كساهه الح
على التجربة والخخطأتقومبها الجهات التنفيذية بناء على المعرفة والخبرة غير
الموفرة فىالوقت المالى .أماالأهمفهو التفكير فىتصميم المؤمسات التى

يمكنهاوضع التنظيمات وتنفيذهاء مثلاًفىموضوع استخدام التشخيص والفرز
لعلأاجهلدااف تعزيزية؛ وكيف يمكن أن تنشرمثلهذهالمؤسسات
قابللغرس  .لل
على المتؤى الدولى.

والفعل .كسا ذكرنا فىبدايةهذاالفصل.ء لابدأن يبدأ بالمشرعين يضاعفون
عسلهم ويضعو:ن القوانين والأعراف .هذا أمر قوله أسهل من تطبيقه :
فالبيوتكنولوجيا موضوع معقد تقنيا ويتطلب براعات خاصة .ثم إنها فوق ذلك

تتغير كل يوم وتحيطبهاتنويعةمن أصحاب المصالح يجذبونها إلى اتجاهات
مختلفة .لاتقعسياسة البيوتكنولوجيا بينالفئات السياسية المألوفة ,فكونك
ا"لا
1

نهايةالإنسان عواقبالثورةالبيوتكنولوجية

جعيزونا شافط اود موف الك اكتدراكا سباريا :لا يشيزنا فين حيرت علي
قانونيسسحبمايُسَمَّىالاستنساخ العلاجى أوعلىقانون يسمح ببحوث الخلايا

الجذعية .لهذه الأسباب يُفَضّل الكفيرون من المشرعين تجَنْب القضية :آملينأن
تحلبطريقة أو بأخرى.
لكن عدم القيام بالفعل تحتظروف التغير التكنولوجى السريعهوفى الواقع
اتخاذ قرار بشأن تقئين هذا السغير  .إذا لميرتفع المشرعون فى المجتسعات

الديموقراطية إلى مستوى مسكئولياتهم ,فستقوم مؤسسات أخرى ونشطاء آخرون
باتخاذ القرارات لهم.
هذا صحيح بخاصة إذا نظرنا إلى خصوصيات النظام السياسى الأمريكى  .كان

احامكمجفاىلات الخلافية للسياسة الاجتساعية
لعمفاىضى هو أن تنتدخل ان
اوض
ال
ين
ئلى
ال إ
وصو
قلو
يةعية عنا
رهيئ
شال
تزت
لاعج
اام
إذ

سياسية مقبولة وف غات

أى فعل م ن الكوجرس بخصورو ص قضية كالاستنساخ “لماأن تعسو أن تفزئ

اخاكم أوتجبر؛ بعدفترةعلىمعالجة هذا الصدع لتكتشف مثلاً أن استنساخ

الإتساك أوأن البحث فى الاستنساخ هوحق يكفله الدستور .كان هذا فى الماضى

دبجاعاه فىالطعات لعنيا 2اهلاتردازرنمات عاب نوجاارك السواباض بمثا
اجازته للإجهاخ ىء وهذا أمركانالأصح أن يسن تشريعيا

ا

ا

اد

الشعب الأمري>كىقدعبر عن رغبته بو ضوح بالدسبة لقضية استنساخ الإنساك,

لكماععنتراض على
ودلك من خلالممثليهالمنتخبين دمموقراطياًء فستعزف الامحا
مشينتهم باكتشاف حق جديد.

ْ

إذامابدأت الهيكة العشريعية فىوضعضدابط تنظيمية إضافية على
البيوتكنولوجيا البشرية ,فسعواجه بقضايا ضخمة بشأن تصميم المؤسسات

اللازمة لنفيذها .عرضت نفس هذه القّضية علىبساط البحث أمام الولايات
االحدة واللجماعة الأوروبية فىثمانينات القرن الماضى عندما ظهرت

سىرح
معل
لعية
ازرا
البيوتكنولوجيا ال

 :هلتستخام الأجهزةٌالتنظيمية الموجودة

لمعاجة الموضوع .أمأن التكنولوجيات الجديدة تختلفكثيراحًتى لتتطلب أجهزة
+ ١ ١ 1111

لحسس
سا
اح

لف
فقل ل
شكان
ر ننافاتللست حت

ننولوجيا الزراعية لاتمغل
كنأ
تجا
رري
يرة
حديدة؟ بالسسبة لأمريكا :اقرلرتبإدا
المنتّج ,وعلى هذا قررت أن
شماعا حذريا عنن الماضى يستحق تنظيما للعملية ل ل
تسرك السلطةالعنظيمية للأجهزة الموجودة مثلمصلحة الغذاء والدواءرمغ د)

ح) ,.مالهامنسلطات قانونية  .أماالأوروبيون .فعلى
وواكالة حساية البيئة رو ب
العكس من ذلك  .قرروا أن يتم التنظيمعلى أساس العملية» ومن ثم كانعليهم أن

يضعوا إجراءات تنظيميةجديدة لمعالجة منتجات البيوتكنولوجيا.
تواجه كا الدول اليوم قرارات مماثلةبخصوص البيوتكنولوجيا البشرية .قد

سدسات
ؤىي
مة ف
ليمي
اتنظ
يكون من المسكن بالولايات المنحدة أن تُتَرَك السلطةٌ ال
الموجودة حالياء مغل مصلحة الغذاء والدواء والمعاهد القومية للصحة أو الجماعات

اء
إتحنفظشفى
الاستشارية مغل اللجنة الاستشارية للدنا امُطْعُم .من الحصافة ال
مؤسسات تنظيمية جديدة وطبقات إضافية من البيروقراطية .منناحية أخرى».

© العديدين الأسيات يدعو إلىاكير بأندا نحتاج إلى إقامة مؤسسات
جدبدة لمعاجةتحديات االشلوبريةوتكنولوجية القادمة .ذلك أناإذا لمنفعلذلك
فسنكون كسن يحاول أن يستخدم لجنة التجارة بينالولايات .التىكانت مسكولة

عن تنظيمحركة اللوزيات :فىمراقبةخركة الطيران المذنىعندماظهرت .بدلا
من إنشاء إدارة طيران فيدراليةخاصة.
اةيات
وىلحال
لا ف
اول
دعنانفكرأ

غقصاصات
خضي
ان
المتحدة .إ

المؤوسات

الموجودة قديكون سبباً أولياًللقول بأنهاقدلا تكفى لتنظيم البيوتكنولوجيا

البشرية :تختلف البيوتكنولوجيا البشرية جوهريا عن البيوتكنولوجيا الزراعية
من حيث أنهاتشيز العديد منالقضايا الأخلاقية المرتبطة بالكرامة البشرية
ربحقوق الإنسانء وهذه قضاياليست مطروحة فى حالةك مز :صحيّح أن البعض

ز
غكن
ك :ل
أاقية
يعترضعلى المحاصيل المهندسة وراثياً علىأسس أخل
سةان
نصح
إلى
للة ع
احتم
عخبا إنمايتعلق يعواقبها السلبية الم

الشكاوى

يلئىة.
با ع
لاره
اآث
وب

وهذابالضبط هوماأنشعت منأجلهالمؤسسات التنظيمية الحاليةمثلم غ د و ح
ب  .ووزارة الزراعة .ربمانتعقدناها لأنهاتطبق معايير خاطئة ,أو لأنهاليست
 1الاك

نهايةالانسانعاولابقبيالوشتوركةنولوجية
حريعة بمايكفى ,لكنها لاتخرج عننطاق سلطاتها التنظيمية إذاهىتعاملت

معالأغذية المهندسة وراثياً.

دعنا نفترض أن الكونحرسقد مَيّرَتشريعيًا بين الاستخدام العلاجى والاستخدام
التعزيزى للتشخيص والفرز قبل الغرس  .لمتَنْشَأم غ د لاتخاذ قرارات سياسية
حسامة تختصى بالنقطةالتىعندهايترقف الانتخاب ,لخنصائص كالذكاء والطول,
كانمن الممكناعبار هذه
ماإذا
عن أن يكون علاجيا » ليصبحتعزيزياء أو

السفات علاجية من أصله.قدتَرَفْضْمغ د المصادقة علىإجراءما»ء فقط على

أساس فعاليته والأمان فى استخدامه ,لكن سيكون هناك الكثير غيره من
الأجراءات الائونةوالفغالة .وات رع ذلكقلت التخص البطيعب .ي إنحدود
سلطات مغ د واضحة بالفعل  :لقدأكدتحقهافىتنظيم استنساخ البشرعلى

اف ى مشكوك فيهاقانونياًتقولإن الطفل السيخ يفل ١منتجا طبياء ومن ثم

يخضع للسلطاتها.

يمكن دائما أن نحاول تعديل امتيازات مغ د وأن نوسعهاء لكن الخبرة السابقة
تقول إنه من الصعب جدا أن نغيرثقافة الأجهزة التنظيمية ذات العاريخ الطويل»
ليس فقط لأن الجهاز سيقاوم الاضطلاع بمهام جديدة لكن لاألنتكليف الجديد

غىلب
لىأعل
اعن
سي

أن أداء المهام القديمةسيصبح أسوأ .هذا يعنى إذن الحاجة إلى

إنشاء جهاز جديد يراقب الصديق على الجديد من الأدوية والإجراءات

والتكنولوجيات الخاصة بصحة الإنسان .ثم سيكوت على هذه السلطة الجديدة؛
بجانب مهمتها العريضة ,أن تنشئ هيئةعمل مختلفة  تضم فيهامع الأطباء
والعلماء الذينيعملونٍ فىمغ د ويراقبون التجارب الإكلينيكية على العقاقير
الجديدة ,أصواتا مجتمعية أخرى قادرة على تقييم التضمينات الاجتماعية

والأخلاقية للتكنولوجيا . -
سةات
سفاء
ؤم ك
ملعد
لخر
اب آ
هناك سب

نولوجيا فى
كيم
تنظ
يفوىت
لية
اال
الح

التقبلء سبب يتعلق بالتغيرات التىحدثت فى مجتمع الباحثين وفى صناعة

البيوتكنولوجيا  /المستحضرات الطبية ككل عبرالجيل الماضى  .مرت فترة فى
ه 111 ١؟

الفصلالثانىعشر:سياساتللمستقبل ل
أوائل التسعينات كانت فيها المعاهد القومية للصحة وغيرها من الأجهزة الحكومية

هىالتىتسولتقريباًكل البحوث اليوطبية بالولايات المتحدة .هذايعنىأن قد
كان فىممدورم ق ص أن تنظم هذه البحوث من خلال سلطتها الداخلية لوضع

القراعد  .تمامامغلالقواعد المتعلقةبالتجريب على البشر  .كانفىمقدور المنظمين
الخكرميين أن يعملوا فى تناغم مع جان العلميين العارفينببراطن الأمور مغل

اللجنة الاستشارية للدناالُطَعُم ليطمئنوا إلىأن لاأحدبالولايات المتحدة يجرى
أبحاثا خطرة أو مشكوكاً فيها أخلاقياً.
لميعدهذاالآنثمكناً.صحيح أن الحكومة الفيدرالية لاتزالهىأكبر مُصدرٍ
لعسويل ابحو ث.,إل أان هناك قدراًهائلاًمن أموال الاستشمار الخاص يرعى العمل
فى البيتكنرلوجيات الجديدة .أنفقت صناعة البيوتكنولوجيا الأمريكية وحدها
عاه ١٠٠٠7 مايقرب من ١١ بليرن دولار علىالبحوث .ووظفت ٠.٠.٠.6١
شخص  .وتضاعف حجمها منذعام 7434١  .والحق أنمشروع الجينوم البشرى

الذى تموله الحكومة بميزانيةضخمة قدأجبرعلىالراجع أمام شركة كريج فينتز
الخاصة رسيليرا جينومكس) التىدخلت سباق خرطنة الجينوم البشرى .كان

جيسس طومبسون بجامعة ويسكونسين هو من استزرع أول خط من الخلايا الجدعية
الحيية .إنمابأموالغيرحكومية :إِْعَاناًخطرالتمويلالفدرالىللبحوث العى

تؤذى الأجنة .رأى الكشيرون من المشتركينفى ورشة العمل التى أقيمت فى ذكرى
مروره ؟ عاماعلى انعقاد مؤتمرأزيلومار عنالدناالمُطَعم رأواأنهعلىالرغممن
أن اللجنةالاستشارية للدنا المطعمقدأَدْتَمهمة خطيرة فىأيامهاء إلاأنهالمتعد
صاخة لمراقبة أو تنظيم صناعة اليوتكدولوجيا الحاليّة فليست لديها أية سلطة
رسسية .وليسلهامنعملسوىتجميع اراءصفوة المجتمعالعلمى .لقدتغيرت مع
الرمن أيضا طبيعة هذا امجتمع .لم يعد هناك الكفير من الباحثين الأنقياء  .الذين لا
تربطهم علاقات بصناعة اليوتكنولوجياء أو الذينلامصالحتجاريةلهمفى
تكحدولوجيات بذاتها.
لمطلا

 --نهايةالانسان عواقبالشورةالبيوتكنولوجيةهذايعنىأن أى جهاز جديدللتنظيم لابدأنتكون له الصلاحية؛» ليسفقط على
تنظيمالبيوتكنولوجيا علىأرضيةأعرض منمجردالكفاءةوالأمان؛وإنميالزم
أيضاأن تكونله السلطةٌالتشريعية علىكلالبحوث والتقارير» وليسفقطعلى
البحوث الممولة فيدرالياً  .ولقدشكل مثلّهذا الجهاز  ':هيئة الإخصاب والأجنة

البشرية فى انجلترا بهذا الهدف .إن توحيد السلطات التنظيمية فى جهاز واحد

جديد مينهى الإذعان لقيود التمويل الفيدرالى بالبحث عن المدعمين من القطاع
الخاص  .وسيلقىء فيماتأمل ,بأضواءمُنّسقَة علىقطاعالبيوتكدولوجيا برمته.

ماهىتوقعات أن تقوم الزلاياتالشخةارعرهاس الارلالحمهاربون
بالعوزة حيارجرناها كباس ى ؟ ستكونهناك عقباتسياسية كأداء ضدإقامة
وريئ
ىرة لت
مؤسسات جديدة تفارمبتاع اةلسيوتكتؤلوجياآية انطيجات ه ق
ه
دْفَفَت) ومثلهاأيضأ مجعمعالعلماء والباحثينعلىجملت .
نغ د وق ح
نيم
معظميهم يفطل أن ينَّخَدَ التنظيم داخا لىمجتمعاتهم الخاصة ؛ خارج نطاق القانون

الرسسى .تتصاحبهم فى هذا جماعات المدافعين عن المرضى وكبار السن وغيرهم

مسن يهسهم تطوير علاجات للأمراض امختلفة  تشكل هذه الجماعات معاًتحالفا
وةفةى.
قاي
لا غ
ااسي
سي
مناك منن الأسباب مايدعوصناعة البيوتكنولوجيا لآنتضعفىاعتبارهاتشجيع
اصدار تشريع وسمى ملائمللبيوتكنولوجيا البشرية بعيدا ءعن المصالحالشخصية
الطويلة الأمد.وفىسبيل ذلكعليها ألا تدظرلأبعدثماحدثمع اليوتكنولوجيا
اتى
الزراعية ,ففيها الدرس المفيدعن المأزق السياسية ال
جيل
لتن
تجمععن

بعرض

التكند لوجيا الجديدة.

بفدىاية تسعيئات القرن الماضى فككّرت شركة مونسانتو_إحدى الشركات
الرائدة فى مجال البيوتكدولوجيا الزراعية -فى أن تطلب من إدارة بوش قوانين

تنظيميةرسميةأقوىءلمنتجاتها المهندسة ورائثياً بمافىذلكمتطلبات التبطيق.
عل ادتارات فو العدادةالعليافداذكإلىكلالكاذرفلعدموجردابة يراهن
علمية على امخاطر المحية  .قدمت الشركة سلسلة من ك م وجديدة؛ أسرع

ان

الفصل الثانىعشر:سياسات للمستقبل ل

حركة
لقعه
اتو
هةوعن
فشرك
المرارعون الأمريكان بتبنيها .أماما عجزت ال
السياسية التىظهرت فى أوررباضد ك م وء والمتطلبات التبطيقية الصارمة التى

فرضيا الاتحاد الأوروبى عام 144١ على الأطعمة المحورة وراثياًالتىتسشوردها
قبوطآا.

ردذ

وجيت مونسانتو ,وغيرها من الشركات الأصريكية :اللوم إلى الأوروبيين

وبالفباظ جيارحة ,كن اقلزة الوق الأزروبية اجسرت العدرين الأمريكاق على
اللقرضوواخنينها .أماالمزارعون الأمريكان ولمتكن لديهموسيلةً لفصل
الأعدية المهيدسة وراثيا عنغيرها-فقد وجدوا أنفهم وقد أبعدوا عن أسواق
صديرية هامة .وكانت استجابتهم هىأن قاموابتخفيضالمحاصيل المهددسة وراثيا
بويا اولصتناكعةنولوجية بأنها قدضللتهم ا
لهم
اات
سعد عاد 158١.و
 0مبكرا علىترسيخ
ع
'دارةشركة مونسانتوا
بيذ تظيسية مقبولة 3تطمئن المستيلكين على أن منتجات الشركة مأمونة.حتى لو

لم يك ذلك أمرا ضروريا علميا.
اماتاريخ تدظيسات المستحضرات الصيدلية فقد دفعته قصص الرعب .مثل قصة

اللنانيلامايد إلكسير وقصة الثاليدوميد :ولد يعطلب الأميرأنتنعظر
انها بسات الخاصة باستنساخ الإنسان حتى يولدطفلمشوه تشريها فظيعا نتيجة

محاولة للاستساخ فاشلة .على الصناعة البيوتكنولوجية أن تنظر فيماإذاكان من
ىة
غ
اعل
يعمل
صن فت
الامضا إن تتوقع هذه المشاكل الا

نظام يخدم مصالحها

ريطسئن الماس على سلامة منتجاتها وعلى طبيعتها الأخلاقية ,أو أن تنتظر حتى
تواجداحنجاجا شعبيا هائلاًعقب حادثة شائهةأوتجربةبشعة.
رد؟
شابع
بيخم
لتار
اابةل
أبد

ى.
علحق
يمنا
بعدة
طىقا
,عل
ل
ا571
رخيكى .بدءا منعام/71
مري
أاقيلماألتا
الحكومة الدستورية وسيادة القانون وتقييد السلطة الاستبدادية للطغاة ,سعحمى
تلك اخربةالتىيتمتع بهاالبشربطبيعتهم .وكمانبهأبراهام لنكولين بعدسبعة
 :نسابئين عاما .فإنهنظامكرس لقضية أن البشر جميعا قد خلقوا متساويين .لن
للكيل_|

نهايةالإنسان اعلواثقوبرةالبيونكنولوجية

تكون هناك مساواةً فى الحرية إلا إذا وجدت مساواةً طبيعية بين الناس ؛ أوء إذا
ية
بثر
اةأك
جور
يفىص
إمر
وضعنا الأ
المساواة فىالحقوق السياسية.

 :إنحقيقة المساواة الطبيعية قداقعطنت

أشار النقاد إلى أن الولايات المنحدة أبدا لمتبلغهذا المخلالأعلى للمساواة فى

الحرية ,وأنهاقداستبعدت ,عبر التاريخ  .جماعات برمتها .أماالمدافعون عن

وية
اوق
سلحق
تأا
ممبد
لأن
الى
النغام الأمريكى فقد أشاروا على حق ,فى رأيى إ

قد

تسببفى توسيعمُطَّردلدائرة المؤهلين للحقوق ؛ فماأنترسّخت فكرة أن للبشر

جميعا حقوقاً طبيعية؛ حتى اتجهالجدل فى التاريخ السياسى الأمريكى إلى قضية :

من يقع داخلهذه الدائرة المسحورة ,املنبشر الذينذكَرإعلانْ الاستقلال أنهم
قدخلقوا متساويين  .لم تضمالدائرة فىالبدايةالنساءًولا السودولاالببيضعديمى

الملكية  .لكنهااتسعت فى بطء وفىثقة لعضم هؤلاءجميعا.

هم
ينت
دكا
لقد
وسواء أدرك المشتركون فىهذه امجادلات أملميدركوا ,ف

جميعا

على الأقل فكرة مخبوءةٌعن ماهيةجوهزالإنسان ,ومن ثمأساسللحكمعماإذا
كان هذا الشخص أو ذاك مؤهلاً .يختلف الناسمظهرياً فى الملامحوالحديث

اذا
والفعل اختلافابيّناءوعلىهذافإنالكشيرمن هذا الجدلكانيدورحولم إ
كانت هذه الفروق الواضحة فروقاًعرضيّة أمأنهامتجذرة فىالطبيعة.

تعاون العلغالطبيغى الحديثلحد ماف توسيع فكرتناعمّن يكون مؤهلاً
كانيسعىإلىالتأكيدعلىأن معظمالفروق الواضحة بين االبشر
كإنسات  .إذ

ةوق 
يفر
عنت
يكا
بثما
طحي
فروق عرَْضْيَّةوليستطبيعية .و

كتلك الموجودة بين

الرجال والنساء  كان العلميوضح أنهاإنماتمسخصائص غير جوهرية لاصلةلها

باحقوق السياسية .
وعلى هذا ,فعلى الرغم من السمعة السيئة لاعتناق فلاسفة أكاديميين مفاهيم

كالحقوق الطبيعية .فإن معظمعالمناالسياسى يستند على وجود' جوهز بشرى

0بت أضفته :عليناالطبيعة :أو بالأحرى ,علىحقيقة أننانعتقدبوجود مثل هذا
ثا

> . ١ 11

الفصل الثانىعشر:سياسات للمسدقبل سدم

رتماكناعلى مشارف مستقبل سلالة بعد بشرية .تمنحنا فيه التكنولوجيا القدرة

على أن نحوربالتدريج هذا الجوهر.معالزمن .الكثيرون يتقبلون هذهالفكرةفى

سرورتحت شعار حرية البشر .يريدون أن يعحظّمروايمنة الاآبخاءتفيىار من
ينجحبون .من حرية العلماء فىموالاة البحث ,من حرية المقاول فى استسخدام
التكم لرجيا جمع الثروة.

عيرأن هذاالنوعمن الحريةنوعيختلفعنكلماتمتعبهالبشر من حرياتقبلا.
عانا.
كات اخخريةالسياسيةً حتى الآنتعنىحريةتعقّب الغايات التى وطضعبتهاائلن
لمنحدد هذه الغايات بشكل صارم ؛ الطبيعة البشرية مرنةللغاية ,ولنامجال هائل من

'حيارات بشفق معهذه الطبيعة .لكنها ليست طيّعة إلى ما ل ناهاية :العناصر التى
لعل ثابعة_الا سيما تلك السللسلة من الاستجابات الانفعالية العى تيز جتسناءت

سكل مرفاً اما يسمح لنا بالتواصل مع كل إنسان آخر.
رم كنب علينا أن مضى إلىهذا النوع الجديد من الحرية .أو أن المرحلة الجديدة
ص

التطورهىمرحلة  كما اقترح البعض  سنمسك فيها  .متعمدين .بزمامبنيتنا

اليولوجية فلا نتركها لقوى الانتخاب الطبيعى العمياء .فإذا مافعلناذلك؛ لابدأن

ببعشدر سيشبهكثيرا عالمنا
الملما
نمعلهبأعينمفتوحة .الكشيرون يفترضون أن عا
سياةواة والرخاء والرعاية والشفقة _إنمابرعاية طبية أفضل  .وأعمار
مخر
حوذاا_بله ا

اطول  .وربما بذكاء يفوق الذكاء الخالى.
ولقديكون عالممابعد البشرهذا عالماأكثرهيراركية وتنافسية من عالمناهذا.
2

80تيس .تلى لد 10لك بالمصراُع الاجتماعى .فد يكون
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عالم اتختفى فيه فكرة «الإنضانية

المستركة لأنامزجنا الجيئات البشرية بجينات أنواعأخرى كشيرة ولمتعد لدينا

فكرة واضحة عمنيكونه الإنسان .قديكون عالما يدخلفيهالإنسان الوسط قرنه
النانىمن العمر وهو يجلس فى ذار مريض المسنينيتطلع إلىموت يأمل أن يدركه .أو
ريما كات عالما من الطغيان الناعم الذى تخيله «عالم جديد شجاع» .يتمتع فيهالجميع

الصحة والسعادة .وينسى فيه الكل معنى الأمل والخوف والكفاح.

 نهايهالانسان اعلواثقوبرةالبيونكنولوجيةليسعليناأننقبلأيامنهذهالمستقبلاتتحتشعار كاذبلحرية :حريةحقوق
تكائر لاتحدأوحريةبحثعلمىبلاحدود .ليسعليناأن نعتبرأنفسناعبيدالعقدم
تكنو لوجى محتوم إذا كان هذا التقدم لا يخدم غايات الإنسان .إن الحرية الحقة هى

برية المجتمعات السياسية فىأن تحمىالقيمالتىتعتنقهاعزيزة .هذههىالحريةالتى
يلزم أن نعتتصم بها فى الثورة البيوتكنولوجية المعاصرة.

رقم الإيدا ع ”...1571411//5
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شركة مطابعلوتس بالطنجالة 6ك "

ا
اعرد و و

نهاياةلإنسان
أمنهايةالإنسانية؟
المشكلة التى يواجهها اليشر ليست

ننولوجيا
لىتيكمك
الإنسانية» .اللت

«نهاية الإنسان» وإنما ىد

 0إن ثلاثة بلايين
أن توقفها أىتَحُد . 0

من البشر يعيشون دونٍ صرف صحى .إن بليوناًون لوك ل تصليم
المباه النظيفة ,إن بليونا وربعالبلدون د تحدون السحن الدى تلد ذالم

إن نصفبليونلايتوفر لهالحد الأدنى من الغذاء اليومى؛ إنثلاثين أى
أربعين لفك فلار

1

يسيب سوء التغذيةوالأمراض هكذا

ان هذا الذى يجادل
تقول تقارير الأممالمتتحدة.أى
فوكوياما كى يحفظ كرامته البشرية؟ هل يتمتع هؤلاء جميعا
من الهندسة
«بالكرامة البشرية» التى يخشى عليها 0

الورائية؟ أليست الهندسة الوراثية فى الزراعة والصناعة
القشرلله هى الأمل الكبير فى تحسين أوضاع هوؤّلاء جميعا
وجعلهم بشراً تحاف علىشرت

اران

لل تان

الإنسان» فيهم ,أما يستحقون -كما يقول ييتركونراد -أن

يتدحرف فوكرياما .فلاصا ناهذا وى بلقو آم ا عند

يمثلون إنسان نيانديرتال المعحاصر أمام إنسان الغرب
المتقدم صاحب العلم والتكنولوجيا؟ أم أن قضيته الحقيقية
هى الخوف على «إنسان الغرب» هذا «الأفضل»» .من أن

يخلفه إنسان آخر أذكى؟ ثمء أتراه .وهو الذكى» يصدق هذا
حقا؟

ايا الجميلةالتئتستحق
ضلعّديد
ل,يقثيرا
نكت.ابمامتع
لمكنال

وجبة
شوك
اوه
لفء
بمثق
أن يقرأها كل
علمية وفكرية دسمة للقارئ العام .ولقد
شخصياً بقراءعته .وتمتعت
0
رش سات در مذه الكثير فى

مجالات خارج تخصصى.

أحمدمستجير

سير

