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منه على نقا�ش علمي للتيار الرتان�س�-إن�ساين .ولكن ما
معنى هذا التيار؟
ويف ال���واق���ع ،ت�����س��ت��ع��م��ل ك��ل��م��ة ت��ران�����س�-إن�����س��اين مبعنيني
خمتلفني؛ فالبع�ض يطلقها على كل الو�ضعية التي تت�صل
ب��ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي عر�ضناها ���س��اب��ق��ا ،وه���ذا م��ا جن��ده ل��دى
الفيل�سوف الفرن�سي ووزي��ر الرتبية ال�سابق ل��وك فريي
يف كتابه «ال��ث��ورة الرتان�س�-إن�سانية» (�صدر ع��ام ،)2016
والبع�ض الآخ��ر مييز بني ه��ذه ال��ث��ورة يف جانبها العلمي
والتقني ،وب�ين تيار فكري وفل�سفي ارت��ب��ط بها وحولها،
وجهات �أخ��رى لي�س م�سلما بفائدتها و�أخالقيتها ،وهذا
هو اال�ستعمال الذي يذهب �إليه �صاحب هذا الكتاب ،وهو
مييز ب�ين �أهمية ه��ذه ال��ث��ورة وب�ين «الرتان�س�-إن�سانية»
التي يعرفها ب�أنها جمرد �أيديولوجيا خا�ضعة للنقد.
ك���ي ن��ف��ه��م �أه��م��ي��ة ال��ن��ق��ا���ش ،مي��ك��ن �أن ن��ن��ط��ل��ق م��ث�لا من
الو�ضعية التالية :ثمة �أنا�س يخ�ضعون لعمليات زرع قلب
ا�صطناعي؛ لأن القلب الطبيعي مل يعد ق��ادرا على �أداء
وظيفته ،لكن م��اذا لو �أن ريا�ضيا �أ�صيب بق�صور يف �أداء
القلب �أ�صبح مينعه من الريا�ضة دون �أن ميثل خطرا على
حياته ،ه��ل ميكن �أن يخ�ضع �إىل هكذا عملية جراحية؟
كل القوانني متنع ذل��ك ال��ي��وم؛ لأن مثل ه��ذه العملية ال
تعترب طبية بل حت�سينية �أو «تعزيزية» .تيار الرتان�س-
�إن�سانية يرى �أن الثورة البيوتقنية احلديثة تفر�ض رفع
ه��ذه القيود وي��ق��ول �أ�صحابه� :إذا م��ا ا�ستعملت الأع�ضاء
اال�صطناعية للإن�سان جلرب اال�ضرار ،فلماذا ال ت�ستعمل
ال�ستبدال ما يراه الإن�سان قا�صرا من �أع�ضائه يحول بينه
وبني �أداء ما يريد من �أعمال؟ وملاذا ال يتحول زرع الأع�ضاء
م��ن ن�شاط م���داواة -كما ه��و حاليا� -إىل ن�شاط «تعزيز»،
على غ��رار عمليات التجميل التي كانت خم�ص�صة �سابقا
للم�صابني يف ح����وادث ال��ط��رق��ات �أو احل����روق ،و�أ�صبحت
ال��ي��وم مطلب جن��وم ال��ف��ن واجل��م��ال لتح�سني هيئاتهم؟
ويذهب بع�ضهم �أكرث من ذلك؛ فيطالب بتوفري �أع�ضاء
تعوي�ض ا�صطناعية تباع مثل الأدوية ،ويرون �أن الإن�سان
�سي�صبح قادرا على العي�ش مدة �أطول بكثري عندما ت�صل
هذه الثورة �إىل مداها الأق�صى ،وميكن �أن ن�صل �إىل و�ضع
يختفي معه امل��وت من الأ���ص��ل .هكذا تعد الثورة العلمية
ب��ن�����ش���أة م��ا ت��دع��وه «الإن�����س��ان امل��ع��زز» (اق�ت�رح ه��ذه الكلمة
ل�ترج��م��ة امل������رادف الإجن���ل���ي���زي� )improved( :أو
الفرن�سي ( ،)augmentéوهي كلمة حمورية يف هذا
املو�ضوع).
الواقع �أن الطب قد تقدم منذ �سنوات فيما يدعى بالوقاية
اجلينية ،و�أ�صبح ممكنا اليوم القيام ببع�ض العمليات على
اجلنني يف بطن �أم��ه ،و�سي�صبح متاحا يف القريب حتليل
اجلنني وتخلي�صه م��ن الأم��را���ض اخل��ط�يرة قبل والدت��ه،
و�سيطرح تطور هذه التقنيات م�شكالت عملية ،من نوع هل
يجوز تعديل جيناته ليولد �أق��وى؟ �أو تغيري لون عينيه؟
�أو تعديل جيناته دون �أن تكون م�صابة ،ولكن على �سبيل
االح��ت��ي��اط؟ ه��ل ميكن زرع �شريحة �إلكرتونية يف ج�سده
متكن م��ن ر���ص��د م��ا يتعر�ض �إل��ي��ه م��ن �أم��را���ض فتاكة يف
حياته؟ كل هذه الأمور �أ�صبحت ممكنة اليوم من الناحية
العلمية ال��ب��ح��ت��ة ،لكنها ت��ث�ير ج���دال �أخ�لاق��ي��ا وق��ان��ون��ي��ا.
ميكن �أن ن�شبه ذل��ك بالتعديل ال��زراع��ي ( )OGMال��ذي

�أ�صبح جزءا من حياة الأمريكيني ،لكنه يظل مرفو�ضا يف
مناطق �أخ��رى من العامل ،فتعدل جينات الإن�سان مثلما
تعدل ال��ي��وم ذرات القمح وال���ذرة .وكما �أن تعديل القمح
والذرة يجعلها �أكرث قدرة على حتمل ق�سوة املناخ� ،سي�ؤدي
تعديل خاليا الإن�سان �إىل جعله �أكرث قدرة على مواجهة
الأم��را���ض الفتاكة ،لكننا يف احلالني نبتعد عن الطبيعة
ونفتح ال��ب��اب مل��غ��ام��رات غ�ير م���أم��ون��ة ال��ع��واق��ب ق��د ت���ؤدي
ل��ك��وارث ال ميكن �إ�صالحها .م��اذا �سيحدث مثال للأبناء
والأحفاد املولودين لأب �أو �أم عُدلت خالياه� ،أو اعتمد كل
حياته �شرائح �إلكرتونية لتعزيز بع�ض وظائفه اجل�سدية؟
ي��ق��ر ���ص��اح��ب ال��ك��ت��اب ب���أه��م��ي��ة ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،وفائدتها
ل�ل�إن�����س��ان ،لكنه ي�سعى ل��ت��ق��دمي ط���رح ب��دي��ل ع��ن النزعة
ال��ل��ي�برال��ي��ة ال��ق�����ص��وى للتيار ال�تران�����س�-إن�����س��اين ،يقرتح
�إخ�ضاع كل التقنيات اجلديدة ملبادئ �إيتيقية �أربعة؛ هي:
�أوال :املوازنة بني املنافع واملخاطر ،ثانيا :احلكم الأخالقي
على املخاطر بالقبول �أو الرف�ض ،ثالثا :مراعاة الأهداف
امل��ت�����ص��ل��ة ب��ا���س��ت��ع��م��ال ال��و���س��ائ��ل اجل���دي���دة ،راب���ع���ا :م��راع��اة
العالقة باحلياة.
لنطبق ه���ذه امل��ب��ادئ م��ث�لا ع��ل��ى تقنية ت��ع��دي��ل اخل�لاي��ا:
بالن�سبة ل��ل��ك��ات��ب ،ي��ك��ون م�سموحا ال��ق��ي��ام ب��ه��ذا التعديل
مل��ع��اجل��ة �أم����را�����ض خ���ط�ي�رة م��ث��ل ال�����س��رط��ان و�أل���زه���امي���ر
وباركين�سون ،لكن ال يجوز ا�ستعمالها لتغيري لون العينني
ل���دى اجل��ن�ين .ث��م �إن احل��ال��ة الأوىل اجل��ائ��زة ينبغي �أن
تخ�ضع �أي�ضا لعدة �شروط؛ منها :الت�أكد من خماطرها
املحتملة ،وال��ت���أك��د م��ن وع��ي املري�ض بهذه املخاطر ومن
ق��درت��ه ع��ل��ى ات��خ��اذ ق���رار ب��ه��ذا ال�����ش���أن ،وت��ع��دي��ل اخل�لاي��ا
ال�شخ�صية دون اخلاليا التوليدية كي ال تنتقل املخاطر
�إىل الورثة�...إلخ .ويدعو الكاتب لفتح نقا�شات عميقة يف
املو�ضوع ،لتمهيد الطريق �إىل ت�شريعات جديدة تنا�سب
ال��ت��ط��ورات امل��ذه��ل��ة ،وي��ح��ذر م��ن ح��ال��ة ال��ف��راغ الت�شريعي
القائمة الآن ،وال��ت��ي �ستمكن البع�ض م��ن �إج���راء جت��ارب
خ��ط�يرة ع��ل��ى م�ستقبل الإن�����س��ان .وه���و ال يكتفي بو�ضع
مقرتحات �إيتيقية ،لكنه يرى �أن كتابه حماولة يف تقدمي

فل�سفة بديلة عن الرتان�س�-إن�سانية ال تقوم على رف�ض
التقنيات اجلديدة ،ولكن على ت�أطريها ،و�أن هذه الفل�سفة
البديلة تعتمد �أبحاث هان�س جونا�س يف �إيتيقا احل�ضارة
التكنولوجية ،و�أع��م��ال الفيل�سوف ه��اب��رم��ا���س ،ومفهوم
«الأيكولوجيا ال�شاملة» ال��ذي ط��وره الفيل�سوف غولتييه
بي�س ،والر�سالة البابوية «ك��ن م�سبحا» (راج��ع تقدمينا
لهذه الر�سالة يف ملحق �أكتوبر .)2015
�أن�����ص��ار ال�تران�����س�-إن�����س��ان��ي��ة ي����ردون ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��وع من
اال�ستدالالت ب�أنها دون فائدة ،وال ميكن �أن توقف التطور
العلمي ،و�أن التطورات العلمية �أحدثت دائما حاالت من
الفزع �سرعان ما يتم جتاوزها عندما يدرك النا�س املنافع
التي �ستتاح لهم .وكثريا ما ي�ست�شهد �أ�صحاب الفل�سفة
الرتان�س�-إن�سانية مبثال الإجها�ض �أو طب التجميل ،فكل
النقا�شات الأخالقية والإدان���ات الدينية مل متنع النا�س
م��ن التوجه نحو ه��ذا ال��ن��وع م��ن العمليات ،وي���ؤك��دون �أن
عمر الب�شر قد ارتفع يف املجتمعات الغربية منذ الثورة
ال�صناعية ،و�أنه �سريتفع جمددا بف�ضل الثورة البيوتقنية
لي�صبح بلوغ مئة �سنة مثال م�س�ألة عادية جدا يف امل�ستقبل،
وي����رون �أن امل���وت ال ي��ع��دو �أن ي��ك��ون ت���آك��ل خ�لاي��ا ،ول���و مت
العثور على طريقة ملنع ه��ذا الت�آكل �أو �إبطائه ف�سي�ؤدي
�إىل «موت املوت»� ،أو على الأقل ت�أخريه ،مثلما �أن الطب ال
ي�ستطيع اليوم الق�ضاء على بع�ض الأمرا�ض ،لكنه �أ�صبح
ق��ادرا على ت���أخ�يره��ا ،ولي�س م�ستبعدا �أن تتطور تقنيات
الت�أخري �إىل �أن ت�صبح تقنيات ق�ضاء .وهم يحتجون ب�أن
امل�سالك الوحيدة املتاحة ال��ي��وم للتخل�ص م��ن ال�سرطان
�أو �أل��زه��امي��ر �أو ب��ارك��ي��ن�����س��ون (وه���ي �أم���را����ض املجتمعات
املتقدمة) ،متر كلها بتقنية تعديل اجلينات واخلاليا ،و�أن
و�ضع ت�شريعات ت�ضيق التطور العلمي هو حكم على مئات
الآالف من الب�شر بالأمل واملوت ،يف و�ضع �أ�صبح فيه ممكنا
تقدمي حلول طبية مل�شاكلهم.
ويف ال��ن��ه��اي��ة ،ت������ؤول ال��ق�����ض��ي��ة �إىل ال�������س����ؤال ع���ن م��اه��ي��ة
الإن�سان وعالقته بالكون والعدم .و�أمام الثورة البيوتقنية
احلالية ،يفتح ه��ذا ال�س�ؤال الفل�سفي القدمي للمراجعة
و�إع�����ادة ال��ت��ف��ك�ير ،يف ظ���رف خم��ت��ل��ف مت��ام��ا ع��ن مم��ار���س��ة
الفل�سفة يف ال�سابق؛ فقد �أ�صبح ال�س�ؤال مرتبطا بنتائج
اجتماعية مبا�شرة ،فهل �ستنجح الفل�سفة يف �إدارة هذه
النقا�ش ال��ن��ظ��ري واملجتمعي يف الآن ذات���ه� ،أم �أن املنطق
ال��ت��ق��ن��ي ���س��ي��ف��ر���ض ن��ف�����س��ه ،ال ���س��ي��م��ا و�أن����ه م��رت��ب��ط ال��ي��وم
باملرابيح اخليالية التي ميكن �أن تتحقق من جراء �إتاحة
هذه التقنيات لعموم النا�س؟ وهل �ستختار الدول الت�شريع
والتعديل� ،أم تتبنى موقفا ليرباليا ،وت�ترك االختيارات
مفتوحة للأفراد واملبادرات الفردية؟
------------------------------ ال��ك��ت��اب« :ال��ت��ف��ك�ير يف الإن�����س��اين زم��ن الإن�����س��ان امل��ع��زز:حتديات الرتان�س�-إن�سانية».
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«التفكير في اإلنساني زمن اإلنسان المعزز:
تحديات الترانس-إنسانية» ..لتيري ماغنين

محمد الحداد *
يعي�ش عاملنا اليوم تقاطع ثالث ثورات :ثورة االقت�صاد املعومل ،والثورة الرقمية االت�صالية ،والثورة البيوتقنية .وال ميكن فهم �إحدى هذه الثورات دون فهم
الأخرى وحتديد العالقة بينها ،و�إذا كنا ندرك اليوم االنقالبات التي حت�صل يف حياتنا ب�أثر الثورتني الأولتني ،ف�إن نتائج الثورة الثالثة تظل غام�ضة؛ لأنها حت�صل
يف املخابر ،وبعيدا عن �أ�ضواء ال�سيا�سة والإعالم ،لكنها قد تكون الأكرث ت�أثريا يف حياة الب�شر م�ستقبال.
مقاربة مو�ضوع الثورة البيوتقنية يتطلب �أوال :فهم طبيعتها ،وثانيا :فهم الرهانات الفل�سفية والأخالقية اخلطرية املرتبطة بها ،وثالثا :فهم التيار املدعو
بـ»الرتان�س�-إن�سانية» (تغيري الهوية الإن�سانية) ،والذي يختلط �أحيانا بالثورة البيوتقنية ذاتها ،مع �أنهما مرتابطان دون �أن يكونا مرتادفني ،كما �سرنى.



�أحيانا ،تعر�ض و�سائل الإع�لام العاملية بع�ض االبتكارات
التي تعترب نتيجة الثورة البيوتقنية .على �سبيل املثال:
نعلم �أن��ن��ا ا�ستقبلنا منذ �سنوات اجليل الثالث للإن�سان
الآيل الذي مل يعد فقط قادرا على التفوق على الإن�سان يف
الألعاب الفكرية ،ولكن �أي�ضا على �إبداء انفعاالت «نف�سية»
تقربه م��ن الإن�����س��ان .الإن�����س��ان الآيل �سيق�ضي قريبا -يف
املجتمعات ال�صناعية -على العديد من املهن الب�شرية؛
مثل :مهنة الراقنة ،واملرتجم ،واملعينة املنزلية؛ �إذ �سي�صبح
قادرا على القيام بهذه الأعمال بتكلفة �أقل وجناعة �أكرب،
ب��ل �سي�صبح ق����ادرا �أي�����ض��ا ع��ل��ى ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارة �أو خو�ض
احل��روب بدل اجلندي الإن�ساين .ميزة اجليل الثالث من
الإن�سان الآيل �أن��ه مل يكن نتيجة تطور التقنية فح�سب،
و�إمنا كان �أي�ضا نتيجة الأبحاث التي قام بها البيولوجيون
ع��ل��ى الإن�����س��ان مل��ع��اجل��ة �أم���را����ض م��ازال��ت غ��ام�����ض��ة؛ مثل:
�ألزهامير �أو باركين�سون ،وقد مكنتهم يف الأثناء من فهم
العديد من الظواهر وتطبيقها على الإن�سان الآيل .هذا
االلتقاء بني التقنية والبيولوجيا هو ال��ذي فجر الثورة
البيوتقنية.
ويف يونيو  ،2014قدم اليابانيون «الدمية الب�شرية» التي
�أذه��ل��ت ال��ع��امل؛ �إذ مل ت��ك��ن ق����ادرة ع��ل��ى احل��رك��ة ال�سل�سة
فح�سب ،و�إمنا كانت قادرة على فهم ما يحيط بها والتفاعل
م��ع��ه و�إب����داء ع�لام��ات احل���زن �أو الغ�ضب �أو ال��ف��رح .وق��د
وعد �أ�صحاب املبادرة �آنذاك بتطوير هذه الدمية �إىل حد
�سي�صبح ع�سريا التمييز بينها وبني كائن ب�شري .ولي�س
�صدفة �أن يكون اليابانيون الأك�ثر تقدما يف هذا املجال؛
فالثقافة اليابانية تتميز ب�شدة االح�ت�رام لكبار ال�سن،
لكن احلياة احلديثة مل تعد ت�سمح للأبناء برعاية �آبائهم
و�أج��داده��م ،واالقت�صاد الوطني مل يعد يتحمل النفقات
الباهظة التي تخ�ص�صها الدولة لتوفري معينات منزلية
ل��ه���ؤالء �أو ا�ستقبالهم يف م���ؤ���س�����س��ات رع��اي��ة متخ�ص�صة.
اجليل الثالث من الإن�سان الآيل �سيوفر ب�أقل تكلفة «دمية
ب�شرية» لكبار ال�سن ت��ك��ون ق���ادرة على رد التحية وفهم
ما يطلب منها ،والتلفظ بالعديد من العبارات ،وت�سلية
�صاحبها بالغناء وال��رد على ما يطرحه عليها من �أ�سئلة
م��ع��رف��ي��ة ،وق���ي���ادة ���س��ي��ارت��ه ع��ن��د ال��ط��ل��ب ،ث��م الأك��ث�ر من

ذلك� :إب��داء مظاهر الفرح �أو احل��زن ،واالت�صال �آليا عند
ال�ضرورة بالأبناء� ،أو امل�صالح الطبية طلبا للنجدة.
ل��ق��د ر���ص��د �أح���د ال��ت��ق��اري��ر امل��ع��دة يف م��و���ض��وع البيوتقنية
اث��ن��ت��ي ع�����ش��رة اخ�تراع��ا م��ت��وف��رة ح��ال��ي��ا ي��ت��وق��ع �أن تنت�شر
ق��ري��ب��ا وت��غ�ير ال��ع��دي��د م��ن م�لام��ح احل���ي���اة .ل��ك��ن ال��ث��ورة
البيوتقنية تطرح م�شاكل :ميكن �أن نت�ساءل �إذا ما كانت
الدمية الب�شرية �ست�ساعد كبار ال�سن يف اليابان �أم �أنها
�ستن�سي الأبناء واجباتهم جتاه �آبائهم ،وتق�ضي على قيم
احرتام الكبار الرا�سخة منذ قرون يف الثقافة اليابانية؟
ومن يتحمل امل�س�ؤولية يف حادث مرور �أحد �أطرافه �سيارة
ي��ق��وده��ا �إن�����س��ان �آيل؟ م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،ع��ر���ض يف باري�س
�شهر مايو � 2016إن�سان �آيل دعي «�أطل�س  »2016تبلغ قامته
 1.75مرت وي��زن  82كجم ،وه��و معد للقيام بالعديد من
الأعمال احلربية ،وقادر على التعديل الذاتي لهذه املهام
ح�سب م��ا ي��ط��ر�أ �أم��ام��ه م��ن ع��وائ��ق؛ مب��ا يف�سح امل��ج��ال يف
امل�ستقبل لظهور كتائب حربية �أو ف��رق كومندوز مكونة
م��ن ج��ن��ود �آل��ي�ين (ل��ن��ت��ذك��ر �أه��م��ي��ة ال��ط��ي��ارات دون طيار
التي ظهرت يف ال�سنوات الأخ�ي�رة يف تغيري ط��رق خو�ض
املواجهات احلربية) ،وماذا لو ا�ستطاعت منظمة �إرهابية
ت�صنيع مثل هذا الإن�سان الآيل وتفخيخه وا�ستعماله يف
التفجريات والعمليات الإرهابية؟
كان ميكن �أن ن�أخذ مثاال ثانيا عن الثورة البيوتقنية ،وهو
تعديل اجلينوم الب�شري ومكونات الدنا ( ،)DNAمن
املعلوم �أن امل�شروع العاملي ال��ذي ق��ادت��ه ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة للك�شف ع��ن ال�����ش��ف��رة ال��وراث��ي��ة ل�ل�إن�����س��ان� ،أو
اجل��ي��ن��وم ال��ب�����ش��ري ،ق��د انتهى بنجاح ب��اه��ر و�أ���ص��ب��ح��ت كل
مكونات اجلينوم معروفة لدى البيولوجيني .لكن البع�ض
يت�ساءل :هل �سنقف عند هذا احل��د؟ �أم �سيدخل الإن�سان
مرحلة جديدة تت�ضمن �إنتاج جينومات ا�صطناعية تعو�ض
ما ي�صيبه العطب يف ج�سم الإن�سان ب�سبب الأم��را���ض �أو
احل��وادث؛ مبا يعني �صناعة املكونات القاعدية للإن�سان،
ثم يف مرحلة �أخ��رى �صناعة بدائل للأع�ضاء الب�شرية؟
توجد معاهدة عاملية متنع حاليا املرور �إىل هذه املرحلة،
لكن ال�صني وال��والي��ات املتحدة الأمريكية وبريطانيا مل
توقع عليها .ويف �أبريل � ،2015أعلن فريق من البيولوجيني

ال�صينيني عن جتربة �شملت  83جنينا ب�شريا مت «�إ�صالح»
�أو «حت�����س�ين» خ�لاي��اه��ا .ويف ���ش��ه��ر ي��ون��ي��و  ،2016ن�����ش��رت
جم��ل��ة «ع��ل��م» (- )Scienceامل��رم��وق��ة ج���دا� -إع�لان��ا
وقعته � 25شخ�صية �أمريكية ،تعلن التزامها بالعمل على
توفري املقابل ال�صناعي للمليارات ال�ستة من النوتيدات
(الوحدات الفرعية للدنا) التي تكون اجلينوم الب�شري.
ومن بني ال�شخ�صيات املوقعة على هذا البيان جند العديد
من الأ�سماء التي تنتمي �إىل تيار «الرتان�س�-إن�سانية»؛
منها :عامل البيولوجيا امل�شهور جورج �شور�ش ،الذي كان
قد �أ�صدر �سنة  2012كتابا مثريا للجدل� ،سعى فيه لإثبات
�أن البيولوجيا الرتكيبية �أ�صبحت قادرة على �إعادة �صنع
الإن�سان� .أما امل�ؤ�س�سة العمالقة «جوجل» -التي تعرف كل
�شيء عنا ،بف�ضل متابعة حركاتنا على ال�شبكة العنكبوتية-
ف�إنها قد �أعلنت عن توفري خط متويلي دون حدود لأحد
�أك�بر راديكاليي التيار ال�تران�����س -إ�ن�����س��اين :راي ك���وزوال،
الذي يعد بالق�ضاء على املوت قبل نهاية الألفية احلالية.
ويف الأث��ن��اء� ،أ���ص��درت ع��دة �شخ�صيات مرموقة؛ مثل بيل
جيت�س (�صاحب م�ؤ�س�سة «ميكرو�سوفت») ،وعامل الفيزياء
امل�شهور �ستيفن هوكينج حت��ذي��رات ب�����ش���أن امل��خ��اط��ر التي
تت�ضمنها ه��ذه امل���ب���ادرات ،ت�����ض��اف �إىل م��واق��ف متحفظة
وردت يف ك���ت���اب���ات ���ش��خ�����ص��ي��ات ف��ك��ري��ة م�������ش���ه���ورة؛ م��ث��ل:
الفيل�سوف الأمل���اين ي��ورغ��ان هابرما�س ،وع��امل ال�سيا�سة
فران�سي�س فوكويوما .بينما �أ�صدرت منظمة «اليون�سكو»
وثيقة تدعو لتوقيف م�ؤقت لأبحاث �إنتاج الدنا واخلاليا
التوالدية ،جتنبا لتغيريات على بع�ض الكائنات الب�شرية
تتعار�ض مع القواعد الأخالقية ،وتفتح املجال �إىل �شكل
جديد من التحكم بالن�سل (كما حدث مع النازية).
كتاب تريي ماغنني ي�ساعدنا على فهم هذا املو�ضوع املعقد
يف جوانبه العلمية والتقنية من جهة ،وفيما يثريه من
م�شاكل فل�سفية و�أخ�لاق��ي��ة م��ن جهة �أخ���رى؛ لأن امل�ؤلف
يجمع بني التكوين العلمي -فهو متخ�ص�ص يف الفيزياء،
ودر�س هذه املادة �أكرث من ربع قرن يف م�ؤ�س�سات جامعية-
وه��و �أي�����ض��ا ع�ضو يف الأك��ادمي��ي��ا الكاثوليكية ال��ت��ي تتخذ
موقفا نقديا من كل حماوالت ا�صطناع احلياة �أو �إخ�ضاع
الإن�سان �إىل الآل��ة .من هنا ،ف���إن الكتاب يحتوي يف جزء

