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 :�ورونا فیروس و�اءو التحّول اإلنسانّي  مذهب
 استخالص الِعبر

 *األب صالح أبوجوده ال�سوعيّ 

 مقّدمة
) مسلًكا یهدف إلى تحسین قدرات اإلنسان Transhumanismeسلك مذهب التحّول اإلنسانّي (

بدو تطّرًفا م�الًغا و�تقانها �معزٍل عن �ّل معتقٍد دینّي، و�ّل ُ�عٍد اجتماعّي وثقافّي وس�اسّي، في ما ی
وخطیًرا ألهّم مكتس�ات عصر األنوار، أال وهو مر�زّ�ة العقل ودوره في تطّور ال�شرّ�ة وتحقیق الحرّ�ة 
والسعادة واالزدهار. فجهود ذلك المذهب تصّب �شكٍل حصرّي في تحسین ذ�اء اإلنسان الفرد تحسیًنا 

العلمّ�ة و�نجازات البیولوج�ا الطبّ�ة في  - قنّ�ةاصطناع��ا، و�طالة ح�اته من خالل دمج اإلنجازات الت
صم�م تكو�نه البیولوجّي والنفسّي. لذا، �مثِّل مذهب التحّول اإلنسانّي انقطاًعا ال سابق له عن 
األنترو�ولوج�ا التقلیدّ�ة التي ساهمت مساهمة فّعالة في فهم اإلنسان نفسه وموقعه وهدفه، و�وجه خاّص 

�ولوج�ا ر�طت بین طب�عة اإلنسان و ّ�ة التي أثَّرت في الغرب تأثیًرا �بیًرا. فتلك األنتر األنترو�ولوج�ا المس�ح
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التي بها خلق العالم، ُفِهَم اإلنسان  »كلمته« وخلقه على صورة هللا ومثاله. ولـّما �شف ُهللا عن نفسه بـ
ق�قة التي هي �العمق �عكس في فنائه وم�ًضا من قدرة الخالق، و�سعى في إثر الح كائًنا �متلك عقًال 

دعوته الطب�عّ�ة، وال تنفصل عن عالقته �خالقه الذي �مّثل غایته األخیرة. و�ذا �ان عصر األنوار قد 
، بل اّتخذ شكل انقطاٍع تدر�جّي بدأ �إعالن أحدث ثّمة انقطاًعا عن هذه األنترو�ولوج�ا، فإّنه لم �كن �امًال 

ین الذي  ُر�ط �الرجعّ�ة والظالمّ�ة. وألّنه اّتخذ مسلك انقطاٍع تدر�جّي، فقد انعتاق اإلنسان المعاصر عن الدِّ
ین �هللا في ما یبدو تنق�ة  ترك إمكانّ�ة انتعاش األنترو�ولوج�ا التقلیدّ�ة، وال سّ�ما من خالل التمییز بین الدِّ

د انتهت تلك اإل�مان و�ح�اءه، و�وجٍه خاّص في أعقاب نتائج العولمة ونزعات َتَعْلُمن المجتمعات. فق
العملّ�ة التي ظّن الكثیرون أّنها عمل��ا تعني نها�ة األد�ان، إلى عودة األد�ان إلى الساحة الدولّ�ة �صفتها 
المؤتمنة على اإل�مان، في وقت وجد اإلنسان نفسه �ع�ش فراًغا روح��ا، واختبر أّن اإلنسان هو الخطر 

زاته العلمّ�ة والتقنّ�ة والبیولوجّ�ة في خدمة مصالحه األشّد على اإلنسان، وتحدیًدا �سبب تسخیر إنجا
األنانّ�ة، وتدمیر الطب�عة. و�هذا المعنى، �مّثل مذهب التحّول اإلنسانّي تحّدً�ا جدیًدا لل�شرّ�ة، إذ ُ�ضفي 

ما �عد « رًفا، و�فتح على تغییر تكو�نه نفسه على نحٍو �جعل من بوادر زمنعلى اإلنسان ُ�عًدا فرد��ا ِص 
�أ�عادها  ) تلوح �األفق، والقصد بها إنكار اإلنسانّ�ة السا�قة إنكاًرا �امًال Posthumanisme( »نسانّ�ةاإل

 الروحّ�ة واالجتماعّ�ة والس�اسّ�ة، و�نكار نمّو اإلنسان الطب�عّي.

في هذا الزمن المفصلّي، أطّل و�اء فیروس �ورونا، �طر�قة مفارقة، و�قدر ما أدَّى إلى إغالق الناس 
على أنفسهم في حجر صّحّي �جعل اإلنسان �فكِّر في الحفاظ على ح�اته قبل �ّل شيء، فقد �شف أ�ًضا 
عن حق�قة تكو�ن ال�شر إنسانّ�ة واحدة لها مصیر واحد، وفتح على إلزامّ�ة تعاون الجم�ع وتضامنهم لبلوغ 

ن�سان  ٢اتُّخذ �اإلجماع في شاطئ األمان. وخیر معبِّر عن هذا الواقع �ان قرار األمم المّتحدة التي 
، وف�ه دعوة إلى التعاون الدولّي، وتضافر جهود جم�ع الدول لمواجهة الو�اء واألزمات ٢٠٢٠

. غیر أّن هذا الواقع �مثِّل صحوة ضمیر عالمّي له وقعه ١االقتصادّ�ة، والمحافظة على حقوق اإلنسان
التضامنّ�ة تعاكس مسار ذلك المذهب معاكسًة  على مذهب التحّول اإلنسانّي، إذ إّن أ�عاده اإلنسانّ�ة

 كاملة.

 رهان مذهب التحّول اإلنسانيّ  - أوًَّال 
�عّول أنصار مذهب التحّول اإلنسانّي على التقّدم التقنّي في بلوغ اإلنسان الح�اة األبدّ�ة؛ ف�صیر  

ً�ا من اآلالت والمكّونات البیولوجّ�ة،  و�تمّتع بذ�اء ینمو تقن��ا وتلقائ��ا اإلنسان، بدا�ًة، �ائًنا هجیًنا مر�َّ
�حیث یتجاوز شیًئا فشیًئا حدود تطّوره البیولوجّي. و�التالي، فإّن اإلنسان المعاصر �ع�ش مرحلة انتقالّ�ة 

المنقطعة عن  »ما �عد اإلنسانّ�ة« بین عملّ�ة تطّوره الطب�عّي المرت�ط �األنترو�ولوج�ا التقلیدّ�ة، ومرحلة
سة على مبدأ تطّور اإلنسان الالمحدود �فضل العلوم والتقنّ�ات. فال تعود تلك األنترو�ولو  ج�ا، والمؤسَّ

الطب�عة تحرِّك تطّور اإلنسان، بل اإلنسان َمن �طّور نفسه �معزٍل عن الطب�عة. فهل اإلنسانّ�ة �صدد 
 ّل تأكید. ، إذ طب�عة اإلنسان نفسها تتغّیر؟ الجواب هو نعم �ك»نوع إنسانّي جدید« التحّول إلى
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رأسمالّي والمستقبلّي، بوجه رئ�سّي، الشر�ات -�مّثل هذا المذهب الالس�اسّي والمّتصل �الفكر التكنو
بوال�ة �ل�فورن�ا، وتحدیًدا شر�ات غوغل وأّبل وفا�سبوك  »وادي سیل�كون « الرقمّ�ة العالمّ�ة المستقّرة في

الس�اسة « ن عّما سّماه م�شال فو�و. وثّمة َمن یدافع منذ اآل(GAFAM) وأمازون وما�كروسوفت
 »المواطنین المرّ�بین من أجزاء عضوّ�ة وأجزاء مصطنعة« ) إلعطاءBiopolitique( »الحیوّ�ة

)cyborgs-Citoyens٢) حقوق المواطنین العادّیین نفسها. 

سها على غیر أّن االعتراضات على هذا التطّور المفرط �ثیرة، ال سّ�ما وأّنه �حّول طب�عة اإلنسان نف
نحٍو ت�قى ف�ه ق�م التحّول مجهولة اجتماع��ا وس�اس��ا ومیتافیز�ق��ا، إضافة إلى أّنه س�سّبب �مظالم �ثیرة، 
ألّنه سی�قى محصوًرا �قّلة لدیها القدرات المالّ�ة لالستفادة منه، أو ألّنها تمتلك المعرفة الخاّصة �ه. وفي 

 »التحّول اإلنسانيّ « من ال�شر، �ما أنّ  »نوَعین« ة منقسمة بیننها�ة األمر، ألن تص�ح المجتمعات ال�شر�ّ 
مع ما �عن�ه من انقطاع �امل عن التطّور البیولوجّي، وتعو�ل حصرّي  »ما �عد اإلنسانّ�ة« سیؤّدي إلى

؟ ومن ناح�ة أخرى، »اإلنسان« على الذ�اء االصطناعّي المنفتح على الذ�اء المتفّوق الذي یتحّكم بتطّور
 مكن استثمار هذا الذ�اء االصطناعّي المستقّل في الحقل العسكرّي، األمر الذي �فتح على مخاطرأال �

 ال�شرّ�ة على نحو ما تمّثله األسلحة النووّ�ة؟ »فناء«

�الرغم من هذه االعتراضات الوجودّ�ة واألساسّ�ة، �عرف مذهب التحّول اإلنسانّي نجاًحا �بیًرا 
لعالم الرقمّي الذي تس�طر عل�ه الشر�ات المعنّ�ة، �حیث �ص�ح المذهب أمًرا ومتسارًعا �سبب قّوة تسو�ق ا

طائلة لتطو�ر الذ�اء  واقًعا. ُ�ضاف إلى ذلك أّن حكومات البلدان الغنّ�ة توّظف في غالبّیتها أمواًال 
االصطناعّي خدمًة لمصالحها، وهذا �صّب، في نها�ة األمر، في صالح توّجهات مذهب التحّول 

. وفي �ّل حال، ت�قى اإلنسانّ�ة إزاء تحّول خطیر یتسبَّب �ه انحراف في فهم دور العلوم ٣نيّ اإلنسا
والتقنّ�ات، إذ عوض أن تكون هذه وسیلة تسمح لإلنسان �أن �كون سعیًدا في طب�عته، تص�ح هي نفسها 

جتماعّ�ة �ما فیها خدمة عامل والدة إنسانّ�ة جدیدة تكّون حدودها، وتتطّور خارًجا عن الق�م األخالقّ�ة واال
 الخیر العاّم التي رافقت نشأة المجتمعات ال�شرّ�ة وتطّورها.

 وجه الو�اء اإل�جابيّ  - ثانً�ا
في خضّم هذه التطّورات المتسارعة والدرامّ�ة، أال �مكن رؤ�ة وجٍه إ�جابّي في و�اء فیروس �ورونا 

ل اإلنسانّي؟ �شیر أمین عاّم األمم المّتحدة یؤّدي إلى �قظة الضمیر العالمّي إزاء مخاطر مذهب التحوّ 
أنطونیو غوتیر�ش إلى أّن عمل الدول منفردة لمواجهة انتشار الو�اء لن ُ�فلح، وأّن جم�ع الدول مسؤولة 

�الثمن الذي « عن تحّمل مسؤولّ�اتها بهذا الصدد من أجل مستقبل ال�شرّ�ة جمعاء. فنتائج الو�اء ذ�َّرت
وفي إطار . »عف في النظم الصحّ�ة والحما�ة االجتماعّ�ة والخدمات العاّمةندفعه نت�جة نقاط الض

 التضامن العالمّي الضرورّي، یذ�ِّر غوتیر�ش �ضرورة تخف�ف أع�اء الدیون عن الدول النام�ة، و�قول:
واستدامة، تكون أكثر مرونة  حان الوقت لمضاعفة جهودنا في بناء اقتصادات ومجتمعات أشّد شموًال «
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واجهة األو�ئة وتغّیر المناخ وتحّد�ات عالمّ�ة أخرى. �جب أن تؤّدي مرحلة التعافي إلى اقتصاد في م
وأهداف التنم�ة  ٢٠٣٠جدید. وت�قى خارطة الطر�ق الوحیدة تلك الخاّصة �األمم المّتحدة، أي أجندة 

 .٤»المستدامة

ل والمجتمعات ل�س من أجل ُیلقي �الم أمین عاّم األمم المّتحدة الضوء على أهمّ�ة تضامن الدو 
التخّلص من الو�اء المنتشر فحسب، بل لتوفیر سبل التنم�ة المستدامة أ�ًضا. وهذا الُ�عد التضامنّي 
العالمّي یالقي ما جاء في قرار جمعّ�ة األمم المّتحدة المشار إل�ه أعاله، من أّن و�اء فیروس �ورونا 

د. ومن جملة ما یتطّل�ه هذا یتطّلب جواً�ا عالم��ا قائًما على الوحدة وا لتضامن والتعاون المشترك المتجدِّ
المعلومات والمعرفة العلمّ�ة والتطب�قات العملّ�ة في مجال الصّحة، وفًقا لما تنصح  ت�ادلالتعاون الوثیق 

 �ه منّظمة الصّحة العالمّ�ة.

هم الدول والمجتمعات إّن التشدید على التعاون الدولّي في ظّل أزمة الو�اء، له وقع على طر�ق ف
نفسها، �قدر ما یؤّدي إلى تحسین الخدمات الصحّ�ة، و�التالي توفیر ح�اة أفضل للجم�ع. فالجم�ع 
مسؤولون عن توفیر الدواء والطعام والماء وما یلزم من أجل مقاومة الو�اء واستمرار الح�اة، و�وجه خاّص 

ولون عن التخط�ط للنهوض االقتصادّي، وال سّ�ما للفئات المحتاجة في أّي بلٍد في العالم. والجم�ع مسؤ 
في البلدان النام�ة التي تحتاج إلى تضامن استثنائّي في هذا الزمن. فاألمن الصّحّي والغذائّي واالقتصادّي 

 مسألة دولّ�ة، ول�ست فردّ�ة تنحصر ببلٍد واحد.

ّي، وأهّمها تلك المّتصلة �عالقة و�التالي، ُیثیر الو�اء أسئلة تهمَّشت مع ثورة مذهب التحّول اإلنسان
األفراد �المجتمعات، وعالقة العلم �الس�اسة، ومكانة األخالق والُ�عد اإلنسانّي في عالقة الدول �عضها 

كثر من أّي وقت مضى واحًدا یر�ط ال�شر والدول �عضهم ب�عض على +ب�عض. فالمصیر ال�شرّي یبدو أ
ن �اقي األفراد، وال معنى لوجود دولة من دون �اقي الدول. نحٍو نادر. فل�س من معنى لوجود فرد من دو 

لقد عاد ُ�عد اإلنسان االجتماعّي والعالقات الدولّ�ة لتشغل مكانتها الطب�عّ�ة، وعاد العلم والتقنّ�ات الحدیثة 
 لتشغل مكانها الطب�عّي في ح�اة ال�شر.

 خاتمة
روا�ة برج �ابل، وخالصتها أّن بني  �مالعهد القدفي  سفر التكو�نترد في الفصل الحادي عشر من 

آدم أرادوا أن یبنوا مدینة و�رًجا رأسه في السماء. تشیر هذه الروا�ة إلى النزعة اإلنسانّ�ة الدائمة إلى الظّن 
أّن ال�شر قادرون على اكتشاف الكون �ّله و�خضاعه ومعرفة أسرار الح�اة؛ �ما وقدرتهم على تنظ�م 

التحّكم �الطب�عة ت�ًعا لنزواتهم. ولكن ما إْن خّططوا لذلك حّتى نزل هللا فبلبل عالمهم حس�ما یروق لهم، و 
د مقاصد  لغتهم وفّرقهم على وجه األرض �ّلها. ولعّل فیروس �ورونا الذي ال تراه العین المجّردة أتى لیبدِّ

شة الح�اة ال�شرّ�ة، مذهب التحّول اإلنسانّي، فیذ�ِّر �ضرورة تضامن ال�شر، ومكانة العلم الطب�عّي، وهشا
 وسّر الح�اة نفسها التي تتجاوز فهم اإلنسان وقدراته.
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