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ــاة البرشيــة حقيقــة مطلقــة مثــل املــوت،  ال يوجــد يف الحي

ــي  ــة الت ــو الكارث ــه، فه ــم من ــة” أعظ ــد “مصيب وال توج

يقــف أمامهــا البــرش عاجزيــن، ليــس فقــط غــر قادريــن 

عــى إرجــاع امليــت للحيــاة، بــل حتــى غــر قادريــن عــى 

ــع  ــر. وم ــم اآلخ ــو العال ــه نح ــوت وطريق ــة امل ــم ماهي فه

ذلــك اســتطاعت البرشيــة خــال العقــود القليلــة املاضيــة 

أن تحتــوي “املــوت” بصــورة أو بأخــرى، فتطــورت علــوم 

الطــب وقضــت عــى األوبئــة التــي كانــت تســبب املــوت ال 

محالــة، مثــل املاريــا والطاعــون والســل والكولــرا، وحتــى 

ــى  ــر حت ــم تُقه ــاج ول ــا ع ــر له ــم يتوف ــي ل ــراض الت األم

ــب يف  ــح الط ــر، نج ــدز والزهايم ــان واإلي ــل الرسط اآلن مث

إبطائهــا، واســتطاع مريــض اإليــدز أو الرسطــان أن يتكيــف 

ــة يف  ــا نجحــت السياســات البرشي ــا. كم ــا بدرجــة م معهم

احتــواء فــروس كوفيــد- 19 يف وقــت قيــايس، وبــدأ بعــض 

ــرد  ــه مج ــى أن ــوت ع ــرون إىل امل ــن ينظ ــاء واملفكري العلم

تحــٍد يمكــن التعامــل معــه وليــس كارثــة، وغــاىل البعــض 

يف تصوراتهــم حتــى رأوا أنهــم بإمكانهــم “هزيمــة املــوت”.

مشكلة تقنية!
يف كتابــه “اإلنســان اإللــه”، يقــول الفيلســوف يوفــال نــوح 
هــراري: “ال يمــوت البــرش يف الواقــع ألن اإللــه قــى األمــر، 
ــى.  ــة عظم ــة كوني ــن خط ــايس م ــزء أس ــاء ج أو ألن الفن
يمــوت البــرش بســبب خلــل تقنــي مــا؛ يتوقــف القلــب عــن 
ضــخ الــدم أو ينســد الرشيــان الرئيــي أو تنتــرش الخايــا 
الرسطانيــة أو تتكاثــر الجراثيــم يف الرئتــن.. األمــر برمتــه 
مشــاكل تقنيــة، وكل مشــكلة تقنيــة لهــا حــل تقنــي. لســنا 
ــى  ــب ع ــيح للتغل ــي للمس ــور الثان ــار الظه ــة النتظ بحاج
املــوت، باســتطاعة اثنــن مــن املهووســن يف مختــر القيــام 
بذلــك. وإذا كان املــوت فيمــا مــى تخصصــاً لرجــال الدين 
والاهوتيــن، فــإن املهندســن هــم مــن يتــوىل أمــره حاليــاً. 
ــي أو  ــاج الكيميائ ــة بالع ــا الرسطاني ــل الخاي ــا قت يمكنن
ــم يف الرئتــن  ــا إبــادة الجراثي الروبوتــات النانويــة، ويمكنن
ــف  ــب إذا توق ــيط القل ــا تنش ــة، ويمكنن ــادات الحيوي باملض

“تكنولوجيا الخلود”.. هل يمكن حقًا 
“هزيمة الموت”؟!

»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــرش مــن خــال املوقــع اإللكرتونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعامي ــة، والتوجه ــات املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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ــم  ــة، وإذا ل ــات الكهربائي ــة والصدم ــخ باألدوي ــن الض ع
ينجــح األمــر، فيمكننــا زرع قلــب جديــد”.

ــل  ــهولة يف التعام ــاطة والس ــذه البس ــر به وإذا كان األم
مــع املــوت كأنــه مشــكلة فنيــة، ملــاذا ال يعــود امليــت الــذي 
ــر  ــف بآخ ــه املتوق ــتبدلنا قلب ــاة إذا اس ــه للحي ــف قلب توق
ينبــض؟ ال أجــادل هنــا جــدالً غيبيــاً يحتــوي قيمــاً دينيــة 
ــذي  ــه ال ــادي نفس ــق امل ــل باملنط ــة، ب ــدات فكري ومعتق
ــا  ــع قضاي ــم م ــاً يف تعامله ــاء حالي ــض العلم ــاه بع يتبن
ــأداة  ــه ب ــن حل ــاً يمك ــاً مادي ــاً فني ــا خل ــوت باعتباره امل

ــية. هندس

إكسير الحياة:
ــر  ــى الفك ــدة ع ــت جدي ــة ليس ــاة األبدي ــة يف الحي إن الرغب
ــوك  ــخ مل ــر التاري ــر ع ــا كان يظه ــاً م ــاني، فدائم اإلنس
ــن  ــون ع ــا، ويبحث ــود يف الدني ــعون إىل الخل ــرة يس وأباط
ــتعينون  ــاة”، ويس ــر الحي ــدي أو “إكس ــاة األب ــوع الحي ينب
باألطبــاء والســحرة ورجــال الديــن لتحقيــق الخلــود 
ــل  ــل “تأجي ــى األق ــم أو ع ــباب الدائ ــى الش ــاظ ع والحف
ــم يف  ــم رغبته ــوم عليه ــة. ال أل ــرتة ممكن ــر ف ــوت” ألك امل
ــة لهــم، فهــم بالفعــل امتلكــوا مــن  ــاة األبدي ــق الحي تحقي
ــا  ــون الدني ــم يمتلك ــا يجعله ــوذ م ــروة والنف ــوة والث الق
بــكل مــا فيهــا، وبالطبــع ال يرغــب إنســان تحكمــه قيمــه 
املاديــة يف أن يــرتك جنتــه الدنيويــة التــي يحيــا فيهــا مقابل 
وعــود بدخــول جنــة ال يراهــا أو وعيــد بدخــول نــار ال يقدر 
ــب يف أن  ــة ويرغ ــه الحالي ــك بلحظت ــو متمس ــا، فه عليه
تســتمر الحيــاة حولهــا. وألن كل مــن يمتلــك مصــدراً كبــراً 
للقــوة واملــال والنفــوذ يســعى للخلــود، فــإن مــن يمتلكهــا 
ــي  ــة الت ــا العماق ــم رشكات التكنولوجي ــذا ه ــا ه يف عرصن
ــتثناًء  ــن اس ــم تك ــرص، فل ــذا الع ــور” ه ــت “إمراط أصبح
مــن هــذه القاعــدة؛ تلــك الرغبــة امللحــة يف تحقيــق الحيــاة 

ــوت”. ــة امل ــة “هزيم ــا مهم ــى عاتقه ــذت ع ــة، فأخ األبدي

هــذا تمامــاً مــا قالــه “بيــل ماريــس”، رئيــس “صندوق 
اســتثمار جوجــل” Google Venture، حيــث كشــف خــال 
ــن  ــتثمر 36% م ــل تس ــر 2015 أن جوج ــة يف يناي مقابل
ــا يف  ــاة، بم ــوم الحي ــئة يف عل ــاريع الناش ــا يف املش صندوقه
ــاة،  ــد الحي ــة لتمدي ــاريع الطموح ــن املش ــد م ــك العدي ذل
ــاول  ــن ال نح ــوت، نح ــد امل ــرب ض ــه “يف الح ــاً أن مضيف
ــاراة”.  ــوز يف املب ــاول الف ــل نح ــاردات، ب ــة ي ــب بضع كس

قــد يكــون الهــدف نبيــاً إذا اســتطاعت جوجــل 
بالفعــل أن “تؤخــر املــوت” أو حتــى “تهزمــه” كمــا يقــول 
ــك، وأن  ــل بذل ــاألوىل أن تعج ــس ب ــن ألي ــس”، لك “ماري
تــرسع يف عملياتهــا وتحيــي املوتــى اليــوم بــدالً مــن الغــد، 

خاصــة إذا كانــت تســتطيع ذلــك اليــوم؟ نعــم يمكــن ذلــك 
مــن خــال توجيــه جــزء مــن نســبة 36% مــن “صنــدوق 
اســتثمار جوجــل” البالــغ مليــاري دوالر إىل الــدول الفقــرة 
ــن  ــل س ــراً قب ــاً وفق ــال جوع ــا األطف ــوت فيه ــي يم الت
ــة، يف  ــوء التغذي ــص وس ــكات نق ــبب مش ــة بس الخامس
الوقــت الــذي يكثــر فيــه املــوت يف الــدول املتقدمــة بســبب 
ــه  ــغ نفس ــذا املبل ــم به ــدم له ــة، وأن تق ــمنة املفرط الس
ــاً للمــوت”؟ أم  ــدواء. أليــس هــذا أيضــاً “تأجي الغــذاء وال
أن الحــق يف الحيــاة األبديــة أصبــح ملــكاً حرصيــاً للغــرب 
فقــط يف اســتمرار ملعايــر االزدواجيــة التــي تحكــم النظــام 

ــي؟ العامل

تكنولوجيا الخلود:
بــات حلم الخلــود يــراود الكثــر مــن رواد وادي الســيلكون 
ــل،  ــة يف جوج ــر الهندس ــل”، مدي ــد كرزوي ــل “ريمون مث
صاحــب نظريــة حتميــة اندمــاج الدمــاغ البــرشي يف 
التكنولوجيــا املتطــورة، والــذي لُقــب بـــ “الوريــث الرشعي 
لتومــاس إديســون”، و”العبقــري الــذي ال يهــدأ لــه 
بــال”، و”آلــة التفكــر املطلقــة”؛ نظــراً ملســرته الطويلــة 

ــتقبليات. ــا واملس ــال التكنولوجي ــة يف مج والناجح

ــه “راي  ــق علي ــا يُطل ــل” أو كم ــد كرزوي فـــ “ريمون
ــاً”،  ــاً مجنون ــاً، أو “عبقري ــاً عادي ــس مخرتع ــل”، لي كرزوي
بــل يمتلــك خطــة تنفيذيــة لتحقيــق الخلــود عــر 
التكنولوجيــا ونظــم الــذكاء االصطناعــي؛ فيتــم زرع 
رشائــح إلكرتونيــة يف األدمغــة البرشيــة لتطويــر “اإلنســان 
ــرش  ــة الب ــن أدمغ ــة م ــخ احتياطي ــذ نس ــارق”، أو أخ الخ
ومعالجتهــا لكــي تســتمر يف التفاعــل بعــد مــوت صاحبهــا 
ــخصية  ــتمر الش ــة، فتس ــات معدني ــا يف روبوت ــر زراعته ع
نفســها ولكــن يف جســد آخــر غــر الجســد الفانــي، ويصبح 
الدمــاغ داخــل آلــة ال تمــوت، كمــا يمكــن تعديــل الشــفرات 

ــراض. ــا األم ــة ال تهزمه ــر مناع ــرش لتوف ــة للب الوراثي

ــا  ــدم التكنولوجي ــد تق ــل، وق ــن بالفع ــك ممك كل ذل
فرصــاً واعــدة أكثــر مــن ذلــك، لكــن هــل هــذا حقــاً نــوع 
ــور  ــد تط ــة ق ــح اإللكرتوني ــود؟ فالرشائ ــواع الخل ــن أن م
ــة، لكــن  “إنســاناً خارقــاً” ذا قــدرات ذهنيــة وبدنيــة عالي
هــل تتحمــل طاقــة اإلنســان النفســية هــذا الكــم الرهيــب 
ــة  ــات واإلدراكات املختلف ــكار والنظري ــات واألف ــن الذكري م
ــي  ــدود الت ــي الح ــا ه ــار؟ وم ــدأ يف االنهي ــن دون أن يب م
يمكــن تحميلهــا عــى هــذا الدمــاغ قبــل أن يفكــر يف التمــرد 
ــن  ــة م ــتطاعت مجموع ــدث إذا اس ــاذا يح ــار؟ وم أو االنتح
ــيرتكون  ــل س ــة، ه ــة الثوري ــذه التقني ــاك ه ــرش امت الب
ــم  ــيتم حرمانه ــا؟ أم س ــق باقتنائه ــون بالح ــي يتمتع الباق
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ــن  ــة مزعومــة كــي يســتأثروا منفردي ــدواٍع أخاقي منهــا ب
ــلطة؟ بالس

بــل قــد يكــون الســؤال، هــل هــذه هــي الحيــاة األبديــة 
ــان  ــوت اإلنس ــد أن يم ــاً؟ أي بع ــا حق ــب فيه ــي نرغ الت
وينتهــي ويتحلــل وتخــرج روحــه إىل بارئهــا، تظــل 
ذكرياتــه املرمجــة عــر جهــاز كمبيوتــر هــي التــي تحيــا 
ــوداً، بــل  وتتفاعــل مــع اآلخريــن؟ بالطبــع هــذا ليــس خل
تجربــة عــى ذكريــات إنســان قــد انتهــى ومــات، ال يشــعر 
ــا  ــر مثلم ــة وال يتأث ــخته االفرتاضي ــه نس ــعر ب ــا تش بم
تتأثــر، لــن يحــب مثلمــا تحــب ولــن يكــره مثلمــا تكــره، 

ــات.  ــود للذكري ــل خل ــان ب ــوداً لإلنس ــس خل ــذا لي ه

إحياء النفس:
ــرة  ــن يف فك ــؤالء املفكري ــض ه ــع بع ــف م ــت أختل إذا ُكن
الخلــود، إال أننــي اتفــق معهــم يف فكــرة “تأجيــل املــوت”، 
أو إن أردت فُقــل “تأجيــل أســباب املــوت” أو حتــى “إحيــاء 
النفــس”. فاألســباب التــي تــؤدي إىل ترسيــع املــوت تتمثــل 
انتشــار األمــراض واألوبئــة واملجاعــات والحــروب  يف 
ــي  ــة، وه ــاء البرشي ــبب األخط ــوادث بس ــات والح والرصاع
جميعهــا ُمرسعــات للمــوت، وبالتــايل إذا اســتطعنا أن 
نقــي عليهــا ســوف نؤجــل كثــراً مــن “أســباب املــوت”، 
ويزيــد متوســط العمــر ليتخطــى حتــى ســن الـــ 90؛ أي 
نقــي عــى هــذه امُلرسعــات مــن خــال تعظيــم االســتثمار 
ــرشي،  ــلوك الب ــيد الس ــب، وترش ــي والط ــث العلم يف البح
وإنشــاء نظــام عاملــي متضامــن قــادر عــى التعامــل مــع 
األوبئــة واملجاعــات بقــدر كبــر مــن اإلنســانية، ويســتطيع 

ــوت.  ــارع امل ــروب ومص ــات الح ــب وي أن يتجن

قيمة الموت:
قــد يــرى الفريــق اآلخــر أن الســاعن للخلــود مخطــؤون يف 
ظنهــم، لكــن هنــاك جانبــاً إيجابيــاً آخــر للقضيــة يجــب 
ــن  ــذي يؤم ــود وال ــن بالخل ــذي يؤم ــن، ال ــى كا الفريق ع
ــعي  ــو الس ــه؛ وه ــعى لتحقيق ــه ويس ــم ب ــاء، أن يهت بالفن
للحيــاة، فهــو الهــدف األســمى والحــق الــذي ترتتــب عليــه 
الحقــوق األخــرى كافــة، ولكــن مــع اإليمــان بوجــود املــوت 
ــاة  ــدف الحي ــا. فه ــتعداد له ــب االس ــة يج ــة مطلق كحقيق
ــتعداد  ــو االس ــة ه ــماوية كاف ــان الس ــانية يف األدي اإلنس
ــم  ــار، وهــي قي ــة أو الن للمــوت وللحســاب ولدخــول الجن
ــت  ــا هلك ــرشي، وإذا أغفلناه ــل الب ــزان التعام ــكل مي تش
البرشيــة كلهــا وذهبــت مرسعــة إىل املــوت ال محالــة. فــإذا 
ــرة،  ــا أو اآلخ ــه يف الدني ــد رادع ل ــه ال يوج ــوي أن أدرك الق
وأنــه خالــد ولــن يمــوت، ســوف يســتمر يف تظلمــه 
وجروتــه حتــى يُفنــي الجميــع بعضهــم. وإذا لــم يؤمــن 

ــه. ــع بوجــود املــوت، ســوف يهلكــون ب الجمي

ويف النهايــة، هنــاك تــوازن وُســنن تحكــم هــذا الكــون، 
ومثلمــا تغيــب الشــمس فإنهــا تــرشق مــن جديــد، ومثلمــا 
يُولــد إنســان يمــوت آخــر، ومثلمــا يؤثــر البــرش يف الطبيعة 
فإنهــا تؤثــر فيهــم، وكمــا اســتطاع البــرش بفضــل التقــدم 
ــا،  ــاء كورون ــار وب ــواء انتش ــدة، احت ــي واإلدارة الجي العلم
ــي  ــس الت ــن األنف ــاء ماي ــى إحي ــاً ع ــادرون أيض ــم ق ه
ــوء  ــة لس ــرش نتيج ــراض تنت ــبب أم ــاً بس ــوت يومي تم
التغذيــة أو ســوء البنيــة التحتيــة أو عــدم توافــر الرعايــة 
ــا  ــا، مثلم ــة، وهــي أوىل بإحيائه ــاه النظيف ــة أو املي الصحي
ــة  ــن صح ــات لتحس ــر آلي ــي أن يوف ــدم العلم أوىل بالتق

ــتهم. ــتوى معيش ــرش ومس الب
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